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1 Εισαγωγή

1

Εισαγωγή

1.1

Σύντομη περιγραφή
σημείωση • Αυτό το εγχειρίδιο είναι ο οδηγός σας για τη χρήση και συντήρηση του Alpha
OAE+. Συστήνεται ιδιαίτερα να το διαβάσετε προσεκτικά πριν τη χρήση του Alpha OAE+ για
πρώτη φορά.

Συστήνεται επίσης να σημειώσετε ιδιαίτερα τις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης. Η αποτυχία
χρήσης και συντήρησης του Alpha OAE+ σωστά μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.
Το Alpha OAE+ είναι ένας γρήγορος, αξιόπιστος, εύκολος στη χρήση και ελαφρύς ελεγκτής
ακοής.
Το Alpha OAE+ επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση με χρήση της λειτουργίας οθόνης αφής.

1.2

O σταθμός βάσης
Το Alpha OAE+ παρέχεται με σταθμό βάσης, ο οποίος προσφέρει τα εξής:

1.3

•

εύκολη επαναφόρτιση μπαταρίας

•

εκτύπωση από εκτυπωτή εγγράφων

•

δημιουργία PDF με αποτελέσματα δοκιμής

•

εκτύπωση από εκτυπωτή ετικετών

Εκτύπωση
Για τις οδηγίες εκτύπωσης ανατρέξτε στο Εκτύπωση ► 49.

Alpha OAE+
Μπορείτε να τοποθετήσετε το Alpha OAE+ στο σταθμό βάσης και να στείλετε αναφορές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ακολούθως μπορείτε να εκτυπώσετε τις αναφορές από τον υπολογιστή. Εάν έχετε προαιρετικό εκτυπωτή ετικετών, μπορεί να
συνδεθεί στο σταθμό βάσης και στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε αποτελέσματα δοκιμής από τον εκτυπωτή ετικετών.

1.4

Προοριζόμενη χρήση
Η συσκευή Τύπου 1077 προορίζεται για χρήση στην εγγραφή και αυτοματοποιημένη ανάλυση ανθρώπινων φυσιολογικών
δεδομένων (έλεγχος ακουστικής απόκρισης εγκεφαλικού στελέχους ή/και ωτοακουστικών εκπομπών) που είναι απαραίτητη
για τη διάγνωση ακουστικών και σχετικών με την ακοή διαταραχών.

Ωτοακουστικές εκπομπές προϊόντος παραμόρφωσης και Ωτοακουστικές εκπομπές προκαλούμενες από
μεταβατικές συχνότητες:
Η μονάδα Τύπου 1077 DPOAE και η μονάδα TEOAE μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς κάθε ηλικίας, από παιδιά
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μέχρι ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών και υπερηλίκων ασθενών. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση στον έλεγχο
ατόμων για τα οποία τα συμπεριφορικά ακοομετρικά αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα, όπως βρέφη, μικρά παιδιά και
ενήλικες με γνωστική δυσλειτουργία.

Ακουστική απόκριση εγκεφαλικού στελέχους:
Η μονάδα Τύπου 1077 ABR προορίζεται ειδικά για βρέφη ηλικίας από 34 εβδομάδων (ηλικία κύησης) μέχρι τον 6 μήνα της
ηλικίας τους.
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο βρεφών, αυτά πρέπει να κοιμούνται ή να είναι σε κατάσταση ηρεμίας κατά
τον έλεγχο.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση από ακοολόγους, ΩΡΛ και άλλους επαγγελματίες υγείας.

σημείωση • Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις από τη χρήση της συσκευής Τύπου 1077 και των παρελκομένων της.

σημείωση • Η συσκευή 1077 παρέχεται σε διάφορες διαμορφώσεις. Η συσκευή Alpha OAE+, είναι μια συσκευή 1077
διαθέσιμη μόνο σε διαμόρφωση OAE.

Σημαντικό • Το Natus Medical Denmark ApS δεν εγγυάται την ακρίβεια των αποτελεσμάτων δοκιμής ή των ίδιων των
δοκιμών, εάν χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή παρελκόμενα διαφορετικά αυτών που παρέχονται από την Natus
Medical Denmark ApS (π.χ. άκρα αφτιών).

1.5

Αρχή φυσικής λειτουργίας
Το Alpha OAE+ χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες DPOAE (Ωτοακουστικές εκπομπές προϊόντος παραμόρφωσης) και TEOAE
(Ωτοακουστικές εκπομπές προκαλούμενες από μεταβατικά φαινόμενα). Οι ωτοακουστικές εκπομπές μετράνε τη μηχανική του
κοχλία και υποδεικνύουν εάν ο κοχλίας λειτουργεί σωστά ή όχι. Η ένταση των εκπομπών συνήθως μειώνεται με την ηλικία ή
την βλάβη της ακοής.

1.6

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο
Σημαντικό • Σημειώστε ότι οι επιλογές μενού και τα στιγμιότυπα οθόνης στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να μην
αντανακλούν τη διαμόρφωση της συσκευής δοκιμής σας.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει μια περιγραφή των κύριων λειτουργιών του Alpha OAE+.
Συστήνεται να εξοικειωθείτε με τα παρακάτω θέματα:

Εγκατάσταση
Το Αποσυσκευασία και εγκατάσταση ► 9 και το Προετοιμασία για τη δοκιμή ► 24 περιγράφει τον τρόπο αποσυσκευασίας
Alpha OAE+, προετοιμασίας και σύνδεσης των καλωδίων και ρύθμισης της συσκευής.
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Ασφάλεια
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες και προειδοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η
ασφαλής απόδοση του Alpha OAE+. Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, εφόσον αντιστοιχούν, πρέπει επίσης να τηρούνται σε
κάθε περίπτωση.
Ανατρέξτε στην επισκόπηση των σημάνσεων της συσκευής στο Επισκόπηση του Alpha OAE+ ► 9 και διαβάστε τις
σημειώσεις προειδοποίησης στο Πρότυπα και ασφάλεια ► 70.

Εκπαίδευση
Συστήνεται να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε το χειρισμό του Alpha OAE+, ώστε να είστε εξοικειωμένη με τη
συσκευή πριν τη δοκιμή σε πελάτη.
Για να λάβετε ένα δωρεάν έντυπο αντίγραφο της τεκμηρίωσης χρήστη, επικοινωνήστε με την Otometrics
(www.otometrics.com).

Συντήρηση και καθαρισμός
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και χρόνο καθαρισμού του Alpha OAE+ και των παρελκομένων, ανατρέξτε στο Συντήρηση
και καθαρισμός ► 65.

1.7

Τυπογραφικές συμβάσεις
Η χρήση των όρων Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημείωση
Για να επιστήσει την προσοχή σας σε πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή και ορθή χρήση της συσκευής ή του
λογισμικού, το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί δηλώσεις πρόκλησης προσοχής ως εξής:

Προειδοποίηση • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού για το χρήστη ή τον ασθενή.

προσοχή • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη ή του ασθενούς ή κίνδυνος ζημίας των
δεδομένων ή της συσκευής.

σημείωση • Υποδεικνύει ότι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή.

1.7.1

Πλοήγηση στο εγχειρίδιο
Τα μενού, εικονίδια και οι λειτουργίες προς επιλογή εμφανίζονται με έντονη γραφή, όπως για παράδειγμα στο εξής:

•

8
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Αποσυσκευασία και εγκατάσταση

2.1

Αποσυσκευασία
1. Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή.
Όταν αποσυσκευάζετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα, είναι καλή ιδέα να φυλάσσετε το υλικό συσκευασίας με το οποίο
παραδόθηκαν. Εάν χρειάζεται να αποστείλετε τη συσκευή για τεχνική συντήρηση, το αρχικό υλικό συσκευασίας θα την
προστατέψει από ζημία κατά τη μεταφορά, κ.λπ.
2. Επιθεωρήστε οπτικά τον εξοπλισμό για πιθανές ζημιές.
Εάν προέκυψε ζημία, μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια.
3. Ελέγξτε έναντι του καταλόγου συσκευασίας για να διασφαλίσετε ότι λάβατε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και
παρελκόμενα. Εάν η συσκευασία σας είναι ατελής, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

2.2

Επισκόπηση του Alpha OAE+

2.2.1

Μπροστινή και πίσω πλευρά του Alpha OAE+

A. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
B. Οθόνη αφής
C. Φωτεινή ένδειξη ισχύος και φόρτισης

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

D. Κοιλότητα δοκιμής
E. Κουμπί για το άνοιγμα του θαλάμου μπαταριών
F. Κάλυμμα στο θάλαμο μπαταριών με ετικέτα αριθμού σειράς

9

2 Αποσυσκευασία και εγκατάσταση

2.2.2

Άνω και κάτω μέρος του MADSEN Alpha OAE+
Επάνω μέρος

A. Υποδοχή ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος

2.2.3

Κάτω μέρος

B.

Σύνδεσμοι σταθμού βάσης

O σταθμός βάσης

Μπροστινές ενδείξεις
POWER
Ανάβουν όταν τροφοδοτείται ο σταθμός βάσης.

Ανάβουν κατά τη μεταφορά δεδομένων ως εξής:
• κατά τη μεταφορά αναφοράς στον υπολογιστή
•

κατά την εκτύπωση από εκτυπωτή ετικετών

USB
Ανάβουν όταν ο σταθμός βάσης συνδέεται στον υπολογιστή με καλώδιο USB.

10
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Πίσω υποδοχές
PC/USB
Υποδοχή για σύνδεση USB στον υπολογιστή

Printer/Modem
Υποδοχή για σύνδεση εκτυπωτή/μόντεμ

Υποδοχή για προσαρμογέα ισχύος

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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2.2.4

Display (Οθόνη)
Η οθόνη είναι οθόνη αφής, όπου τα εικονίδια και τα πεδία που εμφανίζονται λειτουργούν ως κουμπιά.
•

Αγγίξτε τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία.

προσοχή • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους αιχμηρό όργανο επάνω στην οθόνη. Εάν το κάνετε αυτό, η
αξιόπιστη λειτουργία του Alpha OAE+ δεν θα είναι πλέον εγγυημένη.

2.2.5

Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος (probe) αφτιού

Βύσμα καλωδίου ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος

A. Άκρο ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος
(probe)

2.3

Σώμα ακροφυσίου
παροχής
ερεθίσματος
C. Καλώδιο
ακροφυσίου
παροχής
ερεθίσματος
B.

Αποθήκευση
Αποθηκεύστε το Alpha OAE+ και τα παρελκόμενα στην παρεχόμενη μαλακή θήκη για να προστατέψετε τον εξοπλισμό από
ζημιά. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Περιβάλλον λειτουργίας στις Τεχνικές προδιαγραφές.

12
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2.4

Συγκρότημα
Μόλις λάβετε το Alpha OAE+, εκτελέστε τα εξής πριν συνδέσετε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος.
1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στον θάλαμο μπαταριών. Δείτε Τοποθέτηση της μπαταρίας στο Alpha OAE+ ► 14.
Συστήνεται να τοποθετήσετε το Alpha OAE+ στον σταθμό βάσης και να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία πριν από τη
χρήση. Δείτε Φόρτιση μπαταρίας από το σταθμό βάσης ► 15.
2. Ενεργοποιήστε το Alpha OAE+. Δείτε Ενεργοποιήστε το Alpha OAE+ ► 18.
3. Ρυθμίστε την ημερομηνία στη συσκευή. Δείτε Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας ► 56.
Τώρα μπορείτε να συνδέσετε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος. Ανατρέξτε στο Σύνδεση του ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος ► 24

2.5

Τροφοδοσία
Το Alpha OAE+ τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία φορτίζεται :
• όταν το Alpha OAE+ είναι τοποθετημένο στο σταθμό βάσης. Δείτε Φόρτιση μπαταρίας από το σταθμό βάσης ► 15.
•

2.5.1

από τον εξωτερικό φορτιστή Alpha OAE+ (προαιρετικό παρελκόμενο). Δείτε Επαναφόρτιση της μπαταρίας με τον
εξωτερικό φορτιστή ► 16.

Η μπαταρία
Η μπαταρία που χρησιμοποιείται στο Alpha OAE+:
• είναι επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων-λιθίου
•

έχει μεγάλη χωρητικότητα

•

είναι ελαφριά

•

έχει χαμηλό ρυθμό αυτοεκφόρτισης

•

μπορεί να φορτίζεται συνεχώς

•

διασφαλίζει περίπου 8 ώρες χρόνου λειτουργίας

Κατά την παράδοση, η μπαταρία είναι φορτισμένη στο 50% περίπου. Συστήνεται να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία πριν από
την έναρξη εκτέλεσης δοκιμών.

Δείτε Ασφάλεια και συντήρηση μπαταρίας ► 68.

Αποθήκευση μπαταρίας
Εάν η μπαταρία πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συστήνεται να αποθηκευτεί με περίπου 50%
υπολειπόμενη ικανότητα σε ξηρό και δροσερό μέρος. Συστήνεται η αποθήκευση της μπαταρίας σε ψυγείο.
Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί πλήρως φορτισμένη και σε θερμοκρασία δωματίου ή υψηλότερη, η μπαταρία θα υποβαθμιστεί
μόνιμα κατά 10-20% περίπου μετά από ένα έτος.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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2.5.2

Τοποθέτηση της μπαταρίας στο Alpha OAE+
1. Σπρώξτε το κουμπί στο θάλαμο μπαταριών προς τα επάνω.
Ο θάλαμος μπαταριών ανοίγει προς τα έξω.

2. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη μπαταρία.

3. Τοποθετήστε μια νέα, φορτισμένη μπαταρία στο θάλαμο.
–

Κρατήστε τη μπαταρία έτσι ώστε το βέλος με το κείμενο “Τοποθετήστε με αυτή την
κατεύθυνση” να είναι στραμμένο προς τα κάτω, προς τη βάση του θαλάμου.

4. Κλείστε το θάλαμο.

2.5.3

14

Κατάσταση μπαταρίας

•

Το σύμβολο της μπαταρίας εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, επιτρέποντάς σας να εμφανίζετε την
κατάσταση της μπαταρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

•

Όταν απομένει λιγότερο από το 25% της χωρητικότητας της μπαταρίας, συστήνεται να αλλάζετε την μπαταρία και να την
επαναφορτίζετε το συντομότερο δυνατό.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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•

Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10%, είναι δυνατή η προβολή αποτελεσμάτων, αλλά δεν είναι πλέον
δυνατή η εκτέλεση δοκιμής.

Σύμβολο Υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας
100 - 75%

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

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

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.

10 - 0%

Η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση δοκιμής.

Εάν σημειωθεί πτώση της απαραίτητης ελάχιστης τάσης, το Alpha OAE+ απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε ή
αλλάξτε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

2.5.4

Τροφοδοσία σταθμού βάσης
Ο σταθμός βάσης Alpha OAE+ τροφοδοτείται μέσω προσαρμογέα από την πρίζα παροχής ρεύματος.

Προειδοποίηση • Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας για ένα σύστημα ιατρικής συσκευής, η σύνδεση με
τον σταθμό βάσης πρέπει πάντα να εκτελείται εκτός της περιοχής ασθενούς (ελάχ. 1,5 μέτρο/5 πόδια μακριά από τον
ασθενή).

Θα βρείτε ένα κιτ βύσματος προσαρμογέα κατά την αποσυσκευασία του Alpha OAE+. Το κιτ βύσματος προσαρμογέα
περιέχει μια σειρά βυσμάτων προσαρμογέα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε για τη σύνδεση στην πρίζα παροχής
ρεύματος που διαθέτετε.

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
1. Επιλέξτε το βύσμα προσαρμογέα που είναι κατάλληλο για την πρίζα παροχής ρεύματος και τοποθετήστε
το στον προσαρμογέα.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στον σταθμό βάσης και το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η ένδειξη
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ θα ανάψει με πράσινο χρώμα.

προσοχή • Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για την
αποσύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος από το δίκτυο παροχής.

Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος
Για να αποσυνδέσετε το Alpha OAE+ από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις προσαρμογέα από την πρίζα παροχής
ρεύματος.

2.5.5

Φόρτιση μπαταρίας από το σταθμό βάσης
Η μπαταρία στο Alpha OAE+ φορτίζεται αυτόματα, όταν τοποθετείτε το Alpha OAE+ στο σταθμό βάσης.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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1. Τοποθετήστε το Alpha OAE+ στο σταθμό βάσης.
Η φωτεινή ένδειξη στο μπροστινό μέρος του Alpha OAE+ θα ανάψει.

Μπροστινή φωτεινή ένδειξη
Πράσινο

•

Πλήρως φορτισμένο

Πορτοκαλί - σταθερό

•

Φόρτιση

Πορτοκαλί - αναλαμπή

•

Κατά την εκκίνηση

•

Όταν υπάρχει ένα σφάλμα μπαταρίας, για παράδειγμα:
–

Δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία

–

Λανθασμένη τοποθέτηση μπαταρίας

–

Ελαττωματική μπαταρία

Η φόρτιση μιας πλήρως εκφορτισμένης μπαταρίας στο σταθμό βάσης διαρκεί περίπου:

2.5.6

80% φορτισμένο

4½ ώρες

Πλήρως φορτισμένο

6 ώρες

Επαναφόρτιση της μπαταρίας με τον εξωτερικό φορτιστή
προσοχή • Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται από την Natus Medical Denmark ApS.

Η μπαταρία για το Alpha OAE+ μπορεί να φορτιστεί με εξωτερικό φορτιστή (προαιρετικό παρελκόμενο).
Ανατρέξτε στη βιβλιογραφία του κατασκευαστή του φορτιστή για τις προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης.

2.6

Εγκατάσταση του Εργαλείου εκτύπωσης MADSEN Alpha OAE+
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το εργαλείο εκτύπωσης MADSEN Alpha OAE+ για να εκτυπώνετε αναφορές από το MADSEN
Alpha OAE+ μέσω του σταθμού βάσης. Το εργαλείο εκτύπωσης, σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον τρόπο εκτύπωσης των
αναφορών.

Για να εγκαταστήσετε το εργαλείο
1. Τοποθετήστε το μέσο εγκατάστασης για το MADSEN Alpha OAE+ Printing Tool στον υπολογιστή στον οποίο συνδέεται
το σταθμό βάσης.
2. Εάν ο οδηγός εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, πλοηγηθείτε στο d:\Alpha OAE+ (όπου το d: συμβολίζει τη θέση
της συσκευής οδήγησης δίσκων ή τη θύρας USB - του μέσου εγκατάστασης) και πατήστε δύο φορές στο MADSEN OAE
Printing Tool-<version number>.exe.
3. Ο οδηγός εγκατάστασης σας βοηθά να διαμορφώσετε το εργαλείο εκτύπωσης, βήμα προς βήμα.
–
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Διαμορφώστε τον τρόπο που θέλετε να συμπεριφέρεται το εργαλείο, όταν δημιουργείτε μια αναφορά από το Alpha
OAE+. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
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Αποθήκευση αρχείου PDF - Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, ο διάλογος αρχείου θα εμφανίζεται κάθε φορά που
δημιουργείτε μια αναφορά από το MADSEN Alpha OAE+. Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε έναν φάκελο και να
καταχωρήσετε ένα όνομα αρχείου για την αναφορά.

