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1

Introducere

1.1

Scurtă descriere
Vă mulțumim că ați achiziționat dispozitivul portabil de examinare a otoemisiunilor acustice și a
răspunsului auditiv automat al trunchiului cerebral (ABR) AccuScreen.

Observaţie • Acest manual este ghidul dumneavoastră privind utilizarea și întreținerea
AccuScreen. Vă recomandăm să îl citiți cu atenție înainte de prima utilizare a AccuScreen.

De asemenea, vă recomandăm să țineți, în special, seama de instrucțiunile de curățare și
întreținere. Utilizarea și întreținerea necorespunzătoare a AccuScreen pot duce la anularea
garanției.
AccuScreen este un dispozitiv de examinare auditivă rapid, fiabil, facil de utilizat și ușor,
optimizat pentru screening neonatal.
AccuScreen asigură o navigare ușoară cu ajutorul funcțiilor de pe ecranul tactil.

1.2

Stația de andocare
AccuScreen este furnizat împreună cu o stație de andocare, care asigură:

1.3

•

reîncărcarea ușoară a bateriei

•

transferarea datelor între AccuScreen și calculator

•

imprimarea de la o imprimantă de etichete

Software-ul AccuLink
AccuLink este un software care asigură gestionarea datelor, revizuirea rezultatelor și posibilități de configurare într-o
singură aplicație informatică.
Din AccuLink puteți crea, edita, afișa și imprima date referitoare la pacienți și teste, utilizatori, locațiile și unitățile
conectate.
Din AccuLink puteți configura AccuScreen în funcție de obiectivele dumneavoastră. Aceasta include definirea câmpurilor
obligatorii pentru gestionarea pacienților, definirea ferestrelor care vor apărea în AccuScreen și încărcarea și descărcarea
de date.
AccuScreen este operat independent față de AccuLink, deși interfața cu utilizatorul a AccuLink oferă funcții și valori de
configurare suplimentare.

MADSEN AccuScreen
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1.4

Se imprimă
Pentru instrucțiuni de imprimare, consultați Se imprimă ► 58.

AccuScreen
Cu AccuScreen puteți încărca datele pe AccuLink și imprima rezultatele testelor de pe calculator sau puteți introduce
AccuScreen în stația de andocare și imprima direct de la o imprimantă de etichete conectată la stația de andocare.

1.5

Domeniul de utilizare
Aparatul tip 1077 este indicat pentru a fi utilizat la înregistrarea și analiza automată a datelor fiziologice umane (la
examinarea răspunsurilor auditive ale trunchiului cerebral și/sau a otoemisiunilor acustice) necesare pentru diagnosticarea
tulburărilor auditive și de auz.

Otoemisiuni acustice prin produse de distorsiune și otoemisiuni acustice tranzitorii evocate:
Modulele DPOAE și TEOAE tip 1077 se pot folosi pe pacienți de orice vârstă, de la copii la adulți, inclusiv nou-născuți și
pacienți geriatrici. Sunt în special indicate pentru a fi utilizate la testarea persoanelor pentru care rezultatele audiometrice
comportamentale sunt considerate nesigure, precum nou-născuți, copii mici și adulți cu tulburări cognitive.

Răspunsul auditiv al trunchiului cerebral:
Modulul ABR tip 1077 este destinat în special utilizării pe nou-născuți între 34 de săptămâni (vârstă gestațională) și 6 luni.
Dacă aparatul este folosit la examinarea nou-născuților, aceștia trebuie să fie adormiți sau liniștiți în momentul examinării.
Dispozitivul este destinat utilizării de către audiologi, medici ORL și alte cadre medicale.

Important • Natus nu garantează precizia rezultatelor testelor sau a testelor în sine dacă pentru acest dispozitiv se
folosesc alte accesorii decât cele furnizate de Natus (de exemplu, dopuri auriculare, electrozi, cuploare acustice etc.).

1.6

Principiul fizic de funcționare
AccuScreen folosește tehnologiile TEOAE (Otoemisiuni acustice tranzitorii evocate) și DPOAE (Otoemisiuni acustice prin
produse de distorsiune), care sunt foarte eficiente în examinarea auditivă neonatală. Otoemisiunile acustice măsoară
mecanica cohleară și arată dacă cohleea funcționează corect sau nu.Emisiunile copiilor sunt de obicei puternice, ceea ce le
face ușor și rapid de detectat. Puterea emisiunilor scade de obicei odată cu vârsta sau cu pierderea auzului.
Testul ABR automat (răspuns auditiv al trunchiului cerebral) este disponibil în AccuScreen. Această tehnologie măsoară
răspunsurile la sunet în căile auditive. Vine în completarea tehnologiilor de examinare TEOAE și DPOAE, fiind un
instrument esențial în examinarea nou-născuților cu risc de pierdere a auzului.
Tehnologia simplă, dar fiabilă, asigură posibilitatea detectării pierderii auzului și realizării de intervenții la vârste fragede.
Intervenția timpurie oferă copiilor cu deficiențe de auz posibilitatea de a dezvolta abilități de vorbire și lingvistice
normale.
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1.7

Despre acest manual
Important • Rețineți că este posibil ca opțiunile de meniu și capturile de ecran din acest manual să nu reflecte
configurația dispozitivului dumneavoastră de testare.

Acest manual conține o descriere a funcțiilor principale ale AccuScreen.
Vă recomandăm să vă familiarizați cu următoarele aspecte:

Instalare
Despachetarea și instalarea ► 11 și Pregătirea pentru testare ► 28 descriu cum să despachetați AccuScreen, să pregătiți și
să conectați cablurile, precum și cum să configurați dispozitivul.

Siguranță
Acest manual conține informații și avertismente care trebuie respectate pentru a se asigura funcționarea sigură a
AccuScreen. Normele și reglementările locale, dacă este cazul, trebuie, de asemenea, întotdeauna respectate.
Consultați eticheta aparatului prezentată în Prezentare generală a AccuScreen ► 11 și citiți avertismentele din Standarde
și siguranță ► 87.

Pregătirea
Vă recomandăm să citiți acest manual înainte de a începe operarea AccuScreen, astfel încât să vă familiarizați cu aparatul
înainte de a efectua teste pe un client.
Pentru a obține o copie gratuită imprimată a documentației pentru utilizator, contactați Natus (www.natus.com).

Întreținerea și curățarea
Pentru instrucțiuni privind cum și când să curățați AccuScreen și accesoriile, vă rugăm să consultați Întreținerea și curățarea
► 81.

1.8

Convenții tipografice
Folosirea avertismentelor, atenționărilor și a notelor
Pentru a atrage atenția asupra informațiilor privind siguranța și utilizarea adecvată a aparatului sau a software-ului, în
manual sunt folosite fraze de precauție precum:

Avertisment • Indică existența unui risc de deces sau de vătămare corporală a utilizatorului sau pacientului.

Atenţie • Indică existența unui risc de rănire a utilizatorului sau a pacientului ori a unui risc de deteriorare a datelor
sau a aparatului.

Observaţie • Indică faptul că trebuie să acordați o atenție specială.

MADSEN AccuScreen

9

1 Introducere

1.8.1

Parcurgerea manualului
Meniurile, pictogramele și funcțiile care trebuie selectate sunt afișate cu caractere aldine, de exemplu în:

•

10

Apăsați butonul OK.
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2

Despachetarea și instalarea

2.1

Despachetarea
1. Despachetați aparatul cu atenție.
La despachetarea aparatului și a accesoriilor, este de preferat să păstrați ambalajul în care au fost livrate. Dacă trebuie
să trimiteți aparatul în service, ambalajul original îl va proteja împotriva deteriorării pe durata transportului etc.
2. Inspectați vizual echipamentul pentru a vă asigura că nu prezintă deteriorări.
Nu puneți aparatul în funcțiune dacă acesta este deteriorat. Contactați-vă distribuitorul local pentru asistență.
3. Verificați avizul de însoțire a mărfii pentru a vă asigura că ați primit toate piesele și accesoriile necesare. În cazul în
care marfa nu este completă, contactați distribuitorul dumneavoastră local.

2.2

Prezentare generală a AccuScreen

2.2.1

Partea din față și din spate a AccuScreen

A. Comutator Pornit/Oprit
B. Afișaj cu ecran tactil
C. Indicator luminos de alimentare și
încărcare

MADSEN AccuScreen

D. Cavitate de testare
E. Buton pentru deschiderea compartimentului de baterii
F. Capacul compartimentului de baterii cu eticheta numărului de
serie
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2.2.2

Partea de sus și de jos a MADSEN AccuScreen
Partea de sus

A. Priză cablu pentru electrod
B. Priza sondei și priza cablului pentru cuplorul acustic

2.2.3

Partea de jos

C.

Conectori stație de andocare

Stația de andocare

Indicatoare frontale
POWER
Se aprinde când stația de andocare este conectată la sursa de alimentare.

Se aprinde când se transferă date după cum urmează:
• în timpul transferului de date între AccuScreen și AccuLink.
•

în timpul imprimării de la imprimanta de etichete

USB
Se aprinde când stația de andocare este conectată la calculator printr-un cablu USB.

12
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Prize spate
PC/USB
Priză pentru conectarea USB la calculator

Printer/Modem
Priză pentru conectare la imprimantă/modem

Priză pentru adaptorul de alimentare

MADSEN AccuScreen
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2.2.4

Afișare
Afișajul este un afișaj cu ecran tactil, unde pictogramele și câmpurile funcționează ca butoane.
•

Atingeți butoanele pentru a activa o funcție.

Atenţie • Nu folosiți niciodată instrumente ascuțite pe afișaj. În caz contrar, nu putem garanta funcționarea în
siguranță a AccuScreen.

2.2.5

Sondă auriculară

Mufă cablu sondă

A. Vârful sondei

14

B.
C.

Corp sondă
Cablu sondă
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2.2.6

Cablu pentru electrod (doar ABR)

A. Mufă cablu electrod

2.2.7

B.
C.

Cleme de prindere electrod
Cablu electrod

Cablu cuplor acustic

Cuploare acustice

A. Conector cablu
B. Cablu cuplor acustic

MADSEN AccuScreen

Adaptor cuplor acustic albastru pentru
urechea stângă
D. Adaptor cuplor acustic roșu pentru urechea
dreaptă
C.
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2.3

Depozitarea
Păstrați AccuScreen și accesoriile în husa furnizată pentru a proteja echipamentul împotriva deteriorărilor. Consultați, de
asemenea, Mediul de operare în Specificații tehnice.

2.4

Ansamblu
La primirea AccuScreen, înainte de a conecta sonda, procedați după cum urmează:
1. Introduceți bateria în compartimentul pentru baterii. Consultați Introducerea bateriei în AccuScreen ► 17.
Vă recomandăm să puneți AccuScreen în stația de andocare și să încărcați complet bateria înainte de utilizare.
Consultați Încărcarea bateriei de la stația de andocare ► 19.
2. Porniți AccuScreen. Consultați Porniți AccuScreen ► 20.
3. Setați data aparatului. Consultați Setarea orei și a datei ► 72.
Acum puteți conecta sonda, cuplorul acustic și cablul pentru electrod, după caz. Consultați Pregătirea pentru testare ►
28.

2.5

Alimentarea
AccuScreen este alimentat de o baterie reîncărcabilă. Bateria se încarcă:
• când AccuScreen este în stația de andocare. Consultați Încărcarea bateriei de la stația de andocare ► 19.
•

2.5.1

cu AccuScreen încărcătorul extern (accesoriu opțional). Consultați Încărcarea bateriei cu încărcătorul extern ► 19.

Bateria
Bateria folosită la AccuScreen:
• este o baterie litiu-ion reîncărcabilă
•

are capacitate mare

•

este ușoară

•

are o rată redusă de autodescărcare

•

se poate încărca continuu

•

garantează aproximativ 8 ore de funcționare

La livrare, bateria este încărcată la aproximativ 50% din capacitate. Vă recomandăm să încărcați complet bateria înainte de
a începe să testați.
Folosiți doar tipul de baterie și stația de andocare menționate în Alimentarea cu energie și bateria ► 99 și
Stație de andocare 1077 ► 99.
Consultați Siguranța și întreținerea bateriei ► 85.

16
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Depozitarea bateriei
Dacă bateria urmează să fie depozitată pe o perioadă îndelungată de timp, vă recomandăm să o depozitați la aproximativ
50% din capacitatea rămasă a bateriei, într-un loc uscat și răcoros. Bateria poate fi păstrată și în frigider.
Dacă bateria este păstrată complet încărcată și la temperatura camerei sau la o temperatură mai ridicată, bateria se va
descărca permanent cu aproximativ 10-20% după un an.

2.5.2

Introducerea bateriei în AccuScreen
1. Împingeți în sus butonul compartimentului pentru baterii.
Compartimentul pentru baterii se deschide.

2. Dacă este necesar, scoateți bateria.

3. Introduceți în compartiment o baterie nouă, încărcată.
–

Țineți bateria astfel încât săgeata cu textul „Introduceți în această direcție” să fie
îndreptată în jos, înspre baza compartimentului.

4. Închideți compartimentul.

MADSEN AccuScreen
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2.5.3

Starea bateriei

•

Simbolul bateriei este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului, ceea ce vă permite să urmăriți în permanență starea
bateriei.

•

Când bateria ajunge la mai puțin de 25% din capacitatea sa inițială, vă recomandăm să schimbați bateria și să o
reîncărcați cât mai curând posibil.

•

Când nivelul bateriei scade sub 10%, rezultatele testului pot fi afișate, dar testarea nu mai este posibilă.

Simbol

Capacitatea rămasă a bateriei
100 - 75%

Bateria este încărcată complet.

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

Bateria trebuie încărcată.

10 - 0%

Bateria este prea descărcată și nu se poate efectua testarea.

În cazul unei căderi de tensiune, AccuScreen se oprește automat. Reîncărcați sau schimbați bateria cât mai curând
posibil.

2.5.4

Alimentarea stației de andocare
Stația de andocare AccuScreen se alimentează de la priză printr-un adaptor.

Avertisment • Pentru a respecta cerințele de siguranță aplicabile echipamentelor medicale, stația de andocare
trebuie întotdeauna conectată în afara zonei în care se află pacientul (la cel puțin 1,5 metri/5 ft distanță față de
pacient).

La despachetarea AccuScreen, veți găsi un set de mufe pentru adaptor. Setul de mufe pentru adaptor conține o varietate
de mufe pentru adaptor din care puteți alege în funcție de priza dumneavoastră.

18
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Conectarea la priză
1. Selectați mufa pentru adaptor corespunzătoare prizei dumneavoastră și montați-o pe adaptor.
2. Conectați adaptorul la stația de andocare și la rețea. Indicatorul POWER va lumina verde.

Atenţie • Echipamentul trebuie poziționat astfel încât să fie permisă o deconectare ușoară a cablului de alimentare
de la sursa de curent electric.

Deconectarea de la rețea
Pentru a deconecta stația de andocare AccuScreen de la rețea, trebuie să scoateți pur și simplu mufa adaptorului din priză.

2.5.5

Încărcarea bateriei de la stația de andocare
Bateria din AccuScreen se încarcă automat când amplasați AccuScreen în stația de andocare.
1. Amplasați AccuScreen în stația de andocare.
Se va aprinde indicatorul luminos din partea frontală a AccuScreen.

Indicator luminos frontal
Verde

•

Încărcată complet

Portocaliu - stabil

•

Se încarcă

Portocaliu - intermitent

•

În timpul pornirii

•

La apariția unei erori legate de baterie, de exemplu:
–

baterie lipsă

–

baterie introdusă incorect

–

Baterie defectă

Încărcarea unei baterii complet descărcate de la stația de andocare durează aproximativ:

2.5.6

80% încărcată

4½ ore

Încărcată complet

6 ore

Încărcarea bateriei cu încărcătorul extern
Atenţie • Folosiți doar încărcătorul furnizat de Natus.

Bateria pentru AccuScreen poate fi încărcată cu un încărcător extern (accesoriu opțional).
Consultați documentația producătorului încărcătorului pentru specificații și instrucțiuni de utilizare.

MADSEN AccuScreen
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3

Introducere în AccuScreen
În continuare, veți găsi instrucțiuni rapide privind modul de utilizare a AccuScreen:
• Pornirea AccuScreen
•

Adăugarea de noi pacienți

•

Căutarea de pacienți

•

Editarea datelor despre pacient

Pentru instrucțiuni detaliate privind pregătirea și testarea, consultați:
• Pregătirea pentru testare ► 28
•

3.1

Testarea cu AccuScreen ► 37

Porniți AccuScreen
1. Porniți AccuScreen: Apăsați comutatorul Pornit/Oprit.
Va apărea un ecran de pornire, în timp ce AccuScreen efectuează o autotestare.

A. Comutator Pornit/Oprit

Numele aparatului este afișat pe ecranul de pornire.
Numele AccuScreen poate fi configurat (consultați Manualul de utilizare
AccuLink).

3.1.1

Modul de economie de energie și oprirea automată
Dacă nu folosiți AccuScreen pentru o anumită perioadă de timp, AccuScreen trece mai întâi în modul de economie de
energie, apoi se oprește automat. Aceste perioade pot fi configurate (consultați Manualul de utilizareAccuLink).

3.1.2

•

Când AccuScreen se află în modul de economie de energie, ecranul se înnegrește, iar becul de alimentare luminează
verde.

•

Trebuie doar să atingeți ecranul pentru a reactiva AccuScreen.

Ferestrele AccuScreen
Important • Ferestrele care apar în AccuScreen depind de configurația AccuScreen. Mai jos se arată selecția și
succesiunea implicită a ferestrelor. Aceasta poate fi configurată; consultați Manualul de utilizare AccuLink.

•

Instrucțiunile principale pentru ferestrele de introducere a datelor sunt descrise în
–

•
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Butoanele sunt descrise în
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–

Butoane cu funcții ► 76

–

Butoane generale ► 77

Navigarea în ferestrele din AccuScreen
Ferestrele din AccuScreen sunt împărțite de obicei în 3 sau 4 zone
principale:
A. Bara de titlu care conține:
–

ora

–

titlul ferestrei

–

starea bateriei

B. Fereastra principală care conține de obicei:
–

ferestre de test

–

butoane pentru pacienți

–

tastatură pentru introducerea datelor etc.

