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1 Giriş

1.1 Kısa Açıklama

Not•Bu el kitabı Alpha OAE+'in kullanımı ve bakımı için kılavuzunuzdur. Alpha OAE+'i ilk
defa kullanmadan önce mutlaka dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Ayrıca temizleme ve bakım talimatlarına özellikle önem vermenizi tavsiye ediyoruz. Alpha
OAE+'in doğru bir şekilde kullanılmaması ve bakımının yapılmaması garantinizi geçersiz kılabilir.

Alpha OAE+ hızlı, güvenilir, kullanımı kolay ve hafif bir işitme görüntüleyicisidir.

Alpha OAE+ dokunmatik ekran fonksiyonu kullanılarak kolay navigasyon sağlar.

1.2 Bağlantı istasyonu
Alpha OAE+, aşağıdaki işlevleri bulunan bir bağlantı istasyonu ile beraber temin edilir:

• Bataryanın kolayca şarj edilmesi

• bir belge yazıcıdan yazdırma

• test sonuçları ile PDF oluşturma

• Bir etiket yazıcıdan yazdırma

1.3 Yazdırıyor
Yazdırma talimatları için bakınız Yazdırıyor► 46.

Alpha OAE+
Alpha OAE+'i bağlantı istasyonuna yerleştirebilir ve raporları bir PC'ye gönderebilirsiniz. Daha sonra, PC'den raporları
yazdırabilirsiniz. İsteğe bağlı bir etiket yazıcınız varsa, bağlantı istasyonuna bağlanabilir ve bunun ardından test sonuçlarını
etiket yazıcısından yazdırabilirsiniz.

1.4 Kullanım Amacı
Tip 1077 cihazı işitsel ve işitmeyle ilgili bozuklukların tanısı için gerekli olan insan fizyolojik verilerinin kaydedilmesinde ve
analizinde (işitsel beyin sapı yanıtlarının ve/veya otoakustik emisyonların taranması) kullanım için endikedir.

Bozulan Ürün Otoakustik Emisyonları ve Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar:
Tip 1077 DPOAE modülü ve TEOAE modülü, bebekler ve geriatrik hastalar dâhil olmak üzere, çocuklardan yetişkinlere
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kadar her yaştan hasta için kullanılabilir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve bilişsel yetenekleri azalmış yetişkinler gibi
davranışsal odyometrik sonuçları güvenilir olmayan kişilerin test edilmesinde kullanım için endikedir.

İşitsel Beyin Sapı Yanıtı:
Tip 1077 ABR modülü özellikle gebeliğin 34 haftasından (gebelik yaşı) dünyaya geldikten sonraki 6. aya kadar bebekler için
geliştirilmiştir.

Cihaz bebeklerin taranması için kullanıldığında, bebekler görüntüleme sırasında uykuda ya da sessiz bir durumda olmalıdır.

Cihaz odyologlar, KBB uzmanları ve diğer sağlık uzmanları tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır.

Not•Tip 1077 cihazı ve aksesuarlarının kullanımına yönelik bilinen hiçbir kontrendikasyon yoktur.

Not•1077 cihazı çeşitli konfigürasyonlarda temin edilir. Bir 1077 cihazı olan Alpha OAE+ cihazı sadece OAE
konfigürasyonunda sunulmaktadır.

Önemli •Natus Medical Denmark ApS tarafından temin edilenler dışında aksesuarlar bu cihaz için kullanılırsa
(örneğin kulak uçları, vb.), Natus Medical Denmark ApS test sonuçlarının ya da testlerin kendilerinin doğruluğunu
garanti etmez.

1.5 Fiziksel işletim prensibi
Alpha OAE+ , DPOAE'yi (Bozulan Ürün Otoakustik Emisyonlar) ve TEOAE'yi (Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar)
teknolojilerini kullanır. Otoakustik Emisyonlar koklear mekaniğini ölçer ve kokleanın düzgün çalışıp çalışmadığını gösterir.
Emisyon kuvveti genellikle yaş veya işitme bozukluğuyla birlikte düşer.

1.6 Bu kılavuz hakkında

Önemli •Bu kılavuzda yer alan menü seçimleri ve ekran görüntülerinin test cihazınızın konfigürasyonunu
yansıtmayabileceğini lütfen unutmayın.

Bu kılavuz Alpha OAE+'in temel fonksiyonlarının bir tanımını içerir.

Aşağıdaki hususlara aşina hale gelmenizi öneririz:

Kurulum
Ambalaj Açma ve Kurulum► 9 ve Test için hazırlanma► 23, Alpha OAE+ ürününün ambalajının nasıl açılacağını,
kabloların nasıl hazırlanıp bağlanacağını ve cihazın nasıl kurulacağını açıklar.