Αποθήκευση αρχείου PDF σε προκαθορισμένο φάκελο - Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, πρέπει να
καταχωρήσετε έναν φάκελο στον ποίο θα αποθηκεύονται όλες οι αναφορές. Ένα όνομα αρχείου θα δημιουργηθεί
αυτόματα για κάθε αναφορά.

Εμφάνιση προεπισκόπησης εκτύπωσης - Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, το παράθυρο Προεπισκόπηση
αναφοράς δοκιμής θα ανοίγει όταν δημιουργείτε μια αναφορά από το MADSEN Alpha OAE+. Από το παράθυρο
Προεπισκόπηση αναφοράς δοκιμής, μπορείτε να δείτε, να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε την αναφορά.

Εμφάνιση διαλόγου επιλογής Εκτυπωτή - Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, ο διάλογος Εκτύπωση θα ανοίγει όταν
δημιουργείτε μια αναφορά και θα μπορείτε να επιλέξετε έναν εκτυπωτή.

Εκτύπωση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή - Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, τότε οι αναφορές που δημιουργείτε
από το MADSEN Alpha OAE+ θα αποστέλλονται αυτόματα στον εκτυπωτή που έχει ρυθμιστεί ως προεπιλεγμένος
για τον υπολογιστή.
–

Επιλογή μεγέθους χαρτιού για τις αναφορές.

–

Επιλογή λογότυπου για εκτύπωση στις αναφορές. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε είτε ένα αρχείο jpg, είτε ένα αρχείο
png. Η εικόνα πρέπει να έχει μέγεθος 500 x 500 pixel.

4. Όταν φθάσετε στην τελευταία σελίδα του οδηγού, πατήστε Ολοκλήρωση .
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε αργότερο χρόνο, μπορείτε να εντοπίσετε το MADSEN Alpha OAE+ Printing Tool στο
στοιχείο Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων και να πατήσετε Αλλαγή .

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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3

Εισαγωγή στο Alpha OAE+
Παρακάτω θα βρείτε γρήγορες οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Alpha OAE+:
• Ενεργοποίηση του Alpha OAE+
•

Προσθήκη νέων ασθενών

•

Εύρεση ασθενών

•

Επεξεργασία δεδομένων ασθενούς

Για λεπτομερείς οδηγίες για την προετοιμασία και τη δοκιμή ανατρέξτε στο:
• Προετοιμασία για τη δοκιμή ► 24
•

3.1

Δοκιμή με το Alpha OAE+ ► 28

Ενεργοποιήστε το Alpha OAE+
1. Ενεργοποιήστε το Alpha OAE+: Πατήστε το διακόπτη
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Εμφανίζεται μια οθόνη έναρξης, ενώ το Alpha OAE+ εκτελεί αυτοέλεγχο.

A. Διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

3.1.1

Λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος και αυτόματη απενεργοποίηση
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το Alpha OAE+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το Alpha OAE+ πρώτα θα μεταβεί σε
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και τέλος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

3.1.2

•

Όταν το Alpha OAE+ βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη γίνεται μαύρη και η ένδειξη ισχύος
είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα.

•

Απλά αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε ξανά το Alpha OAE+.

Οι οθόνες του Alpha OAE+
•

Κύριες οδηγίες για τις οθόνες καταχώρησης δεδομένων περιγράφονται στο
–

•
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Καταχώρηση δεδομένων στο Alpha OAE+ ► 60.

Τα κουμπιά περιγράφονται στο
–

Κουμπιά λειτουργιών ► 61

–

Γενικά κουμπιά ► 62
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Πλοήγηση στις σελίδες στο Alpha OAE+
Οι οθόνες στο Alpha OAE+ συνήθως χωρίζονται σε 3 ή 4 κύριες περιοχές:
A. Τη γραμμή τίτλου που δείχνει
–

την ώρα

–

τον τίτλο οθόνης

–

την κατάσταση της μπαταρίας

B. Την κύρια οθόνη όπου συνήθως βρίσκετε
–

τις οθόνες δοκιμής

–

τα κουμπιά ασθενούς

–

πληκτρολόγιο για την καταχώρηση δεδομένων, κ.λπ.

C. Τη γραμμή λειτουργίας με διαθέσιμα κουμπιά λειτουργιών
D. Το υποσέλιδο με διαθέσιμα κουμπιά για τις κύριες λειτουργίες όπως

3.1.3

–

επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

–

πρόσβαση στη βοήθεια,

–

επιστροφή στην Αρχική οθόνη.

Το Αρχικό μενού
Το Αρχικό μενού
Από το Αρχικό μενού μπορείτε να επιλέξετε όλες τις κύριες λειτουργίες στο Alpha OAE+.

•

Δείτε Δοκιμές Γρήγορης εκκίνησης ► 46.

•

Δείτε Εύρεση ασθενούς ► 21.

•

Δείτε Προσθήκη νέου ασθενούς ► 20.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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3.2

•

Δείτε Εκτύπωση ► 49.

•

Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 62.

•

Δείτε Ρυθμίσεις Alpha OAE+ ► 53.

•

Δείτε Επιλογή λειτουργίας για παιδιά ► 28.

Διαχείριση ασθενών στο Alpha OAE+
σημείωση • Χρησιμοποιώντας το κουμπί Γρήγορη έναρξη, μπορείτε να εκτελέσετε δοκιμή χωρίς να εκτελέσετε πρώτα
προσθήκη ή εύρεση ενός ασθενούς.

3.2.1

Προσθήκη νέου ασθενούς
1. Για να προσθέσετε έναν νέο ασθενή, πατήστε το κουμπί Νέος ασθενής στο μενού
Αρχική.
Η οθόνη Νέος ασθενής εμφανίζει έναν κατάλογο από κουμπιά που μπορείτε να
πατήσετε για να επιλέξετε οθόνες για την καταχώρηση των δεδομένων ασθενούς.

2. Πατήστε σε ένα πεδίο για να καταχωρήσετε δεδομένα ασθενούς.
Αφού καταχωρήσετε δεδομένα σε ένα πεδίο, πατήστε το κουμπί OK και στη συνέχεια
πατήστε το επόμενο κουμπί στον κατάλογο.
3. Για να δείτε περισσότερα πεδία στην οθόνη Νέος ασθενής, πατήστε τα κουμπιά
βελών.
4. Αφού καταχωρήσετε τα δεδομένα στα απαιτούμενα πεδία και πατήσετε το κουμπί
OK, τα δεδομένα αποθηκεύονται και εμφανίζεται η οθόνη Μενού δοκιμής.

20
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Κανονικές οθόνες καταχώρησης δεδομένων
Στις περισσότερες οθόνες, απλά χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε δεδομένα. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε Χρήση του πληκτρολογίου ► 60.
• Η οθόνη Προσδιοριστικό
•

Η οθόνη Όνομα

•

Η οθόνη Επώνυμο

Ειδικές οθόνες καταχώρησης δεδομένων
Οι οθόνες με ειδικές λειτουργίες καταχώρησης δεδομένων περιγράφονται παρακάτω.

Η οθόνη Ημερομηνία γέννησης
Στην οθόνη Ημερομηνία γέννησης, πατήστε τα κουμπιά βελών για να ορίσετε τη
σωστή ημερομηνία γέννησης.
ΗΗ = Ημέρα
MM = Μήνας
ΕΕΕΕ = Έτος

3.2.2

•

Εάν περάσετε το τέλος ή την αρχή ενός μήνα στη στήλη ημέρας (ΗΗ), η τιμή MM
αλλάζει προς τα επάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα.

•

Εάν αλλάξετε την τιμή MM σε 01, (δηλαδή σε νέο έτος) η τιμή ΕΕΕΕ θα αλλάξει
αντίστοιχα.

Εύρεση ασθενούς
1. Για να βρείτε έναν ασθενή, πατήστε το κουμπί Εύρεση ασθενούς στην Αρχική
οθόνη.
Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Εύρεση ασθενούς.
2. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης. Πατήστε το κουμπί Αλλαγή σειράς
ταξινόμησης μέχρι η λίστα να ταξινομηθεί σύμφωνα με την κατηγορία που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα
ασθενών.
4. Επιλέξτε τον ασθενή από την λίστα.

Αναζήτηση σε εκτεταμένη λίστα ασθενών
1. Για να εκτελέσετε αναζήτηση σε εκτεταμένη λίστα ασθενών, πατήστε το
κουμπί Εύρεση ασθενούς στην οθόνη Εύρεση ασθενούς.
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2. Τα προεπιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης είναι το επώνυμο ασθενούς. Εάν
θέλετε να αλλάξετε τα κριτήρια αναζήτησης, πατήστε το κουμπί Κριτήρια
αναζήτησης. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επαναλαμβανόμενα, μέχρι να
δείτε το όνομα του πεδίου δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για
την αναζήτηση.
3. Καταχωρήστε τα δεδομένα του ασθενούς (για παράδειγμα επώνυμο ή αριθμός μητρώου) ανάλογα με τα κριτήρια
αναζήτησης που επιλέξατε.
Εάν είναι απαραίτητο, δείτε το Χρήση του πληκτρολογίου ► 60.
4. Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
Η αναζήτηση θα δώσει μια λίστα ασθενών που αντιστοιχούν με τα κριτήρια
αναζήτησης.
5. Πατήστε το κουμπί που εμφανίζει το όνομα του ασθενούς που θέλετε να
επιλέξετε.

Εμφανίζεται η οθόνη Λεπτομέρειες ασθενούς.

6. Εάν θέλετε να δείτε τις δοκιμές που εκτελέστηκαν στον ασθενή, πατήστε το
κουμπί Προβολή δοκιμής.

3.2.3

Επεξεργασία δεδομένων ασθενούς
1. Βρείτε έναν ασθενή όπως περιγράφεται στο Εύρεση ασθενούς ► 21.
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2. Στην οθόνη Λεπτομέρειες ασθενούς πατήστε το πεδίο που θέλετε να
επεξεργαστείτε.
3. Επεξεργαστείτε το πεδίο.

4. Μόλις επεξεργαστείτε τα δεδομένα στο πεδίο, πατήστε το κουμπί OK για να
αποθηκεύσετε.
5. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το επόμενο πεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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4

Προετοιμασία για τη δοκιμή

4.1

Προετοιμασία Alpha OAE+

4.2

•

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εισαγωγή στο Alpha OAE+ ► 18.

•

Ανατρέξτε στο Δοκιμή με το Alpha OAE+ ► 28 για τον τρόπο εκτέλεσης των συγκεκριμένων δοκιμών.

Προετοιμασία του εξοπλισμού
Κάθε ημέρα πριν την έναρξη δοκιμών σε ασθενείς, πρέπει να ελέγχετε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος για να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στο Δοκιμή probe ► 53.

προσοχή • Εισαγάγετε μόνο απολυμασμένα άκρα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στην κοιλότητα δοκιμής. Δείτε
Καθαρισμός και απολύμανση της ενσωματωμένης κοιλότητας δοκιμής ► 68.

4.2.1

Προετοιμασία του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος για τη δοκιμή
Επιθεωρήστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος για υποβάθμιση (αλλαγές χρώματος, αλλαγές επιφάνειας) των
επαναχρησιμοποιούμενων μερών του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος πριν από κάθε χρήση. Εάν προκύψει υποβάθμιση,
επικοινωνήστε με τον διανομέα.

4.2.2

Σύνδεση του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος

1. Τοποθετήστε το Alpha OAE+ με την όψη προς τα κάτω.
2. Ευθυγραμμίστε το άκρο στο βύσμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος με την εγκοπή στην υποδοχή με γκρι
περίγραμμα στο επάνω άκρο του Alpha OAE+.
3. Εισαγάγετε προσεκτικά το βύσμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στην υποδοχή ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος. Το βύσμα δεν απαιτεί δύναμη για να τοποθετηθεί σωστά.
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Αποσύνδεση του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος

προσοχή • Μην τραβάτε το βύσμα από το καλώδιο κατά την αποσύνδεση του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος. Αντί
για αυτό, τραβήξτε το χιτώνιο του γκρι συνδέσμου.

Όταν αποσυνδέετε το βύσμα, μην το συστρέφετε. Αντί για αυτό, κρατήστε το χιτώνιο του βύσματος και απελευθερώστε το
τραβώντας ευθεία έξω από την υποδοχή.
Το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος δεν θα αποδεσμευτεί εάν το τραβήξετε από οποιοδήποτε άλλο σημείο, εκτός από το
χιτώνιο του βύσματος.

4.3

Προετοιμασία περιβάλλοντος δοκιμής
Φυσικό περιβάλλον
•

Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον δοκιμής είναι όσο πιο ήσυχο γίνεται. Όσο πιο ήσυχη είναι η αίθουσα, τόσο πιο ακριβής
και πιο γρήγορη θα είναι η δοκιμή σας.

•

Ελέγξτε ότι η δοκιμή δεν εκτελείται κάτω από κλιματιστικό ή μπροστά από ανεμιστήρα ή εξαερισμό.

•

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν κινητά τηλέφωνα στην εγγύς περιοχή, άνθρωποι που μιλούν, κ.λπ.

Προληπτικά μέτρα υγιεινής
•

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιθανές καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου μολύνσεων για το περιβάλλον εργασίας
σας.

•

Καθαρίστε το σώμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος, το καλώδιο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και το
βύσμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος πριν από κάθε ασθενή ή εάν η επιφάνεια είναι ορατά μολυσμένη.

•

Χρησιμοποιήστε μαντηλάκι με αλκοόλη αποστείρωσης για να καθαρίσετε τις επιφάνειες και περιμένετε μέχρι το σώμα
του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος, το καλώδιο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και το βύσμα του
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος να στεγνώσουν τελείως.

σημείωση • Ένα μαντηλάκι αλκοόλης αποστείρωσης συνήθως περιέχει ισοπροπυλική αλκοόλη 70%. Είναι
σημαντικό το απολυμαντικό να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον
κατασκευαστή του απολυμαντικού, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του.

•

Χρησιμοποιείτε πάντα νέα άκρα αφτιού.
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4.4

Προετοιμασία του ασθενούς
Γενικές προετοιμασίες ασθενούς
1. Τοποθετήστε τον ασθενή έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση προς το αφτί δοκιμής.
2. Πιάστε το πτερύγιο και τραβήξτε απαλά προς τα πίσω και ελαφρώς μακριά από το κεφάλι του
ασθενούς.
3. Κοιτάξτε μέσα στον ακουστικό πόρο.
4. Επιθεωρήστε τον ακουστικό πόρο για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει κυψελίδα ή ρύπους,
καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της δοκιμής.

4.4.1

Τοποθέτηση άκρου αφτιού στο ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος

1. Επιλέξτε ένα άκρο αφτιού που ταιριάζει στον ακουστικό πόρο του ασθενούς. Μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά
μεγέθη για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος.
2. Σπρώξτε απαλά το άκρο αφτιού στο άκρο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος μέχρι να ακουμπά σταθερά στη βάση
του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος. Είναι πολύ ευκολότερο να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε το άκρο αφτιού, εάν
το στρέψετε ελαφρά. Όταν το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το αισθητήριο από το σώμα του ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος και όχι από το καλώδιο.

σημείωση • Η ακριβής δοκιμή διασφαλίζεται μόνο εάν χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα άκρα αφτιού.

σημείωση • Το άκρο αφτιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα δύο αφτιά. Εάν υποπτεύεστε μόλυνση στο ένα αφτί,
αλλάξτε το άκρο αφτιού και καθαρίστε το άκρο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος ή αντικαταστήστε το με
ανταλλακτικό, πριν συνεχίσετε τη δοκιμή στο άλλο αφτί.

Προειδοποίηση • Η χρήση ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος με άκρο αφτιού με ακατάλληλο μέγεθος ή η άσκηση
υπερβολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του ακουστικού πόρου.
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σημείωση • Σε περίπτωση σφάλματος του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος, βεβαιωθείτε ότι τα κανάλια άκρου του
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος είναι καθαρά (δείτε Συντήρηση και καθαρισμός ► 65) και ότι το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος είναι συνδεδεμένο.

Δείτε επίσης Δοκιμή probe ► 53.

4.4.2

Τοποθέτηση του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος με άκρο αφτιού στον ακουστικό πόρο
του ασθενούς
1. Αφού τοποθετήσετε ένα άκρο αφτιού στο ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος, τραβήξτε
απαλά το πτερύγιο προς τα πίσω και ελαφρώς προς τα κάτω και εισαγάγετε το
ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος στον ακουστικό πόρο, ασκώντας ελαφριά πίεση,
συστρέφοντας το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος ελαφρά καθώς το εισαγάγετε.
Επαληθεύστε οπτικά τη σωστή τοποθέτηση.
Το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος μπορεί να εισαχθεί με το καλώδιο του
ακροφυσίου παροχής στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με το ποια
κατεύθυνση προσαρμόζεται καλύτερα.
Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος τοποθετείται σωστά.
Οποιαδήποτε διαρροή μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια της δοκιμής, λόγω διαρροής
ήχου, υπερβολικού θορύβου ή και τα δύο.
Συνδέστε το κλιπ στα ενδύματα του ασθενούς ή τα κλινισκεπάσματα για να ασφαλίσετε
το καλώδιο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.

σημείωση • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν βρίσκεται σε επαφή με δονούμενες επιφάνειες κατά τη δοκιμή.

Προειδοποίηση • Σε περίπτωση τραύματος του αφτιού ή του ακουστικού πόρου μην ξεκινήσετε καμία μέτρηση.
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5

Δοκιμή με το Alpha OAE+
Πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή:
1. Αποφασίστε σε ποιο αφτί θα εκτελέσετε τη δοκιμή.
2. Ενεργήστε όπως περιγράφεται στο Προετοιμασία για τη δοκιμή ► 24.

5.1

Επιλογή λειτουργίας για παιδιά
Στην Αρχική οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία για παιδιά για να εμφανίσετε μια
φιλική για τα παιδιά εικόνα κατά τη δοκιμή.
•

Πατήστε το κουμπί Λειτουργία για παιδιά για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Όταν ενεργοποιηθεί η Λειτουργία για παιδιά ένα κινούμενο αυτοκίνητο εμφανίζεται
στην οθόνη κατά τη δοκιμή, αντί των δεδομένων που εμφανίζονται συνήθως.