C. Bara cu funcții în care se află butoanele cu funcții disponibile
D. Subsolul cu butoanele disponibile pentru funcțiile principale precum:

3.1.3

–

revenirea la fereastra anterioară,

–

accesarea meniului de ajutor,

–

revenirea la fereastra de pornire.

Selectarea utilizatorului
1. Selectați un utilizator din Lista de utilizatori.

Lista de utilizatori poate fi configurată (consultați Manualul de utilizare AccuLink).

MADSEN AccuScreen
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3.1.4

Introducerea parolei
1. În fereastra Parolă vi se va cere o parolă.
–

Pentru a introduce parola, selectați caracterele și/sau cifrele de pe tastatură.

Parolele și utilizarea parolelor pot fi configurate (consultați Manualul de utilizare
AccuLink).

2. Apăsați butonul OK pentru activarea parolei.

3.1.5

Parolă incorectă
Dacă introduceți parola incorect de 3 ori la rând, AccuScreen se va bloca și nu va mai putea fi folosit de dumneavoastră.
Un alt utilizator se poate conecta la AccuScreen. Adică, doar utilizatorul cu cele 3 încercări incorecte de conectare este
blocat.
Un utilizator AccuLink cu permisiunea Resetare utilizatori poate debloca AccuScreen conectându-se la dispozitiv de la
AccuLink, fie pentru a actualiza configurația dispozitivului, fie pentru a transmite sau a primi date. Pentru detalii, consultați
AccuLink Manual de utilizare

3.1.6

Ferestre opționale
Următoarele ferestre sunt opționale și nu fac parte din configurația AccuScreen implicită.
Lista Locație poate fi configurată (consultați Manualul de utilizare AccuLink).

Lista unităților poate fi configurată (consultați Manualul de utilizare AccuLink).
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3.1.7

Meniul pornire
Meniul pornire
Din meniul pornire puteți selecta toate funcțiile principale în AccuScreen.

MADSEN AccuScreen

•

Consultați Căutarea unui pacient ► 26.

•

Consultați Adăugarea unui pacient nou ► 24.

•

Consultați Afișarea istoricului de testare a pacienților ► 55.

•

Consultați Se imprimă ► 58.

•

Consultați Ștergerea datelor ► 77.

•

Consultați Test rapid ► 57.

•

Consultați Teste de calitate ► 63.

•

Consultați Setări AccuScreen ► 71.
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3.2

Gestionarea pacienților în AccuScreen
Observaţie • Dacă doriți să realizați un Test rapid, nu este necesar să adăugați sau să căutați un pacient.

Puteți descărca în prealabil datele pacientului de pe AccuLink (pentru instrucțiuni, consultați Manualul de utilizare
AccuLink).

3.2.1

Adăugarea unui pacient nou
1. Pentru a adăuga un pacient nou, apăsați butonul Pacient nou din meniul de
pornire.
În fereastra Pacient nou apare o listă cu butoane pe care le puteți apăsa pentru a
selecta ferestrele de introducere a datelor privind pacientul.
Există două tipuri de câmpuri de introducere a datelor:
–

câmpuri obligatorii
În câmpurile obligatorii, textul Apăsați pentru a edita apare în roșu.

Observaţie • În câmpurile obligatorii trebuie introdusă întotdeauna o valoare.

Câmpurile obligatorii sunt definite în AccuLink (consultați AccuLink Manualul
de utilizare).
–

câmpuri opționale

2. Apăsați pe un câmp pentru a introduce datele privind pacientul.
După ce ați introdus date într-un câmp, apăsați butonul OK și apoi următorul buton
din listă.
3. Pentru afișarea mai multor câmpuri în fereastra Pacient nou, apăsați butoanele
săgeată.
4. După ce ați introdus date în câmpurile obligatorii și ați apăsat butonul OK, datele
sunt salvate și afișate în fereastra Meniu teste.

Ferestre de introducere a datelor uzuale
Pentru a introduce date în majoritatea ferestrelor, este necesară doar simpla folosire a tastaturii. Pentru mai multe
informații, consultați Utilizarea tastaturii ► 75.
• Fereastra ID
•

Fereastra Prenume

•

Fereastra Nume de familie

Ferestre de introducere a datelor speciale
Mai jos sunt descrise ferestrele cu opțiuni de introducere a datelor speciale.
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Fereastra Data nașterii
În fereastra Data nașterii, apăsați butoanele săgeată pentru a seta data corectă a
nașterii.
ZZ = Zi
LL = Lună
AAAA = An
•

Dacă treceți de sfârșitul sau începutul unei luni în coloana zile (ZZ), valoarea LL
crește sau scade în consecință.

•

Dacă măriți valoarea LL la 01 (adică la un an nou), valoarea AAAA crește în
consecință.

Fereastra Stare STIN
Doar NHSP Anglia
În fereastra Stare STIN, selectați starea STIN (secția terapie intensivă neonatală) a
nou-născutului.
• Da
Nou-născutul este/s-a aflat în secția de terapie intensivă neonatală.
•

Nu
Nou-născutul nu este/nu s-a aflat în secția de terapie intensivă neonatală.

Fereastra Stare STIN poate fi configurată (consultați Manualul de utilizare AccuLink).

Fereastra Stare consimțământ
Doar NHSP Anglia
În fereastra Stare consimțământ, apăsați pe butonul relevant pentru a indica dacă sa obținut consimțământul părinților:
• Consimțământ deplin
Examinarea și datele vor putea fi identificate în baza de date națională.
•

Doar examinare
Examinarea și datele vor fi salvate în baza națională de date, însă vor apărea ca
anonime tuturor celor care le vizualizează, cu excepția programului de
examinare local responsabil de nou-născut.

Fereastra Stare consimțământ poate fi configurată (consultați Manual de utilizare
AccuLink).
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Ecranul Factori de risc
În fereastra Factori de risc , puteți atribui unul sau mai mulți factori de risc cu
aplicabilitate la acest pacient sau la mediul de testare.
Factorii de risc sunt setați în mod implicit la N (Necunoscut).
Fereastra Factori de risc poate fi configurată (consultați Manualul de utilizare AccuLink).

•

Atribuirea unui factor de risc
Apăsați o dată sau de mai multe ori pe butonul de comutare până la afișarea valorii dorite.
Butonul va comuta între valorile:

3.2.2

–

Necunoscut

–

Da

–

Nu

Căutarea unui pacient
1. Pentru a căuta un pacient, apăsați butonul Căutare pacient din fereastra de
pornire.
Veți ajunge în fereastra Căutare pacient.
2. Puteți modifica ordinea de sortare. Apăsați butonul Modificare ordine sortare
până la organizarea listei în funcție de categoria pe care doriți să o folosiți.
3. Dacă este necesar, apăsați pe butoanele săgeată pentru a derula lista de pacienți.
4. Selectați pacientul din listă.

Căutarea într-o listă extinsă de pacienți
1. Pentru a căuta într-o listă extinsă de pacienți, apăsați butonul Căutare
pacient din fereastra Căutare pacient.
2. Criteriul implicit de căutare este numele de familie al pacientului. Dacă
vreți să schimbați criteriile de căutare, apăsați butonul Criterii căutare.
Dacă este necesar, apăsați de mai multe ori până când apare numele
câmpului de date pe care doriți să îl folosiți pentru căutare.
3. Introduceți datele pacientului (de exemplu, numele de familie sau numărul de înregistrare) în funcție de criteriile
de căutare alese.
Dacă este necesar, consultați Utilizarea tastaturii ► 75.

26

MADSEN AccuScreen

3 Introducere în AccuScreen

4. Apăsați butonul OK pentru a începe căutarea.
Căutarea va genera o listă de pacienți care corespund criteriilor de căutare.
5. Apăsați butonul care indică numele pacientului pe care doriți să îl selectați.

Apare fereastra Detalii pacient.

6. Dacă doriți să afișați testele efectuate pe pacient, apăsați butonul Afișare
test.

3.2.3

Editarea datelor despre pacient
1. Căutați un pacient conform Căutarea unui pacient ► 26.
2. În fereastra Detalii pacient, apăsați pe câmpul pe care doriți să îl editați.
3. Editați câmpul.

4. După ce ați introdus datele în câmp, apăsați butonul OK pentru salvare.
5. Dacă este necesar, selectați următorul câmp pe care doriți să îl editați.
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4

Pregătirea pentru testare

4.1

Pregătirea AccuScreen

4.2

•

Respectați instrucțiunile din Introducere în AccuScreen ► 20.

•

Puteți descărca în avans datele pacientului din baza de date AccuLink (consultați Manualul de utilizare AccuLink).

•

Consultați Testarea cu AccuScreen ► 37 privind efectuarea fiecărui test în parte.

Pregătirea echipamentului
În fiecare zi, înainte de a începe testele pe pacienți, vă recomandăm să realizați orice teste de calitate necesare pentru a
vă asigura că sonda, cablul pentru electrod și cablul cuplorului acustic funcționează corect. Consultați Teste de calitate ►
63.

Atenţie • Introduceți numai vârfuri de sonde dezinfectate în cavitatea de testare. Consultați Curățarea și dezinfectarea
cavității de testare integrate ► 84.

4.2.1

Pregătirea sondei pentru testare
Înainte de fiecare utilizare, inspectați sonda pentru a vă asigura că piesele reutilizabile nu sunt deteriorate (schimbări de
culoare, de suprafață). Dacă există deteriorări, contactați distribuitorul.

4.2.2

Conectarea sondei

1. Așezați AccuScreen cu fața în jos.
Manșonul mufei sondei și spațiul din jurul prizei sondei sunt albastre.
2. Șanțurile mufei trebuie aliniate la semnele prizei cu margini albastre din partea superioară a AccuScreen.
3. Introduceți cu grijă mufa sondei în priză. Nu e nevoie de forță pentru a introduce mufa corect.
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Deconectarea sondei

Atenţie • Nu scoateți mufa, trăgând de cablu atunci când deconectați sonda. În schimb, trageți de manșonul
conectorului gri.

Atunci când deconectați mufa, nu o răsuciți. Țineți de manșonul mufei și deconectați-o, trăgând-o din priză.
Sonda se va deconecta doar dacă trageți de manșonul mufei.

4.2.3

Conectarea cablului pentru electrod pentru testare ABR

1. Așezați AccuScreen cu fața în jos.
Manșonul mufei cablului pentru electrod și spațiul din jurul prizei mufei electrodului AccuScreen sunt verzi.
2. Aliniați fanta mufei cablului pentru electrod la nodul din priza cu margini verzi de la capătul superior al AccuScreen.
3. Introduceți cu grijă mufa cablului pentru electrod în priza cablului pentru electrod. Nu e nevoie de forță pentru a
introduce mufa corect.
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Deconectarea cablului pentru electrod

Atenţie • Nu scoateți mufa, trăgând de cablu atunci când deconectați electrodul. În schimb, trageți de manșonul
conectorului gri.

Atunci când deconectați mufa, nu o răsuciți. Țineți de manșonul mufei și deconectați-o, trăgând-o din priză.
Cablul se va deconecta doar dacă trageți de manșonul mufei.

4.2.4

Conectarea cablului cuplorului acustic pentru testare ABR
Pentru măsurătorile ABR, puteți folosi fie sonda auriculară, fie cablul cuplorului acustic cu cuploare acustice. Un mare
avantaj al utilizării cablului cuplorului acustic este că, după începerea testului, ambele urechi pot fi testate simultan sau
consecutiv. Pentru măsurătoarea ABR, utilizați cablul cuplorului acustic. Principalul avantaj al cablului cuplorului acustic
este că puteți testa ambele urechi simultan sau consecutiv după începerea testului.

1. Așezați AccuScreen cu fața în jos.
Manșonul mufei cablului cuplorului acustic și spațiul din jurul prizei cuplorului acustic sunt albastre.
2. Șanțurile mufei trebuie aliniate la semnele prizei cu margini albastre din partea superioară a AccuScreen.
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3. Introduceți cu grijă mufa în priza sondei. Nu e nevoie de forță pentru a introduce mufa corect.

Deconectarea cablului

Atenţie • Nu scoateți mufa, trăgând de cablu, atunci când deconectați cuplorul acustic. În schimb, trageți de
manșonul conectorului gri.

Atunci când deconectați mufa, nu o răsuciți. Țineți de manșonul mufei și deconectați-o, trăgând-o din priză.
Cablul se va deconecta doar dacă trageți de manșonul mufei.

4.3

Pregătirea mediului de testare
Mediul fizic
•

Asigurați-vă că mediul de testare este cât mai silențios posibil. Cu cât camera este mai silențioasă, cu atât testarea va fi
mai precisă și mai rapidă.

•

Asigurați-vă că testarea nu se realizează în fața unui aparat de aer condiționat sau a unui ventilator.

•

Asigurați-vă că în apropiere nu există telefoane mobile, persoane care vorbesc etc.

Precauții igienice
•

Respectați orice proceduri de combatere al infecțiilor valabile la locul dumneavoastră de muncă.

•

Curățați corpul, cablul și mufa sondei înainte de fiecare pacient sau dacă suprafața este contaminată vizibil.

•

Curățați cablul electrodului ABR și mufa cablului electrodului înainte de fiecare pacient sau dacă suprafața este vizibil
contaminată.

•

Folosiți un tampon steril cu alcool pentru a șterge suprafețele și așteptați până ce corpul, cablul și mufa sondei sunt
complet uscate.

Observaţie • În mod normal, un tampon steril cu alcool conține 70% alcool izopropilic. Este important ca
dezinfectantul să intre în contact cu suprafața pe perioada specificată de producătorul dezinfectantului pentru a
se asigura eficacitatea acestuia.

4.4

•

Folosiți întotdeauna dopuri auriculare noi.

•

Folosiți întotdeauna electrozi ABR noi.

•

Folosiți întotdeauna cuploare acustice noi.

Pregătirea pacientului
Examinarea auditivă a nou-născutului
Cele mai bune rezultate în examinarea auditivă a nou-născuților cu OAE și ABR se obțin atunci când nou-născutul doarme.
Momentul ideal este după ce nou-născutul a fost hrănit și schimbat.
Se recomandă ca pentru testarea ABR nou-născuții să fie bine înfășați. Înfășarea are un efect extrem de calmant.
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4.4.1

Pregătirea pacientului pentru introducerea sondei auriculare
Pregătirea generală a pacientului
1. Poziționați pacientul astfel încât să aveți un acces ușor la urechea ce trebuie testată.
2. Prindeți urechea externă și trageți ușor de ea astfel încât să o îndepărtați puțin de capul
pacientului.
3. Uitați-vă în canalul auditiv.
Dacă observați o îngustare vizibilă a canalului auditiv, probabil acesta este deformat.
Întrucât canalele auditive ale nou-născuților sunt foarte moi, acestea se pot deforma ușor.
În acest caz, așteptați până când canalul auditiv revine la forma inițială.
Dați drumul urechii externe și încercați din nou. Masarea ușoară a zonei poate ajuta la
deschiderea canalului auditiv.
4. Inspectați canalul auditiv pentru a vă asigura că nu prezintă vernix sau alte reziduuri,
întrucât acestea pot afecta rezultatul testului.

4.4.2

Montarea dopului auricular pe sondă

1. Alegeți un dop auricular care să se potrivească în canalul auditiv al pacientului. Este posibil să încercați mai multe
mărimi până când o veți găsi pe cea corectă.
2. Împingeți ușor dopul auricular pe sondă până ce se fixează bine de baza sondei. Dopul auricular este mult mai ușor de
fixat și de îndepărtat dacă îl rotiți ușor. Când procedați astfel, asigurați-vă că ați prins sonda de corp și nu de cablu.

Observaţie • Exactitatea testării este garantată doar cu folosirea dopurilor auriculare furnizate.

Observaţie • Dopul auricular se poate folosi în ambele urechi. În cazul în care bănuiți că există o infecție la o ureche,
schimbați dopul auricular și curățați vârful sondei sau înlocuiți-l cu unul nou înainte de a continua testarea pe
cealaltă ureche.

Avertisment • Utilizarea unei sonde cu dop auricular de mărime necorespunzătoare sau folosirea excesivă a forței
poate irita canalul auditiv.
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Observaţie • În caz de eroare a sondei, verificați dacă sunt libere canalele vârfului sondei (consultați Întreținerea și
curățarea ► 81) și dacă sonda este conectată.

Consultați și Testarea sondei ► 63.

4.4.3

Introducerea sondei cu dop auricular în canalul auditiv al pacientului
1. După ce ați introdus un dop auricular pe sondă, trageți ușor în jos de urechea externă
și introduceți sonda în canalul auditiv, împingând și răsucind ușor sonda pe măsură ce
o introduceți.
Verificați vizual dacă sonda a fost introdusă corect.
În funcție de direcția optimă de fixare, sonda poate fi introdusă cu cablul în sus sau în
jos.
Asigurați-vă că sonda este bine poziționată. Orice pierderi acustice, zgomote excesive
sau ambele pot duce la o creștere a duratei de testare.
Conectați clema la îmbrăcămintea pacientului sau la lenjeria de pat pentru a fixa
cablul sondei.

Observaţie • Asigurați-vă că în timpul testării, cablul nu intră în contact cu suprafețe care vibrează.

Avertisment • În caz de traumatisme ale urechii sau ale canalului auditiv, nu începeți măsurătorile.

2. Dacă ați selectat un test ABR, trebuie să montați și electrozii corect. Consultați Aplicarea electrozilor pentru testare
ABR ► 33.

4.4.4

Aplicarea electrozilor pentru testare ABR
Pregătirea pielii

Observaţie • Pentru a pregăti pielea, nu folosiți tampoane cu alcool sau alți agenți de curățare care conțin alcool,
fiindcă aceștia pot usca pielea, conducând la o impedanță acustică mai ridicată a acesteia.