Güvenlik
Bu kılavuz Alpha OAE+'in güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgi ve ikazları içerir. Varsa yerel resmi
kurallar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.

Lütfen Alpha OAE+ Genel Bakış► 9 bölümündeki cihaz etiketlerini gözden geçirin ve Standartlar ve Güvenlik► 67
bölümündeki ikaz notlarını okuyun.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+ 7

1 Giriş



Eğitim
Bir hasta üzerinde test etmeden önce cihaza alışmanız için Alpha OAE+'i çalıştırmadan önce bu kılavuzu okumanız önerilir.

Kullanıcı belgelerinin ücretsiz bir kopyasına sahip olmak için Otometrics (www.otometrics.com) ile iletişime geçin.

Bakım ve temizleme
Alpha OAE+ ile aksesuarlarının nasıl ve ne zaman temizleneceğine ilişkin talimatlar için lütfen Bakım ve temizleme► 62
bölümüne bakın.

1.7 Tipografik kurallar

İkaz, Dikkat ve Notların kullanımı
Dikkatinizi cihazın veya güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir amaçlı ifadeler
kullanılmaktadır:

İkaz •Kullanıcı veya hasta açısından ölüm ya da ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.

Dikkat•Kullanıcı veya hasta açısından yaralanma ve cihaz veya veri için zarar riski olduğunu belirtir.

Not•Özel dikkat sarf etmeniz gerektiğini belirtir.

1.7.1 Bu kılavuzda gezinme
Seçilebilecek menüler, simgeler ve fonksiyonlar aşağıdaki örnekte olduğu gibi koyu tipte gösterilmiştir:

• OK butonuna basın.
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2 Ambalaj Açma ve Kurulum

2.1 Ambalaj açma
1. Cihaz ambalajını dikkatli açın.

Cihaz ve aksesuarları ambalajından çıkardığınızda, teslim edildiği paket malzemelerini saklamak iyi bir fikirdir. Cihazı
servise göndermeniz gerekirse, orijinal paket malzemesi nakliye, vb. sırasında hasara karşı koruma sağlar.

2. Olası hasarlara karşı cihazı gözle kontrol edin.
Hasar meydana gelmişse cihazı çalıştırmayın. Destek için yerel distribütörünüz ile temas kurun.

3. Gerekli tüm parçaları ve aksesuarları aldığınızdan emin olmak için ambalaj listesini kontrol edin. Eğer ambalajınız
eksikse distribütörünüz ile temas kurun.

2.2 Alpha OAE+ Genel Bakış

2.2.1 Alpha OAE+'in önden ve arkadan görünümü

A. Açma/Kapama butonu
B. Dokunmatik ekran
C. Güç ve şarj durumu ışıklı göstergesi

D. Test açıklığı
E. Batarya bölmesini açma butonu
F. Batarya bölmesi üzerindeki seri numarası etiketli kapak
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2.2.2 MADSEN Alpha OAE+ üstünden altına
Üst Alt

A. Prob soketi B. Bağlantı istasyonu konektörleri

2.2.3 Bağlantı istasyonu

Ön göstergeler

POWER
Bağlantı istasyonuna güç verildiğinde yanar.

Veri aktarılırken yanar:
• bir raporun PC'ye aktarımı sırasında

• Etiket yazıcısından yazdırma sırasında

USB
Bağlantı istasyonu USB kablosu ile PC'ye bağlandığında yanar.
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Arka soketler

PC/USB
PC'ye USB bağlantısı için soket

Printer/Modem
Yazıcı / modem bağlantısı için soket

Güç adaptörü için soket

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+ 11
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2.2.4 Görüntüle
Ekran gösterilen simgelerin ve alanların buton görevi gördüğü dokunmatik bir ekrandır.

• Bir fonksiyonu etkinleştirmek için butonlara dokunun.

Dikkat•Ekran üzerinde hiçbir tipte keskin alet kullanmayın. Bunu yaparsanız Alpha OAE+'in güvenilir çalışması
artık garanti edilmez.

2.2.5 Kulak probu

Prob kablosu fişi

A. Prob ucu B. Prob gövdesi
C. Prob kablosu

2.3 Depolama
Alpha OAE+ ve aksesuarları cihazı hasardan korumak için temin edilen yumuşak kutuda saklayın. Ayrıca bkz. Çalışma
ortamları, Teknik Özellikler.

2.4 Montaj

Alpha OAE+ cihazını aldığınızda, probu bağlamadan önce aşağıdaki işlemleri yapın.

1. Bataryayı batarya bölmesine takın. Bkz. Bataryanın Alpha OAE+'e takılması ► 13.
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Alpha OAE+ ögesini bağlantı istasyonuna yerleştirerek kullanım öncesinde bataryayı tam olarak şarj etmenizi öneririz.
Bkz. Bataryanın bağlantı istasyonundan şarj edilmesi.► 15.

