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1

Wprowadzenie

1.1

Krótki opis
Dziękujemy za zakup AccuScreen — ręcznego urządzenia do badań przesiewowych otoemisji
akustycznych i automatycznego pomiaru ABR .

Uwaga • Ten podręcznik stanowi przewodnik dotyczący użytkowania i konserwacji
urządzenia AccuScreen. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie go przed
przystąpieniem do używania urządzenia AccuScreen.

Zalecamy także zwrócenie szczególnej uwagi na instrukcje czyszczenia i konserwacji.
Niepoprawne użytkowanie i konserwacja urządzenia AccuScreen może spowodować anulowanie
gwarancji.
AccuScreen to szybkie, niezawodne, łatwe w użyciu i lekkie urządzenie do badań przesiewowych
słuchu, zoptymalizowane pod kątem badań przesiewowych noworodków.
Urządzenie AccuScreen zapewnia łatwą nawigację przy użyciu ekranu dotykowego.

1.2

Stacja dokująca
Urządzenie AccuScreen jest dostarczane razem ze stacją dokującą, która umożliwia:

1.3

•

łatwe ładowanie baterii

•

transfer danych między urządzeniem AccuScreen i komputerem

•

drukowanie przy użyciu drukarki etykiet

Oprogramowanie AccuLink
AccuLink to oprogramowanie do zarządzanie danymi, umożliwiające sprawdzanie wyników i konfiguracji w ramach jednej
aplikacji komputerowej.
Oprogramowanie AccuLink umożliwia tworzenie, edycję, wyświetlanie i drukowanie danych dotyczących pacjentów i
badań, użytkowników, placówek oraz połączonych lokalizacji i obiektów.
W oprogramowaniu AccuLink można skonfigurować urządzenie AccuScreen odpowiednio do potrzeb. Obejmuje to
definiowanie obowiązkowych pól przy obsłudze pacjentów, ekranów wyświetlanych na urządzeniu AccuScreen oraz
przesyłanie i pobieranie danych.
Oprogramowanie AccuScreen działa niezależnie od urządzenia AccuLink, choć w interfejsie użytkownika oprogramowania
AccuLink są dostępne dodatkowe funkcje i wartości konfiguracji.

MADSEN AccuScreen
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1.4

Drukowanie
Instrukcje drukowania można znaleźć w części Drukowanie ► 60.

AccuScreen
Urządzenie AccuScreen umożliwia przesłanie danych do oprogramowania AccuLink i wydrukowanie wyników badań z
komputera. Urządzenie AccuScreen można także umieścić w stacji dokującej i drukować bezpośrednio przy użyciu drukarki
etykiet podłączonej do stacji dokującej.

1.5

Przeznaczenie
Urządzenie typu 1077 jest przeznaczone do rejestrowania i zautomatyzowanego analizowania danych fizjologicznych
człowieka (badania przesiewowe słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu i/lub otoemisji akustycznych)
niezbędnych do diagnozowania zaburzeń słuchu.

Otoemisje produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (DPAOE) i przejściowe otoemisje wywołane (TEOAE):
Moduły DPAOE i TEOAE typu 1077 mogą być stosowane u pacjentów z wszystkich grup wiekowych — dzieci i osób
dorosłych, w tym u niemowląt i pacjentów geriatrycznych. Są one szczególnie wskazane do badania osób, u których wyniki
audiometrii behawioralnej nie są miarodajne, na przykład niemowląt, małych dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem
funkcji poznawczych.

Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR):
Moduł ABR typu 1077 jest przeznaczony szczególnie dla niemowląt w wieku od 34 tygodni (wiek ciążowy) do 6 miesięcy.
W przypadku stosowania urządzenia do badań przesiewowych niemowląt badanie należy wykonywać w trakcie snu lub gdy
niemowlę jest spokojne.
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania przez audiologów, laryngologów i innych pracowników służby zdrowia.

Ważne • Firma Natus nie gwarantuje dokładności wyników badań i samych badań w przypadku stosowania z
urządzeniem akcesoriów (np. końcówek usznych, elektrod, sprzęgaczy usznych) innych niż dostarczone przez Natus.

1.6

Fizyczna zasada działania
Urządzenie AccuScreen wykorzystuje technologie TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emissions — przejściowe
otoemisje wywołane) i DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions — otoemisje produktów zniekształceń
nieliniowych ślimaka), charakteryzujące się dużą skutecznością w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków. Badanie
Otoemisje akustyczne mierzy mechanikę ślimaka i wskazuje, czy ślimak działa poprawnie.Emisje dzieci są zazwyczaj silne, co
przyspiesza i ułatwia ich wykrywanie. Siła emisji zazwyczaj zmniejsza się wraz z wiekiem i osłabieniem słuchu.
W urządzeniu AccuScreen jest dostępna funkcja badań ABR (słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu). Technologia ta
mierzy odpowiedzi na dźwięki w drogach słuchowych. Jest cennym uzupełnieniem badań przesiewowych TEOAE oraz
DPOAE i stanowi podstawowe narzędzie do badań przesiewowych niemowląt z ryzykiem utraty słuchu.
Prosta, a zarazem rzetelna technologia umożliwia szybkie wykrywanie utraty słuchu i wdrożenie wczesnej interwencji.
Dzięki wczesnej interwencji, dzieci z zaburzeniami słuchu mają możliwość rozwoju normalnej mowy i umiejętności
językowych.

8
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1.7

Informacje o tym podręczniku
Ważne • Należy pamiętać, że dostępne elementy menu i zrzuty ekranu w tym podręczniku mogą nie odpowiadać
konfiguracji urządzenia testowego.

Ten podręcznik zawiera opis głównych funkcji urządzenia AccuScreen.
Zalecamy zapoznanie się z następującymi kwestiami:

Instalacja
W rozdziałach Rozpakowywanie i instalacja ► 11 i Przygotowywanie do badania ► 29 opisano sposób rozpakowywania
AccuScreen, przygotowywania i podłączania kabli oraz konfigurowania urządzenia.

Bezpieczeństwo
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie urządzenia AccuScreen. W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.
Należy zapoznać się z przeglądem etykiet urządzenia w części Przegląd urządzenia AccuScreen ► 11 i przeczytać ostrzeżenia
w części Normy i bezpieczeństwo ► 89.

Szkolenie
Zaleca się przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia AccuScreen w celu dobrego
poznania urządzenia przed badaniami klienta.
Aby uzyskać bezpłatną drukowaną dokumentację użytkownika, należy skontaktować się z firmą Natus (www.natus.com).

Konserwacja i czyszczenie
Instrukcje dotyczące metod i harmonogramu czyszczenia urządzenia AccuScreen oraz akcesoriów znajdują się w części
Konserwacja i czyszczenie ► 83.

1.8

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

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

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

MADSEN AccuScreen

9

1 Wprowadzenie

Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.

1.8.1

Nawigacja w obrębie tego podręcznika
Menu, ikony i funkcje do wybrania są wyświetlane pogrubioną czcionką, na przykład:

•

10

Naciśnij przycisk OK.
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2

Rozpakowywanie i instalacja

2.1

Rozpakowywanie
1. Ostrożnie rozpakuj urządzenie.
Po rozpakowaniu urządzenia i akcesoriów zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania. W przypadku konieczności
transportowania urządzenia z przyczyn technicznych oryginalne opakowanie będzie stanowić ochronę przed
uszkodzeniami.
2. Obejrzyj urządzenie i sprawdź, czy nie doszło do żadnych uszkodzeń.
W przypadku ich wystąpienia nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania
pomocy.
3. Sprawdź kompletność dostawy na podstawie wykazu, aby się upewnić, że dotarły wszystkie niezbędne części i akcesoria.
Jeśli się okaże, że zestaw jest niekompletny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

2.2

Przegląd urządzenia AccuScreen

2.2.1

Przód i tył urządzenia AccuScreen

A. Włącznik/Wyłącznik
B. Wyświetlacz z ekranem dotykowym
C. Wskaźnik stanu zasilania i ładowania

MADSEN AccuScreen

D. Zagłębienie testowe
E. Przycisk otwierający komorę baterii
F. Pokrywa komory baterii z etykietą numeru seryjnego
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2.2.2

Góra i spód urządzenia MADSEN AccuScreen
Góra

A. Gniazdo kabla elektrody
B. Gniazdo sondy i gniazdo kabla sprzęgacza usznego

2.2.3

Spód

C.

Złącza stacji dokującej

Stacja dokująca

Wskaźniki przednie
POWER
Świecą przy włączonym zasilaniu sieciowym stacji dokującej.

Świecą następująco przy przesyłaniu danych:
• podczas przesyłania danych między urządzeniem AccuScreen i oprogramowaniem AccuLink.
•

podczas drukowania z drukarki etykiet

USB
Świecą po podłączeniu stacji dokującej do komputera za pośrednictwem kabla USB.

12
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Gniazda tylne
PC/USB
Gniazdo do połączeń USB z komputerem

Printer/Modem
Gniazdo do podłączenia drukarki/modemu

Gniazdo zasilacza

MADSEN AccuScreen
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2.2.4

Wyświetlacz
Wyświetlacz jest ekranem dotykowym, na którym ikony i pola działają jak przyciski.
•

Dotknij przycisków, aby aktywować funkcję.

Zachować ostrożność • Nigdy nie dotykać wyświetlacza ostrymi narzędziami. W przeciwnym razie nie można
zagwarantować dalszej poprawnej pracy urządzenia AccuScreen.

2.2.5

Sonda uszna

Wtyczka kabla sondy

A. Końcówka sondy

14

B.
C.

Korpus sondy
Kabel sondy

MADSEN AccuScreen
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2.2.6

Kabel elektrody (tylko ABR)

A. Wtyczka kabla elektrody

2.2.7

B.
C.

Zaciski elektrody
Kabel elektrody

Kabel sprzęgacza usznego

Sprzęgacze uszne

A. Złącze kabla
B. Kabel sprzęgacza usznego

MADSEN AccuScreen

Niebieski adapter sprzęgacza usznego dla
lewego ucha
D. Czerwony adapter sprzęgacza usznego dla
prawego ucha
C.
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2.3

Przechowywanie
Urządzenie AccuScreen i jego akcesoria należy przechowywać w dołączonym miękkim futerale, chroniącym sprzęt przed
uszkodzeniem. Zobacz też Środowisko pracy w rozdziale Specyfikacje techniczne.

2.4

Montaż
Po otrzymaniu urządzenia AccuScreen należy wykonać następujące czynności przed podłączeniem sondy.
1. Włóż baterię do komory baterii. Zobacz Wkładanie baterii do urządzenia AccuScreen ► 17.
Zaleca się umieszczenie urządzenia AccuScreen w stacji dokującej i naładowanie baterii do pełna przed użyciem. Zobacz
Ładowanie baterii ze stacji dokującej ► 19.
2. Włącz urządzenie AccuScreen. Zobacz Włączanie urządzenia AccuScreen ► 20.
3. Ustaw datę na urządzeniu. Zobacz Ustawienie godziny i daty ► 74.
Teraz można podłączyć sondę, kabel sprzęgacza usznego i kabel elektrody, zgodnie z potrzebami. Zobacz Przygotowywanie
do badania ► 29.

2.5

Zasilanie
Urządzenie AccuScreen jest zasilane baterią akumulatorową. Bateria jest ładowana:
• po umieszczeniu urządzenia AccuScreen w stacji dokującej. Zobacz Ładowanie baterii ze stacji dokującej ► 19.
•

2.5.1

przy użyciu ładowarki zewnętrznej AccuScreen (akcesorium opcjonalne). Zobacz Ładowanie baterii przy użyciu
ładowarki zewnętrznej ► 19.

Bateria
Bateria używana w urządzeniu AccuScreen:
• to akumulatorowa bateria litowo-jonowa
•

ma dużą pojemność

•

jest lekka

•

ma niski współczynnik samorozładowania

•

może być ładowana w sposób ciągły

•

gwarantuje około 8 godzin czasu pracy

Przy dostawie bateria jest naładowana do poziomu około 50%. Zaleca się naładowanie baterii do pełna przed rozpoczęciem
badania.
Używać tylko jednego typu baterii i stacji dokującej określonych w częściach Zasilacz i bateria ► 101 i Stacja
dokująca 1077 ► 101.
Zobacz Bezpieczeństwo i konserwacja baterii ► 87.
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Przechowywanie baterii
Jeśli bateria ma być przechowywana przez dłuższy czas, zaleca się przechowywanie jej przy poziomie naładowania około
50%, w suchym i chłodnym miejscu. Można polecić przechowywanie baterii w lodówce.
Przechowywanie baterii przy pełnym naładowaniu, w temperaturze pokojowej lub wyższej, powoduje trwały spadek
pojemności o około 10–20% po jednym roku.

2.5.2

Wkładanie baterii do urządzenia AccuScreen
1. Naciśnij przycisk komory baterii do góry.
Komora baterii otworzy się.

2. W razie potrzeby wyjmij baterię.

3. Włóż nową, naładowaną baterię do komory.
–

Przytrzymaj baterię tak, aby strzałka z tekstem „Insert this direction” („Wkładać w
tym kierunku”) była skierowana w dół w stronę dolnej części komory.

4. Zamknij komorę.

MADSEN AccuScreen
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2.5.3

Stan baterii

•

Symbol baterii jest wyświetlany w górnym prawym rogu ekranu i zapewnia nieprzerwany dostęp do informacji o stanie
baterii.

•

Jeśli poziom naładowania baterii jest niższy niż 25%, zaleca się wymianę baterii i jak najszybsze jej naładowanie.

•

Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, można wyświetlać wyniki badań, ale nie jest już możliwe
wykonywanie badań.

Symbol

Pozostały poziom naładowania baterii
100–75%

Bateria jest naładowana do pełna.

75–50%
50–25%
25–10%

Bateria wymaga naładowania.

10–0%

Poziom naładowania baterii jest bardzo niski i nie jest możliwe wykonywanie badań.

Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej minimalnej wymaganej wartości, urządzenie AccuScreen wyłączy się
automatycznie. Należy jak najszybciej naładować lub wymienić baterię.

2.5.4

Włączanie stacji dokującej
Stacja dokująca AccuScreen jest zasilana za pośrednictwem zasilacza z gniazdka sieciowego.

Ostrzeżenie • W celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa dotyczących systemu medycznego połączenie ze stacją
dokującą musi się zawsze odbyć poza obszarem pacjenta (min. 1,5 metra/5 stóp od pacjenta).

Po rozpakowaniu urządzenia AccuScreen można znaleźć zestaw wtyczek zasilacza. Zestaw ten zawiera różne wtyczki zasilacza
pasujące do różnych typów gniazdek.
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Podłączanie do zasilania
1. Wybierz wtyczkę zasilacza odpowiednią dla danego gniazdka sieciowego i zamocuj ją na zasilaczu.
2. Podłącz zasilacz do stacji dokującej i do zasilania. Wskaźnik ZASILANIA zaświeci się na zielono.

Zachować ostrożność • Urządzenia elektryczne muszą być umieszczone tak, aby użytkownik mógł łatwo odłączyć
zasilacz od zasilania sieciowego.

Odłączanie od zasilania
Aby odłączyć stację dokującą AccuScreen od zasilania, wystarczy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.

2.5.5

Ładowanie baterii ze stacji dokującej
Bateria w urządzeniu AccuScreen jest ładowana automatycznie po umieszczeniu urządzenia AccuScreen w stacji dokującej.
1. Umieść urządzenie AccuScreen w stacji dokującej.
Zaświeci się wskaźnik z przodu urządzenia AccuScreen.

Wskaźnik z przodu urządzenia
Zielony

•

Bateria naładowana do pełna

Pomarańczowy, światło ciągłe

•

Ładowanie

Pomarańczowy, migający

•

Podczas rozruchu

•

W przypadku wystąpienia błędu baterii, na przykład:
–

Nie włożono baterii

–

Bateria włożona nieprawidłowo

–

Bateria uszkodzona

Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii przy użyciu stacji dokującej zajmuje około:
Bateria naładowana w 80%

4½ godziny

Bateria naładowana do pełna 6 godzin

2.5.6

Ładowanie baterii przy użyciu ładowarki zewnętrznej
Zachować ostrożność • Należy używać jedynie ładowarki dostarczonej przez firmę Natus.

Baterię urządzenia AccuScreen można ładować przy użyciu ładowarki zewnętrznej (akcesorium opcjonalne).
Dane techniczne i instrukcję obsługi ładowarki można znaleźć w dokumentacji jej producenta.

MADSEN AccuScreen
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3

Pierwsze kroki z AccuScreen
Poniżej zamieszczono krótkie instrukcje używania urządzenia AccuScreen:
• Włączanie urządzenia AccuScreen
•

Dodawanie nowych pacjentów

•

Znajdowanie pacjentów

•

Edytowanie danych pacjentów

Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania i wykonywania badań są dostępne w:
• Przygotowywanie do badania ► 29
•

3.1

Badanie przy użyciu urządzenia AccuScreen ► 38

Włączanie urządzenia AccuScreen
1. Włącz urządzenie AccuScreen: Naciśnij Włącznik/wyłącznik.
Zostanie wyświetlony ekran rozruchu, a urządzenie AccuScreen wykona autotest.

A. Włącznik/Wyłącznik

Ekran startowy zawiera nazwę urządzenia.
Nazwę urządzenia AccuScreen można konfigurować (zobacz Podręcznik
użytkownika oprogramowania AccuLink).

3.1.1

Tryb oszczędzania energii i automatycznego wyłączania
W przypadku gdy urządzenie AccuScreen nie jest używane przez dłuższy okres, AccuScreen najpierw przechodzi w tryb
oszczędzania energii, a następnie wyłącza się automatycznie. Te okresy można konfigurować (zobacz Podręcznik użytkownika
AccuLink).

3.1.2

•

Gdy urządzenie AccuScreen znajduje się w trybie oszczędzania energii, ekran zmienia kolor na czarny, a wskaźnik
zasilania świeci na zielono.

•

Dotknięcie ekranu powoduje aktywację urządzenia AccuScreen.

Ekrany AccuScreen
Ważne • Ekrany wyświetlane na urządzeniu AccuScreen są zależne od konfiguracji urządzenia AccuScreen. W
poniższych przykładach przedstawiono domyślne opcje i sekwencję ekranów. Podlega to konfiguracji; zobacz
Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink.

•
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Wprowadzanie danych w urządzeniu AccuScreen ► 77.