1. Aplicați electrozii pe pacient astfel:
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Roșu

Pe ceafă

Negru

Pe obraz (electrod normal sau de masă)

Alb

În partea de sus a frunții

2. Asigurați-vă că electrozii sunt bine fixați pe piele.

Observaţie • Hidrogelul din electrozi se poate usca. Asigurați-vă că pachetele folosite sunt închise corect. Hidrogelul
uscat poate conduce la o impedanță acustică a electrozilor neașteptat de ridicată. În acest caz, schimbați electrozii.

Observaţie • În schimb, electrodul negru (electrod obișnuit sau de masă) poate fi poziționat pe pieptul sau umărul
nou-născutului. Totuși, electrozii roșii și albi trebuie aplicați după cum s-a specificat, adică pe ceafă, respectiv în
partea de sus a frunții. Nicio altă dispunere a electrozilor nu a fost validată.

4.4.5

Montarea cuploarelor acustice
Avertisment • Nu introduceți niciodată adaptoarele cuploarelor acustice roșii și albastre direct în canalul auditiv.
Folosiți-le doar pe cuploarele acustice montate.

Observaţie • Atașați cuploarele acustice doar la cablul pentru cuplor acustic, nu la sonda auriculară.
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Cuploare acustice

A. Conector cablu
B. Cablu cuplor acustic

Adaptor cuplor acustic albastru pentru
urechea stângă
D. Adaptor cuplor acustic roșu pentru urechea
dreaptă
C.

1. Atașați electrozii pe fruntea, gâtul și obrazul copilului, înainte de a conecta cuploarele acustice. Consultați Aplicarea
electrozilor pentru testare ABR ► 33.
2. Introduceți un adaptor pentru cuplorul acustic în tubul din partea superioară a fiecărui cuplor acustic.
3. Desprindeți pelicula de protecție a cuplorului acustic.
4. Fixați cuplorul acustic cu adaptorul roșu pe urechea dreaptă a copilului, iar cuplorul acustic cu adaptorul albastru pe
urechea stângă a copilului.

În funcție de direcția optimă de fixare, cuploarele acustice pot fi poziționate cu cablurile în sus sau în jos.
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Atenţie • Pentru a deconecta cuploarele acustice, nu trageți de cabluri, În schimb, prindeți-le de adaptorul pentru
cuplor acustic.
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5

Testarea cu AccuScreen
Înainte de a începe testarea:
1. Hotărâți la ce ureche doriți să efectuați testul.
2. Hotărâți ce test doriți să efectuați.
–

Testul TEOAE ► 38.

–

Testul DPOAE ► 42

–

Testul ABR ► 47

3. Procedați conform Pregătirea pentru testare ► 28.

5.1

Pregătit pentru testare
Puteți opta între două metode de începere a unui test:
• Testare rapidă
•

Testare normală

Testare rapidă
1. Selectați Test rapid din fereastra de pornire.
Selecția testelor depinde de tipul și configurația aparatului și de cablurile
conectate la acesta.
2. Consultați descrierile testelor din:
–

Testul TEOAE ► 38.

–

Testul DPOAE ► 42

–

Testul ABR ► 47

Observaţie • Aceste rezultate ale testelor nu sunt memorate.

Testare normală
1. Căutați un pacient (consultați Căutarea unui pacient ► 26) sau adăugați un pacient
nou (consultați Adăugarea unui pacient nou ► 24).
2. Apăsați butonul OK din fereastra Pacient nou sau Detalii pacient.
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3. Veți ajunge în fereastra Meniu testare corespunzătoare pacientului.
Selecția testelor depinde de tipul și configurația aparatului și de cablurile
conectate la acesta.
Selectarea testelor disponibile poate fi configurată (consultați Manualul de
utilizare al AccuLink).
4. Consultați descrierile testelor din:
–

Testul TEOAE ► 38.

–

Testul DPOAE ► 42

–

Testul ABR ► 47

5.2

Testul TEOAE

5.2.1

Începerea testului
1. Pentru a începe testul, apăsați butonul Start de lângă TEOAE, corespunzător
urechii în care ați introdus sonda.

Calibrarea se efectuează înainte de începerea testului efectiv.
Testul începe automat la finalizarea calibrării.
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5.2.2

Testul TEOAE
Testul este afișat pe ecran pe măsură ce acesta progresează.

•

Dacă este necesar, apăsați butonul Oprire pentru a opri testul. Testul va fi salvat ca
test nefinalizat.

Detaliile testului
Arată ce ureche este testată.

A. Vârfuri valide
B. Emisiuni de frecvență înaltă
C. Emisiuni de frecvență redusă
Graficul arată vârfurile care ating criteriile
de testare. Graficul este un grafic
statistic.

Vârf valid
Arată că intensitatea unui vârf este validă și contorizată de contorul de vârfuri.
Contorul de vârfuri
Testul trebuie să înregistreze în total cel puțin 8 vârfuri valide în direcții
alternative (contorizate atât peste, cât și sub linia mediană) pentru a se obține
rezultatul Pass/Răspuns clar.

Poziționarea sondei
Dacă asistentul de poziționare a sondei este activat, această bară arată cât de
bine a fost poziționată sonda. Cu cât bara este mai lungă, cu atât poziționarea
sondei este mai bună. Bara indicatoare este verde când sonda este poziționată
corect; dacă bara este gri, ajustați sonda pentru o mai bună poziționare.
(Asistentul de poziționare a sondei este dezactivat în mod implicit. Acesta poate
fi activat sau dezactivat din AccuLink.)
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Detaliile testului

Zgomot
Nivelul curent al zgomotului. Asigurați-vă că nivelul de Zgomot este cât mai
redus. Un nivel de Zgomot ridicat poate indica un nivel ridicat al zgomotului
ambiental sau un pacient gălăgios.

Artefact
Afișează nivelul mediu procentual al artefactului. Rata artefactelor (ca rezultat al
zgomotului) trebuie să fie mai mică de 20%, dacă este posibil.
Prezența artefactelor poate indica un nivel ridicat al zgomotului ambiental sau
un pacient gălăgios. În aceste cazuri, verificați condițiile de testare și asigurați-vă
că sonda este bine poziționată.

Stabilitate
Afișează nivelul mediu procentual de stabilitate a sondei. Stabilitatea stimulului
(ca rezultat al stabilității sondei) trebuie să fie mai mare de 80%, dacă este
posibil.

Progres
Arată timpul scurs pentru frecvența curentă de testare. Dacă nu se obține un
rezultat Pass/Răspuns clar pentru frecvența curentă, frecvența de testare
expiră. Durata maximă depinde de condițiile de zgomot ambiental. În cazul în
care condițiile de testare sunt optime, dar nu este măsurat niciun răspuns,
frecvența va expira înainte ca bara de progres să ajungă la capăt.

Durata testului la nou-născuți
Mai puțin de 10 secunde la nou-născuții cu auz normal, în condiții de liniște, dar depinde foarte mult de condițiile de
testare în general.

5.2.3

Rezultatele testului TEOAE
După ce testul s-a încheiat, datele acestuia sunt salvate și rezultatul este afișat pe ecran.
•
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Apăsați butonul OK pentru a reveni la Meniu teste.
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Pass/Răspuns clar
Dacă rezultatul este Pass/Răspuns clar, se afișează doar graficul.
•

Un rezultat Pass/Răspuns clar indică o funcționare normală a celulelor ciliate
externe în zona corespunzătoare semnalului de test.

•

Rezultatul Pass/Răspuns clar se determină printr-un algoritm statistic, pe baza
mediei ponderate, ceea ce asigură detectarea cu specificitate și sensibilitate
ridicată demonstrată. Nu este necesară o interpretare suplimentară a unui rezultat
Pass/Răspuns clar.

Refer/Fără răspuns clar
Dacă rezultatul este Refer/Fără răspuns clar, rezultatele detaliate sunt afișate imediat
sub grafic.

Refer/Fără răspuns clar:
• Un rezultat Refer/Fără răspuns clar este „bun” atunci când nivelurile Artefact și
Stimul nu depășesc limitele critice (vezi mai jos), indicând faptul că au fost corecte
condițiile de testare.
•

Un rezultat Refer/Fără răspuns clar este „prost” atunci când nivelurile Artefact și
Stimul au fost depășite, indicând faptul că nu au fost corecte condițiile de testare.
În acest caz, pacientul trebuie testat din nou.
Dacă bara indicatoare de poziționare a sondei arată că sonda a fost poziționată
defectuos, sonda trebuie ajustată și pacientul trebuie testat din nou.

Un rezultat Refer/Fără răspuns clar poate apărea din diferite motive, cel mai important fiind dat de posibilitatea ca
pacientul să manifeste surditate neurosenzorială.
Totuși, atunci când interpretați un rezultat Refer/Fără răspuns clar trebuie să țineți întotdeauna seama de factorii de mai
jos. Este posibil să se poată îmbunătăți calitatea testului și, astfel, la repetarea lui, să se obțină rezultatul Pass/Răspuns
clar. Este recomandat să repetați întotdeauna testul atunci când se obține rezultatul Refer/Fără răspuns clar.
De exemplu, atunci când interpretați un rezultat Refer/Fără răspuns clar puteți ține seama de următoarele aspecte:
• disfuncțiile în transmiterea sunetului sunt de departe cele mai importante cauze ale nedetectării emisiunilor. Pentru a
elimina această posibilitate, asigurați-vă întotdeauna că vârful sondei și canalul auditiv nu sunt blocate de cerumen sau
vernix. Curățați sonda, schimbați dopul auricular și repetați testul. Verificați indicatorul de poziționare a sondei în
timpul calibrării și ajustați sonda, după caz, pentru a vă asigura că sonda este poziționată corect.
•

vă recomandăm să repetați testul în cazul în care condițiile de testare nu au fost optime (prea mult zgomot, pacient
prea agitat etc.). Dacă este necesar, folosiți o cabină fonică sau o cameră în care zgomotul ambiental să fie cât mai
redus.

Valorile pentru Artefact și Stimul
Dacă valoarea Artefact (respingere artefact) este mai mare de 20%, aceasta poate indica un test zgomotos. Încercați să
îmbunătățiți condițiile de testare și repetați testul.

MADSEN AccuScreen

41

5 Testarea cu AccuScreen

Dacă valoarea Stimul (stabilitate stimul) este mai mică de 80%, este posibil ca sonda să se fi deplasat sau să nu se afle în
poziția adecvată pentru a înregistra răspunsul. Încercați să repoziționați sonda și repetați testul.

Observaţie • Pierderea auzului de cauză retrocohleară nu poate fi detectată prin testarea TEOAE.

Test nefinalizat
Dacă testul a fost oprit, va apărea un mesaj de eroare și rezultate detaliate.
Fereastra cu rezultate apare altfel dacă testul a eșuat sau a fost abandonat în timpul
calibrării.

5.3

Testul DPOAE
DPOAE sunt răspunsuri generate de urechea internă la o stimulare cu două tonuri. Pentru fiecare frecvență testată, se
prezintă o pereche de tonuri. Frecvența unuia din tonurile prezentate se numește F1, iar nivelul tonului respectiv se
numește L1. Celălalt ton se numește F2, iar nivelul său, L2.

5.3.1

Protocol de testare DPOAE
Testul se desfășoară prin măsurarea frecvențelor în ordine descrescătoare; rezultatele se afișează cu frecvențele în ordine
crescătoare de la stânga la dreapta. Frecvențele testate depind de configurare; frecvențele standard sunt:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Perechea L1/L2 este 59/50 dB SPL. Se afișează doar F2.
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5.3.2

Începerea testului
1. Pentru a începe testul, apăsați pe butonul Start din dreptul DPOAE,
corespunzător urechii în care ați introdus sonda.

Înainte de începerea testării efective, se efectuează calibrarea și testarea difuzoarelor.

Calibrare
Dacă sonda nu este introdusă corect, ajustați poziția acesteia.

Testarea difuzoarelor
Calibrarea este urmată de o testare a difuzorului pentru a se asigura funcționarea
corectă a celor două difuzoare.

Testul începe automat la finalizarea calibrării.
Mesajul „Nefinalizat”
Dacă apare mesajul Nefinalizat:
• repoziționați sonda și asigurați-vă că a fost corect introdusă.
•

Apăsați butonul Start pentru a reface testul.
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5.3.3

Testul DPOAE
Testul este afișat pe ecran pe măsură ce acesta progresează. Urechea și frecvența
testate la momentul respectiv sunt afișate în partea de sus a ecranului.
Pentru o descriere a graficului cu bare și a altor date afișate, consultați tabelul Detalii
test de mai jos.

•

Dacă este cazul, apăsați pe butonul Ignorare pentru a ignora o frecvență.
Numărul de frecvențe testate poate fi configurat. Consultați Manual de utilizare AccuLink.

•

Dacă este necesar, apăsați butonul Oprire pentru a opri testul. Testul va fi salvat
ca test nefinalizat.

Detaliile testului
Arată ce ureche este testată.

Graficul cu bare
Zgomot
Răspuns DPOAE înregistrat: Frecvență trecută
Frecvența DPOAE testată, ignorată sau care necesită teste
suplimentare
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Detaliile testului
Înălțimea barelor reprezintă amplitudinea zgomotului/răspunsului.
Frecvențele de testare sunt afișate sub graficul cu bare.
Protocoalele de testare pot fi configurate (consultați Manualul de utilizare AccuLink).
La un test DPOAE standard, cele 4 frecvențe sunt
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

unde 5 kHz este testată mai întâi.
Criteriul implicit Pass/Răspuns clar și Refer/Fără răspuns clar este 3/4. Testul se oprește automat dacă pentru 3
frecvențe se obține rezultatul Pass/Răspuns clar sau dacă pentru 2 frecvențe se obține rezultatul Refer/Fără răspuns
clar.

DPOAE
Răspunsul la frecvența de testare curentă.

Zgomot
Nivelul curent al zgomotului. Asigurați-vă că nivelul zgomotului
este cât mai redus.

Progres
Arată timpul scurs pentru frecvența curentă de testare. Dacă nu
se obține un rezultat Pass/Răspuns clar pentru frecvența
curentă, frecvența de testare expiră. Durata maximă depinde de
condițiile de zgomot ambiental. În cazul în care condițiile de
testare sunt optime, dar nu este măsurat niciun răspuns,
frecvența va expira înainte ca bara de progres să ajungă la capăt.

Durata testului - DPOAE normal
Aproximativ 10 secunde la pacienții cu auz normal în condiții de liniște, dar depinde foarte mult de condițiile de testare în
general.

5.3.4

Rezultatele testului DPOAE
După ce testul s-a încheiat, datele acestuia sunt salvate și rezultatul este afișat pe ecran.
Consultați Opțiunile din ferestrele cu rezultatul testului ► 53 pentru o descriere a butoanelor disponibile.
Următoarele definiții Pass/Răspuns clar și Refer/Fără răspuns clar se aplică numai în cazul protocolului DPOAE implicit
pentru AccuScreen.
Consultați manualul de utilizare AccuLink pentru protocoale personalizate.

Pass/Răspuns clar
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Un rezultat Pass/Răspuns clar la frecvență unică este determinat printr-un algoritm
statistic bazat pe medie ponderată, care asigură o detectare cu sensibilitate ridicată.
Un rezultat Pass/Răspuns clar la frecvență unică indică o funcționare normală a
celulelor ciliate externe ale pacientului în regiunea de frecvență corespunzătoare a
cohleei la momentul testării.
Testul se finalizează cu succes cu rezultatul Pass/Răspuns clar dacă s-au putut
înregistra DPOAE-uri pentru cel puțin 3 din 4 frecvențe.

Observaţie • Pierderea auzului din cauză retrocohleară nu se poate detecta prin testare DPOAE.

Refer/Fără răspuns clar
Un rezultat Refer/Fără răspuns clar indică faptul că pentru cel puțin 2 benzi de
frecvență din 4 nu s-a putut detecta un răspuns DPOAE semnificativ.
Rezultatul DPOAE specifică fiecare frecvență testată. Aceasta facilitează deciziile
privind procedurile viitoare. Un rezultat Pass/Răspuns clar la o frecvență unică indică
o funcționare apropiată de normal a celulelor ciliate externe în regiunea de frecvență
corespunzătoare a cohleei.
Printre cele mai frecvente motive pentru nedetectare se numără zgomotul prea
puternic sau poziționarea greșită a sondei. În cazul DPOAE, acest lucru este valabil mai
ales pentru cele mai mici frecvențe. Prin urmare, un rezultat Refer/Fără răspuns clar
la frecvența joasă, combinat cu un rezultat Pass/Răspuns clar la frecvența înaltă este
un indiciu clar că testarea nu s-a desfășurat în condiții optime. În acest caz, se
recomandă îmbunătățirea condițiilor de testare și repetarea testului.

Test nefinalizat
Dacă testul a fost oprit, se afișează un mesaj de eroare.
Fereastra cu rezultate arată altfel decât cea afișată dacă testul a eșuat sau a fost
abandonat în timpul calibrării.
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5.4

Testul ABR
Testele ABR sunt identice, cu excepția nivelului de dB la care se efectuează testele. Nivelul este indicat de numele
testelor: ABR 30, ABR 35, ABR 40 și ABR 45.

Atenţie • Telefoanele mobile, mesele sau băncile controlate electric și alte dispozitive de acest gen pot emite zgomote
care influențează măsurătorile ABR și pot conduce la rezultate false în ceea ce privește necesitatea efectuării de teste
suplimentare. Asigurați-vă că testele sunt efectuate departe de astfel de surse de zgomot.

5.4.1

Începerea testului
1. Aplicați electrozii pe pacient pentru a vă asigura că au timp să intre bine în contact cu pielea (de exemplu, în timp ce
explicați rudelor procedura de testare). (Consultați Aplicarea electrozilor pentru testare ABR ► 33.)
2. Conectați cablul pentru electrozi.
3. Atașați sonda sau cuploarele acustice la cablul cuplorului acustic. Afișajul ABR se schimbă automat.
4. Hotărâți la ce ureche doriți să efectuați testul și pregătiți pacientul conform Pregătirea pacientului ► 31.
Testarea unei urechi
• Pentru a începe testul, apăsați butonul Start de lângă testul ABR, corespunzător
urechii în care ați introdus sonda.