2. Alpha OAE+ cihazını açın. Bkz. Alpha OAE+'i açma► 17.

3. Set the date on the device. Bkz. Tarih ve Saat Ayarları ► 53.

Şimdi probu bağlayabilirsiniz. Bkz. Probun bağlanması ► 23

2.5 Çalıştırma
Alpha OAE+ şarj edilebilir bir bataryadan enerji alır. Batarya şarj edilir:
• Alpha OAE+ bağlantı istasyonuna yerleştirildiğinde. Bkz. Bataryanın bağlantı istasyonundan şarj edilmesi.► 15.

• Alpha OAE+ harici şarj cihazı ile (opsiyonel aksesuar). Bkz. Bataryanın harici şarj cihazı ile şarj edilmesi ► 16.

2.5.1 Batarya
Alpha OAE+'de kullanılan batarya:
• şarj edilebilir bir Li-İyon bataryadır

• Yüksek kapasiteye sahiptir

• çok hafiftir

• Düşük bir kendiliğinden boşalma hızına sahiptir

• Sürekli olarak şarj edilebilir

• Yaklaşık 8 saatlik çalışma süresini garanti eder

Teslimatta, batarya yaklaşık %50 şarj edilmiştir. Test yapmaya başlamadan önce bataryayı tamamen şarj etmenizi öneririz.

Bkz. Batarya emniyeti ve bakımı ► 65.

Bataryanın Saklanması
Eğer batarya uzun bir süre boyunca saklanacaksa, yaklaşık %50 kalan batarya kapasitesi ile ve kuru ve serin bir yerde
saklanması tavsiye edilir. Bataryanın bir buzdolabında saklanması önerilebilir.

Eğer batarya tam kapasite ile ve oda sıcaklığında ya da daha yukarısında saklanırsa, batarya bir yıl sonra yaklaşık %10-20
oranında kalıcı olarak kapasite kaybına uğrayacaktır.

2.5.2 Bataryanın Alpha OAE+'e takılması
1. Batarya bölmesinin butonunu yukarı doğru itin.

Batarya bölmesi dışarı fırlar.
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2. Gerekirse bataryayı çıkarın.

3. Yeni, şarj edilmiş bir bataryayı bölmeye yerleştirin.

– Bataryayı bölmenin dibine doğru “Bu yönde takın” ibaresinin bulunduğu ok aşağı
gösterecek şekilde tutun.

4. Bölmeyi kapatın.

2.5.3 Batarya durumu

• Batarya simgesi, göstergenin sağ üst köşesinde gösterilerek, bataryanın durumunu her an görüntüleyebilmenizi sağlar.

• Batarya kapasitesinin %25'inden azı kaldığında bataryayı değiştirmenizi ve en kısa zamanda şarj etmenizi öneririz.

• Batarya seviyesi %10'un altına indiğinde, test sonuçları görüntülenebilir fakat artık test yapılması mümkün değildir.

Sembol Kalan batarya kapasitesi

100 - 75% Batarya tamamen dolu.

75 - 50%

50 - 25%

25 - 10% Batarya şarj edilmeli.

10 - 0% Batarya seviyesi çok düşük ve test mümkün değil.
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Eğer gerekli minimum voltaj düşerse Alpha OAE+ otomatik olarak kapanır. En kısa zamanda bataryayı şarj edin ya da
değiştirin.

2.5.4 Bağlantı istasyonuna elektrik verme
Alpha OAE+ bağlantı istasyonu, elektrik prizinden bir adaptör yardımıyla güç alır.

İkaz •Bir tıbbı cihaz sisteminin güvenlik koşullarına uymak için, bağlantı istasyonu bağlantısının her zaman hasta
alanının dışında (hastadan en az 1,5 metre/5 ft uzakta) yapılması gerekir.

Alpha OAE+'i ambalajından çıkardığınızda bir adaptör fişi kiti bulacaksınız. Adaptörü fişi kiti, elektrik prizlerinize sığacak bir
dizi adaptör fişi içerir.

Elektrik şebekesini bağlama
1. Elektrik prizinize uygun adaptör fişini seçin ve adaptöre takın.

2. Adaptörü bağlantı istasyonuna ve şebeke kaynağına bağlayın. GÜÇ göstergesi yeşil yanacaktır.

Dikkat•Elektrikli ekipmanlar ana şalterden güç kaynağının bağlantısını kesmenin erişiminin kolay olacağı şekilde
yerleştirilmelidir.

Elektrik şebekesinden ayırma
Alpha OAE+ bağlantı istasyonunu elektrik şebekesinden ayırmak için, adaptörün fişini elektrik prizinden çekmeniz
yeterlidir.