–
•

Przyciski opisano w:
–

Przyciski funkcyjne ► 78

–

Przyciski ogólne ► 79

Nawigacja po ekranach urządzenia AccuScreen
Ekrany urządzenia AccuScreen są zazwyczaj podzielone na 3 lub 4 główne
obszary:
A. Pasek tytułu, na którym są wyświetlane
–

godzina

–

nazwa ekranu

–

stan baterii

B. Ekran główny, zawierający zazwyczaj
–

ekrany badań

–

przyciski pacjenta

–

klawiaturę do wprowadzania danych itp.

C. Pasek funkcyjny z dostępnymi przyciskami funkcyjnymi
D. Stopka z dostępnymi przyciskami podstawowych funkcji, takich jak

3.1.3

–

powrót do poprzedniego ekranu

–

dostęp do pomocy

–

powrót do ekranu Strona główna

Wybieranie użytkownika
1. Wybierz użytkownika na ekranie Lista użytkowników.
Ekran Lista użytkowników można konfigurować (zobacz Podręcznik użytkownika
oprogramowania AccuLink).

MADSEN AccuScreen
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3.1.4

Wprowadzanie hasła
1. Na ekranie Hasło zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.
–

Aby wprowadzić hasło, wybierz znaki i/lub cyfry z klawiatury.

Hasła i sposób ich użycia można konfigurować (zobacz Podręcznik użytkownika
oprogramowania AccuLink).

2. Naciśnij przycisk OK, aby aktywować hasło.

3.1.5

Niepoprawne hasło
Wprowadzenie niepoprawnego hasła 3 razy pod rząd spowoduje zablokowanie urządzenia AccuScreen i brak możliwości
używania go.
Inni użytkownicy nadal mogą logować się do urządzenia AccuScreen. Oznacza to, że blokada dostępu dotyczy tylko
użytkownika, który trzykrotnie wprowadził niepoprawne hasło.
Użytkownik oprogramowania AccuLink z uprawnieniem Resetuj użytkowników może odblokować urządzenie AccuScreen,
łącząc się z nim z oprogramowania AccuLink w celu zaktualizowania konfiguracji urządzenia lub wysłania/odebrania danych.
Szczegółowe informacje zawiera Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink.

3.1.6

Ekrany opcjonalne
Poniższe ekrany są opcjonalne i nie są częścią domyślnej konfiguracji urządzenia AccuScreen.
Listę Lokalizacja można konfigurować (zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink).
Listę Obiekt można konfigurować (zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink).
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3.1.7

Menu Strona główna
Menu Strona główna
Menu Strona główna zapewnia dostęp do wszystkich podstawowych funkcji urządzenia AccuScreen.

MADSEN AccuScreen

•

Zobacz Znajdowanie pacjenta ► 26.

•

Zobacz Dodawanie nowego pacjenta ► 24.

•

Zobacz Wyświetlanie rekordu badania pacjentów ► 56.

•

Zobacz Drukowanie ► 60.

•

Zobacz Usuwanie danych ► 79.

•

Zobacz Szybkie badanie ► 59.

•

Zobacz Testy jakości ► 65.

•

Zobacz Ustawienia urządzenia AccuScreen ► 73.
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3.2

Obsługa pacjentów na urządzeniu AccuScreen
Uwaga • Jeśli chcesz przeprowadzić Szybkie badanie, dodanie lub wyszukanie pacjenta nie jest wymagane.

Możesz pobrać dane pacjenta z wyprzedzeniem z oprogramowania AccuLink (instrukcje można znaleźć w Podręczniku
użytkownika oprogramowania AccuLink).

3.2.1

Dodawanie nowego pacjenta
1. Aby dodać nowego pacjenta, naciśnij przycisk Nowy pacjent w menu Strona

główna
Ekran Nowy pacjent zawiera listę przycisków, które można naciskać w celu wybrania
ekranów do wprowadzenia danych pacjenta.
Dostępne są dwa typy pól do wprowadzania danych:
–

Pola obowiązkowe
W polach obowiązkowych tekst Naciśnij, aby edytować ma kolor czerwony.

Uwaga • W polach obowiązkowych należy zawsze wprowadzić wartość.

Pola obowiązkowe definiuje się w oprogramowaniu AccuLink (zob. Podręcznik
użytkownika oprogramowania AccuLink).
–

Pola opcjonalne

2. Naciśnij pole, aby wprowadzić dane pacjenta.
Po wprowadzeniu danych w polu naciśnij przycisk OK, a następnie naciśnij następny
przycisk na liście.
3. Aby wyświetlić więcej pól na ekranie Nowy pacjent, naciśnij przyciski strzałek.
4. Po wprowadzeniu danych w wymaganych polach i naciśnięciu przycisku OK dane są
zapisywane i wyświetlany jest ekran Menu badania.

Zwykłe ekrany wprowadzania danych
Na większości ekranów do wprowadzania danych wystarczy klawiatura. Dodatkowe informacje można znaleźć w części
Używanie klawiatury ► 77.
• Ekran Identyfikator
•

Ekran Imię

•

Ekran Nazwisko

Specjalne ekrany wprowadzania danych
Dalej opisano ekrany zawierające specjalne funkcje wprowadzania danych.
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Ekran Data urodzenia
Na ekranie Data urodzenia naciskaj przyciski strzałek, aby ustawić poprawną datę
urodzenia.
DD = Dzień
MM = Miesiąc
RRRR = Rok
•

W przypadku przekroczenia końca lub początku miesiąca w kolumnie dnia (DD),
wartość w kolumnie MM jest odpowiednio zwiększana lub zmniejszana.

•

W przypadku zwiększenia wartości MM do 01, (czyli kolejnego roku), wartość
YYYY jest odpowiednio zwiększana.

Ekran Stan OITN
Tylko NHSP England
Na ekranie Stan OITN wybierz stan OITN (oddział intensywnej terapii noworodka)
dziecka.
• Tak
Dziecko znajduje się/znajdowało się na oddziale intensywnej terapii noworodka.
•

Nie
Dziecko nie znajduje się/nie znajdowało się na oddziale intensywnej terapii
noworodka.

Ekran Stan OITN można konfigurować (zob. Podręcznik użytkownika oprogramowania
AccuLink).

Ekran Stan zgody
Tylko NHSP England
Na ekranie Stan zgody naciśnij odpowiedni przycisk, aby wskazać, czy uzyskano zgodę
rodzica:
• Pełna zgoda
Badania przesiewowe i dane będą podlegać identyfikacji w krajowej bazie
danych.
•

Tylko badaj przesiewowo
Badania przesiewowe i dane zostaną zapisane w krajowej bazie danych, ale będą
wyświetlane jako anonimowe wszystkim użytkownikom spoza lokalnego
programu badań przesiewowych odpowiedzialnego za dziecko.

Ekran Stan zgody można konfigurować (zob. Podręcznik użytkownika oprogramowania
AccuLink).

MADSEN AccuScreen
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Ekran Czynniki ryzyka
Na ekranie Czynniki ryzyka można przypisać co najmniej jeden czynnik ryzyka, który
może dotyczyć danego pacjenta lub warunków badania.
Czynniki ryzyka są domyślnie ustawione na U (Nieznany).
Ekran Czynniki ryzyka można konfigurować (zob. Podręcznik użytkownika
oprogramowania AccuLink).

•

Przypisywanie czynnika ryzyka
Naciskaj przełącznik, aż zostanie wyświetlona odpowiednia wartość.
Przełącznik zmienia ustawienie między następującymi wartościami:

3.2.2

–

Nieznane

–

Tak

–

Nie

Znajdowanie pacjenta
1. Aby znaleźć pacjenta, naciśnij przycisk Znajdź pacjenta na ekranie Strona główna.
Spowoduje to otwarcie ekranu Znajdź pacjenta.
2. Możesz zmienić kolejność sortowania. Naciskaj przycisk Zmiana kolejności
sortowania do momentu posortowania listy według żądanej kategorii.
3. W razie potrzeby naciśnij przyciski strzałek, aby przewijać listę pacjentów.
4. Wybierz pacjenta z listy.

Wyszukiwanie na rozszerzonej liście pacjentów
1. Aby wyszukiwać na rozszerzonej liście pacjentów, naciśnij przycisk Znajdź
pacjenta na ekranie Znajdź pacjenta.
2. Domyślne kryterium wyszukiwania to nazwisko pacjenta. Aby zmieniać
kryterium wyszukiwania, naciśnij przycisk Kryterium wyszukiwania. W
razie potrzeby kontynuuj naciskanie przycisku do momentu wyświetlenia
nazwy pola danych, które ma posłużyć do wyszukiwania.
3. Wprowadź dane pacjenta (na przykład nazwisko lub numer rekordu) zgodnie z wybranym kryterium wyszukiwania.
W razie potrzeby zapoznaj się z częścią Używanie klawiatury ► 77.
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4. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.
Wyszukiwanie spowoduje wyświetlenie listy pacjentów odpowiadających
kryterium wyszukiwania.
5. Naciśnij przycisk z imieniem i nazwiskiem pacjenta, którego chcesz wybrać.

Zostanie wyświetlony ekran Szczegóły pacjenta.

6. Aby wyświetlić badania wykonane dla pacjenta, naciśnij przycisk Widok
badań.

3.2.3

Edytowanie danych pacjentów
1. Znajdź pacjenta zgodnie z opisem w części Znajdowanie pacjenta ► 26.
2. Na ekranie Szczegóły pacjenta naciśnij pole, które chcesz edytować.
3. Zmodyfikuj pole.

MADSEN AccuScreen
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4. Po zakończeniu edycji danych w polu naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
5. W razie potrzeby wybierz następne pole do edycji.
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Przygotowywanie do badania

4.1

Przygotowanie urządzenia AccuScreen

4.2

•

Postępuj zgodnie z instrukcjami w części Pierwsze kroki z AccuScreen ► 20.

•

Dane pacjenta można pobrać z wyprzedzeniem z bazy danych AccuLink (zob. Podręcznik użytkownika oprogramowania
AccuLink).

•

Instrukcje wykonywania konkretnych badań znajdziesz w części Badanie przy użyciu urządzenia AccuScreen ► 38.

Przygotowywanie sprzętu
Codziennie przed rozpoczęciem badania pacjentów zaleca się przeprowadzenie wymaganych testów jakości w celu
upewnienia się, że sonda, kabel elektrody i kabel sprzęgacza usznego działają poprawnie. Zobacz Testy jakości ► 65.

Zachować ostrożność • Do zagłębienia testowego wkładać jedynie zdezynfekowane końcówki sondy. Zobacz
Czyszczenie i dezynfekowanie wbudowanego zagłębienia testowego ► 87.

4.2.1

Przygotowywanie sondy do badania
Przed każdym zastosowaniem zbadaj sondę pod kątem pogorszenia stanu (odbarwienia i zmian powierzchni) elementów
sondy przeznaczonych do wielokrotnego użytku. W przypadku wykrycia pogorszonego stanu skontaktuj się z dystrybutorem.

4.2.2

Podłączanie sondy

1. Umieść urządzenie AccuScreen stroną przednią w dół.
Osłona wtyczki sondy i obszar wokół gniazda sondy mają kolor niebieski.
2. Wyrównaj krawędzie na wtyczce z nacięciami na oznaczonym kolorem niebieskim gnieździe w górnej części urządzenia
AccuScreen.
3. Delikatnie włóż wtyczkę sondy do gniazda sondy. Prawidłowe włożenie wtyczki nie wymaga użycia siły.

MADSEN AccuScreen
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Odłączanie sondy

Zachować ostrożność • Nie wyciągać wtyczki za kabel podczas odłączania sondy. Zamiast tego pociągnąć osłonę
szarego złącza.

Odłączając wtyczkę, nie wykręcaj jej. Zamiast tego chwyć osłonę wtyczki i zwolnij ją, wyciągając ją prosto z gniazda.
Sonda nie zostanie zwolniona w przypadku pociągania za element inny niż osłona wtyczki.

4.2.3

Podłączanie kabla elektrody do celów badania ABR

1. Umieść urządzenie AccuScreen stroną przednią w dół.
Osłona wtyczki kabla elektrody i obszar wokół gniazda wtyczki elektrody na AccuScreen mają kolor zielony.
2. Wyrównaj krawędź wtyczki kabla elektrody z wcięciem na oznaczonym kolorem zielonym gnieździe w górnej części
urządzenia AccuScreen.
3. Delikatnie włóż wtyczkę kabla elektrody do gniazda kabla elektrody. Prawidłowe włożenie wtyczki nie wymaga użycia
siły.
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Odłączanie kabla elektrody

Zachować ostrożność • Nie wyciągać wtyczki za kabel przy odłączaniu kabla elektrody. Zamiast tego pociągnąć
osłonę szarego złącza.

Odłączając wtyczkę, nie wykręcaj jej. Zamiast tego chwyć osłonę wtyczki i zwolnij ją, wyciągając ją prosto z gniazda.
Kabel nie zostanie zwolniony w przypadku pociągnięcia za element inny niż osłona wtyczki.

4.2.4

Podłączanie kabla sprzęgacza usznego do celów badania ABR
W przypadku pomiarów ABR można ze sprzęgaczami usznymi użyć sondy usznej lub kabla sprzęgacza usznego. Podstawową
zaletą zastosowania kabla sprzęgacza usznego jest fakt, że po rozpoczęciu badania można przebadać oboje uszu —
jednocześnie lub kolejno. W przypadku pomiarów ABR należy użyć kabla sprzęgacza usznego. Podstawową zaletą
zastosowania kabla sprzęgacza usznego jest możliwość przebadania obojga uszu — jednocześnie lub kolejno — po
rozpoczęciu badania.

1. Umieść urządzenie AccuScreen stroną przednią w dół.
Osłona wtyczki kabla sprzęgacza usznego i obszar wokół gniazda sondy usznej mają kolor niebieski.
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2. Wyrównaj krawędzie na wtyczce z nacięciami na oznaczonym kolorem niebieskim gnieździe w górnej części urządzenia
AccuScreen.
3. Delikatnie włóż wtyczkę do gniazda sondy. Prawidłowe włożenie wtyczki nie wymaga użycia siły.

Odłączanie kabla

Zachować ostrożność • Nie wyciągać wtyczki za kabel przy odłączaniu kabla sprzęgacza usznego. Zamiast tego
pociągnąć osłonę szarego złącza.

Odłączając wtyczkę, nie wykręcaj jej. Zamiast tego chwyć osłonę wtyczki i zwolnij ją, wyciągając ją prosto z gniazda.
Kabel nie zostanie zwolniony w przypadku pociągnięcia za element inny niż osłona wtyczki.

4.3

Przygotowywanie środowiska badania
Środowisko fizyczne
•

Środowisko, w którym odbywa się badanie, powinno być maksymalnie ciche. Im większa cisza panuje w pomieszczeniu,
tym większa jest dokładność i szybkość badania.

•

Upewnij się, że badanie nie jest przeprowadzane pod klimatyzatorem ani w pobliżu wentylatora.

•

Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się telefony komórkowe, rozmawiający ludzie itp.

Środki ochrony higienicznej
•

Należy postępować zgodnie z ustalonymi procedurami zapobiegania zakażeniom, które są odpowiednie dla danego
otoczenia.

•

Wyczyść korpus, kabel i wtyczkę sondy przed rozpoczęciem badania każdego pacjenta lub jeśli powierzchnia jest
widocznie zabrudzona.

•

Wyczyść kabel elektrody ABR i wtyczkę kabla elektrody przed rozpoczęciem badania każdego pacjenta lub jeśli
powierzchnia jest widocznie zabrudzona.

•

Wyczyść powierzchnie za pomocą sterylnej chusteczki nasączonej alkoholem i poczekaj na całkowite wyschnięcie
korpusu, kabla i wtyczki sondy.

Uwaga • Sterylne chusteczki są zazwyczaj nasączone alkoholem izopropylowym 70%. Ważne jest, aby środek
dezynfekujący stykał się z powierzchnią przez okres zdefiniowany przez jego producenta, co zapewnia jego
efektywne działanie.
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•

Zawsze używaj nowych końcówek usznych.

•

Zawsze używaj nowych elektrod ABR.

•

Zawsze używaj nowych sprzęgaczy usznych.
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4.4

Przygotowywanie pacjenta
Badania przesiewowe słuchu u noworodków
Badania przesiewowe słuchu u noworodków za pomocą OAE i ABR najlepiej przeprowadzać w trakcie snu dziecka. Idealny
moment, to gdy dziecko jest nakarmione i przewinięte.
Zaleca się, aby podczas badań ABR noworodki były szczelnie owinięte. Owinięcie uspokaja dziecko.

4.4.1

Przygotowywanie pacjenta do włożenia sondy usznej
Ogólne przygotowanie pacjenta
1. Ułóż pacjenta w pozycji zapewniającej łatwy dostęp do badanego ucha.
2. Chwyć małżowinę uszną i delikatnie odciągnij ją do tyłu i nieznacznie od głowy pacjenta.
3. Spojrzyj w przewód słuchowy.
Jeśli widać wyraźne zwężenie przewodu słuchowego, najprawdopodobniej jest on
zakrzywiony.
Przewody słuchowe noworodków są bardzo miękkie, dlatego można je z łatwością
zniekształcić. W takim przypadku należy poczekać, aż przewód słuchowy powróci do
pierwotnego kształtu.
Należy puścić małżowinę uszną i spróbować ponownie. Delikatny masaż obszaru może
pomóc w otwarciu przewodu słuchowego.
4. Sprawdź przewód słuchowy i upewnij się, że nie ma w nim woskowiny ani innych
zanieczyszczeń, ponieważ może to wpłynąć to na wynik badania.

4.4.2

Mocowanie końcówki usznej na sondzie

1. Wybierz końcówkę uszną dopasowaną do przewodu słuchowego pacjenta. Wybór odpowiedniego rozmiaru może
wymagać wypróbowania różnych rozmiarów.
2. Delikatnie wciśnij końcówkę uszną do końcówki sondy, tak aby oparła się mocno na podstawie sondy. Mocowanie i
zdejmowanie końcówki usznej jest znacznie łatwiejsze w przypadku jej delikatnego obracania. W takim przypadku
należy pamiętać, aby trzymać sondę za korpus, nie za kabel.

Uwaga • Jedynie dołączone końcówki uszne gwarantują odpowiednią precyzję badania.
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Uwaga • Końcówkę uszną można stosować każdym uchu. W przypadku podejrzenia infekcji w jednym uchu należy
wymienić końcówkę uszną i wyczyścić końcówkę sondy lub wymienić ją na nową przed kontynuowaniem badania
drugiego ucha.

Ostrzeżenie • Zastosowanie sondy z końcówką o niewłaściwym rozmiarze lub zastosowanie nadmiernej siły może
spowodować podrażnienie przewodu słuchowego.