5.2

Έτοιμο για δοκιμή
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο τρόπων έναρξης μιας δοκιμής:
• Εκκινήστε μια δοκιμή χωρίς να επιλέξετε πρώτα έναν ασθενή
•
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Έναρξη δοκιμής χωρίς προηγούμενη επιλογή ασθενούς
1. Πατήστε το κουμπί Γρήγορη έναρξη στην Αρχική οθόνη.
2. Εμφανίζεται η οθόνη Μενού δοκιμής.
3. Δείτε τις περιγραφές δοκιμής στα Η δοκιμή TEOAE ► 36 και Η δοκιμή DPOAE ►
29
Μετά τη δοκιμή μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε ή διαγράψετε τα
αποτελέσματα της δοκιμής. Ανατρέξτε στο Χειρισμός αποτελεσμάτων δοκιμής
Γρήγορης εκκίνησης ► 46

Κανονική δοκιμή
1. Βρείτε έναν ασθενή (δείτε Εύρεση ασθενούς ► 21) ή προσθέστε έναν νέο ασθενή
(δείτε Προσθήκη νέου ασθενούς ► 20).
2. Πατήστε το κουμπί OK στην οθόνη Νέος ασθενής ή στην οθόνη Λεπτομέρειες
ασθενούς.
3. Αυτό θα σας μεταφέρει στο Μενού δοκιμής του ασθενούς.
Υπάρχουν μέχρι 7 πρωτόκολλα DPOAE και ένα πρωτόκολλο TEOAE. (Τα πρωτόκολλα
που είναι διαθέσιμα στο Μενού δοκιμής εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις στην οθόνη
Ρυθμίσεις δοκιμής.)
Για να δείτε λεπτομέρειες ενός πρωτοκόλλου, πατήστε το κουμπί με το όνομα του
πρωτοκόλλου. Θα ανοίξει μια οθόνη βοήθειας.
Πατήστε OK για να κλείσετε την οθόνη Βοήθειας.
Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε τις περιγραφές δοκιμής στο Η δοκιμή TEOAE ► 36 ή το
Η δοκιμή DPOAE ► 29..

5.3

Η δοκιμή DPOAE
Τα DPOAE είναι αποκρίσεις που δημιουργούνται από το έσω ους σε ένα ερέθισμα δύο τόνων. Για κάθε συχνότητα που
δοκιμάζεται παρουσιάζεται ένα ζεύγος τόνων. Η συχνότητα ενός από τους τόνους που παρουσιάζεται καλείται F1 και το
επίπεδο του τόνου καλείται L1. Ο άλλος τόνος καλείται F2 και το επίπεδο του L2.

5.3.1

Πρωτόκολλα δοκιμής DPOAE
Το ζεύγος L1/L2 είναι 65/55 dB SPL. Μόνο το F2 εμφανίζεται.
Η δοκιμή διεξάγεται με μέτρηση των συχνοτήτων σε φθίνουσα σειρά. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τις συχνότητες σε
αύξουσα σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά.
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Πρωτόκολλο 1 και Πρωτόκολλο 2
6 kHz
5 kHz
4 kHz
3,5 kHz
3 kHz
2,5 kHz
Το ελάχιστο πλάτος DP ισούται με -5 dB.
Ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής Απόκριση απαιτεί 4 από τις 6 συχνότητες να λάβουν αποτέλεσμα ΕΠΙΤΥΧΕΣ .
Το πρωτόκολλο 1 σταματά αυτόματα εάν 4 συχνότητες επιτύχουν αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση ή 3 συχνότητες
λάβουν αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση.
Το πρωτόκολλο 2 ελέγχει όλες τις συχνότητες.

Πρωτόκολλο 3 και 4
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Το ελάχιστο πλάτος DP ισούται με -5 dB.
Ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής Απόκριση απαιτεί 3 από τις 4 συχνότητες να λάβουν αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής
Απόκριση.
Το πρωτόκολλο 3 σταματά αυτόματα εάν 3 συχνότητες λάβουν αποτέλεσμα Επιτυχία/Σαφής απόκριση ή 2 συχνότητες
λάβουν αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση.
Το πρωτόκολλο 4 ελέγχει όλες τις συχνότητες.

Πρωτόκολλα 5 και 6
6 kHz
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
1,5 kHz
Το ελάχιστο πλάτος DP ισούται με -5 dB.
Πρωτόκολλο 5: ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση απαιτεί 4 από τις 6 συχνότητες να λάβουν αποτέλεσμα
Επιτυχές/Σαφής απόκριση. Η δοκιμή σταματά αυτόματα εάν 4 συχνότητες επιτύχουν αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής
Απόκριση ή 3 συχνότητες λάβουν αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση.
Πρωτόκολλο 6: δεν δημιουργείται συνολικό αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής Απόκριση ή Παραπομπή/Χωρίς σαφή
απόκριση. Δοκιμάζονται όλες οι συχνότητες.
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Πρωτόκολλο 7
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Το ελάχιστο πλάτος DP ισούται με -10 dB
Πρωτόκολλο 7: ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση απαιτεί 3 από τις 4 συχνότητες να λάβουν αποτέλεσμα
Επιτυχές/Σαφής απόκριση. Η δοκιμή σταματά αυτόματα εάν 3 συχνότητες επιτύχουν αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής
Απόκριση ή 2 συχνότητες λάβουν αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση.

5.3.2

Έναρξη δοκιμής
1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη που αντιστοιχεί στο πρωτόκολλο δοκιμής και το αφτί
που θέλετε να δοκιμάσετε.

Η βαθμονόμηση και η δοκιμή ηχείου εκτελούνται πριν την έναρξη της πραγματικής
δοκιμής.

Βαθμονόμηση
Εάν το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος δεν τοποθετείται σωστά, προσαρμόστε τη θέση
του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.
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Δοκιμή ηχείου
Η βαθμονόμηση ακολουθείται από μια δοκιμή ηχείου για να διασφαλιστεί ότι τα δύο
ηχεία λειτουργούν σωστά.

Η δοκιμή ξεκινά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.
Μήνυμα “Ατελές”
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Ατελές:
• Επανατοποθετήστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
•

Πατήστε το κουμπί Έναρξη για να επανεκκινήσετε τη δοκιμή.

Εάν η βαθμονόμηση αποτύχει, λόγω πολύ μεγάλου όγκου ακουστικού πόρου (για
παράδειγμα εξαιτίας της ύπαρξης σωλήνα ισοσταθμιστή πίεσης στο αφτί του ασθενούς)
και εάν η επιλογή Χειροκίνητη έναρξη είναι ενεργοποιημένη στο στοιχείο Ρυθμίσεις
δοκιμής, τότε θα εμφανιστεί ένα διπλό βέλος στην οθόνη αποτελεσμάτων. Πατήστε το
διπλό βέλος για να ξεκινήσετε τη μέτρηση με τα μέγιστα βαθμονομημένα επίπεδα
εξόδου.

5.3.3

Η δοκιμή DPOAE
Η δοκιμή εμφανίζεται στην οθόνη καθώς εξελίσσεται. Το αφτί δοκιμής και συχνότητα
της τρέχουσας δοκιμής εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.
Εάν ενεργοποιηθεί η Λειτουργία για παιδιά, εμφανίζεται ένα κινούμενο αυτοκινητάκι
στην οθόνη κατά τη δοκιμή. (Δείτε Επιλογή λειτουργίας για παιδιά ► 28.)
Η ράβδος προόδου κάτω από την κινούμενη εικόνα είναι πράσινη, εάν οι συνθήκες
δοκιμής είναι καλές και κόκκινη, εάν υπάρχει υπερβολικός θόρυβος. Ο θόρυβος μπορεί
να προέρχεται από το περιβάλλον ή από τον ασθενή.
Η ράβδος γίνεται μεγαλύτερη καθώς κάθε συχνότητα δοκιμής στην ακολουθία
ολοκληρώνεται.
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Εάν η Λειτουργία για παιδιά δεν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα
ραβδόγραμμα. Δείτε τον πίνακα Λεπτομέρειες δοκιμής παρακάτω για μια περιγραφή
του ραβδογράμματος και άλλα δεδομένα που εμφανίζονται.

•

Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί Διακοπή για να σταματήσετε τη δοκιμή. Η
δοκιμή θα αποθηκευτεί ως μη ολοκληρωμένη δοκιμή.

Δείτε Αποτελέσματα δοκιμής DPOAE ► 34 για περιγραφή των συχνοτήτων που δοκιμάστηκαν και τα κριτήρια
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΑΝΑΦΟΡΑ για κάθε ένα από τα διάφορα πρωτόκολλα δοκιμής DPOAE.
Λεπτομέρειες δοκιμής
Εμφανίζει ποιο αφτί ελέγχεται.

Ραβδογράφημα
Θόρυβος
Υπερβολικός θόρυβος
Ο θόρυβος υπερβαίνει τα 41 dB SPL για περισσότερο από το
50% της διάρκειας της δοκιμής για τη συγκεκριμένη
συχνότητα.
Εγγεγραμμένη απόκριση DPOAE: Επιτυχημένη συχνότητα

Συχνότητα DPOAE που ελέγχθηκε ή παραπέμφθηκε
Το ύψος των ράβδων αναπαριστά το πλάτος θορύβου/απόκρισης.
Οι συχνότητες δοκιμής παρουσιάζονται κάτω από το ραβδόγραμμα.

DPOAE
Απόκριση στην τρέχουσα συχνότητα δοκιμής.

Θόρυβος
Τρέχουσα στάθμη θορύβου. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο θορύβου
είναι όσο το δυνατό χαμηλότερο. Η γραμμή θορύβου γίνεται
κόκκινη, όταν η στάθμη θορύβου υπερβαίνει τα 41 dB SPL.
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5.3.4

Αποτελέσματα δοκιμής DPOAE
Στη Λειτουργία για παιδιά, όταν η δοκιμή ολοκληρώνεται εμφανίζεται η οθόνη Ανταμοιβής, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος
της δοκιμής. Αυτή η οθόνη δείχνει ένα μπουκέτο μπαλόνια να αιωρούνται στον ουρανό. Ακολούθως το αποτέλεσμα
εμφανίζεται στην οθόνη Αποτέλεσμα δοκιμής.
Εάν η Λειτουργία για παιδιά δεν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη Αποτέλεσμα δοκιμής εμφανίζεται αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της δοκιμής.
Δείτε το Επιλογές στις οθόνες αποτελεσμάτων δοκιμής ► 41 για την περιγραφή των διαθέσιμων κουμπιών.

Επιτυχία/Σαφής απόκριση
Ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής Απόκριση για μια μεμονωμένη συχνότητα
προσδιορίζεται από έναν στατιστικό αλγόριθμο βάσει του σταθμισμένου μέσου όρου
που διασφαλίζει εντοπισμό υψηλής ευαισθησίας. Ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής
Απόκριση για μια μεμονωμένη συχνότητα υποδεικνύει ότι ο ασθενής έχει κανονική
λειτουργία εξωτερικού ακουστικού κυττάρου εντός της αντίστοιχης περιοχής του κοχλία
κατά το χρόνο δοκιμής.
Ο αριθμός συχνοτήτων που πρέπει να επιτύχει για την επίτευξη αποτελέσματος A
Επιτυχές/Σαφής Απόκριση εξαρτάται από το επιλεγμένο πρωτόκολλο DPOAE. Δείτε
Πρωτόκολλα δοκιμής DPOAE ► 29.

σημείωση • Η οπισθο-κοχλιακή απώλεια ακοής δεν μπορεί να εντοπιστεί στη δοκιμή DPOAE.

Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση
Στα πρωτόκολλα 1, 2 και 5, το αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση
υποδεικνύει ότι σε τουλάχιστον 3 ζώνες συχνότητας από τις 6, δεν εντοπίστηκε
σημαντική απόκριση DPOAE.
Στα πρωτόκολλα 3, 4 και 7, το αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση
υποδεικνύει ότι σε τουλάχιστον 2 ζώνες συχνότητας από τις 4, δεν εντοπίστηκε
σημαντική απόκριση DPOAE.
Το πρωτόκολλο 6 δεν δημιουργεί συνολικό αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής Απόκριση ή
Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση.
Το αποτέλεσμα DPOAE προσδιορίζει κάθε συχνότητα που ελέγχθηκε. Αυτό διευκολύνει
αποφάσεις που αφορούν στις περαιτέρω διαδικασίες. Ένα αποτέλεσμα
Επιτυχές/Σαφής Απόκριση για μια μεμονωμένη συχνότητα υποδεικνύει σχεδόν
φυσιολογική λειτουργία εξωτερικού ακουστικού κυττάρου στην αντίστοιχη περιοχή
συχνοτήτων του κοχλία.
Ο πιο συνηθισμένος λόγος μη ανίχνευσης είναι οι θορυβώδεις συνθήκες δοκιμής ή κακή τοποθέτηση ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος. Στις DPOAE αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χαμηλότερες των συχνοτήτων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα χαμηλής
συχνότητας Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση με υψηλής συχνότητας Επιτυχές/Σαφής Απόκριση αποτελούν ισχυρή
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ένδειξη ότι οι συνθήκες δοκιμής δεν είναι βέλτιστες. Εάν ισχύει αυτό, συστήνεται να βελτιώσετε τις συνθήκες δοκιμής και να
επαναλάβετε τη δοκιμή.

Ασαφής δοκιμή
Εάν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί αποτέλεσμα Επιτυχία και:
1. ο ασθενής έχει μεγάλο όγκο ακουστικού πόρου και η δοκιμή ξεκίνησε με το κουμπί
Χειροκίνητη έναρξη (διπλό βέλος) μετά από αποτυχία βαθμονόμησης,

ή
2. το περιβάλλον δοκιμής είναι πολύ θορυβώδες,
τότε το αποτέλεσμα δοκιμής μπορεί να είναι Ασαφές.
Στην περίπτωση μεγάλου όγκου ακουστικού πόρου (λόγω σωλήνων ισοσταθμιστή πίεσης
ή διάτρησης του τυμπάνου του αφτιού), μπορεί το L1/L2 να φθάσει τα απαιτούμενα
επίπεδα ερεθίσματος. Τα κατάλληλα επίπεδα ερεθίσματος είναι κρίσιμα για την επίτευξη
ακριβούς απόκρισης. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι Ασαφές και ένα
μήνυμα υποδεικνύει ότι υπήρχε μεγάλος όγκος ακουστικού πόρου ή κακή τοποθέτηση
του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.
Εάν ο θόρυβος υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα για διάστημα μεγαλύτερο από το μισό
της διάρκειας της δοκιμής, το αποτέλεσμα είναι Ασαφές και ένα μήνυμα υποδεικνύει ότι
η στάθμη θορύβου ήταν πολύ υψηλή.

Ατελής δοκιμή
Εάν η δοκιμή σταμάτησε, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Η οθόνη αποτελέσματος εμφανίζεται διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται εάν η
δοκιμή απέτυχε ή ακυρώθηκε κατά τη βαθμονόμηση.
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Η δοκιμή ολοκληρώθηκε
Τα κριτήρια Επιτυχίας/Σαφούς Απόκρισης και Παραπομπής/Χωρίς σαφή απόκριση δεν
ορίστηκαν για το Πρωτόκολλο 6. Το πρωτόκολλο 6 δημιουργεί ένα αποτέλεσμα "Η
δοκιμή ολοκληρώθηκε" όταν δοκιμαστούν και οι 6 συχνότητες.

5.4

Η δοκιμή TEOAE

5.4.1

Πρωτόκολλο δοκιμής TEOAE
Το πρωτόκολλο 8 μετρά μη γραμμικό TEOAE. Το εύρος συχνοτήτων για το σήμα δοκιμής είναι περίπου 1 kHz έως 4 kHz.
Ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση απαιτεί τον εντοπισμό 8 κορυφών στο εύρος 6 ms έως 12 ms της απόκρισης.

5.4.2

Έναρξη δοκιμής
1. Για να ξεκινήσετε τη δοκιμή, πατήστε το κουμπί Έναρξη που βρίσκεται δίπλα στο
Πρωτόκολλο 8 και αντιστοιχεί στο αφτί στο οποίο τοποθετήσατε το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος.

Η βαθμονόμηση εκτελείται πριν την έναρξη της πραγματικής δοκιμής.
Η δοκιμή ξεκινά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.
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Εάν η βαθμονόμηση αποτύχει, λόγω πολύ μεγάλου όγκου ακουστικού πόρου (για
παράδειγμα εξαιτίας της ύπαρξης σωλήνα ισοσταθμιστή πίεσης στο αφτί του ασθενούς)
και εάν η επιλογή Χειροκίνητη έναρξη είναι ενεργοποιημένη στο στοιχείο Ρυθμίσεις
δοκιμής, τότε θα εμφανιστεί ένα διπλό βέλος στην οθόνη αποτελεσμάτων. Πατήστε το
διπλό βέλος για να ξεκινήσετε τη μέτρηση με τα μέγιστα βαθμονομημένα επίπεδα
εξόδου.

5.4.3

Η δοκιμή TEOAE
Εάν ενεργοποιηθεί η Λειτουργία για παιδιά, εμφανίζεται ένα κινούμενο αυτοκινητάκι
στην οθόνη κατά τη δοκιμή. (Δείτε Επιλογή λειτουργίας για παιδιά ► 28.)
Η ράβδος προόδου κάτω από την κινούμενη εικόνα είναι πράσινη, εάν οι συνθήκες
δοκιμής είναι καλές και κόκκινη, εάν υπάρχει υπερβολικός θόρυβος. Ο θόρυβος μπορεί
να προέρχεται από το περιβάλλον ή από τον ασθενή.

Εάν το στοιχείο Λειτουργία για παιδιά δεν είναι ενεργοποιημένο, τα δεδομένα δοκιμής
εμφανίζονται στην οθόνη καθώς προχωρά η δοκιμή.

•

Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί Διακοπή για να σταματήσετε τη δοκιμή. Η
δοκιμή θα αποθηκευτεί ως μη ολοκληρωμένη δοκιμή.
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Λεπτομέρειες δοκιμής
Εμφανίζει ποιο αφτί ελέγχεται.

A. Έγκυρες κορυφές
B. Εκπομπές υψηλότερης συχνότητας
C. Εκπομπές χαμηλότερης συχνότητας
Η γραφική αναπαράσταση δείχνει τις
κορυφές που φθάνουν τα κριτήρια
δοκιμής. Το γράφημα είναι στατιστικό.

Έγκυρη κορυφή
Δείχνει ότι η ένταση μιας κορυφής είναι έγκυρη και μετριέται από έναν μετρητή
κορυφών.
Μετρητής κορυφών
Η δοκιμή πρέπει να εγγράφει ένα σύνολο τουλάχιστον 8 έγκυρων κορυφών σε
εναλλασσόμενες κατευθύνσεις (μετρημένες πάνω και κάτω από μέση γραμμή) για
να οδηγεί σε αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής Απόκριση.

Θόρυβος
Τρέχουσα στάθμη θορύβου. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο Θορύβου είναι όσο το
δυνατόν χαμηλότερο. Η γραμμή Θορύβου γίνεται κόκκινη, όταν η στάθμη
θορύβου υπερβαίνει τα 41 dB SPL. Το υψηλό επίπεδο Θορύβου μπορεί να
υποδεικνύει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικού θορύβου ή θορυβώδη ασθενή.

Τεχνούργημα
Εμφανίζει το μέσο επίπεδο τεχνουργημάτων σε ποσοστό επί τοις εκατό. Ο ρυθμός
τεχνουργημάτων (που προκαλούνται από το θόρυβο) πρέπει να είναι κάτω από
20%, εάν είναι δυνατό.
Εάν υπάρχουν τεχνουργήματα, αυτό μπορεί να υποδεικνύει υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικού θορύβου ή θορυβώδη ασθενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ελέγξτε
τις συνθήκες δοκιμής και βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος
έχει τοποθετηθεί.