2.5.5 Bataryanın bağlantı istasyonundan şarj edilmesi.
Alpha OAE+ içindeki batarya Alpha OAE+ bağlantı istasyonuna yerleştirildiğinde otomatik olarak şarj olur.

1. Alpha OAE+'i bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Alpha OAE+'in ön tarafındaki ışıklı gösterge yanacaktır.

Ön ışıklı gösterge

Yeşil • Tam şarj oldu

Turuncu - sabit • Şarj ediliyor

Turuncu - yanıp sönüyor • Başlatma sırasında

• Bir batarya hatası olduğunda, örneğin:

– Batarya takılı değilse

– Batarya yanlış takılmışsa

– Arızalı batarya
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Tam olarak boşalmış bir bataryanın bağlantı istasyonundan şarj edilmesi yaklaşık aşağıdaki sürede gerçekleşir:

Şarj %80 dolu 4½ saat

Tam şarj oldu 6 saat

2.5.6 Bataryanın harici şarj cihazı ile şarj edilmesi

Dikkat•Yalnızca Natus Medical Denmark ApS tarafından temin edilen şarj cihazını kullanın.

Alpha OAE+ bataryası harici bir şarj cihazı ile şarj edilebilir (isteğe bağlı aksesuar).

Özellikler ve kullanım talimatları için şarj cihazı üreticisinin belgelerine başvurun.

2.6 MADSEN Alpha OAE+ Yazdırma Aracının Kurulumu
Bağlantı istasyonu yoluyla MADSEN Alpha OAE+'ten rapor yazdırmak için MADSEN Alpha OAE+ yazdırma aracını
yükleyebilirsiniz. Yazdırma aracı raporların yazdırılma şeklini konfigüre etmenize imkan tanır.

Aracı yüklemek için
1. MADSEN Alpha OAE+ Printing Tool için olan yükleme ortamını bağlantı istasyonunu takacağınız PC'ye yerleştirin.

2. Yükleme sihirbazı otomatik olarak başlamazsa, d:\Alpha OAE+ (burada d: yükleme ortamının konumunu belirtir - disk
sürücüsü veya USB portu) ve MADSEN OAE Printing Tool-<version number>.exe dosyasını çift tıklayın.

3. Yükleme sihirbazı yazdırma aracını adım adım konfigüre etmenize yardımcı olur.

– Alpha OAE+ cihazından bir rapor yazdırdığınızda aracın nasıl davranmasını istediğinizi konfigüre edin. Seçenekler
aşağıdaki gibidir:

PDF dosyası kaydet - Bu seçeneği seçtiğinizde, MADSEN Alpha OAE+ cihazından her rapor oluşturduğunuzda
dosya iletişim kutusu gösterilir. Ardından bir klasör seçebilir ve rapor için dosya adını girebilirsiniz.

PDF dosyasını önceden tanımlanan klasöre kaydet - Bu seçeneği seçtiğinizde, tüm raporların kaydedileceği bir
klasör belirlemelisiniz. Her rapor için otomatik olarak bir dosya adı oluşturulur.

Baskı Önizlemeyi göster - Bu seçeneği seçerseniz, MADSEN Alpha OAE+ cihazından rapor oluşturduğunuzda Test
Raporu Önizleme penceresi açılır. Test Raporu Önizleme penceresinden raporu görüntüleyebilir, kaydedebilir
veya yazdırabilirsiniz.

Yazıcı seçimi iletişim kutusunu göster - Bu seçeneği seçerseniz, rapor oluşturduğunuzda Yazıcı iletişim kutusu
açılır, böylece bir yazıcı seçebilirsiniz.

Varsayılan yazıcıya yazdır - Bu seçeneği seçtiğinizde, MADSEN Alpha OAE+ cihazından oluşturduğunuz raporlar
otomatik olarak PC için varsayılan olarak ayarlanan yazıcıya gönderilir.

– Raporlarınız için kağıt boyutunu seçin.

– Raporlarınızda yazdırılacak bir logo seçin. Burada, bir jpg veya png dosyası seçebilirsiniz. Görüntü 500 x 500 piksel
olmalıdır.

4. Sihirbazın son sayfasına ulaştığınızda, Bitir butonuna tıklayın.

Ayarları daha sonra değiştirmek için MADSEN Alpha OAE+ Printing Tool Program Ekle veya Kaldır bölümünde bulabilir ve
ardından Değiştir ögesine tıklayabilirsiniz.