Uwaga • W przypadku wystąpienia błędu sondy należy się upewnić, że kanały końcówki sondy są czyste (zobacz
Konserwacja i czyszczenie ► 83), a sonda jest podłączona.

Zobacz też Test sondy ► 65.

4.4.3

Wkładanie sondy z końcówką uszną do przewodu słuchowego pacjenta
1. Po zamocowaniu końcówki usznej na sondzie delikatnie odciągnij małżowinę uszną do
tyłu i nieco w dół, a następnie włóż sondę do przewodu słuchowego, stosując lekki
nacisk i obracając ją lekko w trakcie wkładania.
Sprawdź wzrokowo poprawność dopasowania.
Sondę można wkładać z kablem skierowanym w górę lub w dół, zależnie od tego, który
kierunek zapewnia najlepsze dopasowanie.
Upewnij się, że sonda jest dobrze dopasowana. Wszelkie nieszczelności mogą wydłużyć
badanie ze względu na wycieki dźwięku, nadmierny szum lub oba te czynniki.
Należy zamocować zacisk do ubrania pacjenta lub pościeli, aby zabezpieczyć kabel
sondy.

Uwaga • Upewnić się, że podczas badania kabel nie styka się z żadnymi powierzchniami wibrującymi.

Ostrzeżenie • W przypadku uszkodzenia ucha lub przewodu słuchowego nie należy rozpoczynać żadnych pomiarów.

2. W przypadku wybrania badania ABR należy także poprawnie dopasować elektrody. Zobacz Zakładanie elektrod do badań
ABR ► 35.
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4.4.4

Zakładanie elektrod do badań ABR
Przygotowanie skóry

Uwaga • Do przygotowywania skóry nie używać wacików z alkoholem ani innych środków czyszczących zawierających
alkohol, ponieważ mogą one powodować wysuszenie skóry, prowadząc do wyższej impedancji.

1. Umieść elektrody na skórze pacjenta w następujący sposób:

Czerwony Na karku

Czarna

Na kości policzkowej (elektroda wspólna lub uziemiająca)

Biała

Na górnej części czoła

2. Upewnij się, że elektrody szczelnie przylegają do skóry.

Uwaga • Hydrożel na elektrodach może wyschnąć. Należy się upewnić, że używane opakowania są odpowiednio
zamknięte. Wysuszony hydrożel może powodować nieoczekiwanie wysoką impedancję elektrod. W takim przypadku
należy wymienić elektrody.

Uwaga • Czarną elektrodę (wspólną lub uziemiającą) można umieścić także na klatce piersiowej lub ramieniu dziecka.
Elektrody czerwone i białe muszą jednak zostać umieszczone w określonych miejscach, to znaczy odpowiednio na
karku i wysoko na czole. Inne umiejscowienia elektrod nie zostały zatwierdzone.

4.4.5

Mocowanie sprzęgaczy usznych
Ostrzeżenie • Nigdy nie umieszczać adapterów sprzęgacza usznego (czerwonego i niebieskiego) bezpośrednio w
przewodzie słuchowym. Używać ich tylko z zamocowanymi sprzęgaczami usznymi.

Uwaga • Sprzęgaczy usznych należy używać wyłącznie z kablem sprzęgacza usznego — nie z sondą uszną.
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Sprzęgacze uszne

A. Złącze kabla
B. Kabel sprzęgacza usznego

Niebieski adapter sprzęgacza usznego dla
lewego ucha
D. Czerwony adapter sprzęgacza usznego dla
prawego ucha
C.

1. Umieść elektrody na czole, szyi i kości policzkowej dziecka przed podłączeniem sprzęgaczy usznych. Zobacz Zakładanie
elektrod do badań ABR ► 35.
2. Włóż adapter sprzęgacza usznego do rurki na szczycie każdego sprzęgacza usznego.
3. Zdejmij folię ochronną ze sprzęgacza usznego.
4. Umieść sprzęgacz uszny z czerwonym adapterem na prawym uchu dziecka, a sprzęgacz uszny z niebieskim adapterem —
na lewym uchu dziecka.

Sprzęgacze uszne można umieścić z kablami skierowanymi w górę lub w dół, zależnie od tego, który kierunek zapewnia
najlepsze dopasowanie.
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Zachować ostrożność • Przy odłączaniu kabli sprzęgaczy usznych nie ciągnąć za kable. Zamiast tego przytrzymać je za
adapter sprzęgacza usznego.
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5

Badanie przy użyciu urządzenia AccuScreen
Przed rozpoczęciem badania:
1. Wybierz ucho, dla którego chcesz wykonać badanie.
2. Wybierz badanie, które chcesz przeprowadzić.
–

Badanie TEOAE ► 39.

–

Badanie DPOAE ► 43

–

Badanie ABR ► 48

3. Wykonaj czynności opisane w części Przygotowywanie do badania ► 29.

5.1

Gotowość do badań
Możesz wybrać jedną z dwóch metod rozpoczynania badania:
• Szybkie badanie
•

Zwykłe badanie

Szybkie badanie
1. Wybierz opcję Szybkie badanie na ekranie Strona główna.
Wybór badania jest zależny od typu urządzenia, jego konfiguracji oraz podłączonych
kabli.
2. Zobacz opisy badań w następujących częściach:
–

Badanie TEOAE ► 39.

–

Badanie DPOAE ► 43

–

Badanie ABR ► 48

Uwaga • Wyniki tych badań nie są zachowywane.

Zwykłe badanie
1. Znajdź pacjenta (zobacz Znajdowanie pacjenta ► 26) lub dodaj nowego pacjenta
(zobacz Dodawanie nowego pacjenta ► 24).
2. Naciśnij przycisk OK na ekranie Nowy pacjent lub ekranie Szczegóły pacjenta.
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3. Spowoduje to przejście do ekranu Menu badania pacjenta.
Wybór badania jest zależny od typu urządzenia, jego konfiguracji oraz podłączonych
kabli.
Sposób wybierania dostępnych badań można konfigurować (zobacz Podręcznik
użytkownika oprogramowania AccuLink).
4. Zobacz opisy badań w następujących częściach:
–

Badanie TEOAE ► 39.

–

Badanie DPOAE ► 43

–

Badanie ABR ► 48

5.2

Badanie TEOAE

5.2.1

Rozpoczynanie badania
1. Aby rozpocząć badanie, naciśnij przycisk Uruchom obok opcji TEOAE
odpowiadający uchu, w którym została umieszczona sonda.

Przed rozpoczęciem właściwego badania przeprowadzana jest kalibracja.
Badanie rozpoczyna się automatycznie po ukończeniu kalibracji.
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5.2.2

Badanie TEOAE
Postęp badania jest prezentowany na wyświetlaczu.

•

Jeśli zajdzie potrzeba, naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać badanie. Badanie
zostanie zapisane jako badanie niedokończone.

Szczegóły badania
Informuje, którego ucha dotyczy badanie.

A. Poprawne szczyty
B. Emisje o wyższej częstotliwości
C. Emisje o niższej częstotliwości
Prezentacja graficzna przedstawia szczyty
spełniające kryteria badania. Wykres jest
wykresem statystycznym.

Poprawny szczyt
Wskazuje, że natężenie szczytu jest poprawne i jest on uwzględniony w liczniku
szczytów.
Licznik szczytów
Badanie musi zarejestrować łącznie co najmniej 8 poprawnych szczytów
skierowanych przemiennie (powyżej i poniżej linii mediany), aby badanie zostało
oznaczone jako Norma/Wyraźna odpowiedź.
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Szczegóły badania

Dopasowanie sondy
Jeśli włączono asystenta dopasowania sondy, na tym pasku jest wyświetlany
stopień dopasowania sondy. Im dłuższy pasek, tym lepsze dopasowanie sondy.
Pasek wskaźnika jest zielony, gdy sonda jest dobrze dopasowana; Jeśli pasek ma
kolor szary, zmień położenie sondy, aby poprawić jej dopasowanie. (Asystent
dopasowania sondy jest domyślnie wyłączony. Można go włączyć lub wyłączyć w
oprogramowaniu AccuLink).

Szum
Bieżący poziom szumu. Postaraj się, aby poziom wskaźnika Szum był jak najniższy.
Wysoki poziom wskaźnika Szum może wskazywać na wysoki poziom hałasu z
otoczenia lub głośnego pacjenta.

Artefakt
Przedstawia średni poziom artefaktów w procentach. Współczynnik
występowania artefaktów (wynikających z szumu) nie powinien w miarę
możliwości przekraczać 20%.
Występowanie artefaktów może wskazywać na wysoki poziom szumu z otoczenia
lub głośnego pacjenta. W takim przypadku należy sprawdzić warunki badania i
dopasowanie sondy.

Stabilność
Przedstawia średni poziom stabilności sondy w procentach. Stabilność bodźca
(wiążąca się ze stabilnością sondy) powinna być w miarę możliwości wyższa niż
80%

Postęp
Przedstawia czas, jaki upłynął dla obecnie badanej częstotliwości. Jeśli bieżąca
częstotliwość nie uzyska wyniku Norma/Wyraźna odpowiedź, upłynie limit czasu
częstotliwości. Maksymalny czas jest zależny od poziomu hałasu otoczenia. Jeśli
warunki badania są optymalne, ale nie zmierzono żadnej odpowiedzi, limit czasu
częstotliwości upłynie, zanim pasek postępu osiągnie koniec.

Czas trwania badania w przypadku dzieci
Poniżej 10 sekund w przypadku dzieci o normalnym słyszeniu w cichych warunkach, ale zależy to w dużym stopniu od
ogólnych warunków badania.

5.2.3

Wyniki badania TEOAE
Po ukończeniu badania jego dane są zapisywane, a wynik wyświetlany na ekranie.
•

Naciśnij przycisk OK, aby wrócić do ekranu Menu badania.
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Norma/Wyraźna odpowiedź
Jeśli uzyskany wynik to Norma/Wyraźna odpowiedź, wyświetlany jest tylko wykres.
•

Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź oznacza, że pacjent wykazuje normalne
funkcjonowanie zewnętrznych komórek włoskowatych w obszarze odpowiadającym
sygnałowi badania.

•

Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź jest określany na podstawie algorytmu
statystycznego, opartego na średnich ważonych, który zapewnia wykrywanie z
dowiedzioną wysoką precyzją i czułością. Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź nie
wymaga żadnej dalszej interpretacji.

Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi
Jeśli uzyskany wynik to Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi, bezpośrednio pod
wykresem są wyświetlane szczegółowe wyniki.

Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi:
• Wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi jest „dobry”, jeśli poziomy Artefakt i
Bodziec nie przekraczają limitów krytycznych (zobacz poniżej), wskazując na dobre
warunki badania.
•

Wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi jest „zły”, jeśli przekroczono poziomy
Artefakt i Bodziec, co wskazuje na nieoptymalne warunki badania. W takim
przypadku należy przebadać pacjenta ponownie.
Jeśli pasek wskaźnika dopasowania sondy wskazuje słabe dopasowanie sondy, należy
poprawić sondę i przebadać pacjenta ponownie.

Wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi może wystąpić z różnych przyczyn, z których najważniejsza to podejrzenie
zmysłowo-nerwowej utraty słuchu u pacjenta.
Jednakże interpretując wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi, należy zawsze brać pod uwagę poniższe czynniki. Być
może da się poprawić jakość badania, a wówczas powtórzenie badania może dać wynik Norma/Wyraźna odpowiedź.
Zawsze zaleca się powtórzenie badania w przypadku uzyskania wyniku Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi.
Interpretując wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi, należy rozważyć między innymi następujące kwestie:
• Zdecydowanie najważniejszą przyczyną niewykrywania emisji jest wadliwość przenoszenia dźwięku. W celu
wyeliminowania tej przyczyny zawsze upewniaj się, że przewód słuchowy nie jest zablokowany woskowiną ani mazią.
Wyczyść sondę, zmień końcówkę uszną i powtórz badanie. Sprawdzaj wskaźnik dopasowania sondy podczas kalibracji i
wyreguluj sondę zgodnie z wymaganiami, by zapewnić dobre dopasowanie sondy.
•

Zaleca się powtórzenie badania, jeśli warunki badania nie były optymalne (zbyt duży hałas, pacjent zbyt niespokojny
itp.). W razie konieczności wykonaj badanie w kabinie lub pokoju dźwiękowym, zapewniających najniższy poziom hałasu
otoczenia.

Wartości Artefakt i Bodziec
Jeśli wartość Artefakt (odrzucanie artefaktów) przekracza 20%, może to wskazywać hałaśliwe warunki badania. Spróbuj
poprawić warunki badania i powtórz badanie.
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Jeśli wartość Badanie (stabilność bodźca) jest mniejsza od 80%, może to oznaczać przesunięcie sondy lub umieszczenie jej
w pozycji uniemożliwiającej rejestrowanie odpowiedzi. Spróbuj zmienić położenie sondy i powtórz badanie.

Uwaga • Badania TEOAE nie wykrywają pozaślimakowej utraty słuchu.

Badanie niedokończone
Jeśli badanie zostanie zatrzymane, wyświetlany jest komunikat o błędzie i szczegółowe
wyniki.
Ekran wyników wygląda inaczej, jeśli badanie nie powiodło się lub zostało przerwane
podczas kalibracji.

5.3

Badanie DPOAE
DPOAE to generowane przez ucho wewnętrzne odpowiedzi na stymulację dwoma tonami. Dla każdej badanej
częstotliwości prezentowana jest para tonów. Częstotliwość jednego z tych tonów nosi nazwę F1, a jego poziom jest
nazywany L1. Drugi ton nosi nazwę F2, a jego poziom to L2.

5.3.1

Protokół badania DPOAE
Badanie przeprowadza się przez pomiar częstotliwości w porządku malejącym. Wyniki są wyświetlane z częstotliwościami
rosnącymi od lewej do prawej. Badane częstotliwości zależą od konfiguracji; częstotliwości standardowe to:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Para L1/L2 to 59/50 dB SPL. Wyświetlana jest tylko częstotliwość F2.
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5.3.2

Rozpoczynanie badania
1. Aby rozpocząć badanie, naciśnij przycisk Uruchom obok opcji DPOAE
odpowiadający uchu, w którym została umieszczona sonda.

Przed rozpoczęciem właściwego badania przeprowadzana jest kalibracja i test głośnika.

Kalibracja
Jeśli sonda nie jest odpowiednio dopasowana, wyreguluj jej położenie.

Test głośnika
Po kalibracji przeprowadzany jest test głośnika, potwierdzający poprawność działania
dwóch głośników.

Badanie rozpoczyna się automatycznie po ukończeniu kalibracji.
Komunikat „Niedokończone”
Jeśli pojawi się komunikat Niedokończone:
• Zamocuj ponownie sondę i sprawdź jej dopasowanie.
•
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Naciśnij przycisk Uruchom, aby uruchomić badanie ponownie.
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5.3.3

Badanie DPOAE
Postęp badania jest prezentowany na wyświetlaczu. Badane ucho i aktualnie badana
częstotliwość są wyświetlane w górnej części ekranu.
Opis wykresu słupkowego i innych wyświetlanych danych przedstawiono w tabeli
Szczegóły badania poniżej.

•

Jeśli zajdzie potrzeba, naciśnij przycisk Pomiń, aby pominąć częstotliwość.
Liczbę badanych częstotliwości można konfigurować. Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink.

•

Jeśli zajdzie potrzeba, naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać badanie. Badanie
zostanie zapisane jako badanie niedokończone.

Szczegóły badania
Informuje, którego ucha dotyczy badanie.

Wykres słupkowy
Szum
Zarejestrowana odpowiedź DPOAE: częstotliwość uzyskała
wynik Norma
Częstotliwość DPOAE — badana, pominięta lub oznaczona do
dalszych badań
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Szczegóły badania
Wysokość słupków odpowiada amplitudzie hałas/odpowiedź.
Częstotliwości badania są wyświetlone poniżej wykresu słupkowego.
Protokoły badania można konfigurować (zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink).
4 częstotliwości standardowego badania DPOAE to:
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

Częstotliwość 5 kHz jest badana jako pierwsza.
Domyślne kryterium Norma/Wyraźna odpowiedź i Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi to 3/4. Badanie jest
zatrzymywane automatycznie, jeśli 3 częstotliwości uzyskają wynik Norma/Wyraźna odpowiedź lub 2 częstotliwości
uzyskają wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi.

DPOAE
Odpowiedź przy obecnej częstotliwości badania.

Szum
Bieżący poziom szumu. Postaraj się, aby poziom szumu był jak
najniższy.

Postęp
Przedstawia czas, jaki upłynął dla obecnie badanej częstotliwości.
Jeśli bieżąca częstotliwość nie uzyska wyniku Norma/Wyraźna
odpowiedź, upłynie limit czasu częstotliwości. Maksymalny czas
jest zależny od poziomu hałasu otoczenia. Jeśli warunki badania są
optymalne, ale nie zmierzono żadnej odpowiedzi, limit czasu
częstotliwości upłynie, zanim pasek postępu osiągnie koniec.

Czas trwania badania — zwykłe badanie DPOAE
Około 10 sekund w przypadku pacjentów o zdrowym słuchu w cichych warunkach, ale zależy to w dużym stopniu od
ogólnych warunków badania.

5.3.4

Wyniki badania DPOAE
Po ukończeniu badania jego dane są zapisywane, a wynik wyświetlany na ekranie.
Zapoznaj się z opisem dostępnych przycisków w części Opcje na ekranach wyników badań ► 54.
Następujące definicje wyników Norma/Wyraźna odpowiedź i Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi dotyczą wyłącznie
domyślnego protokołu DPOAE dla urządzenia AccuScreen.
Informacje dotyczące protokołów niestandardowych można znaleźć w podręczniku użytkownika oprogramowania AccuLink.

Norma/Wyraźna odpowiedź
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Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź dla jednej częstotliwości jest określany na
podstawie algorytmu statystycznego opartego na średniej ważonej, zapewniającego
wykrywanie z dużą czułością. Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź dla pojedynczej
częstotliwości oznacza, że w momencie badania pacjent wykazuje normalne
funkcjonowanie zewnętrznych komórek włoskowatych w obszarze ślimaka
odpowiadającym danej częstotliwości.
Pełne badanie kończy się pomyślnie wynikiem Norma/Wyraźna odpowiedź, jeśli dla
co najmniej 3 z 4 częstotliwości możliwe było zarejestrowanie odpowiedzi DPOAE.

Uwaga • Badania DPOAE nie wykrywają pozaślimakowej utraty słuchu.

Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi
Wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi wskazuje, że w przynajmniej 2 z 4 pasm
częstotliwości nie wykryto istotnej odpowiedzi DPOAE.
Wynik DPOAE określa poszczególne przebadane częstotliwości. Ułatwia to decyzje
dotyczące dalszych procedur. Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź dla pojedynczej
częstotliwości oznacza zbliżone do normalnego funkcjonowanie zewnętrznych komórek
włoskowatych w obszarze ślimaka odpowiadającym danej częstotliwości.
Częste powody braku wykrywania to hałaśliwe warunki badania i słabe dopasowanie
sondy. W przypadku badań DPOAE dotyczy to zwłaszcza najniższych częstotliwości. W
związku z tym wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi dla niskiej częstotliwości i
Norma/Wyraźna odpowiedź dla wysokiej częstotliwości wskazuje z dużym
prawdopodobieństwem nieoptymalne warunki badania. W takim przypadku zaleca się
poprawę warunków badania i powtórzenie go.

Badanie niedokończone
W przypadku zatrzymania badania wyświetlany jest komunikat o błędzie.
W przypadku niepowodzenia badania lub przerwania go podczas kalibracji wyświetlany
jest ekran wyników inny niż przedstawiony.
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5.4

Badanie ABR
Badania ABR są niemal identyczne i różnią się jedynie poziomami dB, przy których są przeprowadzane badania. Poziom jest
wskazany w nazwie badania: ABR 30, ABR 35, ABR 40 i ABR 45.

Zachować ostrożność • Telefony komórkowe, stoły i biura sterowane elektrycznie oraz inne urządzenia mogą
wydawać hałas, który wpływa na pomiary ABR i prowadzi do fałszywych wyników Kontrola. Należy się upewnić, że
badania są wykonywane z dala od takich źródeł hałasu.

5.4.1

Rozpoczynanie badania
1. Umieść elektrody na skórze pacjenta i daj im czas na stworzenie dobrego styku ze skórą, na przykład objaśniając
procedurę badania krewnym. (Zobacz Zakładanie elektrod do badań ABR ► 35.)
2. Podłącz kabel elektrody.
3. Zamocuj sondę lub sprzęgacze uszne do kabla sprzęgacza usznego. Ekran ABR zmieni się automatycznie.
4. Wybierz ucho, dla którego chcesz wykonać badanie, i przygotuj pacjenta zgodnie z opisem w części Przygotowywanie
pacjenta ► 33.
Badanie jednego ucha
• Aby rozpocząć badanie, naciśnij przycisk Uruchom obok badania ABR
odpowiadający uchu, w którym została umieszczona sonda.

Badanie obojga uszu
• W przypadku badania przy użyciu sprzęgaczy usznych wyświetlany jest przycisk
Dwuuszne.
Naciśnij ten przycisk, aby przebadać oboje uszu.
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5.4.2

Test impedancji i kalibracja
Test impedancji elektrod i kalibracja są wykonywane przed rozpoczęciem właściwego
badania.
Wszystkie wskaźniki bodźca, impedancji na czole i karku oraz równowagi powinny mieć
kolor zielony (zobacz Wskaźniki testu impedancji ► 49), ale badanie można rozpocząć
także wtedy, gdy wskaźniki są żółte.
Przycisk Uruchom pozostaje wyszarzony do momentu uzyskania poprawnych wartości
Bodziec i Impedancja.

Wskaźniki testu impedancji

Bodziec
Trwa kalibracja bodźca akustycznego.
Jeśli wartości Impedancja i Lico to OK (kolor zielony), naciśnij przycisk Uruchom, aby rozpocząć
badanie. (W zależności od konfiguracji urządzenia test może rozpocząć się automatycznie, jeśli
wskaźniki mają kolor zielony lub żółty).

Czerwona (kark)
Odczyt Czerwony wskazuje sumę impedancji skóry elektrod Czerwona i Czarna (wspólna lub
uziemiająca).

Biała (wysoko na czole)
Odczyt Biała wskazuje sumę impedancji skóry elektrod Biała i Czarna (wspólna lub
uziemiająca).

Kody kolorów
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Zielony

Poniżej 4 kΩ: dobra

Żółty

Od 4 do 12 kΩ: zadowalająca

Czerwony

Zła
Ponad 12 kΩ.
Nie można przeprowadzić testu; przycisk Uruchom jest nieaktywny; można
nacisnąć jedynie przycisk Zatrzymaj.
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Wskaźniki testu impedancji

Lico
Wskazuje różnicę impedancji skóry na białej i czerwonej elektrodzie. Ta wartość również
powinna być stosunkowo niska (poniżej 4 kΩ):

Zielony

Dobra
Od 0 do 2 kΩ

Żółty

Zadowalająca
Od 2 do 4 kΩ

Czerwony

Zła
Ponad 4 kΩ.
Nie można przeprowadzić testu; przycisk Uruchom jest nieaktywny; można
nacisnąć jedynie przycisk Zatrzymaj.

Jeśli wartości impedancji są wysokie
1. Upewnij się, że kabel elektrody jest podłączony do urządzenia AccuScreen.
2. Upewnij się, że elektrody są umieszczone we właściwych miejscach.
3. Upewnij się, że skóra jest czysta.
Przed rozpoczęciem badania przemyj skórę w miejscu podłączenia elektrod miękką ściereczką zwilżoną wodą.
4. W razie potrzeby podłącz nowe elektrody i sprawdź, czy zmniejszają one wartości impedancji.
1. Naciśnij przycisk Uruchom, aby rozpocząć test. (W zależności od konfiguracji
urządzenia test może rozpocząć się automatycznie, jeśli wskaźniki mają kolor
zielony lub żółty).

5.4.3

Badanie ABR
Postęp badania jest prezentowany na wyświetlaczu.

Wstrzymywanie badania
• Jeśli zajdzie potrzeba, naciśnij przycisk Wstrzymaj, aby wstrzymać badanie, na
przykład jeśli wystąpił nagły hałas lub ruch, który może wpłynąć na jego wyniki.
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Naciśnięcie przycisku Wstrzymaj spowoduje zachowanie danych zarejestrowanych
do momentu wstrzymania badania. Zapobiegnie to wpływowi hałasu lub ruchu na
zarejestrowane dane.
Domyślnie badanie można każdorazowo wstrzymać na maksymalnie 5 minut.
(Maksymalną długość wstrzymania można skonfigurować w oprogramowaniu
AccuLink).
•

Naciśnij przycisk Uruchom, aby wznowić badanie.

Zatrzymywanie badania
• Jeśli zajdzie potrzeba, naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać badanie. Badanie
zostanie zapisane jako badanie niedokończone.
Szczegóły badania
Informuje, którego ucha dotyczy badanie.

Badanie jednego ucha

Badanie dwuuszne

ABR
Przedstawia odpowiedź ABR.

EEG
Wskazanie amplitudy łącznego zarejestrowanego potencjału. Im niższa jest ta
wartość, tym łatwiejsze będzie badanie. Jeśli sygnały z elektrody są znacznie wyższe
(zakłócenia, artefakty mięśniowe), dane zmierzone w tym czasie zostaną
zignorowane.

Impedancja
Te wartości impedancji są aktualizowane i wyświetlane co 20 sekund.
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Szczegóły badania

Postęp
Przedstawia czas, jaki upłynął dla obecnie badanej częstotliwości. Jeśli bieżąca
częstotliwość nie uzyska wyniku Norma/Wyraźna odpowiedź, upłynie limit czasu
częstotliwości. Maksymalny czas jest zależny od poziomu hałasu otoczenia. Jeśli
warunki badania są optymalne, ale nie zmierzono żadnej odpowiedzi, limit czasu
częstotliwości upłynie, zanim pasek postępu osiągnie koniec.
Samo badanie przypomina wyścig między wartościami Postęp i ABR:
• Jeśli zwycięży wartość Postęp, uzyskiwany wynik to Kontrola/Brak wyraźnej
odpowiedzi.
•

Jeśli zwycięży wartość ABR, uzyskiwany wynik to Norma/Wyraźna odpowiedź.

Wstrzymaj
Naciśnij, aby wstrzymać badanie.

Czas trwania badania w przypadku dzieci
Badanie jednego ucha:
Około 1,5 minuty w przypadku dzieci o normalnym słyszeniu w cichych warunkach, ale zależy to w dużym stopniu od
ogólnych warunków badania.

Badanie dwuuszne:
Około 3 minut w przypadku dzieci o normalnym słyszeniu w cichych warunkach, ale zależy to w dużym stopniu od ogólnych
warunków badania.

5.4.4

Wyniki badania ABR
Po ukończeniu badania jego dane są zapisywane, a wynik wyświetlany na ekranie.
1. Zapoznaj się z opisem dostępnych przycisków w części Opcje na ekranach wyników badań ► 54.
2. Naciśnij przycisk OK, aby wrócić do ekranu Menu badania.

Wynik badania Norma/Wyraźna odpowiedź
Jeśli uzyskany wynik to Norma/Wyraźna odpowiedź, wyświetlany jest tylko wykres.
•

Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź oznacza, że wykryto słuchowe potencjały
wywołane pnia mózgu w odpowiedzi na bodziec szerokopasmowy 30, 35, 40 lub 45
dB nHL.
Ta metoda służy przede wszystkim do badania częstotliwości od 2 do 4 kHz, które
niosą informacje akustyczne o najistotniejszym znaczeniu dla rozwoju mowy.

•
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Wynik Norma/Wyraźna odpowiedź oznacza wykluczenie znacznej utraty słuchu na
tych częstotliwościach z pewnością 99,5%.
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Wynik badania Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi
Jeśli uzyskany wynik to Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi, bezpośrednio pod
wykresem są wyświetlane szczegółowe wyniki.
•

Wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi może wskazywać na znaczną utratę
słuchu.

•

Wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi może także wystąpić w sytuacji, w
której zbyt wysoki poziom szumu elektrycznego zagłusza odpowiedź.

Jeśli niemowlę porusza się, ssie lub płacze podczas badania, może to spowodować powstanie zbyt dużego szumu
elektrycznego. Inne urządzenia elektryczne i oświetlenie fluorescencyjne w pobliżu również mogą powodować zakłócenia
elektryczne.
Dobrym potwierdzeniem takiej sytuacji jest to, że pasek ABR jest wyświetlany blisko kryterium Norma/Wyraźna
odpowiedź, ale nie prowadzi to do wyniku Norma/Wyraźna odpowiedź. W takim przypadku należy poprawić warunki
badania i powtórzyć badanie.
W związku z tym przed skierowaniem pacjenta na dalsze badania zaleca się poprawienie warunków badania i powtórzenie
badania:
• Czy sonda jest dobrze dopasowana do przewodu słuchowego?
•

Czy elektrody zostały umieszczone poprawnie i są dobrze dopasowane? Nawet jeśli urządzenie zaakceptuje wartości
impedancji, często warto podjąć próbę zmniejszenia wartości impedancji, a zwłaszcza różnic impedancji. Szum w kablu
elektrody zależy w dużym stopniu od wartości impedancji.

•

Czy pacjent jest wypoczęty i nie ma napiętych mięśni? Należy pamiętać, że nieruchome, lecz napięte mięśnie mogą
wywoływać elektryczne artefakty mięśniowe (skurcze izometryczne). Należy pod tym kątem sprawdzić zwłaszcza kark.

•

Czy w otoczeniu występują inne źródła szumu elektrycznego? Szczególnie urządzenia wyposażone w silnik, takie jak
pompy, mogą powodować wysoki poziom szumu, który czasami jest akceptowany przez urządzenie, a czasami może być
zbyt wysoki, na przykład w przypadku odpowiedzi o niskiej amplitudzie. Dobrym rozwiązaniem może okazać się
przeprowadzenie badania w innym pomieszczeniu.

•

Czy w otoczeniu występuje wysoki poziom szumu akustycznego? Wysoki poziom szumu może powodować maskowanie
bodźca.
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Badanie niedokończone
W przypadku zatrzymania badania wyświetlany jest komunikat o błędzie.

5.5

Opcje na ekranach wyników badań
Opcje wyników badań

Dodaj komentarze
Aby dodać komentarze do wyników badania, naciśnij przycisk Komentarze. Spowoduje to przejście do ekranu
Komentarze, na którym można wybrać predefiniowany komentarz lub dodać własne komentarze. Zobacz
Dodawanie komentarzy do badania ► 55.

Drukowanie wyników
Zobacz Drukowanie ► 60.
Badaj drugie ucho
Rozpoczyna badanie drugiego ucha.

Uruchom
Aby powtórzyć badanie, naciśnij przycisk Uruchom.

OK
Naciśnij, aby wrócić do ekranu Menu badania w celu zbadania drugiego ucha lub przejścia do innego typu
badania.

1. Naciśnij przycisk OK, aby wrócić do ekranu Menu badania.
Po zakończeniu badania określonego ucha przycisk Uruchom zmienia się, pokazując wynik.
Przyciski pokazują najlepsze, ostatnie badanie. Naciśnij konkretny przycisk, aby wyświetlić wynik.
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–

Norma/Wyraźna odpowiedź

–

Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi

–

Niedokończone
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2. Przycisk Badanie dwuuszne dla badań ABR, jeśli został wyświetlony, nie zmienia się. Naciśnięcie
go powoduje rozpoczęcie nowego badania dwuusznego.

5.6

Dodawanie komentarzy do badania
Można wybrać komentarz z listy komentarzy standardowych lub dodać własny komentarz.
Predefiniowane komentarze można wyedytować w oprogramowaniu AccuLink, a następnie pobrać je do urządzenia
AccuScreen.

5.6.1

Dodawanie komentarza standardowego
1. Aby dodać komentarz standardowy, naciśnij przycisk Dodaj komentarze na ekranie
Wynik badania.
Spowoduje to przejście do ekranu Komentarze. Jeśli do badania dodano już
komentarze, zostaną one oznaczone w tym oknie.
2. Na ekranie Komentarze można wybrać predefiniowany komentarz, który może
dotyczyć danego pacjenta lub warunków badania.
Komentarze można konfigurować w oprogramowaniu AccuLink.

3. Po wybraniu komentarza naciśnij przycisk OK, aby go zapisać.

5.6.2

Dodawanie nowego komentarza
Komentarze można dodawać z poziomu ekranów wyników poszczególnych badań oraz na ekranie Menu badania pacjenta.
1. Aby dodać nowy komentarz, naciśnij przycisk Dodaj komentarze na ekranie
Komentarze.
Spowoduje to przejście do ekranu Dodaj komentarz.
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2. Wprowadź jeden lub więcej komentarzy przy użyciu funkcji wprowadzania danych
opisanych poniżej.
Zobacz też Używanie klawiatury ► 77.
3. Po wprowadzeniu komentarza w polu naciśnij przycisk OK, aby go zapisać.

5.6.3

Wyświetlanie komentarzy
Komentarze można wyświetlać z poziomu ekranów wyników poszczególnych badań oraz na ekranie Menu badania pacjenta.
1. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij przycisk Wyświetl komentarze.
Spowoduje to przejście do ekranu Komentarz. Jeśli do badania dodano już komentarze, zostaną one
wyświetlone w tym oknie.

5.7

Kontynuowanie badania drugiego ucha
1. Przed kontynuowaniem badania drugiego ucha upewnij się, że sonda jest czysta. Zobacz też
Konserwacja i czyszczenie ► 83.
2. Jeśli to konieczne, zmień ułożenie pacjenta tak, aby możliwe było zbadanie drugiego ucha, i włóż sondę
do drugiego badanego ucha.
3. Naciśnij przycisk Badaj drugie ucho na ekranie wyników badania.
Badanie rozpocznie się automatycznie.

5.8

Wyświetlanie rekordu badania pacjentów
Pacjent badany przesiewowo przy użyciu urządzenia AccuScreen otrzymuje wynik Norma/Wyraźna odpowiedź lub
Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi.
•

Jeśli uzyskany wynik to Norma/Wyraźna odpowiedź, nie są wymagane żadne dalsze działania.

•

Jeśli uzyskany wynik to Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi, zaleca się powtórzenie badania. Jeśli pacjent uzyska
kolejny wynik Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi, należy skierować go na dalsze badania.

Zobacz też Wyniki badania DPOAE ► 46, Wyniki badania TEOAE ► 41 i Wyniki badania ABR ► 52.

5.9

Widok badań
Badania pacjenta można wyświetlić:
• Z ekranu Strona główna
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•

Z ekranu Szczegóły pacjenta

•

Z ekranu Menu badania pacjenta

Z ekranu Strona główna
1. Na ekranie Strona główna naciśnij przycisk Widok badań.
Spowoduje to przejście do listy pacjentów w celu wybrania pacjenta.
2. Wybierz pacjenta. Spowoduje to przejście do ekranu Widok badań pacjenta.

Z ekranu Szczegóły pacjenta
1. W razie potrzeby wyszukaj pacjenta przy użyciu funkcji opisanych w części Znajdowanie pacjenta ► 26.
2. Naciśnij przycisk z imieniem i nazwiskiem pacjenta, którego chcesz wybrać.
3. Na ekranie Szczegóły pacjenta naciśnij przycisk Widok badań.
Spowoduje to przejście do ekranu Widok badań pacjenta .

5.10

Ekran Widok badań
Ekran Widok badań zawiera badania wykonane dla konkretnego pacjenta.
Badania są wyświetlane według dat, z najnowszymi badaniami na szczycie listy.
1. Aby wyświetlić więcej badań, jeśli są dostępne, naciśnij przyciski strzałek, aby
przewijać listę w górę lub w dół.
Wiersz każdego badania na ekranie Widok badań zawiera następujące informacje:
–

Typ wykonanego badania

–

Ucho, dla którego wykonano badanie

–

Data i godzina wykonania badania

Wyniki badania
•

Norma/Wyraźna odpowiedź

•

Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi

•

Niedokończone
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2. Aby wyświetlić lub wydrukować wyniki poszczególnych badań, naciśnij ikonę
wyniku. Spowoduje to przejście do ekranu wyników badań, zawierającego badanie
do wyświetlenia lub wydrukowania.
Opis typów wyników poszczególnych typów badań można znaleźć w:
–

Wyniki badania TEOAE ► 41

–

Wyniki badania DPOAE ► 46

–

Wyniki badania ABR ► 52

3. Aby wyświetlić komentarze do wyniku badania, naciśnij przycisk Komentarze na
ekranie wyników danego badania.
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Szybkie badanie
Opcja Szybkie badanie umożliwia wykonanie szybkiego badania z wszystkimi funkcjami bez konieczności przypisania badania
do konkretnego pacjenta. Jest to przydatne do demonstrowania i testowania AccuScreen.

Uwaga • Wyniki tych badań nie są zachowywane. Dane z tych badań nie są więc dostępne na ekranach Widok badań
ani Drukuj..