Σταθερότητα
Εμφανίζει το μέσο επίπεδο σταθερότητας του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
σε ποσοστό. Η σταθερότητα ερεθίσματος (που προκύπτει από τη σταθερότητα του
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος) πρέπει να είναι πάνω από 80%, εάν ειναι
δυνατό.
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Λεπτομέρειες δοκιμής

Πρόοδος
Εμφανίζει το χρόνο που παρήλθε για την τρέχουσα συχνότητα δοκιμής. Εάν δεν
επιτευχθεί αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής Απόκριση για την τρέχουσα συχνότητα,
η συχνότητα δοκιμής θα λήξει. Ο μέγ. χρόνος εξαρτάται από τις συνθήκες
περιβαλλοντικού θορύβου. Εάν οι συνθήκες δοκιμής είναι βέλτιστες αλλά δεν
υπάρχει μετρημένη απόκριση, τότε η συχνότητα θα λήξει πριν η ράβδος προόδου
φθάσει στο τέλος.

5.4.4

Αποτελέσματα δοκιμής TEOAE
Στη Λειτουργία για παιδιά, όταν η δοκιμή ολοκληρώνεται εμφανίζεται η οθόνη Ανταμοιβής, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος
της δοκιμής. Αυτή η οθόνη δείχνει ένα μπουκέτο μπαλόνια να αιωρούνται στον ουρανό. Ακολούθως το αποτέλεσμα
εμφανίζεται στην οθόνη Αποτέλεσμα δοκιμής.
Εάν η Λειτουργία για παιδιά δεν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη Αποτέλεσμα δοκιμής εμφανίζεται αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της δοκιμής.
•

Πατήστε το κουμπί OK για να επιστρέψετε στο Μενού Δοκιμής.

Επιτυχία/Σαφής απόκριση
Εάν το αποτέλεσμα είναι Επιτυχές/Σαφής Απόκριση, εμφανίζεται μόνο το γράφημα.
•

Ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση υποδεικνύει ότι ο ασθενής έχει
κανονική λειτουργία εξωτερικού ακουστικού κυττάρου εντός της περιοχής που
αντιστοιχεί στο σήμα δοκιμής.

•

Ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση προσδιορίζεται από έναν στατιστικό
αλγόριθμο, βάσει της στάθμισης μέσου όρου που διασφαλίζει τον εντοπισμό με
αποδεδειγμένη υψηλή ειδίκευση και ευαισθησία. Δεν απαιτείται περαιτέρω
ερμηνεία για ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση.

Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση
Εάν το αποτέλεσμα είναι Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση τα λεπτομερή
αποτελέσματα παρουσιάζονται αμέσως από κάτω στο γράφημα.

Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση:
• Ένα αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση είναι “καλό” όταν τα επίπεδα
Τεχνουργημάτων και Ερεθίσματος δεν υπερβαίνουν τα κρίσιμα όρια (δείτε
παρακάτω), υποδεικνύοντας ότι οι συνθήκες δοκιμής ήταν καλές.
•

Ένα αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση είναι “κακό” όταν τα επίπεδα
Τεχνουργημάτων και Ερεθίσματος σημείωσαν υπέρβαση, υποδεικνύοντας ότι οι
συνθήκες δοκιμής δεν ήταν βέλτιστες. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής πρέπει να
εξεταστεί ξανά.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

39

5 Δοκιμή με το Alpha OAE+

Ένα αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, με τον πιο σημαντικό να
είναι ότι ο ασθενής παρουσιάζει νευρο-αισθητηριακή απώλεια ακοής.
Να εξετάζετε πάντα τους παρακάτω παράγοντες, ωστόσο, κατά την ερμηνεία ενός αποτελέσματος Παραπομπή/Χωρίς σαφή
απόκριση. Μπορεί να είναι δυνατή η βελτίωση της ποιότητας της δοκιμής και έτσι η επανάληψη της δοκιμής να δώσει
αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση. Συστήνεται πάντα να επαναλαμβάνετε τη δοκιμή όταν λαμβάνετε αποτέλεσμα
Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση.
Εξετάστε για παράδειγμα τα εξής κατά την ερμηνεία ενός αποτελέσματος Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση:
• Οι δυσλειτουργίες στη μετάδοση ήχου είναι μακράν τα πλέον σημαντικά αίτια μη ανίχνευσης των εκπομπών. Για να
απαλείψετε αυτή την πιθανότητα, διασφαλίζετε πάντα ότι το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και ο ακουστικός
πόρος δεν έχουν αποφραχθεί από κυψελίδα ή σμέγγμα εμβρυογόνου. Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος,
αλλάξτε το άκρο αφτιού και επαναλάβετε τη δοκιμή. Ελέγξτε την ένδειξη τοποθέτησης του ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος κατά τη βαθμονόμηση και προσαρμόστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος, όπως απαιτείται, για να
διασφαλίσετε ότι η ποιότητα τοποθέτησης του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος είναι υψηλή.
•

Συστήνεται να επαναλάβετε τη δοκιμή σαν να μην ήταν βέλτιστες οι συνθήκες δοκιμής (υπερβολικός θόρυβος,
υπερβολικά ανήσυχος ασθενής, κ.λπ.). Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε αίθουσα ή δωμάτιο ήχου, όπου ο
περιβαλλοντικός θόρυβος είναι όσο το δυνατό χαμηλότερος.

Τιμές τεχνουργημάτων και ερεθίσματος
Εάν η τιμή Τεχνουργήματος (απόρριψη τεχνουργημάτων) είναι μεγαλύτερη από 20%, αυτό μπορεί να υποδεικνύει
θορυβώδη δοκιμή. Προσπαθήστε να βελτιώσετε τις συνθήκες δοκιμής και επαναλάβετε τη δοκιμή.
εάν η τιμή του Ερεθίσματος (σταθερότητα ερεθίσματος) είναι μικρότερη από 80%, το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος
μπορεί να μετακινήθηκε ή να μην είναι σε θέση να εγγράψει την απόκριση. Προσπαθήστε να επανατοποθετήσετε το
ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος και επαναλάβετε τη δοκιμή.

σημείωση • Η οπισθο-κοχλιακή απώλεια ακοής δεν μπορεί να εντοπιστεί από τη δοκιμή TEOAE.

Ασαφής δοκιμή
Εάν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί αποτέλεσμα Επιτυχία και:
1. ο ασθενής έχει μεγάλο όγκο ακουστικού πόρου και η δοκιμή ξεκίνησε με το κουμπί
Χειροκίνητη έναρξη (διπλό βέλος) μετά από αποτυχία βαθμονόμησης,

ή
2. το περιβάλλον δοκιμής είναι πολύ θορυβώδες,
τότε το αποτέλεσμα δοκιμής μπορεί να είναι Ασαφές.
Στην περίπτωση μεγάλου όγκου ακουστικού πόρου (λόγω σωλήνων ισοσταθμιστή πίεσης
ή διάτρησης του τυμπάνου του αφτιού), μπορεί το L1/L2 να φθάσει τα απαιτούμενα
επίπεδα ερεθίσματος. Τα κατάλληλα επίπεδα ερεθίσματος είναι κρίσιμα για την επίτευξη
ακριβούς απόκρισης. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι Ασαφές και ένα
μήνυμα υποδεικνύει ότι υπήρχε μεγάλος όγκος ακουστικού πόρου ή κακή τοποθέτηση
του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.
Εάν ο θόρυβος υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα για διάστημα μεγαλύτερο από το μισό
της διάρκειας της δοκιμής, το αποτέλεσμα είναι Ασαφές και ένα μήνυμα υποδεικνύει ότι
η στάθμη θορύβου ήταν πολύ υψηλή.
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Ατελής δοκιμή
Εάν η δοκιμή διακόπηκε, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και λεπτομερή
αποτελέσματα.
Η οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζεται διαφορετική εάν η δοκιμή απέτυχε ή ακυρώθηκε
κατά τη βαθμονόμηση.

5.5

Επιλογές στις οθόνες αποτελεσμάτων δοκιμής
Επιλογές αποτελέσματος δοκιμής
Εάν θέλετε να προσθέσετε σχόλια στα αποτελέσματα δοκιμής, πατήστε το κουμπί Σχόλια. Αυτό θα σας
μεταφέρει στην οθόνη Σχόλια, όπου μπορείτε να επιλέξετε προκαθορισμένο σχόλιο. Δείτε Προσθήκη σχολίων
σε μια δοκιμή ► 42.

Δοκιμή του άλλου αφτιού
Ξεκινά τη δοκιμή στο άλλο αφτί.

Έναρξη
Εάν θέλετε να επαναλάβετε τη δοκιμή, πατήστε το κουμπί Έναρξη .

OK
Πατήστε για να επιστρέψετε στο Μενού δοκιμής, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε το άλλο αφτί ή συνεχίστε
με άλλο τύπο δοκιμής.

1. Πατήστε το κουμπί OK για να επιστρέψετε στο Μενού Δοκιμής.
Μόλις η δοκιμή ολοκληρωθεί για ένα συγκεκριμένο αφτί, το κουμπί Έναρξη αλλάζει για να δείξει
το αποτέλεσμα.
Τα κουμπιά δείχνουν τη βέλτιστη, πλέον πρόσφατη δοκιμή. Πατήστε το συγκεκριμένο κουμπί για να
δείτε το αποτέλεσμα.
–

Επιτυχία/Σαφής απόκριση

–

Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση

–

Ατελής

–

Ασαφές

–

Η δοκιμή ολοκληρώθηκε
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5.6

Προσθήκη σχολίων σε μια δοκιμή
Μπορείτε να επιλέξετε από έναν κατάλογο τυπικών σχολίων.

5.6.1

Προσθήκη τυπικού σχολίου
1. Για να προσθέσετε ένα τυπικό σχόλιο, πατήστε το κουμπί Προσθήκη σχολίων στην
οθόνη Αποτέλεσμα δοκιμής ή στο Μενού δοκιμής του ασθενούς.
2. Στην οθόνη Σχόλια, μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο σχόλιο που μπορεί
να αντιστοιχεί στον ασθενή ή τις συνθήκες δοκιμής.

3. Μόλις επιλέξετε ένα σχόλιο, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε.

5.6.2

Προβολή σχολίων
Μπορείτε να δείτε σχόλια από τις οθόνες αποτελεσμάτων μεμονωμένης δοκιμής.
1. Για να δείτε ένα σχόλιο πατήστε το κουμπί Προβολή σχολίων.
Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Σχόλια. Εάν τα σχόλια έχουν ήδη προστεθεί σε μια δοκιμή, θα
αναφέρονται εκεί.

5.7

Συνέχιση δοκιμής στο άλλο αφτί
1. Προτού συνεχίσετε τη δοκιμή στο άλλο αφτί, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος είναι καθαρό. Δείτε επίσης Συντήρηση και καθαρισμός ► 65.
2. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη θέση του ασθενούς για να μπορείτε να ελέγξετε το άλλο αφτί και
εισαγάγετε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος στο νέο αφτί δοκιμής.
3. Πατήστε το κουμπί Δοκιμή άλλου αφτιού στην οθόνη αποτελεσμάτων δοκιμής.
Η δοκιμή ξεκινά αυτόματα.

5.8

Χειρισμός αποτελεσμάτων δοκιμής
Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις δοκιμές που θέλετε να εκτελέσετε, πατήστε το κουμπί OK
στην οθόνη Μενού δοκιμής.
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Μπορείτε τώρα να επιλέξετε να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε τα
αποτελέσματα.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα στον ασθενή
που επιλέξατε πριν τη δοκιμή.

Αποτελέσματα εκτύπωσης
Για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων:
1. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση .
Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε τα βέλτιστα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ή
να εκτυπώσετε επιλεγμένες δοκιμές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα
εκτυπώσετε την αναφορά με υπολογιστή που διαθέτει εγκατάσταση του εργαλείου
MADSEN Alpha OAE+ ή με εκτυπωτή ετικετών. Δείτε Εκτύπωση από το Alpha OAE+
► 49.

Διαγραφή αποτελεσμάτων
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τη δοκιμή, πρέπει να διαγράψετε τα αποτελέσματα.
•

5.9

Πατήστε το κουμπί Διαγραφή για να διαγράψετε τα αποτελέσματα.

Προβολή εγγραφής δοκιμής ασθενούς
Ένας ασθενής που ελέγχεται από το Alpha OAE+ λαμβάνει αποτέλεσμα δοκιμής είτε Επιτυχές/Σαφής απόκριση,
Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση ήΑσαφές.
•

Εάν το αποτέλεσμα είναι Επιτυχές/Σαφής Απόκριση, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

•

Εάν το αποτέλεσμα είναι Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση, συστήνεται εκ νέου δοκιμή του ασθενούς. Εάν ο ασθενής
λάβει ξανά αποτέλεσμα Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση, ο ασθενής πρέπει να παραπεμφθεί για περαιτέρω έλεγχο.
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•

Εάν το αποτέλεσμα είναι Ασαφές, συστήνεται η επανάληψη της δοκιμής του ασθενούς σε πιο ήσυχο περιβάλλον. Εάν το
αποτέλεσμα παραμένει Ασαφές, τότε ο ασθενής μπορεί να παραπεμφθεί για περαιτέρω δοκιμές.

Δείτε επίσης τα Αποτελέσματα δοκιμής DPOAE ► 34 και Αποτελέσματα δοκιμής TEOAE ► 39.

5.10

Προβολή δοκιμής
Μπορείτε να δείτε τις δοκιμές ενός ασθενούς:
• από την οθόνη Λεπτομέρειες ασθενούς
•

από το Μενού δοκιμών του ασθενούς

Από την οθόνη Λεπτομέρειες ασθενούς
1. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες που περιγράφονται στο Εύρεση ασθενούς ► 21 για να βρείτε
έναν ασθενή.
2. Πατήστε το κουμπί που εμφανίζει το όνομα του ασθενούς που θέλετε να επιλέξετε.
3. Στην οθόνη Λεπτομέρειες ασθενούς, πατήστε το κουμπί Προβολή δοκιμής.
Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Προβολή δοκιμής του ασθενούς.

5.11

Η οθόνη Προβολή δοκιμής
Η οθόνη Προβολή δοκιμής εμφανίζει τις δοκιμές που εκτελέστηκαν σε έναν
συγκεκριμένο ασθενή.
Οι δοκιμές αναγράφονται κατά ημερομηνία, με τις πλέον πρόσφατες δοκιμές στην
κορυφή της λίστας.
1. Για να δείτε περισσότερες δοκιμές, εάν υπάρχουν διαθέσιμες, πατήστε τα κουμπιά
βελών για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.
Η οθόνη Προβολή δοκιμής εμφανίζει πληροφορίες για
–

Τον τύπο των δοκιμών που εκτελέστηκαν.

–

Το αφτί στο οποίο εκτελέστηκαν οι δοκιμές.

–

Την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της δοκιμής.

Αποτελέσματα δοκιμής
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•

Επιτυχία/Σαφής απόκριση

•

Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση

•

Ατελής

•

Ασαφές

•

Η δοκιμή ολοκληρώθηκε
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2. Για να δείτε τα αποτελέσματα των μεμονωμένων δοκιμών πατήστε το εικονίδιο
αποτελεσμάτων. Αυτό θα σας μεταφέρει σε μια οθόνη αποτελεσμάτων δοκιμής που
εμφανίζει τη δοκιμή που θέλετε να δείτε.
Για περιγραφή των μεμονωμένων τύπων αποτελεσμάτων δοκιμής, δείτε:
–

Αποτελέσματα δοκιμής TEOAE ► 39

–

Αποτελέσματα δοκιμής DPOAE ► 34

3. Εάν θέλετε να δείτε σχόλια σε ένα αποτέλεσμα δοκιμής, πατήστε το κουμπί Σχόλια
στη συγκεκριμένη οθόνη αποτελεσμάτων δοκιμής.
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6

Δοκιμές Γρήγορης εκκίνησης
Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Γρήγορη δοκιμή για να ξεκινήσετε μια δοκιμή χωρίς να επιλέξετε εκ των προτέρων
ασθενή. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση της δοκιμής ή απλά να διαγράψετε τη δοκιμή.

6.1

Εκτέλεση δοκιμής Γρήγορης εκκίνησης
1. Ενεργήστε όπως περιγράφεται στο Προετοιμασία για τη δοκιμή ► 24, χωρίς όμως να προσθέσετε νέο ασθενή ή να
εκχωρήσετε δοκιμή σε συγκεκριμένο ασθενή.
2. Πατήστε το κουμπί Γρήγορη έναρξη στην Αρχική οθόνη.

Από την οθόνη Μενού δοκιμής μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους τύπους
δοκιμής που επιλέχθηκαν στην οθόνη Ρυθμίσεις δοκιμής.
Για να δείτε λεπτομέρειες ενός πρωτοκόλλου, πατήστε το κουμπί με το όνομα του
πρωτοκόλλου. Θα ανοίξει μια οθόνη βοήθειας.
Πατήστε OK για να κλείσετε την οθόνη Βοήθειας.

3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη που βρίσκεται δίπλα στη δοκιμή που θέλετε να
εκτελέσετε και που αντιστοιχεί στο αφτί που επιλέξατε για δοκιμή.
Για περιγραφή των μεμονωμένων δοκιμών, δείτε:
–

Η δοκιμή TEOAE ► 36

–

Η δοκιμή DPOAE ► 29

Στην οθόνη Αποτέλεσμα δοκιμής, πατήστε το κουμπί OK για να επιστρέψετε στην
οθόνη Μενού δοκιμής.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη για κάθε πρόσθετη δοκιμή που θέλετε να εκτελέσετε.

6.2

Χειρισμός αποτελεσμάτων δοκιμής Γρήγορης εκκίνησης
Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις δοκιμές που θέλετε να εκτελέσετε, πατήστε το κουμπί OK
στην οθόνη Μενού δοκιμής.
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Μπορείτε τώρα να επιλέξετε να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε τα
αποτελέσματα.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων
Για να εκχωρήσετε τα αποτελέσματα σε έναν υφιστάμενο ασθενή:
1. Πατήστε στο κουμπί Εύρεση ασθενούς και επιλέξτε το σχετικό ασθενή από τη
Λίστα ασθενών.
2. Στην οθόνη Λεπτομέρειες ασθενούς, πατήστε το κουμπί OK.
Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα σε νέο ασθενή:
1. Πατήστε το κουμπί Νέος ασθενής και στη συνέχεια συμπληρώστε τα πεδία στην
οθόνη Νέος ασθενής. (Δείτε επίσης Προσθήκη νέου ασθενούς ► 20.)
2. Μόλις συμπληρώσετε τα πεδία που απαιτούνται, πατήστε το κουμπί OK .
Μετά την αποθήκευση μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα ή να πατήσετε το
κουμπί OK για να επιστρέψετε στην Αρχική σελίδα.