16 Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

2 Ambalaj Açma ve Kurulum



3 Alpha OAE+'e Giriş
Aşağıda, Alpha OAE+'in kullanımına dair hızlı talimatlar bulacaksınız:
• Alpha OAE+'i açma

• Yeni hastaların eklenmesi

• Hastaların bulunması

• Hasta verilerinin düzeltilmesi

Burada hazırlama ve test etme için ayrıntılı talimatlar bulacaksınız:
• Test için hazırlanma► 23

• Alpha OAE+ ile test► 26

3.1 Alpha OAE+'i açma
1. Alpha OAE+'i açın: Açma/Kapama butonuna basın.

AccuScreen bir otomatik test gerçekleştirirken bir başlangıç Alpha OAE+ ekranı
görünür.

A. Açma/Kapama butonu

3.1.1 Güç tasarrufu modu ve otomatik kapanma
Eğer Alpha OAE+'i belirli bir süre boyunca kullanmazsanız, Alpha OAE+ önce güç tasarrufu moduna geçecek ve sonunda
otomatik olarak kapanacaktır.

• Alpha OAE+ güç tasarrufu modundayken ekran kararır ve güç göstergesi yeşil yanar.

• Alpha OAE+'i yeniden etkinleştirmek için sadece ekrana dokunun.

3.1.2 Alpha OAE+ ekranları
• Veri giriş ekranları için temel talimatlar aşağıda tanımlanmıştır

– Alpha OAE+'e veri girilmesi ► 57.

• Butonlar burada tanımlanmıştır

– İşlev düğmeleri ► 58

– Genel butonlar► 59
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Alpha OAE+'de ekranlar arasında gezme

Alpha OAE+'deki ekranlar çoğunlukla 3 ya da 4 ana bölüme ayrılmıştır:

A. Başlık çubuğu, şunları gösterir

– Saat

– Ekran başlığı

– Batarya durumu

B. Tipik olarak test ekranlarını bulacağınız

– ana ekran

– hasta butonları

– Veri girmek, vb. için tuş takımı

C. Kullanılabilir fonksiyon butonlarının yer aldığı fonksiyon çubuğu

D. Aşağıdakiler gibi ana fonksiyonlar için kullanılabilir butonların yer aldığı
alt bilgi çubuğu

– Bir önceki ekrana dönme

– yardıma erişme,

– Ana Sayfa ekranına dönme.

3.1.3 Ana Sayfa menüsü
Ana Sayfa menüsü
Ana Sayfa menüsünden Alpha OAE+'deki tüm ana fonksiyonları seçebilirsiniz.

• Bkz. Hızlı Başlangıç testleri ► 43.

• Bkz. Bir hasta bulma► 20.
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• Bkz. Yeni bir hasta ekleme► 19.

• Bkz. Yazdırıyor► 46.

• Bkz. Verilerin silinmesi ► 59.

• Bkz. Alpha OAE+ ayarları ► 50.

• Bkz. Çocuk Modu'nun Seçilmesi ► 26.

3.2 Alpha OAE+'de hasta işlemleri

Not•Hızlı Başlangıç butonunu kullanarak, ilk olarak hasta eklemeden veya bulmadan test gerçekleştirebilirsiniz.

3.2.1 Yeni bir hasta ekleme
1. Yeni bir hasta eklemek için Ana Sayfa menüsündeki Yeni Hasta butonuna basın.

Yeni Hasta ekranı hasta verileri girmek amacıyla ekranlar seçmek için
basabileceğiniz bir buton listesi gösterir.

2. Hasta verileri girmek için bir alana basın.

Bir alana veri girdiğinizde OK butonuna ve sonra listedeki bir sonraki butona basın.

3. Yeni Hasta ekranında daha fazla alan görüntülemek için ok butonlarına basın.
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4. Gerekli alanlara veri girip OK butonuna bastığınızda, veriler kaydedilir ve Test
Menü ekranı gösterilir.

Normal veri giriş ekranları
Ekranların çoğunda veri girmek için sadece tuş takımını kullanmanız yeterlidir. Daha fazla bilgi için, bkz. Using the keypad
(Tuş takımını kullanma)► 57.
• ID ekranı

• Adı ekranı

• Soyadı ekranı

Özel veri giriş ekranları
Özel veri giriş özelliklere sahip ekranlar aşağıda tanımlanmıştır.

Doğum Tarihi ekranı

Doğum Tarihi ekranında doğru doğum tarihini ayarlamak için ok butonlarına basın.
GG = Gün
AA = Ay
YYYY = Yıl

• Eğer gün (GG) kolonunda bir ayın sonunu ya da başını geçerseniz, AA değeri buna
göre yukarı ya da aşağı hareket eder.

• AA değerini 01'e yükseltirseniz (yani yeni bir yıla) YYYY değeri buna göre
yükselir.

3.2.2 Bir hasta bulma
1. Bir hasta bulmak için Ana Sayfa ekranındaki Hasta Bul butonuna basın.

Bu sizi Hasta Bul ekranına götürecektir.