6.1

Wykonywanie szybkiego badania
1. Wykonaj czynności opisane w części Przygotowywanie do badania ► 29, ale nie dodając nowego pacjenta ani nie
przypisując badania do konkretnego pacjenta.
2. Naciśnij przycisk Szybkie badanie na ekranie Strona główna.

Ekran Szybkie badanie zapewnia dostęp do typów badań dostępnych w urządzeniu
AccuScreen.

3. Naciśnij przycisk Uruchom obok badania, które chcesz wykonać, odpowiadający
uchu wybranemu do badania.
Opisy poszczególnych badań można znaleźć w:
–

Badanie TEOAE ► 39

–

Badanie DPOAE ► 43

–

Badanie ABR ► 48

Uwaga • Wyniki tych badań nie są zachowywane i nie można ich wydrukować.
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Drukowanie
Pełne wyniki badań można drukować bezpośrednio z urządzenia AccuScreen przy użyciu drukarki etykiet (zob. Drukowanie z
urządzenia AccuScreen. ► 60).
Jeśli do komputera jest podłączona drukarka, można też używać oprogramowania AccuLink do drukowania AccuScreen
wyników (zob. Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink).

7.1

Drukowanie z urządzenia AccuScreen.
Ostrzeżenie • Przed rozpoczęciem drukowania należy się upewnić, że pacjent nie styka się z urządzeniem AccuScreen,
usuwając sondę lub sprzęgacze uszne z ucha pacjenta i odłączając wszystkie elektrody.

Ostrzeżenie • W celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa dotyczących systemu medycznego połączenie z drukarką
musi się zawsze odbyć poza obszarem pacjenta (min. 1,5 metra/5 stóp od pacjenta).

Uwaga • Badanie nie jest możliwe, gdy urządzenie AccuScreen zostało umieszczone w stacji dokującej lub podłączone
do drukarki.

Uwaga • Nie wyłączać urządzenia AccuScreen, gdy trwa drukowanie. Może to spowodować zniekształcenie wyników
badania.

Uwaga • Jeśli drukarka etykiet nie została podłączona lub jest wyłączona, na ekranie pojawia się komunikat o błędzie.

Uwaga • Stosować jedynie zalecaną drukarką etykiet. Urządzenie AccuScreen rozpoznaje drukarkę etykiet
automatycznie.

Uwaga • Nie drukować z urządzenia AccuScreen, jeśli wskaźnik stanu drukarki etykiet wskazuje stan „Chłodzenie” lub
„Przepełnienie bufora”.

Uwaga • Stacji dokującej urządzenia AccuScreen nie należy podłączać jednocześnie do komputera i do drukarki
etykiet.

1. Upewnij się, że stacja dokująca urządzenia AccuScreen nie jest podłączona do komputera.
2. Podłącz kabel drukarki etykiet do stacji dokującej urządzenia AccuScreen i umieść urządzenie AccuScreen w stacji
dokującej.
3. Włącz drukarkę.
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Przed zamocowaniem stacji dokującej AccuScreen do komputera koniecznie odłącz od niej drukarkę etykiet.

Wybieranie pacjenta
1. Włącz urządzenie AccuScreen i naciśnij przycisk Drukuj na ekranie Strona główna.
Spowoduje to przejście do listy pacjentów Drukuj.

2. Naciśnij przycisk z imieniem i nazwiskiem pacjenta, którego chcesz wybrać. W razie
potrzeby zapoznaj się z częścią Znajdowanie pacjenta ► 26.
Spowoduje to przejście do ekranu Widok badań.

Drukowanie
1. Aby wydrukować całą listę z ekranu Widok badań, naciśnij przycisk Drukuj na
tym ekranie.
Komentarze odnoszące się do konkretnego pacjenta zostaną wydrukowane
automatycznie.
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2. Aby uzyskać dostęp do wyników badania, naciśnij przycisk Wynik obok badania,
które chcesz wydrukować.

3. Naciśnij przycisk Drukuj na konkretnym ekranie Wynik badania.
Komentarze dotyczące konkretnego badania zostaną wydrukowane
automatycznie.

7.2

Wydruki z drukarki etykiet
Wydruki zawierają następujące informacje:
• Imię i nazwisko pacjenta
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•

ID pacjenta

•

Data badania

•

Nazwisko wykonującego badanie

•

Typ badania

•

Wynik dla lewego i/lub prawego ucha, data i godzina

•

Ogólne komentarze dotyczące pacjenta znajdują się w dolnej części wydruku
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Wszystkie wyniki
Jeden wydruk zawiera najnowsze i najlepsze wyniki badań danego
pacjenta.
• Wyniki badania TEOAE
•

Wyniki badania DPOAE

•

Wyniki badania ABR

Jeśli nie są dostępne wyniki dla konkretnego typu badania, ten typ nie jest
wymieniany.

Pojedyncze wyniki
Drukowany jest najnowszy wynik.
Norma/Wyraźna odpowiedź

MADSEN AccuScreen

Kontrola/Brak wyraźnej
odpowiedzi
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Legenda
Legenda
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L

•

Lewe ucho

R

•

Prawe ucho

C

•

Występują komentarze dotyczące konkretnego badania. Aby zobaczyć te komentarze, należy wydrukować
pojedynczy wynik.
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Testy jakości
Menu Testy jakości umożliwia testowanie sond i kabli podłączonych do urządzenia AccuScreen.
Zaleca się testowanie sondy i kabli na początku każdego dnia roboczego.

Uwaga • Należy zawsze działać zgodnie z lokalnymi przepisami i procedurami.

8.1

Wykonywanie testów jakości
1. Naciśnij przycisk Testy jakości na ekranie Strona główna.

2. Menu Testy jakości zapewnia dostęp do typów testów jakości dostępnych w
urządzeniu AccuScreen:
•

Sonda
Test sondy ► 65

•

Kabel elektrody
Test kabla elektrody ► 67

•

Kabel sprzęgacza usznego
Test kabla sprzęgacza usznego ► 68

•

8.2

Łączony (kabel elektrody — kabel sprzęgacza usznego)
Łączony (kabel elektrody — kabel sprzęgacza usznego) ► 70

Test sondy
Codziennie przed rozpoczęciem badań pacjentów należy przetestować sondę, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Zachować ostrożność • Upewnić się, że końcówka sondy została wyczyszczona i zdezynfekowana przed włożeniem jej
do zagłębienia testowego. Zobacz Czyszczenie i dezynfekowanie wbudowanego zagłębienia testowego ► 87.

Test sondy można rozpocząć na dwa sposoby:
• Przez włożenie sondy do zagłębienia testowego urządzenia AccuScreen (zobacz Wykonywanie testu sondy ► 66).
•

Z menu Testy jakości ► 67

MADSEN AccuScreen

65

8 Testy jakości

8.2.1

Wykonywanie testu sondy
1. Wsuń końcówkę sondy bez końcówki usznej do zagłębienia testowego.
Badanie rozpocznie się automatycznie.

Uwaga • Test sondy nie rozpoczyna się automatycznie na przykład podczas
tworzenia pacjenta.

Jeśli sonda działa poprawnie, pojawia się komunikat Sonda OK.

Jeśli sonda nie działa poprawnie, pojawia się komunikat Sonda uszkodzona.
Wyświetlana jest także lista potencjalnych błędów.

2. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wynik testu.
W razie potrzeby powtórz test.
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8.2.2

Z menu Testy jakości
1. Włóż końcówkę sondy bez końcówki usznej do zagłębienia testowego w urządzeniu
lub zewnętrznego zagłębienia testowego.
2. Naciśnij przycisk Sonda na ekranie Testy jakości.
3. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Wykonywanie testu sondy ► 66.

8.3

Test kabla elektrody
Codziennie przed rozpoczęciem badania pacjentów należy przetestować kabel elektrody, aby upewnić się, że działa
poprawnie.
1. Przymocuj zaciski elektrody do metalowych słupków próbnika ABR.

2. Naciśnij przycisk Kabel elektrody na ekranie Testy jakości.

Jeśli kable elektrod działają poprawnie, pojawi się komunikat Kabel elektrody OK.

MADSEN AccuScreen

67

8 Testy jakości

Jeśli kabel elektrody nie działa poprawnie, pojawi się komunikat Kabel elektrody
uszkodzony.

3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wynik testu.

8.4

Test kabla sprzęgacza usznego
Codziennie przed rozpoczęciem badania pacjentów należy przetestować kabel sprzęgacza usznego, aby upewnić się, że
działa poprawnie. Test kabla sprzęgacza usznego składa się z dwóch części:
1. Test automatyczny sprawdzający kabel pod kątem uszkodzeń.
2. Ręczny test nasłuchu, umożliwiający upewnienie się, że adaptery sprzęgacza usznego nie są zatkane.

Badanie automatyczne
1. Włóż adaptery sprzęgaczy usznych do gniazd po obu końcach próbnika ABR.

2. Naciśnij przycisk Kabel sprzęgacza usznego na ekranie Testy jakości.
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Wyświetlenie komunikatu Sprzęgacz uszny OK oznacza, że kable sprzęgacza
usznego działają poprawnie.

Wyświetlenie komunikatu Sprzęgacz uszny uszkodzony oznacza, że co najmniej
jeden adapter sprzęgacza usznego lub kabel sprzęgacza usznego nie działa
poprawnie.

3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wynik.

Ręczny test nasłuchu
1. Zdejmij adaptery sprzęgaczy usznych z próbnika ABR.

Zachować ostrożność • Przy odłączaniu adaptera sprzęgacza usznego nie
ciągnąć za kabel. Zamiast tego przytrzymać adapter sprzęgacza usznego.
2. Podczas nasłuchiwania prawego (czerwonego) adaptera sprzęgacza usznego naciśnij
przycisk Kabel sprzęgacza usznego na ekranie Testy jakości.
3. Upewnij się, że słyszysz bodziec ABR.

Zachować ostrożność • Nie wkładać adaptera sprzęgacza usznego do
przewodu słuchowego!

Uwaga • Urządzenie AccuScreen może wskazać niepowodzenie testu. To
normalne, ponieważ test jest wykonywany w powietrzu, nie w próbniku ABR.
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4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
5. Podczas nasłuchiwania lewego (niebieskiego) adaptera sprzęgacza usznego naciśnij
przycisk Kabel sprzęgacza usznego na ekranie Testy jakości.
6. Upewnij się, że słyszysz bodziec ABR.
7. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Jeśli słyszysz dźwięk bodźca ABR z obu adapterów sprzęgaczy usznych, działają one poprawnie.
Jeśli nie słyszysz dźwięku z jednego lub obu adapterów sprzęgaczy usznych, może to oznaczać zatkanie lub uszkodzenie
adapterów. Nie należy używać tych adapterów sprzęgaczy usznych podczas badań przesiewowych.

8.5

Łączony (kabel elektrody — kabel sprzęgacza usznego)
Codziennie przed rozpoczęciem badania pacjentów można przetestować kabel elektrody i kabel sprzęgacza usznego, aby
upewnić się, że działają poprawnie. Test łączony składa się z dwóch części:
1. Test automatyczny sprawdzający kabel sprzęgacza usznego i kabel elektrody pod kątem uszkodzeń.
2. Ręczny test nasłuchu, umożliwiający upewnienie się, że adaptery sprzęgacza usznego nie są zatkane.

Badanie automatyczne
1. Przymocuj zaciski elektrody do metalowych słupków próbnika
ABR.
2. Włóż adaptery sprzęgaczy usznych do gniazd po obu końcach
próbnika ABR.

3. Naciśnij przycisk Łączony na ekranie Testy jakości.

Wyświetlenie komunikatu Wszystkie testy OK oznacza, że
kable elektrody i kable sprzęgacza usznego działają poprawnie.
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Wyświetlenie komunikatu NIEPOWODZENIE testu oznacza, że
co najmniej jeden kabel elektrody i/lub kabel sprzęgacza
usznego nie działa poprawnie.

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wynik testu.

Ręczny test nasłuchu
1. Zdejmij adaptery sprzęgaczy usznych z próbnika ABR.

Zachować ostrożność • Przy odłączaniu adaptera sprzęgacza usznego nie
ciągnąć za kabel. Zamiast tego przytrzymać adapter sprzęgacza usznego.
2. Podczas nasłuchiwania prawego (czerwonego) adaptera sprzęgacza usznego naciśnij
przycisk Kabel sprzęgacza usznego na ekranie Testy jakości.
3. Upewnij się, że słyszysz bodziec ABR.

Zachować ostrożność • Nie wkładać adaptera sprzęgacza usznego do
przewodu słuchowego!

Uwaga • Urządzenie AccuScreen może wskazać niepowodzenie testu. To
normalne, ponieważ test jest wykonywany w powietrzu, nie w próbniku ABR.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
5. Podczas nasłuchiwania lewego (niebieskiego) adaptera sprzęgacza usznego naciśnij
przycisk Kabel sprzęgacza usznego na ekranie Testy jakości.
6. Upewnij się, że słyszysz bodziec ABR.
7. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Jeśli słyszysz dźwięk bodźca ABR z obu adapterów sprzęgaczy usznych, działają one poprawnie.
Jeśli nie słyszysz dźwięku z jednego lub obu adapterów sprzęgaczy usznych, może to oznaczać zatkanie lub uszkodzenie
adapterów. Nie należy używać tych adapterów sprzęgaczy usznych podczas badań przesiewowych.
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Uwaga • Testy automatyczne należy zawsze wykonywać z adapterami sprzęgaczy usznych podłączonymi do próbnika
ABR. W przypadku przeprowadzenia testu automatycznego bez podłączenia adapterów sprzęgaczy usznych do
próbnika ABR test może zakończyć się niepowodzeniem, nawet jeśli kabel działa poprawnie.
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Ustawienia urządzenia AccuScreen
Urządzenie AccuScreen można skonfigurować przy użyciu menu Ustawienia AccuScreen i oprogramowania AccuLink.

AccuScreen
Menu Ustawienia AccuScreen umożliwia:
•

zmianę ustawień daty i godziny,

•

zmianę ustawienia języka,

•

zmianę ustawień dźwięku,

•

zmianę jasności ekranu,

•

wyświetlenie informacji o systemie.

AccuLink
Ustawienia, które można skonfigurować przy użyciu oprogramowania AccuLink, opisano w podręczniku użytkownika
AccuLink.

9.1

Menu Ustawienia
Za pomocą menu Ustawienia można zmieniać podstawowe ustawienia urządzenia AccuScreen oraz wyświetlać informacje o
zainstalowanych AccuScreen i AccuLink.
1. Naciśnij przycisk Ustawienia na ekranie Strona główna.

Menu Ustawienia zapewnia dostęp do ustawień dostępnych w urządzeniu
AccuScreen.
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9.2

Ustawienie godziny i daty
1. Naciśnij przycisk Godzina i data na ekranie Ustawienia.
Datę możesz ustawić w górnej, a godzinę — w dolnej części ekranu Ustawienia.

Uwaga • Opuszczenie ekranu Godzina i data przez naciśnięcie przycisku OK
powoduje ustawienie sekund na wartość zero.

2. Naciskając strzałki, wybierz dzień (DD), miesiąc (MM), rok (RRRR), godziny (GG) i
minuty (MIN).

3. Naciśnij przycisk Narzędzie, aby zmienić formaty daty i godziny.

–

Format daty
Wybierz z listy sposób wyświetlania ustawienia daty na ekranie.

–

Format godziny
Wybierz z listy sposób wyświetlania ustawienia godziny na ekranie.
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9.3

Ustawienie języka
1. Naciśnij przycisk Język na ekranie Ustawienia.
2. Aby zmienić język urządzenia AccuScreen, naciśnij przycisk z preferowanym
językiem.

Uwaga • Ekran zawierający dostępne języki może w rzeczywistości różnić się od
przedstawionego.

9.4

Ustawienia dźwięku

1. Naciśnij przycisk Dźwięk na ekranie Ustawienia.
Naciskając odpowiedni przycisk, możesz włączyć/wyłączyć dźwięki naciskania klawiszy
i wyników badania.

Włącz dźwięk
–

Kliknięcia klawiszy
Naciśnięcie przycisku powoduje wydanie dźwięku (kliknięcia)

–

Dźwięk wyniku
Na koniec badania wydawany jest dźwięk Norma/Wyraźna
odpowiedź lub Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi.

Wyłącz dźwięk
Wskazuje, że dźwięk jest wyłączony.
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9.5

Jasność wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk Jasność ekranu na ekranie Ustawienia.
Aby zmienić jasność wyświetlacza, naciskaj przyciski z dowolnej strony zielonego
paska.

Uwaga • Wysoki poziom jasności wpływa na pobór mocy urządzenia
AccuScreen.

9.6

–

Przyciemnia wyświetlacz

–

Rozjaśnia wyświetlacz

–

Naciśnij przycisk Domyślne, aby użyć domyślnych ustawień jasności wyświetlacza.

Informacje o systemie
1. Naciśnij przycisk Informacje o systemie na ekranie Ustawienia, aby wyświetlić
następujące informacje:

76

–

Wersja oprogramowania układowego

–

Wersja i numer seryjny sprzętu

–

Data następnego serwisowania urządzenia AccuScreen

–

Podłączona sonda

–

Data następnego serwisowania podłączonej sondy

–

Użycie pamięci
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10

Obsługa danych w urządzeniu AccuScreen

10.1

Wprowadzanie danych w urządzeniu AccuScreen

10.1.1

Używanie klawiatury
Aby wprowadzić lub edytować dane, wybierz znaki i/lub cyfry z klawiatury.
Funkcje wprowadzania danych
•

Aby wprowadzić wielką literę, naciśnij strzałkę Shift. Po wprowadzeniu jednego znaku
klawiatura przełączy się w tryb wprowadzania małych liter.
Pierwszy znak w polu zawsze jest wielką literą.

•

Naciśnij dwa razy
, aby wprowadzać tylko wielkie litery.

•

Naciśnij raz
, aby wrócić do małych liter.

Przycisk znaków specjalnych
• Wybierz, aby wprowadzać znaki specjalne (gdy klawiatura wyświetla znaki standardowe).
•

Wybierz, aby wprowadzać znaki standardowe (gdy klawiatura wyświetla znaki specjalne).

Przycisk cyfr i symboli
• Wybierz, aby wprowadzać cyfry lub symbole (gdy klawiatura wyświetla znaki standardowe).
•

Wybierz, aby wprowadzać znaki standardowe (gdy klawiatura wyświetla specjalne cyfry i
symbole).

•

Spacja
Wybierz, aby wstawić spację.

•

Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo w ramach pola.