Αποτελέσματα εκτύπωσης
Για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων:
1. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση .
Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε τα βέλτιστα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ή
να εκτυπώσετε επιλεγμένες δοκιμές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα
δημιουργήσετε αρχείο PDF ή θα εκτυπώσετε την αναφορά σε εκτυπωτή ετικετών.
Δείτε Εκτύπωση από το Alpha OAE+ ► 49.
Μετά την εκτύπωση μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τα αποτελέσματα ή να
πατήσετε το κουμπί OK για να επιστρέψετε στην Αρχική σελίδα.
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Διαγραφή αποτελεσμάτων
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα μιας δοκιμής Γρήγορης έναρξης,
πρέπει να τα διαγράψετε.
•

48

Πατήστε το κουμπί Διαγραφή για να διαγράψετε τα αποτελέσματα.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

7 Εκτύπωση

7

Εκτύπωση
Ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε πλήρη αποτελέσματα από το Alpha OAE+ χρησιμοποιώντας
σταθμό βάσης συνδεδεμένο σε υπολογιστή με εκτυπωτή ή χρησιμοποιώντας εκτυπωτή ετικετών συνδεδεμένο με το σταθμό
βάσης.

7.1

Εκτύπωση από το Alpha OAE+
Προειδοποίηση • Πριν κάνετε οποιαδήποτε εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν είναι σε επαφή με το Alpha
OAE+ αφαιρώντας το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος από το αφτί του ασθενούς.

Προειδοποίηση • Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας για ένα σύστημα ιατρικής συσκευής, η σύνδεση με
τον εκτυπωτή πρέπει να εκτελείται πάντα εκτός της περιοχής του ασθενούς (τουλάχ. 1,5 μέτρο/5 πόδια από τον
ασθενή).

σημείωση • Η δοκιμή δεν είναι δυνατή όταν το Alpha OAE+ είναι τοποθετημένο στο σταθμό βάσης ή συνδεδεμένο
στον εκτυπωτή.

σημείωση • Μην απενεργοποιήσετε το Alpha OAE+ κατά τη διάρκεια εκτύπωσης. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να
προκύψουν παραμορφωμένα δεδομένα δοκιμής.

σημείωση • Εάν ο εκτυπωτής ετικετών δεν είναι συνδεδεμένος ή είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται ένα μήνυμα
σφάλματος στην οθόνη.

σημείωση • Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο εκτυπωτή ετικετών. Το Alpha OAE+ αναγνωρίζει αυτόματα τον
εκτυπωτή ετικετών.

σημείωση • Μην εκτυπώνετε από το Alpha OAE+ όταν η κατάσταση του εκτυπωτή ετικετών υποδεικνύει "Ψύξη" ή
"Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης."

σημείωση • Ο Alpha OAE+ σταθμός βάσης δεν πρέπει να συνδέεται ταυτόχρονα σε υπολογιστή και στον εκτυπωτή
ετικετών.

Προετοιμασία εκτύπωσης με τον εκτυπωτή ετικετών
1. Διασφαλίστε ότι ο σταθμός βάσης Alpha OAE+ δεν είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή.
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2. Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή ετικετών στο σταθμό βάσης Alpha OAE+ και τοποθετήστε το Alpha OAE+ στο
σταθμό βάσης.
3. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Προτού συνδέσετε το σταθμό βάσης Alpha OAE+ σε υπολογιστή, διασφαλίστε ότι έχετε αποσυνδέσει τον εκτυπωτή ετικετών
από το σταθμό βάσης.

Προετοιμασία εκτύπωσης με υπολογιστή
1. Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή και το σταθμό βάσης Alpha OAE+. Τοποθετήστε το Alpha OAE+ στο σταθμό
βάσης.
2. Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από τον εκτυπωτή ετικετών αφαιρώντας το καλώδιο εκτύπωσης ετικετών.

Επιλογή ασθενούς
1. Ενεργοποιήστε το Alpha OAE+ και πατήστε το κουμπί Εκτύπωση στην Αρχική
οθόνη.
Αυτό θα σας μεταφέρει στη λίστα Εκτύπωση .

2. Πατήστε το κουμπί που εμφανίζει το όνομα του ασθενούς που θέλετε να επιλέξετε.
Εάν είναι απαραίτητο, δείτε το Εύρεση ασθενούς ► 21.
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Εκτύπωση βέλτιστου αποτελέσματος
Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε τα βέλτιστα αποτελέσματα ή να εκτυπώσετε
τις επιλεγμένες δοκιμές.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα εκτυπώσετε την αναφορά με υπολογιστή που
διαθέτει εγκατάσταση του εργαλείου MADSEN Alpha OAE+ ή με εκτυπωτή ετικετών.
Εάν πατήσετε το κουμπί PDF ή το κουμπί Εκτύπωση στο Εκτύπωση βέλτιστων
αποτελεσμάτων, θα εκτυπωθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για κάθε αφτί και κάθε
πρωτόκολλο δοκιμής. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει ένα αποτέλεσμα
Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση και ένα αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής απόκριση
για το ίδιο πρωτόκολλο δοκιμής στο δεξί αφτί, το αποτέλεσμα Επιτυχές/Σαφής
απόκριση θα περιληφθεί στην αναφορά, μαζί με το βέλτιστο αποτέλεσμα για το
αριστερό αφτί και το βέλτιστο αποτέλεσμα των άλλων πρωτοκόλλων που
δοκιμάστηκαν.
•

Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.

Εκτύπωση επιλεγμένων δοκιμών
Εάν πατήσετε το κουμπί PDF ή το κουμπί Εκτύπωση στο Εκτύπωση επιλεγμένων
δοκιμών, εμφανίζεται η οθόνη Προβολή δοκιμής.
1. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση δίπλα σε κάθε δοκιμή που θέλετε να εκτυπώσετε
2. Όταν επιλέξετε όλες τις δοκιμές που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το κουμπί OK
.
Εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκτύπωσης MADSEN Alpha OAE+, θα δημιουργηθεί
μια αναφορά με τις επιλεγμένες δοκιμές. Η αναφορά θα περιλαμβάνει σχόλια ειδικά
για τον ασθενή. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το pdf ή να εκτυπώσετε το
pdf σε εκτυπωτή συνδεδεμένο στον υπολογιστή.

7.2

Εκτυπώσεις από εκτυπωτή ετικετών
Οι εκτυπώσεις δείχνουν:
• Το όνομα και το επώνυμο του ασθενούς
•

Ταυτότητα ασθενούς

•

Ημερομηνία δοκιμής

•

Τύπος δοκιμής

•

Αποτέλεσμα αριστερού ή/και δεξιού αφτιού, ημερομηνία και ώρα

•

Γενικά σχόλια που σχετίζονται με τον ασθενή αναγράφονται στο κάτω μέρος της εκτύπωσης

Βέλτιστα αποτελέσματα
Τα πλέον πρόσφατα και βέλτιστα αποτελέσματα όλων των δοκιμών για τον επιλεγμένο ασθενή εκτυπώνονται για όλους τους
τύπους δοκιμής. Εκτυπώνεται μια ετικέτα ανά δοκιμή.

Επιλεγμένες δοκιμές
Εκτυπώνεται μια ετικέτα για κάθε μία από τις επιλεγμένες δοκιμές.
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Επιτυχία/Σαφής απόκριση

Παραπομπή/Χωρίς σαφή
απόκριση

Υπόμνημα
Υπόμνημα
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L

•

Αριστερό αφτί

R

•

Δεξί αφτί

P

•

Επιτυχία

R

•

Παραπομπή

N

•

Ασαφές λόγω θορύβου
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Ρυθμίσεις Alpha OAE+
Μπορείτε να διαμορφώσετε το Alpha OAE+ από το μενού Alpha OAE+ Ρυθμίσεις.

Alpha OAE+
Από το μενού Alpha OAE+ Ρυθμίσεις μπορείτε να εκτελέσετε τα εξής:

8.1

•

να ελέγξετε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος

•

να επιλέξετε ποια πρωτόκολλα θα συμπεριληφθούν στο μενού δοκιμής

•

να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής των παλαιών δοκιμών

•

να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

•

να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας

•

να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου

•

να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης

•

να προβάλετε πληροφορίες συστήματος

Το μενού Ρυθμίσεις
Από το μενού Ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις του Alpha OAE+ και να δείτε πληροφορίες σχετικά με
τα εγκατεστημένα Alpha OAE+ και AccuLink.
1. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις στην Αρχική οθόνη.

Από το μενού Ρυθμίσεις μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις
που είναι διαθέσιμες στο Alpha OAE+.

8.2

Δοκιμή probe
Κάθε ημέρα πριν την έναρξη δοκιμών σε ασθενείς, πρέπει να ελέγχετε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος για να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

προσοχή • Βεβαιωθείτε ότι το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν το
εισαγάγετε στην κοιλότητα δοκιμής. Ανατρέξτε στο Καθαρισμός και απολύμανση της ενσωματωμένης κοιλότητας
δοκιμής ► 68.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δοκιμή ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος με δύο τρόπους:
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•

Απλά εισαγάγοντας το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος στην κοιλότητα δοκιμής του Alpha OAE+ (δείτε Εκτέλεση της
δοκιμής ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος ► 54).

•

Από το μενού Ρυθμίσεις (για παράδειγμα, για να επανεκκινήσετε τη δοκιμή ή να δοκιμάσετε το ακροφύσιο
χρησιμοποιώντας εξωτερική κοιλότητα δοκιμής).

Εκτέλεση της δοκιμής ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
1. Εισαγάγετε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος χωρίς το άκρο αφτιού στην
κοιλότητα δοκιμής.
Η δοκιμή ξεκινά αυτόματα.

σημείωση • Η δοκιμή ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος δεν ξεκινά αυτόματα,
π.χ. όταν δημιουργείται ένας ασθενής.

Εάν το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται το μήνυμα
Probe OK.

Εάν το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος δεν λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται το
μήνυμα Αποτυχία probe.
Θα δείτε επίσης μια λίστα πιθανών σφαλμάτων.

2. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα δοκιμής.
Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη δοκιμή.
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Από το μενού Ρυθμίσεις
1. Εισαγάγετε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στην κοιλότητα δοκιμής στη συσκευή ή σε εξωτερική κοιλότητα
δοκιμής.
2. Πατήστε το κουμπί Δοκιμή ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στην οθόνη Ρυθμίσεις.
3. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εκτέλεση της δοκιμής ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος ► 54.

8.3

Ρυθμίσεις δοκιμής
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δοκιμής μπορείτε να επιλέξετε ποια πρωτόκολλα δοκιμών
θα συμπεριληφθούν στο Μενού δοκιμής. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τι θα
συμβεί εάν η μνήμη της συσκευής γεμίσει.

1. Για να δείτε λεπτομέρειες ενός πρωτοκόλλου, πατήστε το κουμπί με το όνομα
του πρωτοκόλλου. Θα ανοίξει μια οθόνη βοήθειας.
Πατήστε OK για να κλείσετε την οθόνη Βοήθειας.
2. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε κάθε πρωτόκολλο πατώντας το κουμπί επιλογής.
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Η επιλογή Διαγραφή παλιών δοκιμών καθορίζει τι θα συμβεί αφού
αποθηκευτούν 500 δοκιμές και η μνήμη στο Alpha OAE+ είναι πλήρης.
Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή παλιών δοκιμών, τότε η
παλαιότερη δοκιμή θα διαγραφεί αυτόματα για να δημιουργήσει χώρο για την
πλέον πρόσφατη δοκιμή.
Εάν δεν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή παλιών δοκιμών, τότε
θα λάβετε ένα μήνυμα μόλις γεμίσει η μνήμη και θα σας ζητηθεί να σβήσετε
χειροκίνητα τις παλιές δοκιμές. (Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 62.)
Η επιλογή Χειροκίνητη εκκίνηση καθορίζει κατά πόσο μπορείτε να εκκινήσετε
χειροκίνητα μία μέτρηση μετά την αποτυχία της βαθμονόμησης. Εάν η επιλογή
Χειροκίνητη εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη και η βαθμονόμηση αποτύχει λόγω
μεγάλου όγκου ακουστικού πόρου (για παράδειγμα λόγω τοποθέτησης σωλήνων
ισοσταθμιστή πίεσης στα αφτιά του παιδιού), τότε στην οθόνη αποτελέσματος θα
εμφανιστεί ένα διπλό βέλος. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το διπλό βέλος
για να ξεκινήσετε τη μέτρηση με τα μέγιστα βαθμονομημένα επίπεδα εξόδου.

8.4

Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας
1. Πατήστε το κουμπί Ώρα και Ημερομηνία στην οθόνη Ρυθμίσεις.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία στο επάνω μέρος στις Ρυθμίσεις και την
ώρα στο κάτω μέρος στις Ρυθμίσεις.

σημείωση • Εάν αφήσετε την οθόνη Ώρα και Ημερομηνία πατώντας το κουμπί
OK, η ρύθμιση των δευτερολέπτων θα οριστεί σε μηδέν.

2. Πατήστε τα βέλη για να επιλέξετε την ημέρα (ΗΗ), το μήνα (MM), το έτος (ΕΕΕΕ), την
ώρα (ΩΩ) και τα λεπτά (ΛΕΠΤΑ).

3. Πατήστε το κουμπί Εργαλεία για να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας και της
ώρας.
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Μορφή ημερομηνίας
Επιλέξτε από τη λίστα τον τρόπο εμφάνισης της ρύθμισης ημερομηνίας στην
οθόνη.

–

Μορφή ώρας
Επιλέξτε από τη λίστα τον τρόπο εμφάνισης της ρύθμισης ώρας στην οθόνη.

8.5

Ρύθμιση γλώσσας
1. Πατήστε το κουμπί Γλώσσα στην οθόνη Ρυθμίσεις.
2. Για να αλλάξετε τη γλώσσα στο Alpha OAE+, πατήστε το κουμπί με την προτιμώμενη
γλώσσα.

σημείωση • Η οθόνη που εμφανίζει τις διαθέσιμες γλώσσες μπορεί να μην μοιάζει
με αυτή που παρουσιάζεται.
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Ρύθμιση ήχου
1. Πατήστε το κουμπί Ήχος στην οθόνη Ρυθμίσεις.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους ήχους για τα πλήκτρα και τα
αποτελέσματα δοκιμής πατώντας το σχετικό κουμπί.

Ήχος ενεργός
–

Ήχος πλήκτρου
Αν πατήσετε ένα κουμπί θα προκληθεί ένας ήχος (κλικ)

–

Ήχος αποτελέσματος
Θα ακουστεί ένας ήχος Επιτυχές/Σαφής απόκριση ή
Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση στο τέλος της
δοκιμής.

Ήχος ανενεργός
Δείχνει ότι ο ήχος είναι απενεργοποιημένος.

8.7

Φωτεινότητα οθόνης
1. Πατήστε το κουμπί Φωτεινότητα οθόνης στην οθόνη Ρυθμίσεις.
Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε τα πλήκτρα σε κάθε πλευρά της
πράσινης ράβδου.

σημείωση • Ένα υψηλό επίπεδο φωτεινότητας επηρεάζει την κατανάλωση
ισχύος του Alpha OAE+.
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Σκουραίνει την οθόνη

–

Φωτίζει την οθόνη
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Πατήστε το κουμπί Προεπιλογή για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη
φωτεινότητα της οθόνης.

Πληροφορίες συστήματος
1. Πατήστε το κουμπί Πληροφορίες συστήματος στην οθόνη Ρυθμίσεις για να δείτε
πληροφορίες που αφορούν στα εξής:
–

Κυκλοφ. λογισμ. συσκ.

–

Έκδ., αρ. σειράς εξοπλισμού

–

Ημερομηνία επόμενης τεχνικής συντήρησης του Alpha OAE+

–

Συνδεδ. probe

–

Ημερομηνία επόμενης τεχνικής συντήρησης για το συνδεδεμένο ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος

–

Χρήση μνήμης
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9.1

Καταχώρηση δεδομένων στο Alpha OAE+

9.1.1

Χρήση του πληκτρολογίου
Για να καταχωρίσετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα, επιλέξτε τους χαρακτήρες ή/και τα ψηφία στο πληκτρολόγιο.
Λειτουργίες καταχώρησης δεδομένων
•

Για να καταχωρήσετε έναν κεφαλαίο χαρακτήρα πατήστε το βέλος Shift. Μόλις καταχωρήσετε
έναν χαρακτήρα, το πληκτρολόγιο επιστρέφει στους πεζούς χαρακτήρες.
Ο πρώτος χαρακτήρας σε ένα πεδίο πάντα είναι κεφαλαίος.

•

Πατήστε δύο φορές
για να γράφετε μόνο με κεφαλαίους χαρακτήρες.

•

Πατήστε μία φορά
για να επιστρέψετε στους πεζούς χαρακτήρες.

Κουμπί ειδικών χαρακτήρων
• Επιλέξτε το για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες (όταν το πληκτρολόγιο εμφανίζει
τυπικούς χαρακτήρες).
•

Επιλέξτε το για να καταχωρίσετε τυπικούς χαρακτήρες (όταν το πληκτρολόγιο εμφανίζει ειδικούς
χαρακτήρες).

Κουμπί ψηφίων και συμβόλων
• Επιλέξτε το για να καταχωρίσετε ψηφία ή σύμβολα (όταν το πληκτρολόγιο εμφανίζει τυπικούς
χαρακτήρες).
•

Επιλέξτε το για να καταχωρίσετε τυπικούς χαρακτήρες (όταν το πληκτρολόγιο εμφανίζει ειδικά
ψηφία και σύμβολα).

•

Κενό διάστημα
Επιλέξτε για να εισάγετε κενό διάστημα.

60

•

Πατήστε για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέσα στο πεδίο.

•

Αφού καταχωρίσετε τα δεδομένα πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε.
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9.2

Κουμπιά λειτουργιών
Στο Alpha OAE+ μπορείτε να εκτελέσετε έναν αριθμό λειτουργιών όπως η εύρεση
ασθενών, η προβολή του ιστορικού δοκιμών ασθενών, η μετακίνηση σε λίστες, κ.λπ.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες εμφανίζονται στη γραμμή λειτουργιών των οθονών του Alpha
OAE+.
Αυτές οι λειτουργίες διαφέρουν από την μία οθόνη στην άλλη.
•

Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, απλά πατήστε το σχετικό κουμπί
λειτουργίας.

Κουμπιά λειτουργιών
•

•

Αναζήτηση ασθενούς
–

Πατήστε το κουμπί

–

Καταχωρίστε το όνομα του ασθενούς

–

Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Αλλαγή σειράς ταξινόμησης
–

Πατήστε το κουμπί. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε μέχρι η λίστα να
ταξινομηθεί σύμφωνα με την κατηγορία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

•

Μετακινηθείτε για να δείτε περισσότερο από/την επόμενη σελίδα του /τον επόμενο
ασθενή στη λίστα

•

Προβολή δοκιμής
–

Πατήστε το κουμπί για να δείτε τη λίστα δοκιμών του ασθενούς.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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9.3

Γενικά κουμπιά
Οι διαθέσιμες κύριες λειτουργίες εμφανίζονται στη γραμμή υποσέλιδου των οθονών του
Alpha OAE+.
•

Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, απλά πατήστε το σχετικό κουμπί.

Γενικά κουμπιά
•

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

•

Βοήθεια

•

Μετάβαση στην Αρχική οθόνη

•

OK/Επιβεβαίωση/Αποθήκευση/Μετάβαση στο επόμενο πεδίο/Μετάβαση στην
επόμενη οθόνη

•

Εναλλαγή κριτηρίων αναζήτησης
–

Πατήστε το κουμπί. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε μέχρι να δείτε την
κατηγορία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η κατηγορία εμφανίζεται ως
κείμενο με γκρι χρώμα στο επάνω μέρος της οθόνης.