2. Sıralama düzenini değiştirebilirsiniz. Liste kullanmak istediğiniz kategoriye göre
sıralanana kadar Sıralama düzenini değiştir butonuna basın.

3. Gerekirse hasta listesinde kaydırma yapmak için ok butonlarına basın.

4. Listeden hastayı seçin.

Genişletilmiş bir hasta listesinde arama yapma

1. Genişletilmiş bir hasta listesinde arama yapmak için Hasta Bul ekranında
Hasta Bul butonuna basın.

2. Varsayılan arama kriteri hastanın soyadıdır. Arama kriterlerini değiştirmek
isterseniz Arama Kriterleri butonuna basın. Gerekirse arama için kullanmak
istediğiniz veri alanının adını görene kadar tekrar basın.
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3. Seçmiş olduğunuz arama kriterlerine göre hasta verilerini (örneğin soyadı veya kayıt numarası) girin.

Gerekirse, bkz. Using the keypad (Tuş takımını kullanma)► 57.

4. Aramayı başlatmak için OK butonuna basın.

Arama, arama kriterleri ile eşleşen bir hasta listesi üretecektir.

5. Seçmek istediğiniz hastanın adını gösteren butona basın.

Hasta Detayları ekranı görünür.

6. Hasta üzerinde gerçekleştirilen testleri görmek isterseniz Testi Göster
butonuna basın.

3.2.3 Hasta verilerinin düzeltilmesi
1. Bir hasta bulma► 20 bölümünde tanımlandığı gibi bir hasta bulun.

2. Hasta Detayları ekranında düzenlemek isteğiniz alana basın.

3. Alanı düzenleyin.
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4. Bir alandaki verileri düzenlediğinizde kaydetmek için OK butonuna basın.

5. Gerekirse düzeltmek istediğiniz bir sonraki alanı seçin.
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4 Test için hazırlanma

4.1 Alpha OAE+'nin Hazırlanması
• Alpha OAE+'e Giriş► 17 bölümündeki talimatları izleyin.

• Spesifik testlerin nasıl yapılacağı hakkında bakınız Alpha OAE+ ile test► 26.

4.2 Ekipmanın hazırlanması
Her gün hastalar üzerinde testlere başlamadan önce doğru çalıştığına emin olmak için probu test etmelisiniz. Bkz. Prop Testi
► 50.

Dikkat•Test boşluğuna yalnızca dezenfekte prop uçlarını sokun. Bkz. Entegre test boşluğunun temizlenmesi ve
dezenfekte edilmesi ► 65.

4.2.1 Probun test için hazırlanması
Her kullanımdan önce tekrar kullanılabilir probda yıpranma (renk değişimleri, yüzey değişimleri) olup olmadığını kontrol
edin. Yıpranma varsa, distribütörünüzle görüşün.

4.2.2 Probun bağlanması

1. Alpha OAE+'i yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

2. Prob fişi üzerindeki çıkıntıyı Alpha OAE+ cihazının üstündeki gri bordürlü sokette bulunan çentikle hizalayın.

3. Prob fişini nazikçe prob soketine takın. Fiş düzgün takılması için güç uygulanmasını gerektirmez.

Probun sökülmesi

Dikkat•Probu sökerken fişi kablosundan çekmeyin. Bunun yerine gri konektörün manşonunu çekin.

Sökmek için fişi bükmeyin. Bunun yerine fişin kılıfını tutun ve soketten düz olarak çekerek serbest bırakın.

Fişin kılıfı yerine başka bir yerden çekerseniz prob serbest kalmayacaktır.
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4.3 Test ortamının hazırlanması

Fiziksel ortam
• Test ortamının mümkün olduğunca sessiz olmasını sağlayın. Oda ne kadar sessiz olursa yaptığınız test o kadar doğru ve

hızlı olur.

• Testin bir klima çalışırken ya da bir fan ya da vantilatörün önünde gerçekleştirilmediğinden emin olun.

• Çevrede herhangi bir cep telefonu ya da konuşan insanlar olmadığından emin olun.

Hijyen tedbirleri
• İçinde çalıştığınız ortam için yürürlükteki her türlü enfeksiyon denetim prosedürlerine mutlaka uyun.

• Her hastadan önce veya yüzey kirli görünüyorsa prop gövdesini, prop kablosunu ve prop fişini temizleyin.

• Yüzeyleri temizlemek için steril alkollü bez kullanın ve prop gövdesi, prop kablosu ve prop fişi tamamen kuruyana kadar
bekleyin.

Not•Steril alkollü bez tipik olarak %70 oranında izopropil alkol içerir. Etkisini gösterebilmesi için, dezenfektanın
üreticisi tarafından belirtilen süre boyunca yüzeyle temas halinde kalması önemlidir.