Testarea ambelor urechi
• Când efectuați testarea folosind cuploarele acustice va apărea butonul
Binauricular.
Apăsați acest buton pentru a testa ambele urechi.
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5.4.2

Testarea impedanței acustice și calibrarea
Testarea impedanței acustice cu ajutorul electrozilor, urmată de calibrare, este
efectuată înainte de începerea testului efectiv.
Toate indicatoarele de impedanță acustică pentru stimul, frunte și ceafă trebuie, de
preferat, să fie verzi (consultați Indicatoare de testare a impedanței acustice ► 48),
însă testul poate începe și dacă indicatoarele sunt galbene.
Butonul Start este estompat până când valorile Stimul și Impedanță acustică sunt
corecte.

Indicatoare de testare a impedanței acustice

Stimul
Stimulul acustic este calibrat.
Dacă valorile Impedanță și Echilibru sunt OK (verde), apăsați pe butonul Start pentru a începe
testul. (În funcție de configurația aparatului, testul poate începe automat dacă indicatoarele
sunt verzi sau galbene.)

Roșu (ceafă)
Valoarea roșie indică suma impedanțelor acustice ale electrozilor roșii și negri (normali sau
masă).

Alb (sus pe frunte)
Valoarea albă indică suma impedanțelor acustice ale electrozilor albi și negri (normali sau
masă).

Coduri de culoare
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Verde

Sub 4 kΩ: bine

Galben

4-12 kΩ: acceptabil

Roșu

Slab
Peste 12 kΩ.
Testarea nu este posibilă; butonul Start este dezactivat; se poate apăsa doar
Stop.
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Indicatoare de testare a impedanței acustice

Echilibru
Indică diferența între impedanța acustică a electrodului alb și a celui roșu la nivelul pielii.
Această valoare ar trebui să fie destul de joasă (sub 4 kΩ):

Verde

Bun
0-2 kΩ

Galben

Satisfăcător
2-4 kΩ

Roșu

Slab
Peste 4 kΩ.
Testarea nu este posibilă; butonul Start este dezactivat; se poate apăsa doar
Stop.

Dacă valorile de impedanță acustică sunt ridicate
1. Asigurați-vă că este conectat cablul pentru electrod la AccuScreen.
2. Asigurați-vă că electrozii sunt poziționați corect.
3. Asigurați-vă că zonele de pe piele sunt curate.
Înainte de testare, curățați bine zonele de pe piele pe care urmează să fie aplicați toți cei trei electrozi, folosind o
pânză moale înmuiată în puțină apă.
4. Dacă este necesar, atașați noi electrozi pentru a vedea dacă vor reduce valorile de impedanță.
1. Apăsați butonul Start pentru a începe testul. (În funcție de configurația aparatului,
testul poate începe automat dacă indicatoarele sunt verzi sau galbene.)

5.4.3

Testul ABR
Testul este afișat pe ecran pe măsură ce acesta progresează.

Întreruperea unui test
• Dacă este necesar, apăsați butonul Pauză pentru a întrerupe testul (de exemplu,
dacă testul progresează bine, dar este influențat brusc de zgomot sau mișcări).
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La apăsarea butonului Pauză se vor memora datele înregistrate până la momentul
respectiv. Acest lucru va preveni ca datele înregistrate să fie influențate de
zgomot sau de mișcări.
În mod implicit, testul poate fi întrerupt timp de cel mult 5 minute la fiecare
apăsare a butonului Pauză. (Durata maximă a pauzei poate fi configurată în
AccuLink.)
•

Apăsați butonul Start pentru a reface testul.

Oprirea unui test
• Dacă este necesar, apăsați butonul Oprire pentru a opri testul. Testul va fi salvat ca
test nefinalizat.
Detaliile testului
Arată ce ureche este testată.

Testarea unei singure urechi

Testare binauriculară

ABR
Arată răspunsul ABR.

EEG
Indică amplitudinea potențialului total înregistrat. Cu cât valoarea este mai mică,
cu atât testul va fi mai ușor. Dacă semnalele electrozilor au o valoare semnificativ
ridicată (perturbații, artefacte musculare), datele măsurate în acest interval vor fi
ignorate.

Impedanță
Aceste valori de impedanță acustică se actualizează și se afișează din 20 în 20 de
secunde.
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Detaliile testului

Progres
Arată timpul scurs pentru frecvența curentă de testare. Dacă nu se obține un
rezultat Pass/Răspuns clar pentru frecvența curentă, frecvența de testare expiră.
Durata maximă depinde de condițiile de zgomot ambiental. În cazul în care
condițiile de testare sunt optime, dar nu este măsurat niciun răspuns, frecvența va
expira înainte ca bara de progres să ajungă la capăt.
Testul efectiv este similar unei curse între Progres și ABR:
• Dacă Progres câștigă, rezultatul este Refer/Fără răspuns clar.
•

Dacă ABR câștigă, rezultatul este Pass/Răspuns clar.

Pauză
Apăsați pentru a întrerupe testarea.

Durata testului la nou-născuți
Testarea unei singure urechi:
Aproximativ 1½ minute la nou-născuții cu auz normal în condiții de liniște, dar depinde foarte mult de condițiile de testare
în general.

Testare binauriculară:
Aproximativ 3 minute la nou-născuții cu auz normal în condiții de liniște, dar depinde foarte mult de condițiile de testare
în general.

5.4.4

Rezultatele testelor ABR
După ce testul s-a încheiat, datele acestuia sunt salvate și rezultatul este afișat pe ecran.
1. Consultați Opțiunile din ferestrele cu rezultatul testului ► 53 pentru o descriere a butoanelor disponibile.
2. Apăsați butonul OK pentru a reveni la Meniu teste.

Rezultatul testului Pass/Răspuns clar
Dacă rezultatul este Pass/Răspuns clar, se afișează doar graficul.
•

Rezultatul Pass/Răspuns clar arată că s-a detectat un răspuns auditiv în trunchiul
cerebral la un stimul în bandă largă de 30, 35, 40 sau 45 dB nHL.
Această metodă testează în principal frecvențele de la 2 la 4 kHz, care transportă
cele mai importante informații acustice pentru dezvoltarea vorbirii.

•

Rezultatul Pass/Răspuns clar garantează că se poate exclude cu un grad de
încredere de 99,5% o pierdere semnificativă a auzului la aceste frecvențe.
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Rezultatul testului Refer/Fără răspuns clar
Dacă rezultatul este Refer/Fără răspuns clar, rezultatele detaliate sunt afișate imediat
sub grafic.
•

Rezultatul Refer/Fără răspuns clar poate indica o pierdere semnificativă a
auzului.

•

Rezultatul Refer/Fără răspuns clar se poate obține și atunci când o valoare prea
ridicată a zgomotului electric estompează răspunsul.

În cazul în care copilul se mișcă, suge sau plânge pe durata testului, este posibil ca zgomotul electric să aibă o valoare
ridicată. Și alte aparate electrice și becuri fluorescente din apropiere pot provoca interferențe electrice.
Un bun indiciu în acest sens este dacă bara ABR de pe afișaj este aproape de criteriul Pass/Răspuns clar, însă rezultatul nu
este Pass/Răspuns clar. În acest caz, încercați să îmbunătățiți condițiile de testare și repetați testul.
Prin urmare, înainte de a trimite pacientul să efectueze teste suplimentare, vă recomandăm să îmbunătățiți condițiile de
testare și să repetați testul:
• Sonda este bine poziționată în canalul auditiv?
•

Electrozii sunt aplicați corect și se află în poziția potrivită? Chiar dacă aparatul acceptă valorile de impedanță, deseori
merită să încercați să reduceți valorile de impedanță, în special diferențele de impedanță. Zgomotul de la nivelul
cablului pentru electrod depinde mult de valorile de impedanță.

•

Pacientul este relaxat și nu are mușchii încordați? Rețineți că artefactele electrice de la nivelul mușchilor se pot
datora mușchilor imobili, însă tensionați (contractare izometrică). Verificați dacă acesta este cazul, în special în zona
cefei.

•

Există surse de zgomot electric în mediul înconjurător? În special dispozitivele cu motor, precum pompele, pot
provoca zgomot ridicat, care uneori este acceptat de dispozitiv, însă poate fi prea mare, dacă, de exemplu, răspunsul
are o amplitudine redusă. Poate fi util să vă mutați în altă cameră pentru testare.

•

Există un zgomot prea puternic în mediul înconjurător? Un nivel ridicat al zgomotului ar putea masca stimulul.

Test nefinalizat
Dacă testul a fost oprit, se afișează un mesaj de eroare.
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5.5

Opțiunile din ferestrele cu rezultatul testului
Opțiuni privind rezultatul testului

Adăugați observații
Dacă doriți să adăugați observații la rezultatele testului, apăsați butonul Observații. Veți ajunge în fereastra
Observații, unde puteți selecta observațiile predefinite sau puteți adăuga propriile observații. Consultați
Adăugarea de observații la un test ► 53.

Imprimarea rezultatelor
Consultați Se imprimă ► 58.
Testați cealaltă ureche
Începe testul în cealaltă ureche.

Start
Dacă doriți să repetați testul, apăsați butonul Start.

OK
Apăsați pentru a reveni la Meniu teste, astfel încât să puteți testa cealaltă ureche sau să puteți continua cu
un alt tip de test.

1. Apăsați butonul OK pentru a reveni la Meniu teste.
Odată testul pentru o anumită ureche încheiat, butonul Start se modifică pentru a afișa
rezultatul.
Butoanele afișează testul cel mai bun, cel mai recent. Apăsați butonul corespunzător pentru a
vedea rezultatul.
–

Pass/Răspuns clar

–

Refer/Fără răspuns clar

–

Nefinalizat

2. Butonul Test binauricular pentru testarea ABR, dacă apare, nu se modifică. Apăsați pe buton
pentru a începe un nou test binauricular.

5.6

Adăugarea de observații la un test
Puteți selecta observații dintr-o listă standard sau puteți adăuga o observație la alegere.
Puteți edita observațiile predefinite din AccuLink și apoi le puteți descărca pe AccuScreen.
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5.6.1

Adăugarea unei observații standard
1. Pentru a adăuga o observație standard, apăsați pe butonul Adăugați observații din
fereastra Rezultatul testului.
Veți ajunge în fereastra Observații. Dacă la un test au fost deja adăugate
observații, ele sunt enumerate aici.
2. În fereastra Observații, puteți selecta un comentariu predefinit care se poate
aplica pacientului respectiv sau condițiilor de testare.
Observațiile pot fi configurate în AccuLink.

3. După ce ați selectat o observație, apăsați OK pentru salvare.

5.6.2

Adăugarea unei observații noi
Puteți adăuga observații din ferestrele cu rezultatele testelor individuale și din fereastra Meniu teste corespunzătoare
pacientului.
1. Pentru a adăuga o observație nouă, apăsați butonul Adăugați observații din
fereastra Observații.
Veți ajunge în fereastra Adăugați observație.
2. Introduceți una sau mai multe observații folosind funcțiile de introducere date
descrise mai jos.
Consultați și Utilizarea tastaturii ► 75.
3. După ce ați introdus o observație în câmp, apăsați butonul OK pentru salvare.
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5.6.3

Vizualizarea observațiilor
Puteți vizualiza observații din ferestrele cu rezultatele testelor individuale și din fereastra Meniu teste corespunzătoare
pacientului.
1. Pentru a afișa o observație, apăsați butonul Afișare observații.
Veți ajunge în fereastra Observație. Dacă la un test au fost deja adăugate observații, ele sunt
menționate aici.

5.7

Continuarea testării pe cealaltă ureche
1. Înainte de a continua testarea celeilalte urechi, asigurați-vă că sonda este curată. Consultați și
Întreținerea și curățarea ► 81.
2. Dacă este necesar, repoziționați pacientul astfel încât să puteți testa cealaltă ureche și introduceți
sonda în urechea ce trebuie supusă noului test.
3. Apăsați butonul Testare cealaltă ureche din fereastra cu rezultatele testului.
Testarea pornește automat.

5.8

Afișarea istoricului de testare a pacienților
Un pacient examinat cu AccuScreen obține fie un rezultat Pass/Răspuns clar, fie un rezultat Refer/Fără răspuns clar.
•

Dacă rezultatul este Pass/Răspuns clar, nu trebuie să mai faceți nimic.

•

Dacă rezultatul este Refer/Fără răspuns clar, se recomandă o nouă testare a pacientului. Dacă pacientul primește un
alt rezultat Refer/Fără răspuns clar, pacientul necesită teste suplimentare.

Consultați, de asemenea, Rezultatele testului DPOAE ► 45, Rezultatele testului TEOAE ► 40 și Rezultatele testelor ABR
► 51.

5.9

Afișare test
Puteți afișa testele unui pacient:
• din fereastra de pornire
•

din fereastra Detalii pacient

•

din fereastra Meniu teste corespunzătoare pacientului

Din fereastra de pornire
1. În fereastra Pagină de pornire, apăsați pe butonul Afișare test.
Veți ajunge la o listă de pacienți pentru a selecta un pacient.
2. Selectați un pacient. Veți ajunge în fereastra Afișare test corespunzătoare
pacientului.
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Din fereastra Detalii pacient
1. Dacă este necesar, folosiți funcțiile descrise în Căutarea unui pacient ► 26 pentru a căuta un pacient.
2. Apăsați butonul care indică numele pacientului pe care doriți să îl selectați.
3. În fereastra Detalii pacient, apăsați butonul Afișare test.
Veți ajunge în fereastra Afișare test corespunzătoare pacientului.

5.10

Fereastra Afișare test
În fereastra Afișare test sunt afișate testele efectuate pe un anumit pacient.
Testele sunt afișate în funcție de dată, cele mai recente teste aflându-se în partea de
sus a listei.
1. Pentru afișarea mai multor teste, dacă sunt disponibile, apăsați butoanele săgeată
pentru a derula lista în jos sau în sus.
În fereastra Afișare test sunt afișate informații referitoare la:
–

tipul de teste efectuate

–

urechea la care s-a efectuat testul

–

data și ora efectuării testului

Rezultatele testului
•

Pass/Răspuns clar

•

Refer/Fără răspuns clar

•

Nefinalizat

2. Pentru afișarea sau imprimarea rezultatelor individuale ale testelor, apăsați pe
pictograma rezultatelor. Veți ajunge la o fereastră cu rezultatele testelor în care
este afișat testul pe care doriți să îl vizualizați sau să îl imprimați.
Pentru o descriere a tipurilor rezultatelor testelor individuale, consultați:
–

Rezultatele testului TEOAE ► 40

–

Rezultatele testului DPOAE ► 45

–

Rezultatele testelor ABR ► 51

3. Dacă doriți să afișați observațiile la rezultatul unui test, apăsați butonul Observații
din fereastra corespunzătoare rezultatelor testelor.
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Test rapid
Cu ajutorul Test rapid puteți efectua un test rapid al tuturor funcțiilor de testare fără a fi necesar să alocați testul unui
anumit pacient. Acest lucru este util în scopuri demonstrative sau de testare a AccuScreen.

Observaţie • Aceste rezultate ale testelor nu sunt memorate. În consecință, datele rezultate în urma acestor teste nu
sunt disponibile în ferestrele Afișare test și Imprimare..

6.1

Efectuarea unui test rapid
1. Procedați conform Pregătirea pentru testare ► 28, dar fără a adăuga un pacient nou sau a aloca testul unui anumit
pacient.
2. Apăsați butonul Test rapid din fereastra de pornire.

Din fereastra Test rapid puteți accesa tipurile de test disponibile în AccuScreen.

3. Apăsați butonul Start din dreptul testului pe care doriți să îl efectuați, care
corespunde urechii selectate pentru testare.
Pentru descrierea testelor individuale, consultați:
–

Testul TEOAE ► 38

–

Testul DPOAE ► 42

–

Testul ABR ► 47

Observaţie • Aceste rezultate nu sunt memorate și nu pot fi imprimate.

MADSEN AccuScreen

57

7 Se imprimă

7

Se imprimă
Puteți imprima toate rezultatele din AccuScreen direct cu o imprimantă de etichete (consultați Se imprimă de la
AccuScreen ► 58).
Dacă este conectată o imprimantă la calculatorul dvs., puteți utiliza, de asemenea, software-ul AccuLink pentru a imprima
rezultatele AccuScreen (consultați Manualul de utilizare AccuLink).

7.1

Se imprimă de la AccuScreen
Avertisment • Înainte de a imprima, asigurați-vă că pacientul nu intră în contact cu AccuScreen scoțând sonda sau
cuploarele acustice din urechea pacientului și îndepărtând toți electrozii.

Avertisment • Pentru a respecta cerințele de siguranță aplicabile echipamentelor medicale, stația de andocare
trebuie întotdeauna conectată în afara zonei în care se află pacientul (la cel puțin 1,5 metri/5 picioare distanță față
de pacient).

Observaţie • Testarea nu este posibilă când AccuScreen se află în stația de andocare sau este conectat la
imprimantă.

Observaţie • Nu opriți AccuScreen în timpul imprimării. Aceasta poate conduce la distorsionarea datelor de testare.

Observaţie • Dacă imprimanta de etichete nu este conectată sau este oprită, pe ecran apare un mesaj de eroare.

Observaţie • Folosiți doar imprimanta de etichete recomandată. AccuScreen recunoaște automat imprimanta de
etichete.

Observaţie • Nu imprimați de la AccuScreen când becul de stare al imprimantei de etichete indică „Cooling down”
(Răcire) sau „Buffer overflow” (Buffer plin).

Observaţie • Stația de andocare AccuScreen nu trebuie conectată simultan la un calculator și la imprimanta de
etichete.

1. Asigurați-vă că stația de andocare AccuScreen nu este conectată la un calculator.
2. Conectați cablul imprimantei de etichete la stația de andocare AccuScreen și puneți AccuScreen în stația de andocare.
3. Porniți imprimanta.
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Înainte de a conecta stația de andocare AccuScreen la un calculator, aveți grijă să deconectați imprimanta de etichete de
la stația de andocare.