•

Po wprowadzeniu danych naciśnij przycisk OK, aby je zatwierdzić.
Spowoduje to przejście do następnego obowiązkowego pola.
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10.2

Przyciski funkcyjne
Urządzenie AccuScreen umożliwia wykonywanie różnych funkcji, takich jak znajdowanie
pacjentów, wyświetlanie historii badań pacjentów, przewijanie list itp.
Dostępne funkcje są wyświetlane na pasku funkcyjnym na ekranach urządzenia
AccuScreen.
Funkcje te różnią się w zależności od ekranu.
•

Aby wykonać te funkcje, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny.

Przyciski funkcyjne
•

•

Wyszukiwanie pacjenta
–

Naciśnij przycisk.

–

Wprowadź nazwisko pacjenta.

–

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Zmiana kolejności sortowania
–

•

Przewijanie w celu wyświetlenia dodatkowych elementów/kolejnej
strony/następnych pacjentów na liście

•

Widok badań
–
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Naciśnij przycisk. W razie potrzeby naciskaj przycisk do momentu
posortowania listy według żądanej kategorii.

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę badań pacjenta.
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10.3

Przyciski ogólne
Dostępne funkcje ogólne są wyświetlane na pasku stopki na ekranach urządzenia
AccuScreen.
•

Aby wykonać te funkcje, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk.

Przyciski ogólne
•

Powrót do poprzedniego ekranu

•

Pomoc

•

Przejście do ekranu Strona główna

•

OK/Potwierdź/Zapisz/Przejście do następnego pola/Przejście do następnego ekranu

•

Przełączenie kryterium wyszukiwania
–

10.4

Naciśnij przycisk. W razie potrzeby naciskaj przycisk do momentu pojawienia
się żądanej kategorii. Kategoria jest wyświetlana jako wyszarzony tekst w
górnej części ekranu.

Usuwanie danych
W razie potrzeby administrator systemu może skonfigurować urządzenie AccuScreen do automatycznego usuwania danych
po ich transferze do oprogramowania AccuLink. Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania AccuLink.

10.4.1

Usuwanie jednego pacjenta
1. Aby usunąć pojedynczego pacjenta, naciśnij przycisk Usuń na ekranie Strona
główna.
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Powoduje to przejście do menu Usuń.
2. Naciśnij przycisk Pojedynczy pacjent.

Spowoduje to przejście do ekranu Usuń pacjenta, na którym można wybrać z listy
imię i nazwisko pacjenta do usunięcia.
3. Naciśnij przycisk z imieniem i nazwiskiem pacjenta do usunięcia lub wyszukaj
pacjenta zgodnie z opisem w części Znajdowanie pacjenta ► 26.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia tego pacjenta.
Zostaną usunięte wszystkie wyniki badań związane z tym pacjentem.
4. Naciśnij przycisk Strona główna, aby przejść do ekranu Strona główna.

10.4.2

Usuwanie według dat
1. Aby usunąć grupę pacjentów według dat, naciśnij przycisk Usuń na ekranie Strona
główna.

80

MADSEN AccuScreen

10 Obsługa danych w urządzeniu AccuScreen

Powoduje to przejście do menu Usuń.
2. Naciśnij przycisk Wg dat.

Spowoduje to przejście do ekranu Usuń pacjentów bez aktywności od.
3. Wybierz okres liczony od dzisiejszej daty, dla którego chcesz usunąć pacjentów bez
aktywności.
4. Naciśnij przycisk Potwierdź, aby aktywować wybór.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia tej grupy.
Zostaną usunięte wszystkie wyniki badań związane z wybraną grupą pacjentów.

5. Naciśnij przycisk Strona główna, aby przejść do ekranu Strona główna.

10.4.3

Usuwanie wszystkich pacjentów
1. Aby usunąć wszystkich pacjentów, naciśnij przycisk Usuń na ekranie Strona
główna.
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Spowoduje to przejście bezpośrednio do menu Usuń.
2. Naciśnij przycisk Wszyscy pacjenci.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia wszystkich
pacjentów.
Zostaną usunięte wszystkie wyniki badań dotyczące wszystkich pacjentów.

10.5

Pamięć pełna
Ostrzeżenie o małej ilości pamięci
Gdy miejsce do przechowywania danych pacjenta zostanie zapełnione w 80%, pojawi się ostrzeżenie o małej ilości pamięci.
1. Możesz zdecydować się usunąć dane lub przenieść je do AccuLink, zanim pamięć się zapełni.

Pamięć pełna
Jeśli pamięć zostanie zapełniona, na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że 10 najstarszych pacjentów
zostanie usuniętych z AccuScreen.
1. Kliknij opcję Tak, aby usunąć 10 najstarszych rekordów pacjentów, lub opcję Anuluj, aby pozostawić dane (na przykład
jeśli chcesz usunąć pacjentów ręcznie lub przed usunięciem wysłać dane do AccuLink).
Nowe pomiary nie będą możliwe, dopóki nie usuniesz niektórych danych pacjentów z AccuScreen.
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11

Konserwacja i czyszczenie

11.1

Końcówka sondy i korpus sondy
Należy postępować zgodnie z ustalonymi procedurami zapobiegania zakażeniom, które są odpowiednie dla danego
otoczenia.

Ostrzeżenie • W żadnym wypadku nie należy umieszczać końcówki sondy w przewodzie słuchowym bez uprzedniego
nałożenia czystej końcówki usznej.

Końcówka sondy zazwyczaj nie styka się ze skórą i wydzieliną przewodu słuchowego, ponieważ jest zakryta końcówką uszną,
należy jednak sprawdzać kanały w końcówce sondy po każdym użyciu sondy. Nawet niewielka ilość woskowiny lub mazi
może zablokować kanały sondy lub osadzić się w końcówce sondy.

Ostrzeżenie • W razie potrzeby należy wymienić końcówkę sondy na nową.

Uwaga • Końcówki sondy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

11.1.1

Czyszczenie i dezynfekcja końcówki sondy
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij sondę uszną z ucha pacjenta i odłącz końcówkę sondy od jednorazowej końcówki
usznej.

Zachować ostrożność • Należy zawsze postępować z lokalnymi normami dotyczącymi higieny.

Zobacz Środki ochrony higienicznej ► 32.

Końcówka sondy
–

MADSEN AccuScreen

Zdejmij końcówkę sondy z sondy.
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–

Przy użyciu drutu czyszczącego wyczyść kanały dźwiękowe końcówki sondy, od
tyłu.

Uwaga • Pamiętaj o wyczyszczeniu drutu czyszczącego, gdy wysunie się z
końcówki sondy.

Po zakończeniu korzystania z drutu czyszczącego pamiętaj o jego zdezynfekowaniu
zgodnie z lokalnymi procedurami.

Procedury dezynfekcji końcówki sondy
Materiał, z którego wykonano końcówkę sondy, jest wysoce odporny na szeroki zakres temperatur i środków chemicznych.
W celu zdezynfekowania końcówki sondy wykonaj następujące czynności:
•

Po zakończeniu czyszczenia zanurz końcówkę sondy w kąpieli 70–90% alkoholu etylowego lub izopropylowego na 10–
30 minut.

Po zdezynfekowaniu końcówki sondy wypłucz ją dokładnie zwykłą wodą.
Jeśli obowiązująca procedura zapobiegania zakażeniom nakłada wymóg korzystania z autoklawu, upewnij się, że autoklaw nie
spowodował deformacji końcówki sondy.
Przed ponownym włożeniem końcówki do korpusu sondy upewnij się, że kanały
dźwiękowe są całkowicie wysuszone. W razie konieczności użyj innej końcówki sondy.

11.1.2

Czyszczenie korpusu sondy
Ważne • W celu przeprowadzenia okresowego czyszczenia korpusu sondy należy skontaktować się z autoryzowanym
działem serwisowym.

Zachować ostrożność • Korpus sondy zawiera delikatne elementy. Nigdy nie czyścić kanałów dźwiękowych w korpusie
sondy mechanicznie ani przy użyciu płynów. Może to spowodować uszkodzenie sondy.

Zachować ostrożność • Nawet najmniejsza ilość wilgoci może rozpuścić osady woskowiny i zanieczyścić delikatne
elementy korpusu sondy.

–
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Do regularnego czyszczenia powierzchni należy używać chusteczki nasączonej alkoholem.
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Zachować ostrożność • Żadnej części sondy usznej nie należy poddawać działaniu ultradźwiękowych roztworów ani
myjek ultradźwiękowych.

11.1.3

Kalibracja sondy
Sonda AccuScreen jest kalibrowana fabrycznie przed dostawą. Dlatego też po otrzymaniu urządzenia AccuScreen określony
termin następnej kalibracji może być krótszy niż rok.
Przy pierwszym podłączeniu sondy do urządzenia AccuScreen i wykonaniu badania data kalibracji zostanie ustawiona tak,
aby termin następnej kalibracji przypadał za rok.
Aby wyświetlić datę następnej kalibracji, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Informacje o systemie. Przed wykonaniem
pierwszego badania pole daty pozostaje puste.

Częstotliwość kalibracji
Sonda powinna być kalibrowana co roku przez autoryzowany personel serwisu w autoryzowanym zakładzie.

11.2

Końcówki uszne
Końcówki uszne to elementy jednorazowe i nie należy ich czyścić.

Uwaga • Końcówki uszne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

11.3

Kabel sprzęgacza usznego

11.3.1

Czyszczenie kabla sprzęgacza usznego
Przed użyciem adapterów sprzęgaczy usznych należy zawsze zamontować na nich sprzęgacza uszne, aby zapobiec kontaktowi
adapterów z pacjentem. Sprzęgacze uszne to elementy jednorazowego użytku, które powinny być stosowane tylko u
jednego pacjenta.
W przypadku ryzyka wystąpienia zakażenia krzyżowego należy wyczyścić adaptery. W przeciwnym razie wystarczy wyczyścić
adaptery na koniec dnia:
1. Odłącz kabel sprzęgacza usznego od urządzenia AccuScreen.

Zachować ostrożność • Nigdy nie zanurzać kabla sprzęgacza usznego w płynie.

2. Wyczyść kabel sprzęgacza usznego i jego wtyczkę między kolejnymi pacjentami lub jeśli powierzchnia jest widocznie
zabrudzona.
Wyczyść powierzchnie za pomocą sterylnej chusteczki nasączonej alkoholem i poczekaj na całkowite wyschnięcie kabla
sprzęgacza usznego i jego wtyczki.
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85

11 Konserwacja i czyszczenie

Uwaga • Sterylne chusteczki są zazwyczaj nasączone alkoholem izopropylowym 70%. Ważne jest, aby środek
dezynfekujący stykał się z powierzchnią przez okres zdefiniowany przez jego producenta, co zapewnia jego
efektywne działanie.

11.3.2

Kalibracja kabla sprzęgacza usznego
Kabel sprzęgacza usznego MADSEN AccuScreen jest kalibrowany fabrycznie przed dostawą.

Częstotliwość kalibracji
Kabel sprzęgacza usznego powinien być kalibrowany co roku przez autoryzowany personel serwisu w autoryzowanym
zakładzie.

11.4

Czyszczenie urządzenia AccuScreen
•

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie AccuScreen i odłącz je od wszelkich zewnętrznych
źródeł zasilania.

•

Odłącz kable z urządzenia AccuScreen.

•

Za pomocą chusteczki nasączonej płynem czyszczącym wyczyść powierzchnię urządzenia.

Aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia, należy unikać następujących środków chemicznych:
•

Izopropyl, 70%

•

Etanol, stężenie >40%

•

Formaldehyd

•

Dichlorometaksylenol 5–10%

Jeśli konieczna jest dezynfekcja urządzenia AccuScreen, nadające się do tego alternatywne rozwiązania to między innymi
środki czyszczące, które zawierają:
•

Nadtlenek wodoru, 3%, 30%

•

Kwas nadoctowy 0,5–5%

•

Podchloryn sodu 1–10%

•

Aldehyd glutarowy 2–5%

•

Aldehyd ortoftalowy (OPA) 0,5–2%

•

Dwuglukonian chlorheksydyny 2–4%

Zachować ostrożność • Zawsze upewnić się, że żadna wilgoć nie dostała się do sondy, gniazd (złącza interfejsu danych
i wtyczek sondy) ani zagłębienia testowego.

Zachować ostrożność • Nigdy nie zanurzać urządzenia AccuScreen w wodzie ani innych roztworach czyszczących.
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Zachować ostrożność • Zastosowanie środków czyszczących innych niż zalecane w podręczniku użytkownika może
spowodować uszkodzenie urządzenia (na przykład powstanie pęknięć w częściach z wytłoczonego plastiku).

11.4.1

Czyszczenie i dezynfekowanie wbudowanego zagłębienia testowego
W razie potrzeby użyj chusteczki nasączonej jednym z zalecanych środków dezynfekujących opisanych w części 11.4 i
wyczyść powierzchnię wejściową zagłębienia testowego.

Zachować ostrożność • Upewnić się, że do zagłębienia testowego nie dostał się żaden płyn.

Jeśli zagłębienie testowe ulegnie zanieczyszczeniu szczątkami z końcówki sondy, upewnij się, że zagłębienie testowe nie
będzie używane, na przykład zaklejając otwór wejściowy kawałkiem taśmy, a następnie zwróć się do autoryzowanego
serwisu w celu wyczyszczenia i/lub wymiany zagłębienia testowego.

11.5

Bezpieczeństwo i konserwacja baterii

11.5.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie wybuchem

Ostrzeżenie • Baterię należy trzymać z dala od źródeł wysokiej temperatury i otwartego ognia, a także nie wrzucać jej
do ognia, gdyż może to spowodować wybuch.

Ostrzeżenie • Nieprawidłowe traktowanie baterii zastosowanej w tym urządzeniu może grozić pożarem i oparzeniami
chemicznymi. Nie demontować, nie podgrzewać do temperatury przekraczającej 60°C (140°F) ani nie podpalać.

•

Niepoprawna obsługa, zastosowanie nadmiernego natężenia ładowania i odwrócenie biegunów może spowodować
przeładowanie lub zniszczenie baterii.

•

Nie należy otwierać, modyfikować ani demontować baterii.

•

Nie należy stykać baterii z obiektami wykonanymi z metalu.

•

W żadnym wypadku nie należy dopuszczać do zwarcia styków.
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11.5.2

Wydłużanie okresu użytkowania
•

Używać tylko jednego typu baterii, stacji dokującej i ładowarki określonych w częściach Zasilacz i bateria
► 101 i Stacja dokująca 1077 ► 101.

•

Gdy tylko to możliwe, ładować baterię w temperaturze pokojowej.

•

Nie upuszczać baterii ani nie narażać jej na gwałtowne wstrząsy.

•

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

•

Nie dopuszczać do zabrudzenia styków baterii. W razie potrzeby czyścić je miękką ściereczką.

Wymiana baterii
Pojemność baterii zmniejsza się stopniowo z kolejnymi cyklami ładowania/rozładowania oraz wraz z wiekiem. Zaleca się
wymianę baterii co 12–18 miesięcy.
Potrzeba wymiany baterii na nową jest zależna od sposobu użytkowania i wymaganej pojemności baterii.

11.5.3

Utylizacja starych baterii
Uwaga • Baterie litowo-jonowe nadają się do recyklingu!

Zachować ostrożność • Zużyte baterie należy niezwłocznie poddać utylizacji.

Zachować ostrożność • Trzymać z dala od dzieci.

Zachować ostrożność • Nie rozkładać na części ani nie wrzucać do ognia.

Ochrona środowiska
•
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Gdy akumulatorowa bateria litowo-jonowa straci zdolność ładowania, należy poddać ją utylizacji zgodnie z lokalnymi
przepisami ochrony środowiska lub zwrócić dystrybutorowi.
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Aneks 1 Normy i bezpieczeństwo
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie urządzenia AccuScreen. W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.

Aneks 1.1

Symbole na urządzeniu AccuScreen

Symbol

Definicja
Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi

Część aplikacyjna typu BF
Produkt jest zgodny z wymogami normy IEC 60601-1 dotyczącymi urządzeń cyfrowych typu BF.
MEDYCZNE — aplikacyjny sprzęt prądowy/energetyczny zgodny w zakresie zagrożeń związanych z
porażeniem prądem, pożarem i uszkodzeniem mechanicznym z
następującymi normami:
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 No. 60601-1-6:11(R16)
CAN/CSA-C22.2 nr 60601-2-40:17
Oznakowanie zgodności CE
Znak certyfikacji oznaczający zgodność z obowiązującymi przepisami i dyrektywami dla Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Sprzęt elektroniczny jest objęty postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Po upływie okresu użytkowania wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie oraz akumulatory
muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów. To wymaganie dotyczy obszaru Unii Europejskiej.
Tych produktów nie należy utylizować jako zwykłych odpadów komunalnych.
Urządzenie i akcesoria można zwrócić do firmy Natus lub dostawcy współpracującego z firmą Natus.
Odpowiednie informacje dotyczące utylizacji produktu można również uzyskać od władz lokalnych.
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Aneks 1.2

Symbole na akcesoriach

Symbol

Definicja
Produkt niesterylny.

Nie nadaje się do ponownego użytku.
Oznacza urządzenie medyczne, które jest przeznaczone do jednorazowego użycia lub do użycia na jednym
pacjencie podczas jednego zabiegu.

Aneks 1.3

Symbole na stacji dokującej

Symbol

Definicja
Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi

Prąd stały
Oznacza, że urządzenie może być zasilane tylko prądem stałym.
Oznakowanie zgodności CE
Znak certyfikacji oznaczający zgodność z obowiązującymi przepisami i dyrektywami dla Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Sprzęt elektroniczny jest objęty postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z
dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Po upływie okresu użytkowania wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie oraz akumulatory
muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów. To wymaganie dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Tych
produktów nie należy utylizować jako zwykłych odpadów komunalnych.
Urządzenie i akcesoria można zwrócić do firmy Natus lub dostawcy współpracującego z firmą Natus.
Odpowiednie informacje dotyczące utylizacji produktu można również uzyskać od władz lokalnych.

Aneks 1.4

Ostrzeżenia — AccuScreen
Ostrzeżenie • Poniższe warunki i działania mogą prowadzić do zranienia lub zagrożenia pacjenta i/lub użytkownika:
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•

Podczas badania nie podłączać żadnych urządzeń zewnętrznych (np. drukarki) do urządzenia AccuScreen.

•

W przypadku korzystania z urządzenia AccuScreen podczas operacji, sonda i złącza nie mogą stykać się z elementami
przewodzącymi, w tym z masą.
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•

Gniazdo sondy służy do podłączania sondy usznej lub sprzęgacza usznego do urządzenia AccuScreen. Do tego gniazda nie
można podłączać żadnych innych urządzeń.