• Daima yeni kulak uçları kullanın.

4.4 Hastanın hazırlanması

Hastanın genel hazırlıkları

1. Hastayı test edilecek kulağa kolayca erişebileceğiniz şekilde konumlandırın.

2. Kulak kepçesini kavrayın ve nazikçe geriye doğru ve hastanın başından hafifçe uzağa çekin.

3. Kulak kanalına bakın.

4. Testin sonucunu etkileyebileceğinden kulak kiri ya da kalıntı olmadığından emin olmak için
kulak kanalını inceleyin.

4.4.1 Kulak ucunun proba takılması.

1. Hastanın kulak kanalına uyan bir kulak ucu seçin. Uygun ebadı seçmek için bir dizi farklı boyutu denemeniz gerekebilir.
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2. Kulak ucunu nazikçe prob tabanına sağlam bir şekilde oturana kadar prob ucunun üstüne itin. Nazikçe döndürürseniz
kulak ucunu takıp çıkarmak çok daha kolay olacaktır. Böyle yaptığınızda probu kablodan değil, prob gövdesinden
tuttuğunuza emin olun.

Not•Doğru test etme yalnızca temin edilen kulak uçlarını kullanırsanız garanti edilir.

Not•Kulak ucu her iki kulak için de kullanılabilir. Eğer bir kulakta enfeksiyondan şüphelenirseniz, diğer kulağın
testine devam etmeden önce kulak ucunu değiştirin ve prop ucunu temizleyin ya da yedeği ile değiştirin.

İkaz •Uygun olmayan ebatta bir kulak ucu ile bir probun kullanılması ya da aşırı güç uygulanması kulak kanalını
tahriş edebilir.

Not•Bir prop hatası durumunda prop ucu kanallarının temiz olduğundan (bakınız Bakım ve temizleme► 62) ve
probun bağlı olduğundan emin olun.

Ayrıca bkz. Prop Testi ► 50.

4.4.2 Kulak uçlu probun hastanın kulak kanalına sokulması
1. Proba bir kulak ucu taktığınızda kulak kepçesini nazikçe geri ve hafifçe aşağı doğru

çekin ve probu sokarken hafifçe bükerek probu kulak kanalına sokun.

Doğru yerleşimi gözle doğrulayın.

Prop hangi yönün en uygun olduğuna bağlı olarak prop kablosu yukarıya ya da aşağıya
bakacak şekilde sokulabilir.

Probun tam oturduğuna emin olun. Her türlü sızıntı; ses sızıntısı, aşırı gürültü veya her
ikisi nedeniyle test süresini uzatabilir.

Prob kablosunun emniyetini sağlamak için klipsi hastanın elbisesine veya yatağına
takın.

Not•Kablonun test sırasında herhangi bir titreşimli yüzeyle temas halinde olmamasına dikkat edin.

İkaz •Kulak veya kulak kanalında bir travma durumunda, ölçüme başlamayın.
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5 Alpha OAE+ ile test
Teste başlamadan önce:

1. Testi hangi kulakta gerçekleştirmek istediğinize karar verin.

2. Test için hazırlanma► 23 bölümünde açıklandığı gibi yapın.

5.1 Çocuk Modu'nun Seçilmesi
Ana Sayfa ekranında, Çocuk Modu'nu seçerek test sırasında çocuklara uygun bir ekran
görüntüleyebilirsiniz.

• Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Çocuk Modu butonuna basın.

Çocuk Modu etkinleştirildiğinde, test sırasında ekranda normalde görüntülenen veriler
yerine bir otomobil animasyonu görüntülenir.

5.2 Test için hazır
İki test başlatma yönteminden birini seçebilirsiniz:
• Önce bir hasta seçmeden teste başlayın

• Bir hasta seçin veya oluşturun ve ardından teste başlayın.
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Önce bir hasta seçmeden teste başlama

1. Ana Sayfa ekranındaki Hızlı Test butonuna basın.

2. Test Menü ekranı görüntülenir.

3. TEOAE testi ► 34 ve DPOAE testi ► 27 bölümlerindeki test açıklamalarına
bakınız.

Testten sonra, testin sonuçlarını kaydedebilir, yazdırabilir veya silebilirsiniz. Bkz. Hızlı
Başlangıç test sonuçlarının işlenmesi ► 43

Normal test

1. Bir hasta bulun (bkz. Bir hasta bulma► 20) ya da yeni bir hasta ekleyin (bkz. Yeni
bir hasta ekleme► 19).

2. Yeni Hasta ekranında ya da Hasta Detayları ekranındaOK butonuna basın.

3. Bu sizi hastanın Test Menüsüne götürecektir.

En fazla 7 DPOAE protokolü ve bir TEOAE protokolü vardır. (Protokoller, Test Ayarları
ekranındaki ayarlarınıza bağlı olarak Test Menüsü'nde bulunmaktadır.)