Selectarea pacientului
1. Porniți AccuScreen și apăsați butonul Imprimare din fereastra de pornire.
Veți ajunge la lista Imprimare.

2. Apăsați butonul care indică numele pacientului pe care doriți să îl selectați. Dacă
este necesar, consultați Căutarea unui pacient ► 26.
Veți ajunge în fereastra Afișare test.

Se imprimă
1. Pentru a imprima întreaga listă din fereastra Afișare test, apăsați pe butonul
Imprimare din această fereastră.
Se vor imprima automat observații specifice pacientului.
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2. Pentru a accesa rezultatul testului, apăsați pe butonul Rezultat de lângă testul
pe care doriți să îl imprimați.

3. Apăsați butonul Imprimare în fereastra Rezultatul testului specifică.
Se vor imprima automat observații specifice testului.

7.2

Imprimarea de la imprimanta de etichete
Documentele imprimate includ:
• prenumele și numele pacientului
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•

ID pacient

•

data testării

•

Numele examinatorului

•

Tipul de test

•

rezultatul pentru urechea stângă și/sau dreaptă, data și ora

•

observațiile generale referitoare la pacient sunt menționate în partea de jos a documentului imprimat
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Toate rezultatele
Cele mai recente și cele mai bune rezultate ale tuturor testelor efectuate
pe acest pacient sunt reunite într-un singur document.
• Rezultate TEOAE
•

Rezultate DPOAE

•

Rezultate ABR

Dacă nu există rezultate pentru un anumit tip de test, tipul de test nu
este listat.

Rezultate individuale
Este imprimat cel mai recent rezultat.
Pass/Răspuns clar
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Legendă
Legendă
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S

•

Urechea stângă

D

•

Urechea dreaptă

C

•

Există observații privind un anumit test. Pentru afișarea acestor observații, este necesară imprimarea
rezultatului individual.
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Teste de calitate
Din meniul Teste de calitate puteți testa sonda și cablurile conectate la AccuScreen.
Vă recomandăm să testați sonda și cablurile la începutul fiecărei zile de lucru.

Observaţie • Trebuie să respectați întotdeauna reglementările și uzanțele locale.

8.1

Efectuarea unor teste de calitate
1. Apăsați butonul Teste de calitate din fereastra de pornire.

2. Din meniul Teste de calitate puteți accesa tipurile de teste de calitate disponibile
în AccuScreen:
•

Sondă
Testarea sondei ► 63

•

Cablu electrod
Testarea cablului pentru electrod ► 65

•

Cablu cuplor acustic
Testarea cablului cuplorului acustic ► 66

•

8.2

Combinat (cablu pentru electrod - cablu cuplor acustic)
Combinat (cablu electrod - cablu cuplor acustic) ► 68

Testarea sondei
În fiecare zi, înainte de a începe testarea pe pacienți, trebuie să testați sonda pentru a vă asigura că funcționează corect.

Atenţie • Asigurați-vă că vârful sondei a fost curățat și dezinfectat înainte de a-l introduce în cavitatea de testare.
Consultați Curățarea și dezinfectarea cavității de testare integrate ► 84.

Puteți începe testarea sondei în două moduri:
• Efectuarea testării sondei ► 64, introducând pur și simplu sonda în cavitatea de testare a AccuScreen.
•

Din meniul Teste de calitate ► 65
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8.2.1

Efectuarea testării sondei
1. Introduceți vârful sondei fără dop auricular în cavitatea de testare.
Testarea pornește automat.

Observaţie • Testarea sondei nu începe automat (ex. când se creează un pacient).

Dacă sonda funcționează corect, apare mesajul Sondă OK.

Dacă sonda nu funcționează corect, apare mesajul Sondă defectă.
De asemenea, veți vedea o listă cu posibile erori.

2. Apăsați butonul OK pentru a confirma rezultatul testului.
Dacă este necesar, repetați testul.
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8.2.2

Din meniul Teste de calitate
1. Introduceți vârful sondei fără dop auricular în cavitatea de testare a aparatului sau
într-o cavitate externă de testare.
2. Apăsați butonul Sondă din fereastra Teste de calitate.
3. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea testării sondei ► 64.

8.3

Testarea cablului pentru electrod
În fiecare zi, înainte de a începe testarea pe pacienți, trebuie să testați cablul pentru electrod pentru a vă asigura că
funcționează corect.
1. Prindeți clemele de prindere a electrozilor pe barele metalice ale dispozitivului de testare ABR.

2. Apăsați butonul Cablu pentru electrod din fereastra Teste de calitate.

Dacă cablurile pentru electrod funcționează corect, apare mesajul Cablu pentru
electrod OK.
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Dacă un cablu pentru electrod nu funcționează corect, apare mesajul Cablu pentru
electrod defect.

3. Apăsați butonul OK pentru a confirma rezultatul testului.

8.4

Testarea cablului cuplorului acustic
În fiecare zi, înainte de a începe testele pe pacienți, trebuie să testați cablul cuplorului acustic pentru a vă asigura că
funcționează corect. Testarea cablului cuplorului acustic constă din două părți:
1. Un test automat pentru a verifica dacă este rupt cablul.
2. Un test manual de ascultare pentru a vă asigura că adaptoarele cuploarelor acustice nu sunt blocate.

Testul automat
1. Introduceți adaptoarele cuploarelor acustice în prizele de la fiecare capăt al dispozitivului de testare ABR.

2. Apăsați butonul Cablu cuplor acustic din fereastra Teste de calitate.

66

MADSEN AccuScreen

8 Teste de calitate

Dacă apare mesajul Cuplor acustic OK, cablurile cuploarelor acustice funcționează
corect.

Dacă apare mesajul Cuplor acustic defect, cel puțin un adaptor de cuplor acustic
sau un cablu de cuplor acustic nu funcționează corect.

3. Apăsați butonul OK pentru a confirma rezultatul.

Test manual de ascultare
1. Scoateți adaptoarele cuploarelor acustice de pe dispozitivul de testare ABR.

Atenţie • Pentru a scoate adaptorul, nu trageți de cablu, ci de adaptorul
cuplorului acustic.
2. În timp ce ascultați la adaptorul cuplorului acustic aferent urechii drepte (roșu),
apăsați pe butonul Cablu cuplor acustic din fereastra Teste de calitate.
3. Asigurați-vă că puteți auzi stimulul ABR.

Atenţie • Nu introduceți adaptorul pentru cuplorul acustic în canalul auditiv!

Observaţie • Este posibil ca AccuScreen să indice faptul că testul a eșuat.
Acest lucru este normal, întrucât testul nu este efectuat în dispozitivul de
testare ABR.
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4. Apăsați butonul OK pentru confirmare.
5. În timp ce ascultați la adaptorul cuplorului acustic aferent urechii stângi (albastru),
apăsați pe butonul Cablu cuplor acustic din fereastra Teste de calitate.
6. Asigurați-vă că puteți auzi stimulul ABR.
7. Apăsați butonul OK pentru confirmare.
Dacă puteți auzi sunetul stimulului ABR de la ambele adaptoare ale cuploarelor acustice, acestea funcționează corect.
Dacă nu puteți auzi sunetul de la unul sau de la ambele adaptoare ale cuploarelor acustice, este posibil ca acestea să fie
blocate sau defecte. Nu folosiți aceste adaptoare pentru cuploarele acustice la examinare.

8.5

Combinat (cablu electrod - cablu cuplor acustic)
În fiecare zi înainte de a începe testele pe pacienți, puteți testa cablul pentru electrod și cablul cuplorului acustic pentru a
vă asigura că funcționează corect. Testul combinat constă din două părți:
1. Un test automat pentru a se verifica dacă există deteriorări la cablul cuplorului acustic sau cablul pentru electrod.
2. Un test manual de ascultare pentru a vă asigura că adaptoarele cuploarelor acustice nu sunt blocate.

Testul automat
1. Prindeți clemele de prindere a electrozilor pe barele metalice
ale dispozitivului de testare ABR.
2. Introduceți adaptoarele cuploarelor acustice în prizele de la
fiecare capăt al dispozitivului de testare ABR.

3. Apăsați butonul Combinat din fereastra Teste de calitate.

Dacă apare mesajul Toate testele OK, cablurile pentru electrozi
și cablurile cuploarelor acustice funcționează corect.
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Dacă apare mesajul Test EȘUAT, unul sau mai multe cabluri
pentru electrozi și/sau pentru cuploare acustice nu funcționează
corect.

4. Apăsați butonul OK pentru a confirma rezultatul testului.

Test manual de ascultare
1. Scoateți adaptoarele cuploarelor acustice de pe dispozitivul de testare ABR.

Atenţie • Pentru a scoate adaptorul, nu trageți de cablu, ci de adaptorul
cuplorului acustic.
2. În timp ce ascultați la adaptorul cuplorului acustic aferent urechii drepte (roșu),
apăsați pe butonul Cablu cuplor acustic din fereastra Teste de calitate.
3. Asigurați-vă că puteți auzi stimulul ABR.

Atenţie • Nu introduceți adaptorul pentru cuplorul acustic în canalul auditiv!

Observaţie • Este posibil ca AccuScreen să indice faptul că testul a eșuat.
Acest lucru este normal, întrucât testul nu este efectuat în dispozitivul de
testare ABR.
4. Apăsați butonul OK pentru confirmare.
5. În timp ce ascultați la adaptorul cuplorului acustic aferent urechii stângi (albastru),
apăsați pe butonul Cablu cuplor acustic din fereastra Teste de calitate.
6. Asigurați-vă că puteți auzi stimulul ABR.
7. Apăsați butonul OK pentru confirmare.
Dacă puteți auzi sunetul stimulului ABR de la ambele adaptoare ale cuploarelor acustice, acestea funcționează corect.
Dacă nu puteți auzi sunetul de la unul sau de la ambele adaptoare ale cuploarelor acustice, este posibil ca acestea să fie
blocate sau defecte. Nu folosiți aceste adaptoare pentru cuploarele acustice la examinare.
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Observaţie • Testele automate trebuie efectuate întotdeauna cu adaptoarele cuploarelor acustice conectate la
dispozitivul de testare ABR. Dacă este efectuat un test automat fără ca adaptoarele pentru cuplorul acustic să fie
conectate la autorul de test ABR, testul poate eșua chiar și în condițiile în care cablul este complet funcțional.
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9

Setări AccuScreen
Puteți configura AccuScreen din meniul Setări AccuScreen și din AccuLink.

AccuScreen
Din meniul AccuScreen Setări, puteți:
•

schimba setările de dată și oră

•

schimba setarea de limbă

•

schimba setările de sunet

•

schimba luminozitatea ecranului

•

vedea informații despre sistem

AccuLink
Setările care pot fi configurate din AccuLink sunt descrise în Manualul de utilizare AccuLink.

9.1

Meniul Setări
În meniul Setări, puteți modifica setările de bază ale AccuScreen și afișa informațiile privind AccuScreen și AccuLink
instalate.
1. Apăsați pe butonul Setări din fereastra de pornire.

Din meniul Setări puteți accesa setările disponibile în AccuScreen.
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9.2

Setarea orei și a datei
1. Apăsați butonul Ora și data din fereastra Setări.
Puteți seta data în partea de sus a ferestrei Setări și ora în partea de jos a ferestrei
Setări.

Observaţie • Dacă părăsiți fereastra Ora și data apăsând butonul OK, secundele
sunt setate la zero.

2. Apăsați pe săgeți pentru a selecta ziua (ZZ), luna (LL), anul (AAAA), orele (OO) și
minutele (MIN).

3. Apăsați butonul Instrument pentru a schimba formatul datei și al orei.

–

Format dată
Selectați din listă modalitatea de afișare pe ecran a datei setate.

–

Format oră
Selectați din listă modalitatea de afișare pe ecran a orei setate.
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9.3

Configurarea limbii
1. Apăsați pe butonul Limbă din fereastra Setări.
2. Pentru a schimba limba pe AccuScreen, apăsați pe butonul cu limba preferată.

Observaţie • Este posibil ca fereastra cu limbile disponibile să nu arate ca cea din
imagine.

9.4

Setarea sunetului

1. Apăsați butonul Sunet din fereastra Setări.
Puteți activa/dezactiva sunetul butoanelor și rezultatelor testelor, apăsând butonul
corespunzător.

Sunet activat
–

Sunet taste
La apăsarea unui buton se aude un sunet (un clic)

–

Sunet rezultat
La finalul testului, se aude un sunet pentru Pass/Răspuns clar
sau Refer/Fără răspuns clar.

Sunet dezactivat
Arată că sunetul este dezactivat.
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9.5

Luminozitatea ecranului

1. Apăsați butonul Luminozitate ecran din fereastra Setări.
Pentru a schimba luminozitatea ecranului, apăsați pe butoanele din lateralele barei
verzi.

Observaţie • Luminozitatea ridicată va influența consumul de energie al
AccuScreen.

9.6

–

Scade intensitatea luminoasă a ecranului

–

Crește luminozitatea ecranului

–

Apăsați butonul Implicit pentru a folosi setarea implicită pentru luminozitatea ecranului.

Informații sistem
1. Apăsați butonul Informații sistem din fereastra Setări pentru afișarea
informațiilor referitoare la:
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–

versiunea de firmware

–

versiunea HW și numărul de serie

–

data următoarei operațiuni de întreținere a AccuScreen

–

sonda conectată

–

data următoarei operațiuni de întreținere a sondei conectate

–

Utilizare memorie
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10

Gestionarea datelor din AccuScreen

10.1

Introducerea datelor în AccuScreen

10.1.1

Utilizarea tastaturii
Pentru a introduce sau a edita date, selectați caracterele și/sau cifrele de pe tastatură.
Funcțiile de introducere date
•

Pentru a introduce o literă mare, apăsați săgeata Comutare. După ce ați introdus un caracter,
tastatura revine la litere mici.
Primul caracter dintr-un câmp va fi întotdeauna o literă mare.

•

Apăsați de două ori
pentru a introduce doar litere mari.

•

Apăsați o dată
pentru a reveni la litere mici.

Butonul pentru caractere speciale
• Selectați pentru a introduce caractere speciale (când tastatura afișează caractere standard).
•

Selectați pentru a introduce caractere standard (când tastatura afișează caractere speciale).

Butonul pentru cifre și simboluri
• Selectați pentru a introduce cifre sau simboluri (când tastatura afișează caractere standard).
•

Selectați pentru a introduce caractere standard (când tastatura afișează cifre și simboluri).

•

Spațiu
Apăsați pentru a introduce un spațiu.

•

Apăsați pentru a muta cursorul la dreapta sau la stânga în câmp.

•

După ce ați introdus datele, apăsați butonul OK pentru confirmare.
Veți trece la următorul câmp obligatoriu.
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10.2

Butoane cu funcții
În AccuScreen puteți efectua mai multe funcții, precum căutarea de pacienți, afișarea
istoricelor de testare ale pacienților, derularea listelor etc.
Funcțiile disponibile sunt afișate în bara cu funcții din ferestrele AccuScreen.
Aceste funcții diferă de la o fereastră la alta.
•

Pentru a efectua aceste funcții, nu trebuie decât să apăsați butonul corespunzător.

Butoane cu funcții
•

•

Căutare pacient
–

Apăsați butonul

–

Introduceți numele pacientului

–

Apăsați butonul OK pentru a începe căutarea.

Modificare ordine sortare
–

•

Derulați pentru a vedea mai mult/pagina următoare/următorii pacienți din listă

•

Afișare test
–
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Apăsați butonul. Dacă este necesar, repetați acțiunea până la organizarea
listei în funcție de categoria pe care doriți să o folosiți.

Apăsați butonul pentru a vedea lista cu testele pacientului.
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10.3

Butoane generale
Principalele funcții disponibile sunt afișate în bara de subsol din ferestrele AccuScreen.
•

Pentru aceste funcții, trebuie doar să apăsați butonul corespunzător.

Butoane generale
•

Înapoi la fereastra anterioară

•

Ajutor

•

Mergeți la fereastra de pornire

•

OK/Confirmare/Salvare/Mergeți la câmpul următor/Mergeți la fereastra următoare

•

Comutare criterii de căutare
–

10.4

Apăsați butonul. Dacă este necesar, repetați acțiunea până la apariția
categoriei pe care doriți să o folosiți. Categoria este evidențiată în gri în
partea de sus a ecranului.

Ștergerea datelor
Dacă este necesar, administratorul de sistem poate configura AccuScreen să șteargă automat datele după transferul
acestora la AccuLink. Consultați Manual de utilizare AccuLink.

10.4.1

Ștergerea unui pacient
1. Pentru a șterge un singur pacient, apăsați butonul Ștergere din fereastra de
pornire.
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Veți ajunge în meniul Ștergere.
2. Apăsați butonul Un singur pacient.

Veți ajunge în fereastra Ștergere pacient pentru a selecta numele pacientului pe
care doriți să îl ștergeți din listă.
3. Apăsați butonul cu numele pacientului pe care doriți să îl ștergeți sau căutați un
pacient conform Căutarea unui pacient ► 26.

Vi se va cere să confirmați ștergerea acestui pacient.
Vor fi șterse toate rezultatele testelor referitoare la acest pacient.
4. Apăsați pe butonul Pagină de pornire pentru a ajunge în fereastra de pornire.

10.4.2

Ștergere după dată
1. Pentru a șterge un grup de pacienți după dată, apăsați butonul Ștergere din
fereastra Pagină de pornire.

78

MADSEN AccuScreen

10 Gestionarea datelor din AccuScreen

Veți ajunge în meniul Ștergere.
2. Apăsați butonul După dată.

Astfel, veți ajunge în fereastra Ștergere pacienți fără activitate timp de
3. Selectați perioada, începând cu data de astăzi, din care doriți să ștergeți pacienții
fără activitate.
4. Apăsați butonul Confirmare pentru a activa opțiunea.

Vi se va cere să confirmați ștergerea acestui grup.
Vor fi șterse toate rezultatele testelor referitoare la grupul de pacienți selectat.