•

Urządzenia AccuScreen nie można używać podczas stosowania:
–

wysokoczęstotliwościowych urządzeń chirurgicznych

–

rozruszników serca

–

defibrylatorów

–

innych stymulatorów elektrycznych

•

Urządzenia AccuScreen nie można używać podczas stosowania wysokoczęstotliwościowych urządzeń chirurgicznych,
ponieważ może to spowodować oparzenia w miejscu nałożenia symulatora elektrycznego elektrod wejściowych
biopotencjału i możliwe uszkodzenie stymulatora elektrycznego lub wzmacniaczy biologicznych.

•

Przewodzące części elektrod i ich złącza, w tym elektroda neutralna, nie powinny stykać się z innymi częściami
przewodzącymi ani uziemieniem.

•

Należy unikać przypadkowych kontaktów między podłączonymi, lecz nieużywanymi częściami i innymi częściami
przewodzącymi, w tym podłączonymi do uziemienia ochronnego.

•

Nie przechowywać i nie używać urządzenia AccuScreen przy temperaturze lub wilgotności przekraczającej limity
określone w rozdziale Specyfikacje techniczne, Środowisko pracy.

•

Nie używać aparatu w obecności łatwopalnych środków znieczulających (gazów).

•

Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów do celów innych niż audiometria.

•

Zaleca się przeprowadzanie dorocznej kalibracji urządzenia AccuScreen i sondy. Ponadto zaleca się przeprowadzenie
kalibracji urządzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia, które mogło je uszkodzić.

•

Ze względów bezpieczeństwa i z powodu wpływu na kompatybilność elektromagnetyczną akcesoria podłączane do
gniazd sprzętu muszą być tego samego typu co akcesoria oryginalne.

•

Akcesoria jednorazowego użytku, takie jak końcówki uszne, nie powinny być używane ponownie i należy je wymienić
przed badaniem każdego nowego pacjenta, aby zapobiec zakażeniom krzyżowym.

•

Zalecamy, aby urządzenia nie ustawiać na innych urządzeniach ani w miejscach o słabej wentylacji, ponieważ może to
wpłynąć na wydajność urządzenia. W przypadku ustawienia na innym urządzeniu lub obok niego należy się upewnić, że
nie wpłynęło to na pracę urządzenia.

•

Urządzenia tej klasy są dopuszczone do użytkowania w środowiskach mieszkalnych, jeśli są używane pod nadzorem
pracownika służby zdrowia.

•

W przypadku wystawienia urządzenia AccuScreen na działanie silnego pola o częstotliwościach radiowych mogą
wystąpić niepożądane szumy, które mogą zakłócić przebieg badania. Pola o częstotliwościach radiowych mogą być
generowane przez różnego typu urządzenia elektryczne, np. telefony komórkowe. Zaleca się ograniczenie używania
urządzeń tego typu w sąsiedztwie urządzenia AccuScreen.

•

Emisja fal o częstotliwościach radiowych z urządzenia AccuScreen jest niewielka i nie powinna zakłócać pracy
znajdującego się w pobliżu sprzętu elektronicznego, jednak urządzenia lokalne w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia
AccuScreen mogą funkcjonować nieprawidłowo lub w ogóle nie działać.

•

Należy się upewnić, że komputer i stacja dokująca znajdują się poza zasięgiem pacjenta.
•

•

Osoba montująca system elektryczny do zastosowań medycznych musi wziąć pod uwagę, że podłączenie
innego sprzętu, który nie spełnia tych samych norm bezpieczeństwa, może doprowadzić do obniżenia
ogólnego poziomu bezpieczeństwa systemu.

Na terenie USA prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego urządzenia jedynie przez licencjonowanych lekarzy lub na ich
zlecenie.
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Aneks 1.5

Ostrzeżenia — stacja dokująca
•

Aneks 1.6

Należy stosować jedynie zasilacze określone w rozdziale Specyfikacje techniczne, Zasilacz.

Gwarancja

Urządzenie AccuScreen jest objęte gwarancją na oryginalne wady materiałowe i wykonawcze. Gwarantuje się także jego
wydajność zgodną z danymi technicznymi producenta przez okres pełnych 2 lat od daty zakupu.
Gwarancja nie dotyczy baterii, materiałów eksploatacyjnych ani elementów jednorazowego użytku.
Gwarancja obejmuje jedynie przyrządy zakupione od autoryzowanych dystrybutorów i przedstawicieli. Kupujący musi
zwrócić przyrząd do autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela oraz ponieść koszty wysyłki.
Ta gwarancja nie obejmuje usterek ani awarii spowodowanych naruszeniem, nieprawidłowym użytkowaniem,
zaniedbaniem, wypadkami, modyfikacją lub wysyłką i ulega unieważnieniu, gdy urządzenie nie jest używane zgodnie z
instrukcjami producenta.
Aby zgłosić wniosek gwarancyjny, należy zwrócić przyrząd do lokalnego dystrybutora lub przedstawiciela!

Ważne • Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku braku ścisłego przestrzegania instrukcji czyszczenia sondy. Brak
regularnego czyszczenia sondy zgodnie z instrukcjami może spowodować jej zablokowanie przez woskowinę i
uszkodzenie delikatnych elementów.

Aneks 1.7

Naprawy, serwis posprzedażny i regularne kontrole

Jeśli urządzenie AccuScreen wykaże defekty i różni się w jakikolwiek sposób od danych technicznych podanych producenta,
autoryzowany sprzedawca zapewni bezpłatną naprawę, wymianę lub ponowną kalibrację urządzenia, jeśli nie upłynął okres
gwarancji urządzenia AccuScreen.
Serwis i naprawy sprzętu elektromedycznego powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub jego
autoryzowanych przedstawicieli.
Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
Po zakończeniu naprawy wykwalifikowany inżynier elektronik powinien zweryfikować bezpieczeństwo całego sprzętu.
Kalibrację musi przeprowadzać co roku odpowiednio wykwalifikowany personel korzystający z odpowiedniego sprzętu.

Aneks 1.7.1

Deklaracja

Wszystkie urządzenia typu AccuScreen muszą być co roku kontrolowane i kalibrowane przez centrum serwisowe
autoryzowane przez producenta.
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Producent

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

Aneks 1.8.1

Odpowiedzialność producenta

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

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

•

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

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
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Aneks 2 Komunikaty o stanie i komunikaty o błędach
Aneks 2.1

Komunikaty związane z urządzeniem

Komunikat o
błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

•

Niski poziom naładowania baterii.

•

Naładuj urządzenie AccuScreen lub wymień
baterię na inną.

Ostatnia
konfiguracja
urządzenia nie
została
dokończona!

•

Ostatnia konfiguracja urządzenia
AccuScreen mogła zostać
przerwana, na przykład urządzenie
wyjęto ze stacji dokującej w trakcie
synchronizacji.

•

Umieść urządzenie AccuScreen w stacji dokującej i
zsynchronizuj je przy użyciu narzędzia Zarządzanie
przyrządem w oprogramowaniu AccuLink.

Dane zegara czasu
rzeczywistego są
niepoprawne.
Ustaw godzinę i
datę.

•

Bateria podtrzymująca działanie
zegara czasu rzeczywistego została
kompletnie wyczerpana.

•

Ustaw godzinę i datę: Wybierz kolejno opcje
Ustawienia > Data i godzina lub zsynchronizuj
urządzenie przy użyciu oprogramowania AccuLink.

•

Należy skontaktować się z dostawcą.

lub
Niskie napięcie
baterii

Awaria sprzętowa
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Błąd zegara czasu
rzeczywistego

•

Błąd autotestu.

•

Należy skontaktować się z dostawcą.

Błąd pamięci

•

Błąd autotestu.

•

Należy skontaktować się z dostawcą.

Błąd pamięci Flash
w czasie
wykonywania

•

Błąd autotestu: W pamięci flash
znaleziono nieprawidłowe dane
pacjenta lub badania.

•

Spróbuj przesłać dane do oprogramowania
AccuLink, usuń wszystkie dane pacjenta i uruchom
urządzenie ponownie. Jeśli komunikat zostanie
wyświetlony ponownie, skontaktuj się z dostawcą.

Awaria kodeka

•

Błąd autotestu.

•

Ponownie uruchom urządzenie. Jeśli komunikat
zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z
dostawcą.
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Komunikaty związane z użytkowaniem i badaniem

Komunikat o błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

To konto użytkownika jest
zablokowane z powodu zbyt
wielu nieudanych prób
logowania.

•

Trzykrotnie wprowadzono błędne
hasło. Urządzenie zostało
zablokowane dla użytkownika na 24
godziny.

•

Użytkownik oprogramowania AccuLink z
uprawnieniem Resetuj użytkowników
może odblokować urządzenie przy
użyciu oprogramowania AccuLink.

Została osiągnięta
maksymalna liczba
pacjentów. Brak możliwości
wygenerowania nowego
pacjenta.

•

Brak dostępnej pamięci, aby dodać
kolejnych pacjentów lub badania.

•

Usuń pacjentów i badania.

Niewłaściwa sonda do
badania

•

Podłączono sondę TEOAE dla
badania DPOAE lub podłączono
kabel sprzęgacza usznego dla badania
OAE.

•

Podłącz odpowiednią sondę.

Sonda uszkodzona

•

Sonda nie zaliczyła testu. Może się
tak stać z kilku powodów:

•

Upewnij się, że końcówka sondy jest
czysta, a kanały nie są zablokowane.

–

końcówka sondy jest
zablokowana

•

–

zagłębienie testowe jest
zablokowane

Upewnij się, że zagłębienie testowe nie
jest zablokowane, na przykład przez
kurz, włókna itp.

•

Wymień sondę na nową i przeprowadź
test sondy, aby ustalić, czy jest
uszkodzona.

•

Wyczyść końcówkę sondy i powtórz
badanie.

•

Wymień końcówkę sondy na nową i
powtórz badanie.

–
Niedopasowanie głośnika

•

sonda jest uszkodzona

Wykryto zbyt dużą różnicę w
poziomach głośników.

Zbyt duży hałas

•

Niemowlę lub środowisko badania
jest zbyt głośne.

•

Zredukuj poziom szumu (rozmowy
rodziców, telefony komórkowe, płacz
dziecka itp.).

Bodziec wysoki

•

Słabe dopasowanie sondy w
przewodzie słuchowym.

•

Spróbuj poprawić dopasowanie sondy.

•

Sonda nie znajduje się w przewodzie
słuchowym.

•

Słabe dopasowanie sondy w
przewodzie słuchowym.

•

•

Końcówka sondy jest zablokowana.

Spróbuj poprawić dopasowanie sondy.
Jeśli problem będzie się powtarzał,
wyczyść końcówkę sondy lub wymień
sondę na nową.

Bodziec niski
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Komunikat o błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

Przekroczenie limitu czasu
podczas wstrzymania

•

Badanie ABR zostało wstrzymane na
dłużej niż pozwala maksymalny czas
trwania wstrzymania skonfigurowany
w oprogramowaniu AccuLink.

•

Powtórz badanie pacjenta.

Błąd podawania papieru

•

Nieprawidłowe dopasowanie etykiet
w drukarce etykiet lub wystąpiło
zacięcie papieru.

•

Popraw ułożenie etykiet i usuń
potencjalną blokadę podawania
papieru.
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Aneks 3 Specyfikacje techniczne
Aneks 3.1

Akcesoria

Akcesoria standardowe i opcjonalne mogą różnić się w zależności od kraju — należy się skonsultować z lokalnym
dystrybutorem.

Akcesoria standardowe
Walizka transportowa
Stacja dokująca, w tym zasilacz i kabel USB
Zestaw startowy (zawiera końcówki uszne, końcówki sondy i narzędzie do czyszczenia końcówek sondy)
Sonda (z wyjątkiem ABR z kablem sprzęgacza usznego) (Kabel Przybliżona długość: 150 cm/59 cali)*
Kabel elektrody ABR (tylko wersja ABR) (Przybliżona długość: 140 cm/55 cali)*
Kabel sprzęgacza usznego ABR (tylko wersja ABR z kablem sprzęgacza usznego) (Przybliżona długość: 145 cm/57 cali)*
Próbnik ABR (tylko wersja ABR)
Podręcznik użytkownika
Bateria
Ściereczka

Akcesoria opcjonalne
Końcówki uszne
Końcówki sondy
Narzędzie do czyszczenia końcówki sondy
Drukarka etykiet i kabel drukarki
Sonda (Przybliżona długość: 150 cm/59 cali)*
Kabel sprzęgacza usznego ABR (Przybliżona długość: 145 cm/57 cali)*
Zewnętrzna ładowarka baterii
Wkładki EarHugs
Kabel sprzęgacza usznego do nakładek EarHugs (Przybliżona długość: 145 cm/57 cali)*
* Przewidywany okres użytkowania produktu dla kabli oznaczonych * (gwiazdką) wynosi dwa lata.
Akcesoria standardowe i opcjonalne mogą różnić się w zależności od kraju — należy się skonsultować z lokalnym
dystrybutorem.

Aneks 3.2

Techniki pomiaru

TEOAE
Metoda oceny:

Średnia szumu ważonego, zliczanie istotnych wartości szczytowych sygnału

Bodziec:

Nieliniowa sekwencja trzasków

Poziom bodźca:

75 dB(A) ± 5 dB w sprzęgaczu 2 cm3, autokalibracja w zależności od objętości
przewodu słuchowego

Szybkość trzasków:

67–76 trzasków na sekundę (losowo)

Filtr wejściowy:

Od 1 do 4 kHz
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Ekran badania:

Przebieg uśredniony, liczba szczytów TEOAE, asystent dopasowania sondy,
poziom szumu, poziom artefaktów, poziom stabilności i postęp badania

Ekran wyników:

Przebieg uśredniony, liczba szczytów TEOAE i ogólny wynik Norma/Wyraźna
odpowiedź lub Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi. W przypadku wyniku
Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi także asystent dopasowania sondy,
poziom szumu, poziom artefaktów i poziom stabilności.

DPOAE
Metoda oceny:

Statystyka fazy szumu ważonego

Bodziec:

Para tonów podstawowych, F2/F1 = 1,24

Dostępne częstotliwości badania:

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

Domyślne częstotliwości badania:

F2 = 2, 3, 4 i 5 kHz (Norma/Wyraźna odpowiedź przy 3 z 4)

Dostępne poziomy badania:

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

Domyślny poziom badania:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Ekran badania:

DP-Gram, poziom DPOAE, poziom szumu, postęp badania

Ekran wyników:

Ogólny wynik Norma/Wyraźna odpowiedź lub Kontrola/Brak wyraźnej
odpowiedzi, DP-Gram z poziomem DPOAE i poziomem szumu.

ABR
Metoda oceny:

Średnia szumu ważonego i dopasowywanie szablonów

Bodziec:

Świergot 30, 35, 40 lub 45 dB nHL

Szybkość świergotu:

78–82 bodźców typu świergot na sekundę (losowo)

Zakres testu impedancji:

Od 1 do 99 kΩ

Impedancja akceptowana do badania:

< 12 kΩ

Kontrola impedancji:

Przed rozpoczęciem badania, okresowo w trakcie badania, bodziec nadal
występuje w trakcie kontroli impedancji

Ekran badania:

Wykres statystyczny, impedancje, prawdopodobieństwo wykrycia ABR, poziom
EEG i postęp badania

Ekran wyników:

Wykres statystyczny, impedancje, poziom EEG i ogólny wynik Norma/Wyraźna
odpowiedź lub Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi.

Elektrody:

Jednorazowe elektrody hydrożelowe

Aneks 3.3

Urządzenie

MADSEN AccuScreen to urządzenie typu 1077 firmy Natus.

Wymiary
Ok.
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200 x 73 x 34 mm (7,9 x 2,9 x 1,3 cala)
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Masa
Ok.

240 g (8,5 uncji) bez baterii
280 g (9,9 uncji) razem z baterią

Wyświetlacz
Typ:

Kolorowy, TFT, ekran dotykowy z regulowanym podświetleniem LED

Wymiary:

89,4 mm (3,5 cala)

Rozdzielczość:

240 x 320 pikseli

Klawiatura
Rezystywny ekran dotykowy (może być obsługiwany dłońmi w rękawiczkach)

Dźwięk
Wbudowany głośnik odtwarzający kliknięcia klawiszy oraz dźwięki Norma/Wyraźna odpowiedź i Kontrola/Brak wyraźnej

odpowiedzi

Ustawienia języka
Do 7 języków wybieranych przez użytkownika dostępnych w wybranym pakiecie językowym

Pamięć
Pojemność pamięci pacjentów:

Maksymalnie 250 pacjentów

Pojemność pamięci badań:

Maksymalnie 500 badań

Złącza
Złącze sondy OAE:

14-stykowe ODU Medisnap — dla sondy OAE lub kabla sprzęgacza usznego ABR

ABR (tylko wersja ABR):

4-stykowe ODU Medisnap — dla kabla elektrody ABR

Zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego do tworzenia sygnatur czasowych pomiarów. Zegar jest synchronizowany
automatycznie z zegarem komputera po zadokowaniu.
Dokładność:

Maks. odchylenie 12 minut/rok

Rezerwa:

Min. 7 dni po wyjęciu baterii z urządzenia

Interfejsy danych
Komputer:

Transmisja danych w podczerwieni do stacji dokującej — interfejs USB ze stacji
dokującej do komputera

Drukarka etykiet:

Transmisja danych w podczerwieni do stacji dokującej — interfejs RS232 ze
stacji dokującej do drukarki etykiet

MADSEN AccuScreen
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Modem:

Transmisja danych w podczerwieni do stacji dokującej — interfejs RS232 ze
stacji dokującej do modemu

Środowisko transportu i przechowywania
Zakres temperatur:

-20–+60°C (-4–140°F)

Zakres wilgotności:

10–90%, względna, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

Od 500 hPa do 1040 hPa

Środowisko pracy
Tryb pracy:

Ciągły

Zakres temperatur:

10–40°C (50–104°F)

Zakres wilgotności:

30–90%, względna, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

Od 500 hPa* do 1060 hPa
* W miejscach, w których normalne ciśnienie powietrza nie przekracza 800 hPa
(wysokość ponad 2000 m n.p.m.) zaleca się zmianę kalibracji sondy OAE i kabla
sprzęgacza usznego ABR (jeśli jest stosowany).

Czas rozgrzewania

< 20 sekund.

Uwaga • Czas rozgrzewania może być dłuższy, jeśli urządzenie MADSEN AccuScreen było przechowywane w niskiej
temperaturze.

Usuwanie
Urządzenie MADSEN AccuScreen można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z dyrektywą WEEE i
przepisami lokalnymi.