9.4

Διαγραφή δεδομένων

9.4.1

Διαγραφή ενός ασθενούς
1. Για να διαγράψετε ένα μεμονωμένο ασθενή, πατήστε το κουμπί Διαγραφή στην
Αρχική οθόνη.
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Αυτό σας μεταφέρει στο μενού Διαγραφή .
2. Πατήστε το κουμπί Μεμονωμένος ασθενής.

Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Διαγραφή ασθενούς για να επιλέξετε τον
ασθενή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα.
3. Πατήστε το κουμπί που εμφανίζει το όνομα του ασθενούς που θέλετε να
διαγράψετε ή αναζητήστε έναν ασθενή όπως περιγράφεται στο Εύρεση ασθενούς
► 21.

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε αυτόν τον ασθενή.
Όλα τα αποτελέσματα δοκιμής που σχετίζονται με αυτόν τον ασθενή θα
διαγραφούν.

9.4.2

Διαγραφή μίας δοκιμής
1. Για να διαγράψετε μια μεμονωμένη δοκιμή πατήστε το κουμπί Διαγραφή στην
Αρχική οθόνη.
Αυτό σας μεταφέρει στο μενού Διαγραφή .
2. Πατήστε το κουμπί Μεμονωμένη δοκιμή .
3. Στην οθόνη Διαγραφή , επιλέξτε τον ασθενή τη δοκιμή του οποίου θέλετε να
διαγράψετε.
Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Test View (Προβολή δοκιμής) για να
επιλέξετε μία ή περισσότερες δοκιμές για διαγραφή.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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4. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή στη δεξιά πλευρά της δοκιμής που θέλετε να
διαγράψετε.
Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να διαγράψετε αυτή τη δοκιμή.
5. Μόλις διαγράψετε όλες τις δοκιμές που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το κουμπί
Αρχική για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

9.4.3

Διαγραφή όλων των ασθενών
1. Για να διαγράψετε όλους τους ασθενείς, πατήστε το κουμπί Διαγραφή στην
Αρχική οθόνη.
Αυτό θα σας μεταφέρει απευθείας στο μενού Διαγραφή .
2. Πατήστε το κουμπί Όλοι οι ασθενείς.

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε όλους τους ασθενείς.
Όλες οι δοκιμές που σχετίζονται με όλους τους ασθενείς θα διαγραφούν.

64

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

10 Συντήρηση και καθαρισμός

10

Συντήρηση και καθαρισμός

10.1

Το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και το σώμα του
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιθανές καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου μολύνσεων για το περιβάλλον εργασίας σας.

Προειδοποίηση • Ποτέ μην τοποθετείτε το άκρο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στον ακουστικό πόρο χωρίς να
χρησιμοποιείτε καθαρό άκρο αφτιού.

Το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος συνήθως δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή εκκρίσεις από τον ακουστικό
πόρο, καθώς καλύπτεται από το άκρο αφτιού αλλά πρέπει να ελέγχετε τα κανάλια στο άκρο του ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος κάθε φορά που έχετε χρησιμοποιήσει το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος. Ακόμη και μικρές ποσότητες
κυψελίδας ή σμέγγματος μπορούν να φράξουν τα κανάλια του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος ή να επικαθίσουν στο άκρο
του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.

Προειδοποίηση • Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος με ανταλλακτικό.

σημείωση • Τα άκρα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.

10.1.1

Καθαρισμός και απολύμανση του άκρου ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Αφαιρέστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος αφτιού από το αφτί του ασθενούς και αποσπάστε το άκρο του ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος από το άκρο αφτιού μιας χρήσης πριν τον καθαρισμό.

προσοχή • Πρέπει να συμμορφώνεστε πάντα με τα τοπικά πρότυπα υγιεινής.

Δείτε Προληπτικά μέτρα υγιεινής ► 25.

Άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
–

Αφαιρέστε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος από το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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–

Χρησιμοποιήστε το σύρμα καθαρισμού για να καθαρίσετε τα ακουστικά κανάλια
του άκρου ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος από την πίσω πλευρά.

σημείωση • Θυμηθείτε να καθαρίσετε το σύρμα καθαρισμού όταν προεξέχει από
το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.

Μόλις ολοκληρώσετε τον καθαρισμό του σύρματος καθαρισμού, θυμηθείτε να
απολυμάνετε το σύρμα καθαρισμού σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες.

Διαδικασίες απολύμανσης για το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Το υλικό του άκρου ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος είναι πολύ ανθεκτικό σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και
χημικών επιδράσεων.
Για να απολυμάνετε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος εκτελέστε τα εξής:
•

Μετά τον καθαρισμό, εμβαπτίστε το άκρο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος σε 70-90% αιθυλική ή ισοπροπυλική
αλκοόλη για χρόνο επαφής 10-30 λεπτά.

Μόλις απολυμάνετε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος, ξεπλύνετε καλά με κανονικό νερό.
Εάν οι καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου μολύνσεων που εφαρμόζετε υποδεικνύουν χρήση κλίβανου, βεβαιωθείτε ότι το
άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος δεν παραμορφώθηκε κατά τη διαδικασία χρήσης κλιβάνου.
Βεβαιωθείτε ότι τα κανάλια ήχου έχουν στεγνώσει πλήρως πριν τοποθετήσετε το άκρο
ξανά στο σώμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος. Εάν είναι απαραίτητο,
χρησιμοποιήστε εφεδρικό άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.

10.1.2

Καθαρισμός του σώματος του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Σημαντικό • Για τον περιοδικό καθαρισμό του σώματος του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος, επικοινωνήστε με το
εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνική συντήρησης.

προσοχή • Το σώμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος περιέχει ευαίσθητα εξαρτήματα. Ποτέ μην καθαρίζετε τα
ανοίγματα ήχου στο σώμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος μηχανικά ή με υγρά. Κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος.

προσοχή • Ακόμη και η ελάχιστη ποσότητα υγρασίας μπορεί να διαλύσει υπολειπόμενη κυψελίδα και να μολύνει τα
ευαίσθητα μέρη στο σώμα του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.

–
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Χρησιμοποιήστε νωπό μαντήλι με αλκοόλη για το συχνό καθαρισμό της επιφάνειας.
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προσοχή • Κανένα μέρος του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος αφτιού δεν πρέπει να υποβάλλεται σε διαλύματα
καθαρισμού με υπερήχους ή μηχανήματα.

10.1.3

Βαθμονόμηση ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Το Alpha OAE+ ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος βαθμονομείται στο εργοστάσιο πριν την παράδοση. Για αυτό μπορεί να
μην προβλέπεται πλήρες έτος μέχρι την επόμενη ημερομηνία βαθμονόμησης που ορίζεται στο πιστοποιητικό βαθμονόμησης
κατά την παραλαβή του Alpha OAE+.
Την πρώτη φορά που συνδέετε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος στο Alpha OAE+ και εκτελείτε μια δοκιμή, η ημερομηνία
βαθμονόμησης ορίζεται ώστε να υπάρχει ένα έτος μέχρι την επόμενη βαθμονόμηση.
Για να δείτε την ημερομηνία της επόμενης βαθμονόμησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πληροφορίες συστήματος. Πριν
εκτελέσετε την πρώτη δοκιμή, το πεδίο ημερομηνίας πρέπει να είναι κενό.

Συχνότητα βαθμονόμησης
Το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος πρέπει να βαθμονομείται σε ετήσια βάση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό τεχνικής
συντήρησης σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

10.2

Άκρα αφτιού
Τα άκρα αφτιών είναι μίας χρήσης και δεν πρέπει να καθαρίζονται.

σημείωση • Τα άκρα αφτιού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

10.3

Καθαρισμός του Alpha OAE+
•

Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το Alpha OAE+ και αποσυνδέστε το από κάθε εξωτερική παροχή
ρεύματος.

•

Αποσυνδέστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος από το Alpha OAE+.

•

Χρησιμοποιήστε ένα χαρτομάντηλο ποτισμένο με καθαριστικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του περιβλήματος, αποφύγετε τα παρακάτω χημικά:
•

Ισοπροπυλική αλκοόλη, 70%

•

Αιθανόλη, > συγκέντρωση 40%

•

Φορμαλδεΰδη

•

Διχλωρο-μετα-ξυλενόλη 5-10%

Εάν η απολύμανση του Alpha OAE+ είναι απαραίτητη, μερικά κατάλληλα εναλλακτικά διαλύματα καθαρισμού είναι αυτά που
περιέχουν:
•

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 3%, 30%

•

Υπεροξεικό οξύ 0,5-5%

•

Υποχλωριώδες νάτριο 1-10%

•

Γλουταραλδεΰδη 2-5%

•

O-φθαλδιαλδεΰδη (γνωστή ως OPA) 0,5-2%
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•

Γλυκονική χλωρεξιδίνη 2-4%

προσοχή • Να διασφαλίζετε πάντα ότι δεν εισέρχεται υγρασία στο ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος, τις υποδοχές
(σύνδεσμος διεπαφής δεδομένων και βύσματα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος) ή την κοιλότητα δοκιμής.

προσοχή • Ποτέ μην εμβαπτίζετε το Alpha OAE+ σε νερό ή άλλα καθαριστικά διαλύματα.

προσοχή • Η χρήση καθαριστικών άλλων των συνιστώμενων στο εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη
συσκευή (για παράδειγμα, ρωγμές καταπόνησης στο χυτό πλαστικό).

10.3.1

Καθαρισμός και απολύμανση της ενσωματωμένης κοιλότητας δοκιμής
Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα μαντήλι ποτισμένο σε οποιοδήποτε από τα συνιστώμενα διαλύματα καθαρισμού
που περιγράφονται στην ενότητα 10.3 για να καθαρίσετε την επιφάνεια εισόδου της κοιλότητας δοκιμής.

προσοχή • Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στην κοιλότητα δοκιμής.

Εάν η κοιλότητα δοκιμής έχει μολυνθεί με ρύπους από το άκρο του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος, βεβαιωθείτε ότι η
κοιλότητα δοκιμής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τοποθετώντας ένα κομμάτι ταινίας κατά μήκος της οπής εισόδου, και
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής συντήρησης για τον καθαρισμό ή/και την αντικατάσταση της
κοιλότητας δοκιμής.

10.4

Ασφάλεια και συντήρηση μπαταρίας

10.4.1

Πληροφορίες ασφάλειας
Κίνδυνος έκρηξης

Προειδοποίηση • Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από θερμότητα ή γυμνή φλόγα και μην την απορρίπτετε σε φωτιά
καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.

Προειδοποίηση • Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς η χημικού
εγκαύματος σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης. Μην αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε άνω των 60°C (140°F) ή καίτε.
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•

Ο εσφαλμένος χειρισμός, η εφαρμογή υπερβολικού ρεύματος φόρτισης ή η αντιστροφή των πόλων μπορεί να
υπερφορτίσει ή να καταστρέψει την μπαταρία.

•

Μην ανοίγετε, τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία.

•

Μην θέτετε τη μπαταρία σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
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•

10.4.2

Οι ακροδέκτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βραχυκυκλωθούν.

Αύξηση της διάρκειας ζωής τεχνικής συντήρησης
•

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας, το σταθμό βάσης και το φορτιστή που ορίζεται στα Παροχή
ισχύος και μπαταρία ► 81 και Σταθμός βάσης 1077 ► 82.

•

Φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου, όποτε είναι δυνατό.

•

Μην ρίχνετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε έντονες κρούσεις.

•

Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό χώρο.

•

Διατηρήστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας καθαρούς. Καθαρίστε με μαλακό πανί, εάν είναι απαραίτητο.

Ανανέωση μπαταρίας
Η χωρητικότητα της μπαταρίας σταδιακά υποβαθμίζεται από τους πολλούς κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης και την παλαίωση.
Συστήνεται να αντικαθιστάτε τη μπαταρία περίπου κάθε 12 με 18 μήνες.
Η ανάγκη ανανέωσης της μπαταρίας εξαρτάται από το μοτίβο χρήσης και την απαιτούμενη χωρητικότητα μπαταρίας.

10.4.3

Απόρριψη παλιών μπαταριών
σημείωση • Οι μπαταρίες ιόντων-λιθίου μπορούν να ανακυκλωθούν!

προσοχή • Απορρίψτε άμεσα τη χρησιμοποιημένη μπαταρία.

προσοχή • Φυλάξτε μακριά από παιδιά.

προσοχή • Μην αποσυναρμολογείτε και μην απορρίπτετε σε φωτιά.

Περιβαλλοντική προστασία
•

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων-λιθίου χάσει την ικανότητα φόρτισής της, βεβαιωθείτε ότι απορρίπτεται
σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή επιστρέψτε την στον έμπορό σας.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

69

Παραρτ. 1

Πρότυπα και ασφάλεια

Παραρτ. 1

Πρότυπα και ασφάλεια

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες και προειδοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η
ασφαλής απόδοση του Alpha OAE+. Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, εφόσον αντιστοιχούν, πρέπει να ακολουθούνται
πάντα.

Παραρτ. 1.1
Σύμβολο

Σύμβολα Alpha OAE+
Ορισμός
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Τύπου BF του IEC60601-1.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Γενικός ιατρικός εξοπλισμός αναφορικά με τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς και τους μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με το UL 60601-1, πρώτη έκδοση, 2003
CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90.
Συμμορφώνεται με την Κατευθυντήρια οδηγία περί ιατρικών συσκευών 93/42/EEC και την Κατευθυντήρια
οδηγία RoHS (2011/65/EC).
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που καλύπτεται από την Κατευθυντήρια οδηγία 2002/96/EC σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ).
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να φέρονται σε
ξεχωριστούς χώρους συλλογής στο τέλος της λειτουργικής ζωής τους. Αυτή η απαίτηση ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα σε μη ταξινομημένα δημοτικά απόβλητα.
Μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή και τα βοηθητικά της στοιχεία στην Otometrics ή σε οποιονδήποτε
προμηθευτή της Otometrics. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές στην περιοχή σας για
συστάσεις σχετικά με την απόρριψη.

Παραρτ. 1.2
Σύμβολο

Σύμβολα παρελκομένων
Ορισμός
Μη αποστειρωμένο προϊόν.

Να μην επαναχρησιμοποιείται.
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Παραρτ. 1.3
Σύμβολο

Πρότυπα και ασφάλεια

Σύμβολα σταθμού βάσης
Ορισμός
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Κατάλληλο για συνεχές ρεύμα μόνο.
Συμμορφώνεται με την Κατευθυντήρια οδηγία περί ιατρικών συσκευών 93/42/EEC και την Κατευθυντήρια
οδηγία RoHS (2011/65/EC).
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που καλύπτεται από την Κατευθυντήρια οδηγία 2002/96/EC σχετικά με τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ).
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να φέρονται σε
ξεχωριστούς χώρους συλλογής στο τέλος της λειτουργικής ζωής τους. Αυτή η απαίτηση ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα σε μη ταξινομημένα δημοτικά απόβλητα.
Μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή και τα βοηθητικά της στοιχεία στην Otometrics ή σε οποιονδήποτε
προμηθευτή της Otometrics. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές στην περιοχή σας για
συστάσεις σχετικά με την απόρριψη.

Παραρτ. 1.4

Σημειώσεις προειδοποίησης - Alpha OAE+

Προειδοποίηση • Οι παρακάτω συνθήκες ή πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή κίνδυνο για τον ασθενή
ή/και το χρήστη:

•

Μην συνδέεται καμία εξωτερική συσκευή (π.χ. εκτυπωτή) στο Alpha OAE+ κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

•

Εάν το Alpha OAE+ χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια επέμβασης, το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος και οι σύνδεσμοι
δεν πρέπει να αγγίζουν αγώγιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της γείωσης.

•

Η υποδοχή του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος προορίζεται για τη σύνδεση του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
αφτιού ή του συνδέσμου αφτιού στο Alpha OAE+. Καμία άλλη συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε αυτή την υποδοχή.

•

Αποφύγετε την τυχαία επαφή μεταξύ συνδεδεμένων αλλά μη χρησιμοποιούμενων μερών και άλλων αγώγιμων μερών,
συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται σε προστατευτική γείωση.

•

Μην αποθηκεύετε ή χειρίζεστε το Alpha OAE+σε θερμοκρασίες και υγρασία που υπερβαίνουν τις τιμές που ορίζονται
στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές, Περιβάλλον λειτουργίας.

•

Μην χρησιμοποιείτε το όργανο παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών (αερίων).

•

Κανένα μέρος δεν πρέπει να φαγωθεί, καεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για σκοπούς πέραν των
εφαρμογών ακοομετρίας.

•

Συστήνεται να εκτελείται ετήσια βαθμονόμηση στο Alpha OAE+ και το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος. Επιπλέον,
συστήνεται η βαθμονόμηση να εκτελείται εάν ο εξοπλισμός έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

•

Για λόγους ασφάλειας και λόγω των επιπτώσεων στην ΗΜΣ, τα παρελκόμενα που συνδέονται στα εξαρτήματα εξόδου
του εξοπλισμού πρέπει να είναι πανομοιότυπα με τον τύπο που παρασχέθηκε με το σύστημα.
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•

Τα αναλώσιμα παρελκόμενα, όπως άκρα αφτιών, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται και πρέπει να αντικαθίστανται
μεταξύ των ασθενών για την αποτροπή της διασταυρούμενης μόλυνσης.

•

Συστήνεται η συσκευή να μην στοιβάζεται με άλλον εξοπλισμό και να μην τοποθετείται σε χώρο με ανεπαρκή εξαερισμό,
καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής. Εάν στοιβαχθεί ή τοποθετηθεί δίπλα σε άλλο
εξοπλισμό, διασφαλίστε ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργία της συσκευής.

•

Αυτή η κλάση εξοπλισμού επιτρέπεται σε οικιακές εγκαταστάσεις, όταν χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία ενός
επαγγελματία υγείας.

•

Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του Alpha OAE+ είναι πολύ χαμηλές και δεν ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολή σε
κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά μπορεί να προκύψει αρνητική επίδραση ή απώλεια λειτουργίας άλλων τοπικών
συσκευών, εάν τοποθετηθούν κοντά στο Alpha OAE+.

•

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο σταθμός βάσης δεν είναι εντός της εμβέλειας του ασθενούς.
•

•

Κατά τη συναρμολόγηση ενός ηλεκτρικού ιατρικού συστήματος, το πρόσωπο που εκτελεί τη
συναρμολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ο λοιπός συνδεδεμένος εξοπλισμός που δεν
συμμορφώνεται με τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας με αυτό το προϊόν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του
συνολικού επιπέδου ασφάλειας του συστήματος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευή από ή
κατόπιν σύστασης επαγγελματία ιατρού.