5. Apăsați pe butonul Pagină de pornire pentru a ajunge în fereastra de pornire.

10.4.3

Ștergerea tuturor pacienților
1. Pentru a șterge toți pacienții, apăsați butonul Ștergere din fereastra de pornire.
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Veți ajunge direct la meniul Ștergere.
2. Apăsați butonul Toți pacienții.

Vi se va cere să confirmați ștergerea tuturor pacienților.
Vor fi șterse toate rezultatele testelor pentru toți pacienții.

10.5

Memorie plină
Avertisment memorie insuficientă
Atunci când spațiul de stocare pentru datele privind pacienții este plin în proporție de 80%, veți primi un avertisment de
Memorie insuficientă.
1. Stabiliți să ștergeți date sau să transferați date la AccuLink, înainte ca memoria să fie plină.

Memorie plină
Dacă memoria ajunge să fie plină, veți primi un mesaj pe ecran care vă informează că cei mai vechi 10 pacienți vor fi șterși
din AccuScreen.
1. Faceți clic pe Da pentru a șterge înregistrările aferente celor mai vechi 10 pacienți sau pe Anulare pentru a păstra
datele, de ex. dacă doriți să ștergeți manual pacienții sau să trimiteți datele la AccuLink înainte de ștergere.
Nu se vor putea face noi măsurători decât după ce ați șters unele date privind pacienții din AccuScreen.

80

MADSEN AccuScreen

11 Întreținerea și curățarea

11

Întreținerea și curățarea

11.1

Vârful sondei și corpul sondei
Respectați orice proceduri de combatere al infecțiilor valabile la locul dumneavoastră de muncă.

Avertisment • Nu introduceți niciodată vârful sondei în canalul auditiv fără a folosi un dop auricular curat.

În mod normal, vârful sondei nu intră în contact cu pielea sau cu secrețiile din canalul auditiv, întrucât este protejat de
dopul auricular, dar trebuie să verificați canalele din vârful sondei de fiecare dată când folosiți sonda. Chiar și cele mai mici
cantități de cerumen sau vernix pot bloca canalele sondei sau se pot depune pe vârful acesteia.

Avertisment • Dacă este necesar, înlocuiți vârful sondei cu unul nou.

Observaţie • Vârfurile sondei trebuie eliminate conform reglementărilor locale.

11.1.1

Curățarea și dezinfectarea vârfului sondei
Scoateți sonda auriculară din urechea pacientului și demontați vârful sondei de pe dopul auricular de unică folosință
înainte de curățare.

Atenţie • Trebuie să respectați întotdeauna standardele locale de igienă.

Consultați Precauții igienice ► 31.

Vârful sondei
–

MADSEN AccuScreen

Demontați vârful sondei de pe sondă.
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–

Folosiți sârma de curățare pentru a curăța canalele de sunet ale vârfului
sondei, începând din spate.

Observaţie • Nu uitați să ștergeți sârma de curățare când iese prin vârful sondei.

După ce ați terminat de folosit sârma de curățare, dezinfectați-o conform procedurilor
locale.

Proceduri de dezinfectare a vârfului sondei
Vârful sondei este fabricat dintr-un material extrem de rezistent la o gamă variată de temperaturi și produse chimice.
Pentru a dezinfecta vârful sondei, procedați astfel:
•

După curățare, introduceți vârful sondei într-o baie de 70-90% alcool etilic sau izopropilic pentru o perioadă de
contact de 10-30 de minute.

După ce ați dezinfectat vârful sondei, clătiți-l bine cu apă obișnuită.
Dacă este necesară autoclavarea, conform procedurii dumneavoastră uzuale de control al infecțiilor, asigurați-vă că vârful
sondei nu s-a deformat pe durata procesului.
Înainte de a monta vârful la loc pe sondă, asigurați-vă că sunt complet uscate canalele
de sunet. Dacă este necesar, folosiți un vârf de sondă de rezervă.

11.1.2

Curățarea corpului sondei
Important • Pentru curățarea periodică a corpului sondei, contactați departamentul de service autorizat.

Atenţie • Vârful sondei conține componente sensibile. Nu curățați niciodată orificiile de sunet din corpul sondei prin
mijloace mecanice sau folosind lichide. Acest lucru poate conduce la deteriorarea sondei.

Atenţie • Chiar și o cantitate infimă de umezeală poate dizolva orice rest de cerumen și poate contamina
componentele sensibile ale corpului sondei.

–

Folosiți un șervețel umed cu alcool pentru curățarea regulată a suprafeței.

Atenţie • Nicio componentă a sondei auriculare nu trebuie curățată folosind soluții sau aparatură cu ultrasunete.
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11.1.3

Calibrarea sondei
Sonda AccuScreen este calibrată din fabrică înainte de livrare. Din acest motiv, este posibil ca, la primire, să nu mai fie un
an întreg până la data următoarei calibrări menționate în certificatul de calibrare. AccuScreen.
Prima dată când conectați sonda la AccuScreen și efectuați un test, data calibrării va fi setată astfel încât să mai rămână un
an până la următoarea calibrare.
Pentru afișarea datei următoarei calibrări, selectați Setări > Informații sistem. Înainte de a efectua prima testare, câmpul
de dată va fi necompletat.

Frecvența de calibrare
Sonda trebuie calibrată anual de către personalul de service autorizat, într-un atelier autorizat.

11.2

Dopuri auriculare
Dopurile auriculare sunt de unică folosință și nu trebuie curățate.

Observaţie • Dopurile auriculare trebuie eliminate conform reglementărilor locale.

11.3

Cablul cuplorului acustic

11.3.1

Curățarea cablului de cuplor acustic
Montați întotdeauna cuploarele acustice pe adaptoare înainte de utilizare, pentru ca acestea din urmă să nu intre în
contact cu pacientul. Cuploarele acustice sunt articole de unică folosință și trebuie folosite pe un singur pacient.
Dacă există risc de infecție încrucișată, curățați adaptoarele. În caz contrar, curățați adaptoarele la sfârșitul zilei.
1. Deconectați cablul cuplorului acustic de la AccuScreen.

Atenţie • Nu introduceți niciodată cablul cuplorului acustic în lichid.

2. Curățați cablul cuplorului acustic și mufa cablului de la un pacient la altul sau dacă suprafața este vizibil contaminată.
Folosiți un tampon steril cu alcool pentru a curăța suprafețele și așteptați până ce cablul cuplorului acustic și mufa
cablului sunt complet uscate.

Observaţie • În mod normal, un tampon steril cu alcool conține 70% alcool izopropilic. Este important ca
dezinfectantul să intre în contact cu suprafața pe perioada specificată de producătorul dezinfectantului pentru a
se asigura eficacitatea acestuia.
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11.3.2

Calibrarea cablului cuplorului acustic
Cablu cuplorului acustic MADSEN AccuScreen este calibrat din fabrică.

Frecvența de calibrare
Cablul cuplorului acustic trebuie calibrat anual de către personalul de service autorizat, într-un atelier autorizat.

11.4

Curățarea AccuScreen
•

Înainte de curățare, opriți AccuScreen și deconectați-l de la orice sursă de alimentare externă.

•

Deconectați cablurile de la AccuScreen.

•

Folosiți o lavetă umezită cu lichid de curățare pentru a curăța suprafața aparatului.

Pentru o durată de viață cât mai mare, nu folosiți următoarele substanțe chimice:
•

izopropil 70%

•

etanol >40% concentrație

•

formaldehidă

•

diclor-metaxilenol 5-10%

Dacă se consideră necesară dezinfectarea AccuScreen, alte alternative adecvate sunt agenții de curățare care conțin:
•

apă oxigenată 3%, 30%

•

acid peracetic 0,5-5%

•

hipoclorit de sodiu 1-10%

•

glutaraldehidă 2-5%

•

ortoftalaldehidă (cunoscută și ca OPA) 0,5-2%

•

gluconat de clorhexidină 2-4%

Atenţie • Asigurați-vă întotdeauna că nu pătrunde umezeală în sondă, în prize (conectorul la interfața de date și
mufele sondei) sau în cavitatea de testare.

Atenţie • Nu introduceți niciodată AccuScreen în apă sau în alte soluții de curățare.

Atenţie • Utilizarea altor agenți de curățare decât cei recomandați în manualul de utilizare poate conduce la
deteriorarea aparatului (de exemplu, pot apărea crăpături în mulajul de plastic).

11.4.1

Curățarea și dezinfectarea cavității de testare integrate
Dacă este necesar, folosiți o lavetă umezită cu orice agent dezinfectant recomandat, descris în secțiunea 11.4 pentru a
curăța suprafața de intrare a cavității de testare.
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Atenţie • Asigurați-vă că nu pătrunde lichid în cavitatea de testare.

În cazul în care cavitatea de testare a fost contaminată cu reziduuri de la vârful sondei, asigurați-vă că aceasta nu poate fi
folosită, lipind, de exemplu, o bucată de bandă peste orificiu și contactați departamentul de service autorizat pentru
curățarea și/sau înlocuirea cavității de testare.

11.5

Siguranța și întreținerea bateriei

11.5.1

Informații privind siguranța
Pericol de explozie

Avertisment • Țineți bateria la distanță de foc sau alte surse de căldură și nu o aruncați în foc, întrucât ar putea
exploda.

Avertisment • Bateria folosită în acest aparat poate prezenta risc de incendiu sau de arsuri chimice dacă nu este
manipulată în mod corespunzător. Nu dezasamblați, nu încălziți la peste 60°C (140°F) și nu incinerați.

11.5.2

•

Manipularea incorectă, încărcarea la o sursă de curent prea mare sau inversarea polilor poate conduce la
supraîncărcarea sau distrugerea bateriei.

•

Nu deschideți, nu modificați și nu demontați bateria.

•

Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte metalice.

•

Bornele nu trebuie scurtcircuitate sub nicio formă.

Prelungirea duratei de viață utilă
•

Folosiți doar tipul de baterie, stația de andocare și încărcătorul menționate în secțiunile Alimentarea cu
energie și bateria ► 99 și Stație de andocare 1077 ► 99.

•

Ori de câte ori este posibil, încărcați bateria la temperatura camerei.

•

Nu scăpați bateria și nu o supuneți la șocuri puternice.

•

A se păstra la loc răcoros și uscat.

•

Păstrați curate bornele bateriei. Curățați-le cu o cârpă moale dacă este necesar.

Reînnoirea bateriei
Capacitatea bateriei va scădea treptat ca urmare a numeroaselor cicluri de încărcare/descărcare și a vârstei. Vă
recomandăm să schimbați bateria aproximativ o dată la 12-18 luni.
Necesitatea schimbării bateriei depinde de tiparul de utilizare și de capacitatea acesteia.
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11 Întreținerea și curățarea

11.5.3

Eliminarea bateriilor vechi
Observaţie • Bateriile Li-ion pot fi reciclate!

Atenţie • Eliminați imediat bateriile folosite.

Atenţie • A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Atenţie • Nu dezasamblați și nu aruncați în foc.

Protecția mediului înconjurător
•
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Când bateria reîncărcabilă Li-ion își pierde capacitatea de a fi încărcată, asigurați-vă că este eliminată conform
reglementărilor locale privind mediul înconjurător sau returnați-o distribuitorului.
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Anexă 1 Standarde și siguranță
Acest manual conține informații și avertismente care trebuie respectate pentru a se asigura funcționarea sigură a
AccuScreen. Normele și reglementările locale, dacă este cazul, trebuie întotdeauna respectate.

Anexă 1.1

Simboluri AccuScreen

Simbol

Definiție
Respectați instrucțiunile de utilizare

Piesă aplicată tip BF
Conform cu cerințele tip BF din IEC 60601-1.
MEDICAL - Echipament electric/energetic aplicat cu privire la pericolul de electrocutare, de incendiu și
mecanic doar
în conformitate cu:
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 No. 60601-2-40:17
Marcajul de conformitate CE
Marcă de certificare care arată conformitatea cu regulamentele și directivele aplicabile în Spațiul
Economic European.
Echipament electronic aflat sub incidența Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului
de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal
nesortat.
Puteți returna aparatul și accesoriile către Natus sau oricare distribuitor Natus. De asemenea, puteți
contacta autoritățile locale pentru informații privind colectarea.

MADSEN AccuScreen

87

Anexă 1

Standarde și siguranță

Anexă 1.2

Simboluri accesorii

Simbol

Definiție
Produs nesteril.

A nu se refolosi.
Indică un dispozitiv medical destinat unei singure utilizări sau pentru utilizare pe un singur pacient în timpul
unei singure proceduri.

Anexă 1.3

Simbolurile stației de andocare

Simbol

Definiție
Respectați instrucțiunile de utilizare

Curent continuu
Indică faptul că dispozitivul este adecvat doar pentru curent continuu.
Marcajul de conformitate CE
Marcă de certificare care arată conformitatea cu regulamentele și directivele aplicabile în Spațiul Economic
European.
Echipament electronic aflat sub incidența Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de
viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal
nesortat.
Puteți returna aparatul și accesoriile către Natus sau oricare distribuitor Natus. De asemenea, puteți contacta
autoritățile locale pentru informații privind colectarea.

Anexă 1.4

Avertismente – AccuScreen
Avertisment • Următoarele condiții sau practici pot conduce la posibile leziuni sau pot prezenta riscuri pentru
pacient și/sau utilizator:
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•

Nu conectați niciun dispozitiv extern (de exemplu, imprimantă) la AccuScreen în timpul testării.

•

Dacă AccuScreen se folosește în timpul intervențiilor chirurgicale, sonda și conectorii nu trebuie să atingă elemente
conductoare, inclusiv pământul.
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•

Priza sondei are rolul de a conecta sonda auriculară sau cuplorul acustic la AccuScreen. La această priză nu poate fi
conectat niciun alt dispozitiv.

•

AccuScreen nu trebuie folosit pe durata utilizării de:
–

dispozitive chirurgicale de înaltă frecvență,

–

pacemakere cardiace,

–

defibrilatoare,

–

alte stimulatoare electrice.

•

AccuScreen nu trebuie folosit pe durata utilizării de echipamente chirurgicale de înaltă frecvență deoarece acest lucru
poate conduce la arsuri în zona stimulatorului electric al electrodului de intrare de biopotențial și la posibila defectare
a stimulatorului electric sau a amplificatoarelor biologice.

•

Componentele conductoare ale electrozilor și conectoarele acestora, inclusiv electrodul neutru, nu trebuie să intre în
contact cu alte componente conductoare și cu masa.

•

Evitați contactul accidental între componentele aplicate conectate, dar nefolosite, și alte componente conductoare,
inclusiv cele conectate la împământarea de protecție.

•

Nu depozitați și nu folosiți AccuScreen la temperaturi și umiditate peste nivelurile stabilite în secțiunile „Specificații
tehnice” și „Mediul de operare”.

•

Nu folosiți instrumentul în prezența agenților anestezici inflamabili (gazelor).

•

Piesele nu pot fi în niciun caz înghițite, arse sau folosite în alte scopuri decât activitățile de audiometrie.

•

Recomandăm calibrarea anuală a AccuScreen și a sondei. Se mai recomandă realizarea unei calibrări și în cazul în care
echipamentul a suferit o posibilă deteriorare.

•

Din motive de siguranță și ca urmare a efectelor asupra CEM, accesoriile conectate la echipament trebuie să fie
identice cu tipul furnizat odată cu sistemul.

•

Accesoriile de unică folosință, cum ar fi dopurile auriculare, nu trebuie refolosite, ci trebuie înlocuite după fiecare
pacient pentru a preveni contaminarea încrucișată.

•

Recomandăm ca dispozitivul să nu fie depozitat cu alte echipamente și să nu fie amplasat într-un spațiu slab ventilat,
întrucât performanțele sale pot fi afectate. În cazul în care dispozitivul este depozitat sau amplasat lângă alte
echipamente, asigurați-vă că funcționarea sa nu este afectată.

•

Utilizarea în spații rezidențiale a echipamentelor din această clasă este permisă sub supravegherea personalului
medical.

•

Se poate produce un zgomot nedorit dacă AccuScreen este expus la un câmp radio puternic, iar zgomotul poate
perturba procesul de testare. Multe tipuri de dispozitive electrice, de exemplu telefoane mobile, pot genera câmpuri
radio. Vă recomandăm să nu folosiți astfel de dispozitive în apropierea AccuScreen.

•

Emisiile de RF ale AccuScreen sunt foarte reduse și este puțin probabil să interfereze cu echipamentele electronice
din apropiere, însă pot apărea efecte negative sau disfuncții la nivelul altor dispozitive dacă acestea sunt amplasate la
mică distanță de AccuScreen.

•

Asigurați-vă că stația de andocare și calculatorul nu se află la îndemâna pacientului.
•

•

La asamblarea unui sistem electric medical, persoana care efectuează asamblarea trebuie să țină cont de
faptul că, prin conectarea altor echipamente care nu îndeplinesc aceleași cerințe de siguranță ca acest
produs, nivelul general de siguranță al sistemului poate fi afectat.

În Statele Unite ale Americii, conform legislației federale, acest aparat poate fi vândut numai de către sau la
recomandarea unui medic autorizat.
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Anexă 1.5

Avertismente - stația de andocare
•

Anexă 1.6

Folosiți doar sursa de alimentare menționată în secțiunile „Specificații tehnice” și „Adaptorul de
putere”.

Garanția

AccuScreen este garantat împotriva defectelor din fabrică ale materialelor și manoperei. De asemenea, conform
specificațiilor producătorului, performanțele sale sunt garantate timp de 2 ani începând cu data achiziției.
Garanția nu este valabilă în cazul bateriei, componentelor supuse uzurii și articolelor de unică folosință.
Garanția este valabilă doar în cazul instrumentelor achiziționate de la distribuitori sau reprezentanți autorizați.
Cumpărătorul trebuie să returneze aparatul unui distribuitor sau reprezentant autorizat și să suporte costurile de transport.
Garanția nu acoperă situațiile de deteriorare sau defectare ca urmare a utilizării abuzive, necorespunzătoare, neglijenței,
accidentelor, modificărilor sau transportului și este nulă dacă aparatul nu este folosit conform instrucțiunilor
producătorului.
Returnați aparatul distribuitorului local sau reprezentantului pentru inspecția privind garanția!