Zasadnicze parametry funkcjonalne
MADSEN AccuScreen nie ma zasadniczych parametrów funkcjonalnych.

Normy
Bezpieczeństwo:

EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
Zasilane wewnętrznie, Typ BF, IPX0
IEC 60601-2-40:2016 oraz EN 60601-2-40:1998
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EMC:

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

Otoemisje akustyczne:

IEC 60645-6:2009, Typ 2 i EN 60645-6:2010, Typ 2

MADSEN AccuScreen
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Słuchowe potencjały wywołane:
IEC 60645-7:2009, Typ 2 i EN 60645-7:2010, Typ 2

Aneks 3.4

Zasilacz i bateria

Urządzenie
Napięcie zasilania:

Znamionowe 3,70 V,
maks. 4,20 V,
min. 3,20 V (mierzone przy obciążeniu urządzenia)

Maksymalne zużycie energii baterii:

1,5 W w trakcie pomiarów

Szacowany czas pracy na baterii:

8 godzin ciągłego użytkowania (na podstawie typowego scenariusza
użytkowania; Rzeczywiste użytkowanie może wpłynąć na trwałość baterii).

Wskaźnik poziomu naładowania baterii:

5-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania baterii

Czas ładowania urządzenia AccuScreen w
stacji dokującej:

Naładowana w 80%: 4½ godziny

Bateria

Zachować ostrożność • Należy stosować jedynie baterię akumulatorową dostarczoną przez firmę Natus, nr części 873-02400. Zastosowanie innej baterii może grozić pożarem i wybuchem.

Typ baterii:

Aneks 3.5

Akumulatorowa litowo-jonowa 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wh), naładowana do pełna

Stacja dokująca 1077

Interfejs komputera
Typ interfejsu:

USB 2.0, pełna prędkość

Zasilanie USB:

< 100 mA prądu przez interfejs USB

Interfejs drukarki/modemu
Typ interfejsu:

RS232

Typ złącza:

6-stykowe mini DIN

Wejście zasilania DC
Napięcie wejściowe:

5 V DC ±5%

Maksymalny pobór mocy przy
zadokowanym urządzeniu AccuScreen:

5 VA (5 V, 1,0 A)

MADSEN AccuScreen
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Maksymalny pobór mocy bez zadokowania 0,25 VA (5 V, 50 mA)
urządzenia AccuScreen:

Zasilacz
Napięcie wejściowe/zakres:

100–240 V AC, 50–60 Hz

Napięcie wyjściowe:

5,0 V DC

Natężenie wyjściowe:

Minimum 1,0 A

Typy wtyczek przewodu zasilania:

USA, Wielka Brytania, Europa i Australia

Aneks 3.6

Sonda OAE

TEOAE
Typ:

EP-TE firmy PATH Medical Gmbh

DPOAE
Typ:

EP-DP firmy PATH Medical Gmbh

Kabel sondy
Elastyczny, ekranowany kabel. Przybliżona długość: 150 cm/59 cali

Wymiary
Korpus sondy:

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

Końcówka sondy:

3,3 mm Ø x 10 mm (0,13 Ø x 0,4 cala)

Masa
Sonda, w tym końcówka sondy:

Ok. 4,5 g

Końcówki uszne
Standardowe (cylindryczne)

4 rozmiary (3,7–5 mm)

Silikonowa końcówka stożkowa:

1 rozmiar (4–7 mm)

Końcówka piankowa:

1 rozmiar (7–13 mm)

Aneks 3.7
Typ:

Kabel elektrody ABR
BAST-01 firmy PATH Medical Gmbh
Elastyczny, ekranowany kabel. Przybliżona długość: 140 cm/55 cali
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Kabel sprzęgacza usznego ABR (opcja)

Typ:

BAST-01 firmy PATH Medical Gmbh
Elastyczny, ekranowany kabel. Przybliżona długość: 145 cm/57 cali

Aneks 3.9

Klasa urządzenia

II a (zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG, załącznik IX)

MADSEN AccuScreen
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Aneks 3.10 Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
•

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

•

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

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

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisja fal radiowych

Grupa 1

MADSEN AccuScreen używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi

CISPR11

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

Emisja fal radiowych

Klasa B

CISPR11

Urządzenie MADSEN AccuScreen może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w
budynkach mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci
energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne IEC

Nie dotyczy

61000-3-2
Wahania napięcia/emisje

Nie dotyczy

migotania IEC 61000-3-3

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

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
Wyładowanie

+/-8 kV (stykowe)

+/-8 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte

elektrostatyczne (ESD)

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

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

płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są

IEC 61000-4-2

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

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

materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.
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Szybkozmienne zakłócenia

+/-2 kV dla przewodów zasilania

+/-2 kV dla przewodów zasilania

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przejściowe

+/-1 kV dla przewodów wejścia i

+/-1 kV dla przewodów wejścia i

handlowego lub szpitalnego.

IEC 61000-4-4

wyjścia

wyjścia

MADSEN AccuScreen
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Skok napięcia

+/-1 kV (między przewodami)

+/-1 kV (między przewodami)

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

IEC 61000-4-5

+/-2 kV (między przewodami a

Nie dotyczy

handlowego lub szpitalnego.

ziemią)

Nie dotyczy

+/-2 kV DC (między przewodami

+/-1 kV DC (między przewodami

wejściowymi a ziemią)

wejściowymi a przewodami)

+/-1 kV DC (między przewodami

Nie dotyczy

wejściowymi a przewodami)
+/-2 kV (między przewodami
wejścia / wyjścia a ziemią)
Spadki napięcia, krótkie

0% U ; 0,5 cyklu

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przerwy i wahania napięcia na na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia

liniach wejściowych zasilania

270° i 315°

270° i 315°

MADSEN AccuScreen wymaga jego ciągłej pracy nawet

IEC 61000-4-11

0% U ; 1 cykl

0% U ; 1 cykl

podczas przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się

i

i

podłączenie urządzenia MADSEN AccuScreen do zasilacza

0% U ; 0,5 cyklu

T
T

wejściowych zasilania

T

awaryjnego lub baterii.

70% U ; 25/30 cykli

70% U ; 25/30 cykli

Jednofazowy: na 0°

Jednofazowy: na 0°

0% U ; 250/300 cykli

0% U ; 250/300 cykli

30 A/m

Brak odpowiednich portów, na

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci

które może to wpływać

energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach

T

Przerwy napięcia na liniach

T

T

T

T

IEC 61000-4-11
Pole magnetyczne o
częstotliwości sieci
energetycznej

właściwych dla typowych lokalizacji w środowisku

(50/60 Hz)

przemysłowym lub szpitalnym.

IEC 61000-4-8
U

T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

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

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
Przewodzone fale radiowe

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Ipasma ISM

Ipasma ISM

Emitowane fale radiowe

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

Od 80 MHz do 2,7 GHz

Od 80 MHz do 2,7 GHz

MADSEN AccuScreen
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Pola zbliżeniowe z

27 V/m

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

27 V/m

Odległość pomiędzy częściami elektronicznymi MADSEN

385 MHz

AccuScreen a sprzętem komunikacyjnym

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

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

Uwaga: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania
we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal
elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.

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

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisja fal radiowych

Grupa 1

MADSEN AccuScreen używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi

CISPR11

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

Emisja fal radiowych

Klasa B

CISPR11

Urządzenie MADSEN AccuScreen może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w
budynkach mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci
energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne IEC

Nie dotyczy

61000-3-2
Wahania napięcia/emisje

Nie dotyczy

migotania IEC 61000-3-3

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

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
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Wyładowanie

+/-6 kV (stykowe)

+/-6 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte

elektrostatyczne (ESD)

+/-8 kV (przez powietrze)

+/-8 kV (przez powietrze)

płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są

IEC 61000-4-2

materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.

Szybkozmienne zakłócenia

+/-2 kV dla przewodów zasilania

+/-2 kV dla przewodów zasilania

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przejściowe

+/-1 kV dla przewodów wejścia i

+/-1 kV dla przewodów wejścia i

handlowego lub szpitalnego.

IEC 61000-4-4

wyjścia

wyjścia

Skok napięcia

+/-1 kV (między przewodami)

+/-1 kV (między przewodami)

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

IEC 61000-4-5

+/-2 kV (między przewodami a

Nie dotyczy

handlowego lub szpitalnego.

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

ziemią)
Spadki napięcia, krótkie

T (> 95% spadek wartości

< 5% U

przerwy i wahania napięcia na U ) przez 0,5 cyklu

< 5% U

U ) przez 0,5 cyklu

handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia

liniach wejściowych zasilania

40% U

40% U

MADSEN AccuScreen wymaga jego ciągłej pracy nawet

IEC 61000-4-11

T

(60% spadek wartości

U ) przez 5 cykli

U ) przez 5 cykli

podczas przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się

70% U

T

(30% spadek wartości

70% U

podłączenie urządzenia MADSEN AccuScreen do zasilacza

T
T

T

T

(60% spadek wartości

T

(30% spadek wartości

U ) przez 25 cykli

U ) przez 25 cykli

< 5% U

< 5% U

T

T

(> 95% spadek wartości

T

T

U ) przez 5 s

3 A/m

3 A/m

T

awaryjnego lub baterii.

(> 95% spadek wartości

U ) przez 5 s

T

Pole magnetyczne o

T

T (> 95% spadek wartości

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci

częstotliwości sieci

energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach

energetycznej

właściwych dla typowych lokalizacji w środowisku

(50/60 Hz)

przemysłowym lub szpitalnym.

IEC 61000-4-8

Uwaga: U

T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów, które NIE służą do podtrzymywania życia.
MADSEN AccuScreen jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia MADSEN
AccuScreen powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
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Przewodzone fale radiowe

3 V rms

3 V rms

Przenośnego i ruchomego sprzętu komunikacyjnego

IEC 61000-4-6

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

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

Emitowane fale radiowe

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Od 80 MHz do 2,5 GHz

Od 80 MHz do 2,5 GHz

d = 1,2

w przedziale od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3

w przedziale od 80 MHz do 2,5 GHz,

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

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.
a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych) oraz naziemnych
radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska
elektromagnetycznego powstałego w wyniku stałych nadajników radiowych należy rozważyć przeprowadzenie badania pola elektromagnetycznego. Jeśli
zmierzone natężenie pola w lokalizacji użytkowania urządzenia MADSEN AccuScreen przekracza poziom zgodności stosowny dla fal o częstotliwości radiowej,
należy monitorować poprawność działania urządzenia MADSEN AccuScreen. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania, konieczne może okazać się
zastosowanie dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji urządzenia MADSEN AccuScreen.
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.
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Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe a urządzeniem MADSEN AccuScreen
Urządzenie MADSEN AccuScreen jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach ze strony pola o
częstotliwościach radiowych. Nabywca lub użytkownik urządzenia MADSEN AccuScreen może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym,
utrzymując minimalną odległość pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a
urządzeniem MADSEN AccuScreen według poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
Maksymalna znamionowa moc

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika

wyjściowa nadajnika
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 do 800 MHz

Od 800 MHz to 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

W

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

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

Indeks
Bateria 16
czas pracy 16
A

konserwacja 87

ABR

ładowanie 19
badanie 50

ładowanie ze stacji dokującej 19

kalibracja 49

przechowywanie 17

procedura badania 48

stan 18

rozpoczynanie 48

symbole stanu 18

test impedancji 49

utylizacja 88
wydłużanie okresu
użytkowania 88

umieszczanie elektrod 35
wynik badania 52
ABR, kabel elektrody
podłączanie do AccuScreen 30
ABR, kabel sprzęgacza usznego
podłączanie do AccuScreen 31
AccuLink

wymiana 17
C
Czyszczenie
kabel sprzęgacza usznego 85
końcówka sondy 83

oprogramowanie 7
AccuScreen
drukowanie 8
uruchamianie 20
włączanie 20
Alpha OAE
drukowanie 8
Alpha OAE+
drukowanie 8

urządzenie 86
zagłębienie testowe 87
Czyszczenie urządzenia 83
D
Dane
usuwanie danych pacjenta 79
Dane pacjenta
edytowanie 27

Automatyczne wyłączanie 20

usuwanie 79
Data i godzina, ustawienia 74

B
Badanie
dodawanie komentarzy 55

Dodawanie nowego pacjenta 24
DPOAE
badanie 45

gotowość 38

procedura badania 43-44

opcje na ekranach 54
procedura ABR 48
procedura DPOAE 43-44
procedura TEOAE 39

wyniki badania 46
Drukarka etykiet 62
Drukowanie 60
typy wydruków 62

przygotowanie 29

z Alpha OAE 8

przygotowanie sondy 29

z Alpha OAE+ 8

szybkie 59

z urządzenia AccuScreen 8

szybkie badanie 59
widok badań 56
wyniki TEOAE 41
bateria
typ 16
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E
Edytowanie danych pacjentów 27
Ekrany
menu główne 23
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Ekrany opcjonalne
lista obiektów 22
lokalizacja 22
Elektrody
umieszczanie na skórze
pacjenta 35

Komunikaty o stanie 94
Końcówka sondy
czyszczenie 83
konserwacja 83
Końcówka uszna
mocowanie na sondzie 33
Końcówki uszne

G

konserwacja 85

Gwarancja, naprawa 92

utylizacja 85
Konserwacja 83

H

bateria 87
czyszczenie kabla sprzęgacza
usznego 85

Hasło 22
niepoprawne 22

czyszczenie urządzenia 86
czyszczenie zagłębienia
testowego 87
kalibracja kabla sprzęgacza
usznego 86

I
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa 87, 89
Informacje o systemie 76

kalibracja sondy 85

J

końcówka sondy 83

Jasność wyświetlacza 76

końcówki uszne 85

Jasność, wyświetlacz 76

korpus sondy 83
sonda 83

K
Kabel elektrody 15
podłączanie do AccuScreen 30
testowanie 67
Kabel sprzęgacza usznego

utylizacja baterii 88
wydłużanie okresu użytkowania
baterii 88
Korpus sondy
konserwacja 83

czyszczenie 85
kalibracja 86
podłączanie do AccuScreen 31
Kalibracja
kabel sprzęgacza usznego 86
Kalibracja sondy
konserwacja 85
Klawiatura, używanie 77
Komentarz standardowy
dodawanie 55
Komentarze
dodawanie 55

Ł
Ładowanie baterii 19
M
Małżowina uszna 33
Montaż urządzenia 16
N
Naprawa 92
Niepoprawne hasło 22
Nowy komentarz

wyświetlanie 56
Komunikat o błędzie 94
związane z użytkowaniem i
badaniem 95
związany z urządzeniem 94

dodawanie 55
O
Obsługa pacjentów 24
dodawanie nowego pacjenta 24

Komunikaty na wyświetlaczu 94
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Indeks

edytowanie danych pacjenta 27

konserwacja 83

znajdowanie pacjenta 26
Okres użytkowania

korpus 14
mocowanie końcówki usznej 33

wydłużanie 88

podłączanie do AccuScreen 29

Oprogramowanie, Acculink 7
Ostre narzędzia, używanie na
wyświetlaczu 14

podłączanie do Alpha OAE+ 29
przygotowanie do badania 29
testowanie sondy 65

Ostrzeżenia 90

widok 14
Specyfikacje techniczne 97
Sprzęgacze uszne

P
Pacjenci, obsługa 24
Pacjent
przygotowanie 33

mocowanie 35
testowanie 68
Sprzęt, przygotowywanie 29

umieszczanie elektrod 35
Pamięć pełna 82

Ś

Podłączanie sondy do AccuScreen 29

Środowisko

Podłączanie sondy do Alpha OAE+ 29
Producent 93
Przechowywanie urządzenia
AccuScreen 16
Przechowywanie urządzenia Alpha
OAE+ 16
Przyciski

przygotowywanie badania 32
Środowisko badania 32
S
Stacja dokująca 7, 12
drukarka/modem 13
gniazda tylne 13

ogólne 79

ładowanie baterii 19

przyciski paska funkcyjnego 78

odłączanie od zasilania 19

Przyciski funkcyjne 78

PC/USB 13

Przyciski ogólne 79
Przygotowanie

podłączanie do zasilania 19
włączanie 18

do badania 29
mocowanie końcówki usznej na
sondzie 33

wskaźniki na przedzie 19
S

pacjent 33

Symbole bezpieczeństwa 89

sprzęgacze uszne 35
urządzenie do badania 29
Przygotowywanie sprzętu 29

Symbole na akcesoriach 90

R

S

Rozpakowywanie 11

Szybkie badanie 59

S

T

Serwis posprzedażny 92
Sonda

TEOAE

czyszczenie końcówki 83
kabel 14
końcówka 14
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S

procedura badania 39
wyniki badania 41
Test jakości 65
kable elektrody i sprzęgacz
uszny 70
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menu 67
sprzęgacze uszne 68

W

test kabla elektrody 67

Widok badań 56

test sondy 65

ekran 57
Widoki

wykonywanie 65

góra urządzenia 12
U

przód 11

Uruchamianie AccuScreen 20
Urządzenie

sonda uszna 14
tył 11
wyświetlacz 14

czyszczenie 86
przygotowanie do badania 29

Wkładanie sondy do ucha. 34

specyfikacje techniczne 97

Włączanie AccuScreen 20

widok z dołu 12
widok z przodu 11

Wprowadzanie danych 77
Wprowadzanie danych przy użyciu
klawiatury 77

widok z tyłu 11

Wprowadzanie hasła 22

widok z góry 12

Ustawienia 73
data i godzina 74
dźwięk 75

Wybieranie użytkownika 21
Wymiana baterii 17
Wynik badania

informacje o systemie 76

ABR 52

jasność 76

DPOAE 46

język 75
menu Ustawienia 73

TEOAE 41
Wyniki
widok badań 56

wykonywanie testu sondy 66
Ustawienia dźwięku 75

Wyświetlacz 14
komunikaty o błędach 94

Ustawienia języka 75
Usuwanie
bateria 17

Z

pacjent 79-80

Zagłębienie testowe

Usuwanie pacjenta 79
Usuwanie według dat 80
Usuwanie wszystkich pacjentów 81
Uszna sonda
widok 14
Utylizacja
końcówki uszne 85
stare baterie 88

czyszczenie 87
Zasilanie
automatyczne wyłączanie 20
tryb oszczędzania 20
Zasilanie urządzenia AccuScreen 16
Zasilanie urządzenia Alpha OAE 16
Zasilanie urządzenia Alpha OAE+ 16
Znajdowanie pacjenta 26

urządzenie 89
Używanie AccuScreen
niepoprawne hasło 22
Używanie urządzenia AccuScreen
wybieranie użytkownika 21
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