Παραρτ. 1.5

Σημειώσεις προειδοποίησης - σταθμός βάσης
•

Παραρτ. 1.6

Χρησιμοποιείτε μόνο την παροχή ρεύματος που ορίζεται στις Τεχνικές προδιαγραφές, Προσαρμογέας
ισχύος.

Εγγύηση

Το Alpha OAE+ φέρει εγγύηση κατά γνήσιων ελαττωμάτων υλικού και εργασίας. Φέρει επίσης εγγύηση για την απόδοσή του
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για ένα πλήρες διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς.
Η εγγύηση δεν ισχύει για την μπαταρία, τα φθειρόμενα μέρη και τα μέρη μιας χρήσης.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τα όργανα που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένους διανομείς ή αντιπροσώπους. Ο
αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το όργανο στον εξουσιοδοτημένο διανομέα ή αντιπρόσωπο με δικό του κόστος αποστολής.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει θραύση ή αστοχία λόγω παραποίησης, κακής χρήσης, αμέλειας, ατυχημάτων,
τροποποίησης ή αποστολής και ακυρώνεται εάν το όργανο δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Επιστρέψτε το όργανο στον τοπικό διανομέα ή αντιπρόσωπο για υπηρεσίες εγγύησης!

Σημαντικό • Η εγγύηση καθίσταται άκυρη εάν δεν τηρηθούν αυστηρά οι οδηγίες καθαρισμού του ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος. Εάν το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος δεν καθαρίζεται τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες, η
κυψελίδα μπορεί να φράξει το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος, όπου περιέχονται ευαίσθητα εξαρτήματα τα οποία
μπορεί να υποστούν βλάβη.
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Επισκευή, εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τακτικοί έλεγχοι

Εάν το Alpha OAE+ ως έχει βρεθεί να είναι ελαττωματικό ή διαφέρει με κάποιον τρόπο από τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή, ένας εξουσιοδοτημένος έμπορος θα επισκευάσει, αντικαταστήσει ή βαθμονομήσει εκ νέου το όργανο, χωρίς
κόστος για τον αγοραστή, ενώ το Alpha OAE+ βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης.
Η τεχνική συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή
του εξοπλισμού ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη λειτουργική ασφάλεια, αξιοπιστία και
απόδοση του εξοπλισμού που έχει υποστεί τεχνική συντήρηση ή επισκευή από άλλα μέρη.
Μετά την επισκευή, ένας πιστοποιημένος μηχανολόγος ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια του
συνόλου του εξοπλισμού.
Η βαθμονόμηση πρέπει να εκτελείται ετησίως από κατάλληλα πιστοποιημένο προσωπικό με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Παραρτ. 1.7.1

Δήλωση
Όλες οι συσκευές του τύπου Alpha OAE+ πρέπει να ελέγχονται και να βαθμονομούνται ετησίως από κέντρο τεχνικής
συντήρησης εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

Παραρτ. 1.8

Κατασκευαστής

Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Δανία
( +45 45 75 55 55
www.otometrics.com

Παραρτ. 1.8.1

Ευθύνη κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής θα θεωρείται υπεύθυνος για ζητήματα ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόδοσης του εξοπλισμού μόνο εάν:
•

Το σύνολο των ενεργειών συναρμολόγησης, επέκτασης, αναπροσαρμογής, τροποποιήσεων ή επισκευών εκτελούνται
από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

•

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία συνδέεται ο εξοπλισμός είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις EN/IEC.

•

Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη λειτουργική ασφάλεια, αξιοπιστία και
απόδοση του εξοπλισμού που έχει υποστεί τεχνική συντήρηση ή επισκευή από άλλα μέρη.
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Μηνύματα κατάστασης και σφάλματος

Παραρτ. 2.1

Μηνύματα σχετικά με τη συσκευή

Μήνυμα σφάλματος
ή

Αιτία

Λύση

•

Το φορτίο της μπαταρίας
είναι χαμηλό.

•

Επαναφορτίστε το Alpha OAE+ ή
αντικαταστήστε τη μπαταρία με
ανταλλακτική.

•

Η εφεδρική ισχύς του
ρολογιού πραγματικού
χρόνου έχει εξαντληθεί
πλήρως.

•

Ρυθμίστε την ώρα και την
ημερομηνία: Επιλέξτε Ρυθμίσεις >
Ημερομηνία και Ώρα.

•

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
σας.

Χαμηλή τάση μπαταρίας
Τα δεδομένα ρολογιού πραγματικού
χρόνου δεν είναι έγκυρα. Ρυθμίστε την
ώρα και την ημερομηνία.

Αστοχία υλικού εξοπλισμού

Σφάλμα ρολογιού πραγματικού χρόνου

•

Σφάλμα αυτοελέγχου.

•

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
σας.

Σφάλμα μνήμης

•

Σφάλμα αυτοελέγχου.

•

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
σας.

Δυσλειτουργία Codec

•

Σφάλμα αυτοελέγχου.

•

Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν το
μήνυμα εμφανιστεί ξανά,
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
σας.
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Παραρτ. 2.2

Μηνύματα σχετικά με τη χρήση και τις δοκιμές

Μήνυμα σφάλματος

Αιτία

Λύση

Επιτεύχθηκε ο μέγιστος
αριθμός ασθενών. Δεν
είναι δυνατή η
δημιουργία νέου
ασθενούς.

•

Δεν υπάρχει
διαθέσιμος χώρος στη
μνήμη για την
προσθήκη
περισσότερων
ασθενών ή δοκιμών.

•

Διαγραφή ασθενών και δοκιμών.

ΑΣΤΟΧΙΑ ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος

•

Το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος
δεν πέτυχε στη δοκιμή.
Μπορεί να υπάρχουν
πολλοί λόγοι:

•

Βεβαιωθείτε ότι το άκρο ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος είναι καθαρό και ότι τα κανάλια δεν είναι
φραγμένα.

•

Βεβαιωθείτε ότι η κοιλότητα δοκιμής δεν είναι φραγμένη
π.χ. από σκόνη, χνούδι, και τα συναφή.

–

το άκρο
ακροφυσίου
παροχής
ερεθίσματος είναι
φραγμένο

•

Αντικαταστήστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος με
ένα ανταλλακτικό και εκτελέστε τη δοκιμή ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος για να καθορίσετε εάν το
ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος έχει υποστεί ζημιά.

–

η κοιλότητα
δοκιμής είναι
φραγμένη

–

το ακροφύσιο
παροχής
ερεθίσματος έχει
υποστεί βλάβη

Εντοπίστηκε πολύ
μεγάλη διαφορά
μεταξύ των επιπέδων
των ηχείων.

•

Καθαρίστε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και
επαναλάβετε τη δοκιμή.

•

Αντικαταστήστε το άκρο ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος με ανταλλακτικό και επαναλάβετε τη δοκιμή.

Το περιβάλλον
δοκιμής είναι πολύ
θορυβώδες.

•

Μειώστε το θόρυβο (ομιλίες, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ).

Αναντιστοιχία ηχείου

Υπερβολικός θόρυβος
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Μήνυμα σφάλματος

Αιτία

Λύση

Υψηλό ερέθισμα

•

Το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος
δεν προσαρμόζεται
καλά στον ακουστικό
πόρο.

•

Προσπαθήστε να επανατοποθετήσετε το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος.

•

Το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος
δεν βρίσκεται στον
ακουστικό πόρο.

•

Το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος
δεν προσαρμόζεται
καλά στον ακουστικό
πόρο.

•

Προσπαθήστε να επανατοποθετήσετε το ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος. Εάν το πρόβλημα επιμείνει,
καθαρίστε το άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος ή
αντικαταστήστε το με ανταλλακτικό.

•

Το άκρο ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος
είναι φραγμένο.

•

Οι ετικέτες δεν έχουν
προσαρμοστεί σωστά
στον εκτυπωτή
ετικετών ή υπάρχει
εμπλοκή χαρτιού.

•

Προσαρμόστε ξανά τις ετικέτες και διορθώστε τυχόν
εμπλοκή της τροφοδοσίας χαρτιού.

Χαμηλό ερέθισμα

Σφάλμα τροφοδοσίας
χαρτιού
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Παραρτ. 3.1

Παρελκόμενα

Τα τυπικά παρελκόμενα και τα προαιρετικά παρελκόμενα ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε χώρα - συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Τυπικά παρελκόμενα
Θήκη μεταφοράς
Σταθμός βάσης, συμπεριλαμβανομένου προσαρμογέα ισχύος και καλωδίου USB
Κιτ εκκίνησης (περιλαμβάνει άκρα αφτιού, άκρα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος και εργαλείο καθαρισμού άκρου
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος)
Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος (Καλώδιο Μήκος κατά προσέγγιση 150 εκ./περίπου 59 ίντσες)
Εγχειρίδιο χρήσης
Μπαταρία
Πανί καθαρισμού

Προαιρετικά παρελκόμενα
Άκρα αφτιού
Άκρα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Εργαλείο καθαρισμού άκρου ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Εκτυπωτής ετικετών με καλώδιο εκτυπωτή
Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος (Μήκος κατά προσέγγιση 150 εκ./περίπου 59 ίντσες)
Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας
Τα τυπικά παρελκόμενα και τα προαιρετικά παρελκόμενα ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε χώρα - συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Παραρτ. 3.2

Τεχνικές μέτρησης

TEOAE
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Μέθοδος αξιολόγησης:

Μέσος όρος στάθμισης θορύβου, μέτρηση σημαντικών κορυφών σήματος

Ερέθισμα:

Μη γραμμική ακολουθία κλικ

Επίπεδο ερεθίσματος:

75 dB(A) ± 5 dB σε σύνδεσμο 2 cc, αυτο-βαθμονόμηση ανάλογα με την ένταση
του ακουστικού πόρου

Ρυθμός κλικ:

67-76 κλικ ανά δευτερόλεπτο (τυχαιοποιημένο)

Φίλτρο εισόδου:

1 έως 4 kHz

Προβολή δοκιμής:

Μέση κυματομορφή, αρ. κορυφών TEOAE, στάθμη θορύβου, επίπεδο
τεχνουργημάτων, επίπεδο σταθερότητας και πρόοδος δοκιμής

Προβολή αποτελέσματος:

Μέση κυματομορφή, αρ. κορυφών TEOAE και συνολικά αποτελέσματα
Επιτυχές/Σαφής Απόκριση ή Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση. Στο
στοιχείο Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση αναφέρεται επίσης ο η στάθμη
θορύβου, το επίπεδο τεχνουργημάτων και το επίπεδο σταθερότητας.
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DPOAE
Μέθοδος αξιολόγησης:

Στατιστικά φάσης σταθμισμένου θορύβου

Ερέθισμα:

Κύριο ζεύγος τόνου, F2/F1 = 1.24

Διαθέσιμες συχνότητες δοκιμής:

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

Προεπιλεγμένες συχνότητες δοκιμής:

F2 = 2, 3, 4 και 5 kHz (Επιτυχές/Σαφής απόκριση στις 3 από τις 4)

Προεπιλεγμένο επίπεδο δοκιμής:

L1/L2 = 65/55 dB SPL

Προβολή δοκιμής:

Γράφημα DP, επίπεδο DPOAE, στάθμη θορύβου

Προβολή αποτελέσματος:

Συνολική Επιτυχία/Σαφής απόκριση ή Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση,
γράφημα DP με DPOAE και στάθμη θορύβου.

SNR:

6 - 8 dB

Ελάχιστο πλάτος συχνότητας:

- 5 dB

Παραρτ. 3.3

Συσκευή

Το MADSEN Alpha OAE+ είναι τύπου 1077 της Natus Medical Denmark ApS.

Dimensions (Διαστάσεις)
Περίπου

200 x 73 x 34 χλστ. (7,9 x 2,9 x 1,3 ίντσες)

Βάρος
Περίπου

240 g (8.5 oz) χωρίς τη μπαταρία
280 g (9.9 oz) με τη μπαταρία

Display (Οθόνη)
Τύπος:

Έγχρωμη οθόνη αφής TFT, με ρυθμίσιμο οπίσθιο φωτισμό LED

Διαστάσεις:

89,4 χλστ. (3,5 ίντσες)

Ανάλυση:

240 x 320 pixel

Πληκτρολόγιο
Ανθεκτική οθόνη αφής (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γάντια)

Ήχος
Ενσωματωμένο ηχείο για τους ήχους πλήκτρων και τους ήχους Επιτυχές/Σαφής απόκριση και Παραπομπή/Χωρίς σαφή

απόκριση

Ρυθμίσεις γλώσσας
Μέχρι και 7 επιλέξιμες από το χρήστη γλώσσες διατίθενται στο πακέτο επιλεγμένων γλωσσών

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+
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Μνήμη
Χωρητικότητα μνήμης ασθενών:

Μέγ. 250 ασθενείς

Χωρητικότητα μνήμης δοκιμών:

Μέγ. 500 δοκιμές

Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος OAE:

14 ακίδων ODU Medisnap - Για ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος OAE

Ρολόι πραγματικού χρόνου
Ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου για τη χρονική σήμανση των μετρήσεων. Το ρολόι συγχρονίζεται αυτόματα με το
ρολόι του υπολογιστή όταν συνδέεται στο σταθμό βάσης.
Ακρίβεια:

Μέγ. απόκλιση 12 λεπτά/έτος

Εφεδρεία:

Ελάχ. 7 ημέρες, όταν η μπαταρία αφαιρεθεί από τη μονάδα

Διεπαφές δεδομένων
Υπολογιστής:

Μετάδοση δεδομένων μέσω υπερύθρων στο σταθμό βάσης - Διεπαφή USB από
το σταθμό βάσης στον υπολογιστή

Εκτυπωτής ετικετών:

Μετάδοση δεδομένων μέσω υπερύθρων στο σταθμό βάσης - Διεπαφή RS232
από το σταθμό βάσης στον εκτυπωτή ετικετών

Μόντεμ:

Μετάδοση δεδομένων μέσω υπερύθρων στο σταθμό βάσης - Διεπαφή RS232
από το σταθμό βάσης σε μόντεμ

Περιβάλλον μεταφοράς και αποθήκευσης
Εύρος θερμοκρασίας:

-20 - +60°C (-4 - 140°F)

Εύρος υγρασίας:

10 - 90 % σχετική, χωρίς συμπύκνωση

Πίεση αέρα

500 hPa έως 1040 hPa

Περιβάλλον λειτουργίας
Τρόπος λειτουργίας:

Συνεχόμενη

Εύρος θερμοκρασίας:

10 - 40°C (50 - 104°F)

Εύρος υγρασίας:

30 - 90 % σχετική, χωρίς συμπύκνωση

Πίεση αέρα

500 hPa* to 1060 hPa
*Στις τοποθεσίες όπου η κανονική πίεση αέρα είναι κάτω από 800 hPa
(υψόμετρα μεγαλύτερα των 2000 μέτρων), συστήνεται νέα βαθμονόμηση του
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος OAE.
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Warm-up time (Χρόνος
προθέρμανσης)

Τεχνικές προδιαγραφές

< 20 δευτερόλεπτα.

σημείωση • Ο χρόνος προθέρμανσης πρέπει να επεκτείνεται, εάν το MADSEN Alpha OAE+ έχει αποθηκευτεί σε
ψυχρό περιβάλλον.

Απόρριψη
Το MADSEN Alpha OAE+ μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά ηλεκτρονικά απορρίμματα, σύμφωνα με την ΑΗEE και τους
τοπικούς κανονισμούς.

Απαραίτητη απόδοση
Το MADSEN Alpha OAE+ δεν έχει απαραίτητη απόδοση.

Πρότυπα
Ασφάλεια:
EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
Με εσωτερική τροφοδοσία, Τύπος BF, IPX0
IEC 60601-2-40:2016 και EN 60601-2-40:1998

ΗΜΣ:

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

Ωτοακουστικές εκπομπές:

Παραρτ. 3.4

IEC 60645-6:2009, Τύπος 2 και EN 60645-6:2010, Τύπος 2

Παροχή ισχύος και μπαταρία

Συσκευή
Τάση παροχής:

Ονομ. 3.70 V,
Μέγ. 4.20 V,
Ελάχ. 3.20 V (μετρημένη με φορτίο συσκευής)

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος μπαταρίας:

1.5 W κατά τη μέτρηση

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας:

8 ώρες συνεχούς χρήσης (βάσει σεναρίου τυπικής χρήσης: Η πραγματική χρήση
μπορεί να επηρεάσει το χρόνο ζωής της μπαταρίας.)

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας:

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας 5 βημάτων

Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης
Alpha OAE+:

80% φορτισμένο: 4½ ώρες
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Μπαταρία

προσοχή • Χρησιμοποιείτε μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία που παρέχεται από το Natus Medical Denmark ApS,
Αρ. εξαρτήματος 8-73-02400. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Τύπος μπαταρίας:

Παραρτ. 3.5

Επαναφορτιζόμενη ιόντων-λιθίου 3.7 V/1800 mAh (6.7 Wh), πλήρως
φορτισμένη

Σταθμός βάσης 1077

Διεπαφή υπολογιστή
Τύπος διεπαφής:

USB 2.0, πλήρους ταχύτητας

Ισχύς USB:

Χρησιμοποιεί <100 mA ρεύματος από τη διεπαφή USB

Διεπαφή εκτυπωτή/μόντεμ
Τύπος διεπαφής:

RS232

Τύπος συνδέσμου:

6-πολικός Mini Din

Είσοδος ισχύος DC
Τάση εισόδου:

5 V DC ±5%

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος όταν το
Alpha OAE+ είναι συνδεδεμένο στο
σταθμό βάσης:

5 VA (5 V, 1.0 A)

Μέγ. κατανάλωση ισχύος όταν το Alpha
OAE+ δεν είναι συνδεδεμένο στο σταθμό
βάσης:

0.25 VA (5 V, 50 mA)

Προσαρμογέας ισχύος
Τάση εισόδου/εύρος:

100-240 V AC, 50-60 Hz

Τάση εξόδου:

5,0 V συνεχούς ρεύματος

Ρεύμα εξόδου:

Ελάχιστο 1.0 A

Τύποι πρίζας παροχής ρεύματος:

ΗΠΑ, ΗΒ, Ευρώπη και Αυστραλία

Παραρτ. 3.6

Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος ΟΑΕ

DPOAE
Τύπος:
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EP-DP της PATH Medical Gmbh
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Καλώδιο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Εύκαμπτο, θωρακισμένο καλώδιο. Μήκος κατά προσέγγιση 150 εκ./περίπου 59 ίντσες

Dimensions (Διαστάσεις)
Σώμα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος:

20 χλστ. Ø x 23 x 11 χλστ. (0,8 ίντσες Ø x 0,9 ίντσες x 0,43 ίντσες)

Άκρο ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος:

3,3 χλστ. Ø x 10 χλστ. (0,13 ίντσες Ø x 0,4 ίντσες)

Βάρος
Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος συμπερ. Περίπου 4.5 g
άκρου ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος:

Άκρα αφτιού
Άκρο δένδρου σιλικόνης:

5 - 8 χλστ., Μπλε
7 - 11 χλστ., Πορτοκαλί
11 - 15 χλστ., Κόκκινο

Αφρώδες άκρο:

Μικρό, 11 χλστ., Πορτοκαλί
Μεσαίο, 12 χλστ., Πορτοκαλί
Μεγάλο, 14 χλστ. Πορτοκαλί

Παραρτ. 3.7

Κατηγορία συσκευής

II a (σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ Παράρτημα IX)
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Παραρτ. 3.8

Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

•

Το MADSEN Alpha OAE+ είναι μέρος ενός ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος και κατά συνέπεια υπόκειται σε ειδικά
προληπτικά μέτρα ασφάλειας. Για αυτό το λόγο, οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που παρέχονται στο παρόν
έγγραφο πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια.