Important • Garanția devine nulă dacă nu sunt respectate cu strictețe instrucțiunile privind curățarea sondei. Dacă
sonda nu este curățată regulat conform instrucțiunilor, aceasta se poate bloca cu cerumen, iar componentele sale
sensibile pot fi deteriorate.

Anexă 1.7

Reparațiile, întreținerea postvânzare și verificările regulate

Dacă se constată că AccuScreen este defect sau diferă în alt fel de specificațiile producătorului, un distribuitor autorizat va
repara, înlocui sau recalibra gratuit instrumentul, atât timp cât AccuScreen se află în perioada de garanție.
Operațiunile de întreținere și reparare a echipamentului electric medical trebuie efectuate doar de către producătorul
echipamentului sau de către reprezentanți autorizați.
Producătorul își rezervă dreptul de a-și declina orice răspundere pentru siguranța, fiabilitatea și performanța
echipamentului întreținut sau reparat de alte părți.
După reparație, un inginer electronist calificat trebuie să verifice siguranța tuturor echipamentelor.
Calibrarea trebuie efectuată anual de către personal calificat, cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare.

Anexă 1.7.1

Declarație

Toate aparatele de tip AccuScreen trebuie verificate și calibrate anual de un centru de service autorizat de producător.

90

MADSEN AccuScreen

Anexă 1

Anexă 1.8

Standarde și siguranță

Producător

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

Anexă 1.8.1

Responsabilitatea producătorului

Producătorul va fi considerat responsabil de impactul asupra siguranței, fiabilității și performanței echipamentului doar
dacă:
•

toate operațiunile, extensiile, reglajele, modificările sau reparațiile sunt efectuate de producătorul echipamentului
sau de către personalul autorizat al acestuia.

•

Instalația electrică la care este conectat echipamentul este în conformitate cu cerințele EN/IEC.

•

Echipamentul este folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Producătorul își rezervă dreptul de a-și declina orice răspundere pentru siguranța, fiabilitatea și performanța
echipamentului întreținut sau reparat de alte părți.
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Anexă 2 Mesaje de stare și de eroare
Anexă 2.1

Mesaje asociate aparatului

Mesaj de eroare

Cauza

Soluția

•

Tensiune scăzută în baterie.

•

Reîncărcați AccuScreen sau înlocuiți
bateria cu una de rezervă.

Ultima configurare a
dispozitivului a fost
nefinalizată!

•

Este posibil ca ultima configurare a
AccuScreen să fi fost întreruptă, de
exemplu, dacă aparatul a fost scos din stația
de andocare pe durata sincronizării.

•

Puneți AccuScreen în stația de
andocare și sincronizați cu ajutorul
instrumentului Gestionarea
dispozitivelor din aplicația AccuLink.

Datele ceasului în
timp real nu sunt
valide. Vă rugăm să
setați ora și data.

•

Sursa de alimentare de rezervă a ceasului în
timp real s-a epuizat complet.

•

Setați data și ora: Selectați Setări >
Dată și oră sau sincronizați unitatea
cu AccuLink.

•

Contactați-vă distribuitorul.

sau
Tensiune scăzută în
baterie

Defecțiune hardware
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Eroare ceas în timp
real

•

Eroare autotestare

•

Contactați-vă distribuitorul.

Eroare de memorie

•

Eroare autotestare

•

Contactați-vă distribuitorul.

Eroare de rulare
memorie FLASH

•

Eroare autotestare: în memoria flash s-au
găsit date incorecte privind pacienții și
testele.

•

Încărcați datele în AccuLink, ștergeți
toate datele privind pacienții și
reporniți. Dacă mesajul apare din nou,
contactați furnizorul.

Funcționare
defectuoasă codec

•

Eroare autotestare

•

Reporniți aparatul. Dacă mesajul apare
din nou, contactați furnizorul.
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Mesaje de stare și de eroare

Mesaje referitoare la utilizare și testare

Mesaj de eroare

Cauza

Soluția

Acest utilizator este blocat din
cauza numărului prea mare de
încercări de conectare nereușite.

•

S-a introdus de 3 ori o parolă greșită.
Aparatul este blocat pentru acest
utilizator timp de 24 de ore.

•

Un utilizator AccuLink cu
permisiunea Resetare utilizatori
poate debloca aparatul cu ajutorul
aplicației AccuLink.

S-a atins numărul maxim de
pacienți. Imposibil de creat un
pacient nou.

•

Nu există memorie disponibilă
pentru a mai adăuga pacienți sau
teste.

•

Ștergere pacienți și teste.

Sondă inadecvată pentru testare

•

Sonda TEOAE este conectată pentru
testare DPOAE sau cablul cuplorului
acustic este conectat pentru testare
OAE.

•

Conectați sonda corespunzătoare.

Sondă DEFECTĂ

•

Sonda nu a trecut testul. Pot exista
mai multe cauze:

•

Asigurați-vă că vârful sondei este
curat și că nu sunt blocate canalele.

–

vârful sondei este blocat

•

–

cavitatea de testare este
blocată

Asigurați-vă că nu este blocată
cavitatea de testare, de exemplu
cu praf, scame etc.

–

sonda este deteriorată

•

Înlocuiți sonda cu una de rezervă și
testați sonda pentru a verifica dacă
este deteriorată.

•

Curățați vârful sondei și refaceți
testul.

•

Înlocuiți vârful sondei cu unul de
rezervă și refaceți testul.

Neconcordanță difuzoare

•

S-a detectat o diferență prea mare
între nivelurile difuzoarelor.

Zgomot prea puternic

•

Nou-născutul sau mediul de testare
este prea zgomotos.

•

Reduceți zgomotul (discuțiile,
telefoane mobile, plânsetul nounăscutului etc.)

Stimul ridicat

•

Sonda este poziționată greșit în
canalul auditiv.

•

Încercați să repoziționați sonda.

•

Sonda nu se află în canalul auditiv.

•

Sonda este poziționată greșit în
canalul auditiv.

•

•

Vârful sondei este blocat.

Încercați să repoziționați sonda.
Dacă problema persistă, curățați
vârful sondei sau înlocuiți-l cu unul
de rezervă.

Stimul scăzut
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Mesaj de eroare

Cauza

Soluția

Timpul a expirat pe durata
pauzei

•

Testul ABR a fost întrerupt pe o
perioadă mai mare decât durata
pauzei configurată în AccuLink.

•

Testați din nou pacientul.

Eroare de alimentare cu hârtie

•

Etichetele nu sunt poziționate
corect în imprimanta de etichete
sau s-a blocat hârtia.

•

Repoziționați etichetele și
îndepărtați posibilele obstacole în
alimentarea cu hârtie.
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Anexă 3 Specificații tehnice
Anexă 3.1

Accesorii

Accesoriile standard și accesoriile opționale pot diferi de la o țară la alta – vă rugăm să consultați distribuitorul local.

Accesorii standard
Husă pentru transport
Stația de andocare, inclusiv adaptorul de putere și cablul USB
Set Starter (include dopuri auriculare, vârfuri de sondă și un instrument de curățare a vârfului de sondă)
Sondă (cu excepția ABR cu cablu pentru cuplorul acustic) (Cablu Lungime aprox.: 150 cm/59 inches)*
Cablu pentru electrod ABR (doar versiune ABR) (Lungime aprox.: 140 cm/55 inches)*
Cablu pentru cuplor acustic ABR (doar ABR cu cablu pentru cuplorul acustic) (Lungime aprox.: 145 cm/57 inches)*
Autor test ABR (doar versiune ABR)
Manual de utilizare
Bateria
Lavetă de curățare

Accesorii opționale
Dopuri auriculare
Vârfuri de sondă
Instrument de curățare pentru vârful sondei
Imprimantă de etichete cu cablu de imprimantă
Sondă (Lungime aprox.: 150 cm/59 inches)*
Cablu pentru cuplor acustic ABR (Lungime aprox.: 145 cm/57 inches)*
Încărcător extern pentru baterii
EarHugs
Cablu de cuplor acustic pentru cuploare acustice EarHugs (Lungime aprox.: 145 cm/57 inches)*
* Durata de viață preconizată pentru cablurile marcate cu un * (asterisc) este de doi ani.
Accesoriile standard și accesoriile opționale pot diferi de la o țară la alta – vă rugăm să consultați distribuitorul local.

Anexă 3.2

Tehnici de măsurare

TEOAE
Metoda de evaluare:

medie ponderată a zgomotului, contorizarea vârfurilor semnificative de semnal

Stimul:

secvență de clic neliniară

Nivel stimul:

75 dB(A) ± 5 dB în cuplor de 2 cc, autocalibrare în funcție de volumul canalului
auditiv

Rata de clic:

67-76 clicuri pe secundă (aleatoriu)

Filtru intrare:

1-4 kHz
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Afișare test:

Forma de undă medie, nr. de vârfuri TEOAE, asistent poziționare sondă, nivel
zgomot, nivel artefact, nivel stabilitate și stadiu test

Afișare rezultat:

forma de undă medie, nr. vârfuri TEOAE și valoare globală Pass/Răspuns clar
sau Refer/Fără răspuns clar. La Refer/Fără răspuns clar și asistent poziționare
sondă, nivel zgomot, nivel artefact și nivel stabilitate.

DPOAE
Metoda de evaluare:

statistici fază ponderată în funcție de zgomot

Stimul:

pereche ton principal, F2/F1 = 1,24

Frecvențe de testare disponibile:

F2 = 1, 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 5 și 6 kHz

Frecvențe implicite de testare:

F2 = 2, 3, 4 și 5 kHz (Pass/Răspuns clar la 3 din 4)

Niveluri de testare disponibile:

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

Nivel implicit de testare:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Afișare test:

DP-Gram, nivel DPOAE, nivel zgomot, stadiu test

Afișare rezultat:

Valoare globală Pass/Răspuns clar sau Refer/Fără răspuns clar, Grafic DP cu
DPOAE și nivel de zgomot.

ABR
Metoda de evaluare:

medie ponderată a zgomotului și alinierea la model

Stimul:

semnal chirp de 30, 35, 40 sau 45 dB nHL

Rată semnal chirp:

78-82 semnale chirp pe secundă (randomizat)

Interval testare impedanță:

1-99 kΩ

Impedanța acceptată pentru test:

< 12 kΩ

Control impedanță:

înainte de testare, periodic pe durata testării, stimulul continuă în timpul
controlului impedanței

Afișare test:

Grafice statistice, impedanțe, probabilitate de detectare ABR, nivel EEG și
stadiul testării

Afișare rezultat:

Grafice statistice, impedanțe, nivel EEG și valoare globală Pass/Răspuns clar
sau Refer/Fără răspuns clar

Electrozi:

electrozi cu hidrogel de unică folosință

Anexă 3.3

Aparat

MADSEN AccuScreen este tipul 1077 de la Natus.

Dimensiuni
Aproximativ
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200 x 73 x 34 mm (7,9 x 2,9 x 1,3 in)
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Greutate
Aproximativ

240 g (8,5 oz), fără baterie
280 g (9,9 oz) cu baterie

Afișare
Tip:

Ecran tactil, color, TFT, cu iluminare de fundal cu LED adaptabil

Dimensiuni:

89,4 mm (3,5 inches)

Rezoluție:

240 x 320 pixeli

Tastatura
Ecran tactil rezistent (se poate folosi cu mănuși)

Sunet
Difuzor integrat pentru sunetul tastelor și sunetele Pass/Răspuns clar și Refer/Fără răspuns clar

Setări de limbă
În pachetul lingvistic selectat sunt disponibile până la 7 limbi ce pot fi selectate de către utilizator.

Memorie
Capacitate memorie pacienți:

Max. 250 pacienți

Capacitate memorie teste:

max. 500 teste

Conectori
Conector sondă OAE:

ODU Medisnap cu 14 pini - pentru sondă OAE sau cablu cuplor acustic ABR

ABR (doar versiunea ABR):

ODU Medisnap cu 4 pini - pentru cablu electrod ABR

Ceas în timp real
Ceas în timp real integrat pentru marcarea orei măsurătorilor. La andocare, ceasul se sincronizează automat cu ceasul
calculatorului.
Precizia:

abaterea maximă 12 minute/an

Rezervă:

min. 7 zile, când bateria este scoasă din aparat

Interfețe de date
Calculator:

transmisie date IR la stația de andocare - interfață USB de la stația de andocare
la calculator

Imprimantă de etichete:

transmisie date IR la stația de andocare - interfață RS232 de la stația de
andocare la imprimanta de etichete

Modem:

transmisie date IR la stația de andocare - interfață RS232 de la stația de
andocare la modem

MADSEN AccuScreen
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Transportul și depozitarea
Interval de temperatură:

-20 - +60°C (-4 - 140°F)

Interval de umiditate:

10-90 % rel., fără condens

Presiunea aerului

500 hPa-1040 hPa

Mediul de operare
Modul de operare:

continuu

Interval de temperatură:

10 - 40°C (50 - 104°F)

Interval de umiditate:

30-90 % rel., fără condens

Presiunea aerului

500 hPa – 1.060 hPa
*În locațiile în care presiunea normală a aerului este mai mică de 800 hPa (la
altitudini de peste 2000 de metri), se recomandă recalibrarea sondelor OAE și
a cablului cuplorului acustic ABR (dacă este cazul).

Timpul de încălzire

< 20 de secunde.

Observaţie • Încălzirea trebuie prelungită dacă MADSEN AccuScreen a fost păstrat într-un mediu rece.

Eliminare
MADSEN AccuScreen poate fi eliminat ca deșeu electronic obișnuit, conform Directivei DEEE și reglementărilor locale.

Performanțe esențiale
MADSEN AccuScreen nu are performanță esențială.

Standarde
Siguranță:

EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
Alimentare internă, Tip BF, IPX0
IEC 60601-2-40:2016 și EN 60601-2-40:1998

CEM:

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

Otoemisiuni acustice:

IEC 60645-6:2009, Tip 2 și EN 60645-6:2010, Tip 2

Potențiale auditive induse:
IEC 60645-7:2009, Tip 2 și EN 60645-7:2010, Tip 2
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Alimentarea cu energie și bateria

Aparat
Tensiunea de alimentare:

nom. 3,70 V,
max. 4,20 V,
min. 3,20 V (măsurată cu sarcina aparatului)

Consumul maxim de putere al bateriei:

1,5 W în timpul măsurării

Durata estimată de viață a bateriei:

8 ore de utilizare continuă (în caz de utilizare normală). Utilizarea efectivă
poate influența durata de viață a bateriei.

Indicatorul de nivel al bateriei:

indicator de nivel în 5 faze

Timpul de încărcare în stația de andocare 80% încărcată: 4½ ore
AccuScreen:

Bateria

Atenţie • Folosiți doar baterii reîncărcabile furnizate de Natus, partea nr. 8-73-02400. Utilizarea oricărei altei baterii
poate prezenta risc de incendiu sau explozie.

Tipul de baterie:

Anexă 3.5

baterie reîncărcabilă Li-ion 3,7 V/1800 mAH (6,7 Wh), complet încărcată

Stație de andocare 1077

Interfața calculatorului
Tip interfață:

USB 2.0, viteză completă

Alimentare USB:

folosește <100 mA curent de la interfața USB

Interfață imprimantă/modem
Tip interfață:

RS232

Tip conector:

Mini Din cu 6 poli

Alimentare cu energie c.c.
Tensiunea de alimentare:

5 V c.c. ±5%

Puterea maximă consumată când
AccuScreen este andocat:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Puterea maximă consumată când
AccuScreen nu este andocat:

0,25 VA (5 V, 50 mA)

MADSEN AccuScreen
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Adaptorul de putere
Tensiunea de alimentare/interval:

100 – 240 V c.a., 50 – 60 Hz

Tensiunea de ieșire:

5.0 V c.c.

Curent de ieșire:

minimum 1,0 A

Tipuri fișe de rețea:

Statele Unite, Marea Britanie, Europa și Australia

Anexă 3.6

Sondă OAE

TEOAE
Tip:

EP-TE de la PATH Medical GmbH

DPOAE
Tip:

EP-DP de la PATH Medical GmbH

Cablu sondă
Cablu flexibil, ecranat. Lungime aprox.: 150 cm/59 inches

Dimensiuni
Corp sondă:

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

Vârful sondei:

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

Greutate
Sonda incl. vârful sondei:

Aproximativ 4,5 g

Dopuri auriculare
Standard (cilindric):

4 mărimi (3,7-5 mm)

Dop auricular conic de silicon:

1 mărime (4-7 mm)

Dop auricular din spumă:

1 mărime (7-13 mm)

Anexă 3.7
Tip:

Cablu pentru electrod ABR
AECS-01 de la PATH Medical Gmbh
Cablu flexibil, ecranat. Lungime aprox.: 140 cm/55 inches
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Cablu pentru cuplor acustic ABR (opțional)

Tip:

BAST-01 de la PATH Medical Gmbh
Cablu flexibil, ecranat. Lungime aprox.: 145 cm/57 inches

Anexă 3.9

Clasa aparatului

II a (conform anexei IX la Directiva 93/42/CEE a Consiliului)
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Anexă 3.10 Note privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)
•

MADSEN AccuScreen face parte dintr-un echipament electric medical și, prin urmare, face obiectul unor măsuri
speciale de siguranță. Din acest motiv, instrucțiunile de instalare și utilizare furnizate în acest document trebuie
urmate îndeaproape.

•

Aparatele de comunicații portabile și mobile de înaltă frecvență, precum telefoanele mobile, pot perturba
funcționarea MADSEN AccuScreen.

IEC 60601-1-2:2014 și EN 60601-1-2:2015
Indicații și declarația producătorului – emisii electromagnetice pentru echipamente și sisteme
MADSEN AccuScreen este destinat utilizării în mediul electromagnetic menționat mai jos. Utilizatorul MADSEN AccuScreen trebuie să se asigure că acesta este
folosit într-un asemenea mediu.
Test de emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

Emisii RF

Grupa 1

MADSEN AccuScreen folosește energie RF numai pentru funcția sa internă. Prin urmare, emisiile

CISPR11

RF sunt foarte mici și nu sunt de natură să interfereze cu echipamentele electronice din
apropiere.

Emisii RF

Clasa B

CISPR11

MADSEN AccuScreen este adecvat pentru utilizare în toate spațiile, inclusiv în locuințe și în locații
conectate direct la rețeaua publică de alimentare electrică de joasă tensiune, care deservește
clădirile rezidențiale.

Emisii de curent armonic IEC

Nu se aplică

61000-3-2
Fluctuații de tensiune/emisii

Nu se aplică

pulsatorii IEC 61000-3-3

Indicații și declarația producătorului – imunitate electromagnetică pentru echipamente și sisteme
MADSEN AccuScreen este destinat utilizării în mediul electromagnetic menționat mai jos. Utilizatorul MADSEN AccuScreen trebuie să se asigure că acesta este
folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

IEC 60601
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Descărcare electrostatică

+/- 8 kV contact

+/- 8 kV contact

Podelele trebuie să fie din lemn, beton sau gresie. Dacă

(DES)

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

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

podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV aer

+/- 8 kV, +/- 15 kV aer

relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.

Trenuri de impulsuri rapide

+/- 2 kV pentru liniile de

+/- 2 kV pentru liniile de

Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea a unui

de tensiune

alimentare

alimentare

mediu comercial sau spitalicesc tipic.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV pentru liniile de

+/- 1 kV pentru liniile de

intrare/ieșire

intrare/ieșire

MADSEN AccuScreen
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Supratensiune tranzitorie

+/- 1 kV linie(i) la linie(i)

+/- 1 kV linie(i) la linie(i)

Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea a unui

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linie(i) la pământ

Nu se aplică

mediu comercial sau spitalicesc tipic.

+/- 2 kV c.c. linie(i) de intrare la

Nu se aplică

pământ

+/- 1 kV c.c. linie(i) de intrare la

+/- 1 kV c.c. linie(i) de intrare la

linie(i)

linie(i)

Nu se aplică

+/- 2 kV I/O linie(i) la pământ
Căderi de tensiune,

0% U ; 0,5 cicluri

T

0% U ; 0,5 cicluri

T

Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea a unui

întreruperi de scurtă durată și La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° mediu comercial sau spitalicesc tipic. Dacă utilizatorul
fluctuații de tensiune pe

și 315°

și 315°

MADSEN AccuScreen trebuie să continue operațiunea

liniile de alimentare cu

0% U ; 1 ciclu

0% U ; 1 ciclu

pe durata întreruperilor în alimentarea cu energie

energie electrică

și

și

electrică, se recomandă ca MADSEN AccuScreen să fie

IEC 61000-4-11

70% U ; 25/30 de cicluri

70% U ; 25/30 de cicluri

alimentat de la o sursă neîntreruptibilă sau de la o

Monofazat: la 0°

Monofazat: la 0°

baterie.

0% U ; 250/300 de cicluri

0% U ; 250/300 de cicluri

30 A/m

Nu există porturi relevante care

Câmpurile magnetice la frecvența de rețea trebuie să fie

pot fi afectate

la nivelurile caracteristice unei locații tipice dintr-un

Întreruperile de tensiune pe

T

T

T

liniile de alimentare cu

T

T

T

energie electrică
IEC 61000-4-11
Câmp magnetic
IEC 61000-4-8 la frecvența de
rețea

mediu comercial sau spitalicesc tipic.

(50/60 Hz)
U

T este tensiunea din rețeaua de c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.

Indicații și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică – pentru echipamentele și sistemele din mediul de utilizare din instituțiile medicale
MADSEN AccuScreen este destinat utilizării în mediul electromagnetic menționat mai jos. Utilizatorul MADSEN AccuScreen trebuie să se asigure că acesta este
folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

IEC 60601
Emisii RF conduse

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

IBenzi ISM

IBenzi ISM

RF radiate

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz

80 MHz – 2,7 GHz
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Câmpuri de proximitate față

27 V/m

de comunicațiile wireless prin 385 MHz
RF
IEC 61000-4-3

27 V/m

Distanța de separare dintre componentele electronice

385 MHz

ale MADSEN AccuScreen și echipamentele de

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

comunicații RF wireless trebuie să fie mai mare de 30 cm
(11,8 inchi).

Notă: este posibil ca aceste norme să nu se aplice în
toate situațiile. Propagarea electromagnetică este
afectată de absorbția și reflectarea de structuri, obiecte
și persoane.

IEC 60601-1-2:2007 și EN 60601-1-2:2007
Indicații și declarația producătorului – emisii electromagnetice pentru echipamente și sisteme
MADSEN AccuScreen este destinat utilizării în mediul electromagnetic menționat mai jos. Utilizatorul MADSEN AccuScreen trebuie să se asigure că acesta este
folosit într-un asemenea mediu.
Test de emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

Emisii RF

Grupa 1

MADSEN AccuScreen folosește energie RF numai pentru funcția sa internă. Prin urmare, emisiile

CISPR11

RF sunt foarte mici și nu sunt de natură să interfereze cu echipamentele electronice din
apropiere.

Emisii RF

Clasa B

CISPR11

MADSEN AccuScreen este adecvat pentru utilizare în toate spațiile, inclusiv în locuințe și în locații
conectate direct la rețeaua publică de alimentare electrică de joasă tensiune, care deservește
clădirile rezidențiale.

Emisii de curent armonic IEC

Nu se aplică

61000-3-2
Fluctuații de tensiune/emisii

Nu se aplică

pulsatorii IEC 61000-3-3

Indicații și declarația producătorului – imunitate electromagnetică pentru echipamente și sisteme
MADSEN AccuScreen este destinat utilizării în mediul electromagnetic menționat mai jos. Utilizatorul MADSEN AccuScreen trebuie să se asigure că acesta este
folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

IEC 60601
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Descărcare electrostatică

+/- 6 kV contact

+/- 6 kV contact

Podelele trebuie să fie din lemn, beton sau gresie. Dacă

(DES)

+/- 8 kV aer

+/- 8 kV aer

podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea

IEC 61000-4-2

relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.

Trenuri de impulsuri rapide

+/- 2 kV pentru liniile de

+/- 2 kV pentru liniile de

Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea a unui

de tensiune

alimentare

alimentare

mediu comercial sau spitalicesc tipic.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV pentru liniile de

+/- 1 kV pentru liniile de

intrare/ieșire

intrare/ieșire

Supratensiune tranzitorie

+/- 1 kV linie(i) la linie(i)

+/- 1 kV linie(i) la linie(i)

Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea a unui

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linie(i) la pământ

Nu se aplică

mediu comercial sau spitalicesc tipic.

Căderi de tensiune,

<5 % U

<5 % U

Calitatea rețelei de alimentare trebuie să fie cea a unui

T (>95 % cădere în UT)

T (>95 % cădere în UT)

întreruperi de scurtă durată și timp de 0,5 cicluri

timp de 0,5 cicluri

fluctuații de tensiune pe

40 % U

40 % U

liniile de alimentare cu

timp de 5 cicluri

energie electrică

70 % U

IEC 61000-4-11

timp de 25 cicluri
< 5% U

T

(60 % cădere în U )

T

(30 % cădere în U )

T

(> 95% cădere în U )

timp de 5 s
Câmp magnetic

3 A/m

T
T

T

T

(60 % cădere în U )

T

(30 % cădere în U )

T

(> 95% cădere în U )

timp de 5 cicluri
70 % U

timp de 25 cicluri
< 5% U

timp de 5 s
3 A/m

T
T

T

mediu comercial sau spitalicesc tipic. Dacă utilizatorul
MADSEN AccuScreen trebuie să continue operațiunea
pe durata întreruperilor în alimentarea cu energie
electrică, se recomandă ca MADSEN AccuScreen să fie
alimentat de la o sursă neîntreruptibilă sau de la o
baterie.

Câmpurile magnetice la frecvența de rețea trebuie să fie

IEC 61000-4-8 la frecvența de

la nivelurile caracteristice unei locații tipice dintr-un

rețea

mediu comercial sau spitalicesc tipic.

(50/60 Hz)

Observație: U

T este tensiunea din rețeaua de c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.

Indicații și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică – pentru echipamente și sisteme care NU sunt destinate menținerii funcțiilor vitale
MADSEN AccuScreen este destinat utilizării în mediul electromagnetic menționat mai jos. Utilizatorul MADSEN AccuScreen trebuie să se asigure că acesta este
folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

IEC 60601
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Emisii RF conduse

3 Vrms

3 Vrms

Echipamentele de comunicații RF portabile sau mobile

IEC 61000-4-6

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

nu trebuie utilizate mai aproape față de orice părți ale
MADSEN AccuScreen, inclusiv cabluri, decât distanța de
separare recomandată, calculată pe baza ecuației
aplicabile la frecvența emițătorului.
Distanța de separare recomandată:
d = 1,2
d = 1,2

pentru 80 MHz – 800 MHz

d = 2,3

pentru 80 MHz – 2,5 GHz,

unde P este valoarea maximă a puterii de ieșire a
RF radiate

3 V/m

3 V/m

emițătorului, exprimată în wați (W), în conformitate cu

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,5 GHz

80 MHz – 2,5 GHz

producătorul emițătorului, iar d este distanța de
separare recomandată, exprimată în metri (m).
Intensitățile câmpului produs de emițătoare RF fixe,
determinate prin măsurători electromagnetice
sistematice, a trebuie să fie sub nivelul de conformitate
în fiecare interval de frecvență. b
pot apărea interferențe în apropierea echipamentului
marcat cu următorul simbol:

Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare de la intervalul de frecvență următor.
Nota 2: este posibil ca aceste norme să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflectarea de structuri, obiecte și
persoane.
a. Intensitățile câmpului produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru radiotelefoane (mobile/fără fir) și stațiile radio mobile de teren, instalațiile
radioamatorilor, posturile de emisie radio AM și FM, posturile de emisie TV, nu pot fi prevăzute teoretic cu acuratețe. Pentru a realiza o evaluare a mediului
electromagnetic produs de emițătoarele fixe RF, trebuie să se apeleze la măsurători electromagnetice sistematice. În cazul în care intensitatea măsurată a
câmpului în locul în care este utilizat MADSEN AccuScreen depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, MADSEN AccuScreen trebuie să fie ținut
sub observație pentru a se verifica dacă funcționează normal. Dacă se observă anomalii în funcționare, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi
reorientarea sau reamplasarea MADSEN AccuScreen.
b. În intervalul de frecvență 150 kHz - 80 MHz, intensitățile câmpului nu trebuie să depășească 3 V/m.
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Distanțele de separare recomandate dintre echipamentele de comunicații RF portabile sau mobile și MADSEN AccuScreen
MADSEN AccuScreen este destinat utilizării în medii electromagnetice, unde perturbațiile cauzate de undele RF radiate sunt controlate. Clientul sau utilizatorul
MADSEN AccuScreen poate ajuta la evitarea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF
mobile și portabile (emițătoare) și MADSEN AccuScreen, după cum se recomandă mai jos, ținând cont de puterea de ieșire maximă a echipamentului de
comunicații.
Puterea nominală maximă de ieșire a

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului

emițătorului

m

W
150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 800 MHz

800 MHz – 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

Pentru emițătoarele cu o putere nominală maximă neinclusă în tabelul de mai sus, distanța de separare recomandată d, în metri (m), poate fi estimată folosind
ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea de ieșire maximă a emițătorului, în wați (W), conform producătorului emițătorului.

Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare de la intervalul de frecvență următor.
Nota 2: este posibil ca aceste norme să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflectarea de structuri, obiecte și
persoane.
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se imprimă 8

Butoane generale 77

Adăugarea unui pacient nou 24
Afișare 14
Afișare test
fereastra 56
Afișarea testului 55
Afișări
față 11
partea de sus a dispozitivului 12
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Alimentare cu energie
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oprire automată 20
Alimentarea AccuScreen 16
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se imprimă 8
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Avertismente 88
B
Bateria 16
depozitare 17
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tip 16
Baterie
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C
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conectare la AccuScreen 30
Cablu cuplor acustic ABR
conectare la AccuScreen 30
Cablu electrod 15
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conectare la AccuScreen 29
testare 65
Cablu pentru electrod ABR
conectare la AccuScreen 29
Cablul cuplorului acustic
calibrare 84
curățare 83
Calibrare
Cablul cuplorului acustic 84
Calibrarea sondei
întreținere 83
Căutarea unui pacient 26
Cavitate de testare
curățare 84
Conectarea sondei la AccuScreen 28
Conectarea sondei la Alpha OAE+ 28
Corpul sondei
întreținere 81
Cuploare acustice
montare 34
testare 66
Curățare
Cablul cuplorului acustic 83
cavitate de testare 84
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dispozitiv 84

dopuri auriculare 83

vârful sondei 81

pacient 77-78

Curățarea 81
F
D

Ferestre opționale

Date

lista unităților 22

ștergerea datelor pacientului 77
Date despre pacient

locație 22

editare 27
Datele pacientului
ștergere 77

G
Gestionare pacienți 24
Gestionarea pacienților 24

Depozitarea AccuScreen 16

adăugarea unui pacient nou 24

Depozitarea Alpha OAE+ 16

căutarea unui pacient 26
editarea datelor despre
pacient 27

Despachetarea 11
Dispozitiv
afișare față 11
afișare partea de jos 12
afișare partea de sus 12
afișare spate 11
curățare 84
pregătire pentru testare 28
specificații tehnice 95
Dopuri auriculare
eliminare 83
întreținere 83
montare pe sondă 32
DPOAE

I
Imprimantă de etichete 60
Imprimare
tipuri de imprimare 60
Informații privind siguranța 85, 87
Informații sistem 74
Instrumente ascuțite, utilizare pe
afișaj 14
Î
Întreținere
bateria 85
calibrarea cablului cuplorului
acustic 84

procedura de testare 42-43
rezultatele testului 45
test 44
Durata de viață utilă

calibrarea sondei 83
corpul sondei 81
curățarea cablului cuplorului
acustic 83

prelungire 85
E

curățarea cavității de testare 84

Ecran

curățarea dispozitivului 84

mesaje de eroare 92
Ecrane

dopuri auriculare 83
eliminarea bateriilor 86
prelungirea duratei de viață a
bateriei 85

meniul pornire 23
Editarea datelor despre pacient 27
Electrozi
aplicare pe pacient 33
Eliminare
aparat 87

sondă 81
vârful sondei 81
Întreținerea 81

baterie 17

I

baterii vechi 86

Introducerea datelor 75
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I

montarea dopului auricular pe
sondă 32

Introducerea de date cu tastatura 75

pacient 31-32
pentru testare 28

I
Introducerea parolei 22

Pregătire echipament 28
Pregătirea echipamentului 28
Producător 91

I
Introducerea sondei în ureche 33

R
Reîncărcarea bateriei 19

L
Luminozitate, ecran 74

Reparare 90

Luminozitatea ecranului 74

Reparații în garanție 90
Rezultate

M

afișare test 55
Rezultatul testului

Mediul

ABR 51

pregătirea testului 31

DPOAE 45

Mediul de testare 31

TEOAE 40

Memorie plină 80
Mesaj de eroare 92
asociat aparatului 92
referitor la utilizare și testare 93
Mesaje de stare 92
Mesaje pe ecran 92

Schimbarea bateriei 17
Se imprimă 58
din AccuScreen 8
din Alpha OAE 8
din Alpha OAE+ 8

O
Observație nouă

Selectarea utilizatorului 21

adăugare 54
Observație standard

Serviciul postvânzare 90

adăugare 54
Observații

Setări 71

adăugare 53
afișare 55

Setarea sunetului 73
efectuarea testării sondei 64
informații sistem 74
limbă 73

Oprire automată 20

luminozitate 74

P

ora și data 72

Pacient

meniul Setări 71
sunet 73

aplicarea electrozilor 33

Setări de limbă 73

pregătire 31

Setările de dată și oră 72

Parolă 22
incorectă 22
Parolă incorectă 22
Pornirea AccuScreen 20
Pregătire
cuploare acustice 34
dispozitiv pentru testare 28
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Simboluri accesorii 88
Simboluri de siguranță 87
Software, Acculink 7
Sonda
pregătirea pentru testare 28
Sondă
afișare 14
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cablu 14
conectare la AccuScreen 28

test rapid 57
Test ABR

conectare la Alpha OAE+ 28

calibrare 48

corp 14

pornire 47

curățare vârf 81
întreținere 81

testare impedanță acustică 48
Test de calitate

montarea dopului auricular 32

meniu 65

se testează sonda 63

test sondă 63
testarea cablului pentru
electrod 65

vârf 14
Sondă auriculară
afișare 14
Specificații tehnice 95
Stația de andocare 7, 12
alimentarea 18

Test rapid 57
Testare
pregătirea pentru 28
Testarea calității

conectarea la priză 19

cabluri pentru electrozi și cuplor
acustic 68

deconectarea de la rețea 19

cuploare acustice 66

calculator/USB 13

imprimantă/modem 13

efectuare 63

încărcarea bateriei 19

Testul de calitate 63

prize spate 13
Stație de andocare
indicatoare luminoase
frontale 19

U
Urechea externă 32
Utilizarea AccuScreen
parolă incorectă 22
selectarea utilizatorului 21

Ș
Ștergere după dată 78
Ștergere toți pacienții 79

V

Ștergerea unui pacient 77

Vârful sondei
curățare 81

T
Tastatura, utilizare 75
TEOAE

întreținere 81
Vizualizări
afișare 14

procedura de testare 38
rezultatele testului 40
Test
adăugarea de observații 53
afișare test 55
opțiunile din ferestre 53
pregătirea sondei pentru 28
pregătit pentru 37
procedură ABR 47
procedura DPOAE 42-43
procedura TEOAE 38
rapid 57
rezultate TEOAE 40
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