•

Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλών συχνοτήτων, όπως κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται να
παρεμβάλλονται με τη λειτουργία του MADSEN Alpha OAE+.

IEC 60601-1-2:2014 και EN 60601-1-2:2015
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το MADSEN Alpha OAE+ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+ πρέπει
να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Ομάδα 1

MADSEN Alpha OAE+ χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική

CISPR 11

λειτουργία του. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν
ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε γειτονικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Κατηγορία Β

CISPR 11

Το MADSEN Alpha OAE+ είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένου του οικιακού περιβάλλοντος και των περιβαλλόντων που είναι άμεσα
συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια

Αρμονικές εκπομπές IEC

Δεν αντιστοιχεί

οικιακής χρήσης.

61000-3-2
Διακυμάνσεις

Δεν αντιστοιχεί

τάσης/εκπομπές
διακύμανσης τάσης IEC
61000-3-3

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το MADSEN Alpha OAE+ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+ πρέπει
να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

επίπεδο δοκιμής
Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις

+/- 8 kV επαφής

+/- 8 kV επαφής

Τα δάπεδα πρέπει να είναι ξύλινα, από σκυρόδεμα ή

(ESD)

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

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

από κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα είναι

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV αέρα

+/- 8 kV, +/- 15 kV αέρα

καλυμμένα από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %.
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Γρήγορα μεταβατικά

+/- 2 kV για γραμμές

+/- 2 kV για γραμμές

Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να

ρεύματα/ριπές ηλεκτρικού

τροφοδοσίας ρεύματος

τροφοδοσίας ρεύματος

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

ρεύματος IEC 61000-4-4

+/- 1 kV για γραμμές

+/- 1 kV για γραμμές

περιβάλλοντος.

εισόδου/εξόδου

εισόδου/εξόδου
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Τεχνικές προδιαγραφές

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή +/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να
(ές)

(ές)

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

+/- 2 kV γραμμή(ές) προς γείωση

Δεν αντιστοιχεί

περιβάλλοντος.

+/- 2 kV γραμμή(ές) εισόδου

Δεν αντιστοιχεί

συνεχούς ρεύματος προς τη

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή

γείωση

(ές) εισόδου συνεχούς ρεύματος

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή Δεν αντιστοιχεί
(ές) εισόδου συνεχούς ρεύματος
+/- 2 kV γραμμή(ές)
Εισόδου/Εξόδου προς τη γείωση
Βυθίσεις τάσης, σύντομες

0 % U T, 0,5 κύκλος

0 % U T, 0,5 κύκλος

Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να

διακοπές και διακυμάνσεις

Στις 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Στις 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

τάσης στις γραμμές εισόδου

270° και 315°

270° και 315°

περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+

τροφοδοσίας ρεύματος IEC

0 % U T, 1 κύκλος

0 % U T, 1 κύκλος

απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών

61000-4-11

και

και

του δικτύου διακοπής ρεύματος, συστήνεται το

70 % U T, 25/30 κύκλοι

70 % U T, 25/30 κύκλοι

MADSEN Alpha OAE+ να τροφοδοτείται από μονάδα

Μονή φάση: στις 0°

Μονή φάση: στις 0°

αδιάλειπτης παροχής ισχύος ή μπαταρία.

Διακοπές τάσης στις γραμμές 0 % U T, 250/300 κύκλοι

0 % U T, 250/300 κύκλοι

εισόδου τροφοδοσίας
ρεύματος IEC 61000-4-11
Μαγνητικό πεδίο

30 A/m

συχνότητας ισχύος

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες

Τα μαγνητικά πεδία της συχνότητας ισχύος πρέπει να

που μπορούν να επηρεαστούν

βρίσκονται σε χαρακτηριστικά επίπεδα μιας τυπικής

(50/60 Hz)

θέσης σε σύνηθες εμπορικό ή νοσοκομειακό

IEC 61000-4-8

περιβάλλον.

Το U T είναι η τάση του δικτύου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα για χρήση σε περιβάλλον Επαγγελματικής φροντίδας
υγείας
Το MADSEN Alpha OAE+ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+ πρέπει
να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

επίπεδο δοκιμής
Επαγόμενες

3 V rms

3 V rms

ραδιοσυχνότητες

150 kHz έως 80 MHz

150 kHz έως 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IΖώνες ISM

IΖώνες ISM

Εκπεμπόμενη

10 V/m

10 V/m

ραδιοσυχνότητα

80 MHz έως 2,7 GHz

80 MHz έως 2,7 GHz

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-3

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

85

Παραρτ. 3

Τεχνικές προδιαγραφές

Πεδία εγγύτητας από

27 V/m

27 V/m

Η απόσταση διαχωρισμού μεταξύ οποιωνδήποτε

ασύρματο εξοπλισμό

386 MHz

386 MHz

ηλεκτρονικών μερών του MADSEN Alpha OAE+ και

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

ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

απορρόφηση και ανάκλαση των δομών, αντικειμένων

28 V/m

28 V/m

και ατόμων.

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

επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων
IEC 61000-4-3

οποιουδήποτε ασύρματου εξοπλισμού επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30
εκ. (11,8 ίντσες).

Σημείωση: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να
μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιστάσεις. Η

IEC 60601-1-2:2007 και EN 60601-1-2:2007
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το MADSEN Alpha OAE+ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+ πρέπει
να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Ομάδα 1

MADSEN Alpha OAE+ χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική

CISPR 11

λειτουργία του. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν
ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε γειτονικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Κατηγορία Β

CISPR 11

Το MADSEN Alpha OAE+ είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένου του οικιακού περιβάλλοντος και των περιβαλλόντων που είναι άμεσα
συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια

Αρμονικές εκπομπές IEC

Δεν αντιστοιχεί

οικιακής χρήσης.

61000-3-2
Διακυμάνσεις

Δεν αντιστοιχεί

τάσης/εκπομπές
διακύμανσης τάσης IEC
61000-3-3

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το MADSEN Alpha OAE+ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+ πρέπει
να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

επίπεδο δοκιμής
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Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις

+/- 6 kV επαφής

+/- 6 kV επαφής

Τα δάπεδα πρέπει να είναι ξύλινα, από σκυρόδεμα ή

(ESD)

+/- 8 kV αέρα

+/- 8 kV αέρα

από κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα είναι

IEC 61000-4-2

καλυμμένα από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %.

Γρήγορα μεταβατικά

+/- 2 kV για γραμμές

+/- 2 kV για γραμμές

Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να

ρεύματα/ριπές ηλεκτρικού

τροφοδοσίας ρεύματος

τροφοδοσίας ρεύματος

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

ρεύματος IEC 61000-4-4

+/- 1 kV για γραμμές

+/- 1 kV για γραμμές

περιβάλλοντος.

εισόδου/εξόδου

εισόδου/εξόδου

Υπέρταση IEC 61000-4-5

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή +/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να
(ές)

(ές)

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

+/- 2 kV γραμμή(ές) προς γείωση

+/- 2 kV γραμμή(ές) προς γείωση

περιβάλλοντος.

Βυθίσεις τάσης, σύντομες

<5 % U T (>95 % βύθιση σε U T) για

<5 % U T (>95 % βύθιση σε U T) για

Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να

διακοπές και διακυμάνσεις

0,5 κύκλους

0,5 κύκλους

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

τάσης στις γραμμές εισόδου

40 % UT (60 % βύθιση σε U T) για 5 40 % UT (60 % βύθιση σε U T) για 5 περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+

τροφοδοσίας ρεύματος IEC

κύκλους

κύκλους

απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών

61000-4-11

70 % U T (30 % βύθιση σε U T) για

70 % U T (30 % βύθιση σε U T) για

του δικτύου διακοπής ρεύματος, συστήνεται το

25 κύκλους

25 κύκλους

MADSEN Alpha OAE+ να τροφοδοτείται από μονάδα

<5 % U T (>95 % βύθιση σε U T) για

<5 % U T (>95 % βύθιση σε U T) για

αδιάλειπτης παροχής ισχύος ή μπαταρία.

5 δευτ.

5 δευτ.

3 A/m

3 A/m

Μαγνητικό πεδίο

Τα μαγνητικά πεδία της συχνότητας ισχύος πρέπει να

συχνότητας ισχύος

βρίσκονται σε χαρακτηριστικά επίπεδα μιας τυπικής

(50/60 Hz)

θέσης σε σύνηθες εμπορικό ή νοσοκομειακό

IEC 61000-4-8

περιβάλλον.

Το U T είναι η τάση του δικτύου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται στην υποστήριξη ζωής
Το MADSEN Alpha OAE+ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+ πρέπει
να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

επίπεδο δοκιμής
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Επαγόμενες

3 V rms

3 V rms

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών

ραδιοσυχνότητες

150 kHz έως 80 MHz

150 kHz έως 80 MHz

ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πιο

IEC 61000-4-6

κοντά σε οιοδήποτε τμήμα του MADSEN Alpha OAE+,
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων του, από τη
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που
υπολογίζεται από την εξίσωση που αντιστοιχεί στη
συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:
d = 1,2

Εκπεμπόμενη

3 V/m

3 V/m

ραδιοσυχνότητα

80 MHz έως 2,5 GHz

80 MHz έως 2,5 GHz

IEC 61000-4-3

d = 1,2

για 80 MHz έως 800 MHz

d = 2,3

για 80 MHz έως 2,5 GHz,

όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του πομπού
σε watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του
πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Οι δυνάμεις πεδίου σταθερών πομπών
ραδιοσυχνοτήτων, όπως ορίζονται από την
ηλεκτρομαγνητική μελέτη της τοποθεσίας, α πρέπει να
είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης για
κάθε εύρος συχνοτήτων. β
Εγγύς εξοπλισμού που είναι δεικτοδοτημένος με αυτό
το σύμβολο ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές:

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιστάσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την
απορρόφηση και ανάκλαση των δομών, αντικειμένων και ατόμων.
a. Οι δυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσεις (κινητών/ασύρματων) τηλεφώνων και επίγειων φορητών ραδιοφώνων, ερασιτεχνικών
ραδιοφωνικών σταθμών, ραδιοφωνικών εκπομπών στα AM και FM και τηλεοπτικών μεταδόσεων δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια θεωρητικά.
Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο
ηλεκτρομαγνητικής μελέτης της τοποθεσίας. Εάν η μετρημένη δύναμη πεδίου στη θέση χρήσης του MADSEN Alpha OAE+ υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον
επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, το MADSEN Alpha OAE+ πρέπει να παρατηρηθεί για να διαπιστωθεί η κανονική λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί
αντικανονική απόδοση, μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως εκ νέου προσανατολισμός ή μετατόπιση του MADSEN Alpha OAE+.
b. Στο εύρος συχνότητας 150 kHz έως 80 MHz, οι δυνάμεις πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων και του MADSEN Alpha OAE+
Το MADSEN Alpha OAE+ προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπεμπόμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων είναι
ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης του MADSEN Alpha OAE+ μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια
ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και του MADSEN Alpha OAE+ όπως συστήνεται
παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού

του πομπού

m

W
150 kHz έως 80 MHz

80 MHz έως 800 MHz

800 MHz έως 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

Για τους πομπούς με ονομαστική αξία στη μέγιστη ισχύ εισόδου που δεν αναγράφονται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m)
μπορεί να εκτιμηθεί με την εξίσωση που χρησιμοποιείται για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε watts (W)
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιστάσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την
απορρόφηση και ανάκλαση των δομών, αντικειμένων και ατόμων.
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Δείκτης

Δείκτης
Σύνδεση ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος στο
Alpha OAE+ 24

A

συντήρηση 65

AlphaOAE+
ενεργοποίηση.Ενεργοποίηση του
Alpha OAE+.Έναρξη του
Alpha OAE+.Alpha OAE+

σώμα 12
τοποθέτηση άκρου αφτιού 26
Αλλαγή
μπαταρία 14

έναρξη 18

Αποθήκευση του Alpha OAE+ 12
Απόρριψη

D
Display (Οθόνη) 12
DPOAE

άκρα αφτιού 67
παλιά μπαταρία 69

αποτελέσματα δοκιμής 34

συσκευή 70

διαδικασία δοκιμής 29, 31

Αποσυσκευασία 9
Αποτέλεσμα δοκιμής

δοκιμή 32

DPOAE 34
S
Settings (Ρυθμίσεις) 53

TEOAE 39
Αποτελέσματα

T

προβολή δοκιμής 43
Ασθενής

TEOAE
αποτελέσματα δοκιμής 39
διαδικασία δοκιμής 36

προετοιμασία 26
Αυτόματη απενεργοποίηση 18
Αφαίρεση
ασθενής 62

Α
Αιχμηρά όργανα, χρήση επάνω στην
οθόνη 12
Άκρα αφτιού
απόρριψη 67
συντήρηση 67
τοποθέτηση στο ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος 26
Άκρο ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος
καθαρισμός 65
συντήρηση 65
Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος
άκρο 12
καθαρισμός άκρου 65
καλώδιο 12
προβολή 12
προετοιμασία για δοκιμή 24
σύνδεση στο Alpha OAE+.

δοκιμή 63
μπαταρία 14
Β
Βαθμονόμηση ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος
συντήρηση 67
Γ
Γενικά κουμπιά 62
Δ
Δεδομένα
διαγραφή δεδομένων
ασθενούς 62
Δεδομένα ασθενούς
διαγραφή 62
επεξεργασία 22
Διαγραφή ασθενούς 62
Διαγραφή δοκιμής 63
Διαγραφή όλων των ασθενών 64
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Διάρκεια λειτουργικής ζωής
αύξηση 69
Διαχείριση ασθενή
επεξεργασία δεδομένων
ασθενούς 22

Κ
Καθαρισμός 65
άκρο ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος 65
κοιλότητα δοκιμής 68

εύρεση ασθενούς 21

συσκευή 67

Διαχείριση ασθενών 20
προσθήκη νέου ασθενούς 20
Δοκιμή
αποτελέσματα TEOAE 39
διαδικασία DPOAE 29, 31
διαδικασία TEOAE 36
επιλογές στις οθόνες 41
έτοιμο για 28
προβολή δοκιμής 43
προετοιμασία ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος
για 24
προετοιμασία για 24
προσθήκη σχολίων 42

Κατασκευαστής 73
Καταχώρηση δεδομένων 60
Καταχώρηση δεδομένων με το
πληκτρολόγιο 60
Κοιλότητα δοκιμής
καθαρισμός 68
Κουμπιά
γενικά 62
κουμπιά γραμμής λειτουργιών 61
Κουμπιά λειτουργιών 61
Μ
Μήνυμα σφάλματος 75
σχετικό με τη συσκευή 75
σχετικό με τη χρήση και τη
δοκιμή 76

χωρίς επιλεγμένο ασθενή 46
Ε
Εκτύπωση 49
από την Alpha OAE+.Alpha OAE+
εκτύπωση 6

Μηνύματα κατάστασης 75
Μηνύματα στην οθόνη 75
Μπαταρία 13
αλλαγή 14

τύποι εκτυπώσεων 51
Εκτυπωτής ετικετών 51

αποθήκευση 13

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 73

απόρριψη 69

Επαναφόρτιση μπαταρίας. 16
Επεξεργασία δεδομένων
ασθενούς 22

επαναφόρτιση 16

Επισκευή 73
Επισκευή καλυπτόμενη από
εγγύηση 73

σύμβολα κατάστασης 15

επέκταση διάρκειας ζωής 69
κατάσταση 14
συντήρηση 68

Εύρεση ασθενούς 21

τύπος 13
φόρτιση από το σταθμό
βάσης 15

Ι

χρόνος λειτουργίας 13

Ισχύς
αυτόματη απενεργοποίηση 18

Ο

λειτουργία εξοικονόμησης 18

Οθόνες
Αρχικό μενού 19
Όψεις
επάνω μέρος συσκευής 10
μπροστινή 9
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πίσω 9
Σ
Σημειώσεις προειδοποίησης 71

Π
Περιβάλλον
προετοιμασία δοκιμής 25
Περιβάλλον δοκιμής 25
Πληκτρολόγιο, χρήση 60
Πληροφορίες ασφάλειας 68, 70
Πληροφορίες συστήματος 59
Προβολές
ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος 12
οθόνη 12
Προβολή
μηνύματα σφάλματος 75

Σταθμός βάσης 6, 10
αποσύνδεση από την παροχή
ρεύματος 15
εκτυπωτής/μόντεμ 11
μπροστινές φωτεινές
ενδείξεις 16
πίσω υποδοχές 11
σύνδεση στην παροχή
ρεύματος 15
τροφοδοσία 15
Υπολογιστής/USB 11
φόρτιση μπαταρίας 15

Προβολή δοκιμής 43-44

Σύμβολα ασφάλειας 70

οθόνη 44
Προετοιμασία

Σύμβολα παρελκομένων 70

ασθενής 26
για δοκιμή 24
συσκευής για δοκιμή 24
τοποθέτηση άκρου αφτιού στο
ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος 26
Προετοιμασία εξοπλισμού 24
Προσθήκη νέου ασθενούς 20
Πτερύγιο 26
Ρ
Ρυθμίσεις
ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος 53
από το μενού Ρυθμίσεις 55
γλώσσα 57
εκτέλεση δοκιμής ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος 54

Συναρμολόγηση συσκευής 13
Συντήρηση 65
άκρα αφτιού 67
άκρο ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος 65
ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος 65
απόρριψη παλιών μπαταριών 69
βαθμονόμηση ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος 67
επέκταση διάρκειας ζωής
μπαταρίας 69
καθαρισμός κοιλότητας
δοκιμής 68
καθαρισμός συσκευής 67
μπαταρία 68
σώμα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος 65
Συσκευή

ήχος 58

επάνω όψη 10

πληροφορίες συστήματος 59

καθαρισμός 67

το μενού Ρυθμίσεις 53

κάτω όψη 10

φωτεινότητα 58

μπροστινή όψη 9

ώρα και ημερομηνία 56

πίσω όψη 9

Ρυθμίσεις γλώσσας 57
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας 56
Ρύθμιση ήχου 58

προετοιμασία για δοκιμή 24
τεχνικές προδιαγραφές 78
Σχόλια
προβολή 42
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Δείκτης

προσθήκη 42
Σώμα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος
συντήρηση 65
Τ
Τεχνικές προδιαγραφές 78
Τοποθέτηση ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος στο αφτί 27
Τροφοδοσία Alpha OAE+ 13
Τυπικό σχόλιο
προσθήκη 42
Φ
Φωτεινότητα οθόνης 58
Φωτεινότητα, οθόνη 58

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

93