Bir protokolün detaylarını görmek için protokol adını içeren butona basın. Yardım
ekranı açılacaktır.
Yardım ekranını kapatmak için OK butonuna basın.

Alternatif olarak TEOAE testi ► 34 veya DPOAE testi ► 27 bölümlerindeki test
açıklamalarına bakabilirsiniz.

5.3 DPOAE testi
DPOAE'ler iç kulağın iki tonlu uyarana verdiği yanıtlardır. Test edilen her frekans için bir ton çifti sunulur. Sunulan
tonlardan birinin frekansına F1 adı verilirken, bu tonun seviyesi L1 olarak adlandırılır. Diğer tona F2, seviyesine L2 adı
verilir.

5.3.1 DPOAE test protokolleri
L1/L2 çifti 65/55 dB SPL'dir. Yalnızca F2 gösterilir.

Test, azalan sıradaki frekansların ölçümü ile yürütülür; sonuçlar, soldan sağa doğru artan frekanslar ile gösterilir.
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Protokol 1 ve Protokol 2
6 kHz
5 kHz
4 kHz
3.5 kHz
3 kHz
2.5 kHz

Minimum DP amplitütü -5 dB'ye eşittir

Geçti/Net Yanıt sonucu 6 frekanstan 4'ünün bir GEÇTİ sonucu almasını gerektirir.

4 frekansın bir Geçti/Net Yanıt sonucuna ulaşması ve 3 frekansın bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu alması durumunda
Protokol 1 otomatik olarak durur.

Protokol 2 tüm frekansları test eder.

Protokol 3 ve 4
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz

Minimum DP amplitütü -5 dB'ye eşittir

Geçti/Net Yanıt sonucu 4 frekanstan 3'ünün Geçti/Net Yanıt sonucu almasını gerektirir.

3 frekansın bir Geçti/Net Yanıt sonucuna ulaşması veya 2 frekansın bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu alması durumunda
Protokol 3 otomatik olarak durur.

Protokol 4 tüm frekansları test eder.

Protokol 5 ve 6
6 kHz
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
1.5 kHz

Minimum DP amplitütü -5 dB'ye eşittir

Protokol 5: bir Geçti/Net Yanıt sonucu 6 frekanstan 4'ünün bir Geçti/Net Yanıt sonucu almasını gerektirir. 4 frekansın
Geçti/Net Yanıt sonucuna ulaşması veya 3 frekansın bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu alması durumunda test otomatik
olarak durur.

Protokol 6: oluşturulmuş bir genel Geçti/Net Yanıt veya Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu yok. Tüm frekanslar test edilir.
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Protokol 7
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz

Minimum DP amplitüt -10 dB'ye eşittir.

Protokol 7: bir Geçti/Net Yanıt sonucu 4 frekanstan 3'ünün bir Geçti/Net Yanıt sonucu almasını gerektirir. 3 frekansın
Geçti/Net Yanıt sonucuna ulaşması veya 2 frekansın bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu alması durumunda test otomatik
olarak durur.

5.3.2 Testin başlatılması
1. Test etmek istediğiniz kulağa ve test protokolüne denk gelen Başlat butonuna

basın.

Kalibrasyon ve hoparlör testi fiili test başlamadan önce yapılır.

Kalibrasyon
Prop düzgün takılmazsa probun pozisyonunu ayarlayın
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Hoparlör testi
Kalibrasyondan sonra iki hoparlörün düzgün çalıştığından emin olmak için hoparlör testi
yapılır.

Kalibrasyon tamamlandığında test otomatik olarak başlar.

"Tamamlanmadı" mesajı
Eğer Eksik mesajı görünürse:
• Probu yeniden takın ve düzgün takıldığına emin olun.

• Testi yeniden başlatmak için Başlat butonuna basın.

Kalibrasyon, kulak kanalında fazla ses düzeyi nedeniyle başarısız olursa (örneğin, hasta
kulağındaki bir PE tüpü nedeniyle) ve Manuel başlatma seçeneği Test Ayarları
kısmında etkinleştirilmişse, sonuç ekranında ikili bir ok görünür. İkili ok göründükten
sonra, maksimum kalibreli çıkış düzeyleri ile ölçüme başlamak için ikili oka basın.

5.3.3 DPOAE testi
Testin ilerleyişi ekranda gösterilir. Test kulağı ve test edilmekte olan frekans ekranın
üst kısmında gösterilir.

Çocuk Modu etkinleştirilmişse, test sırasında ekranda bir otomobil animasyonu
görüntülenir. (Bkz. Çocuk Modu'nun Seçilmesi ► 26.)

Animasyon görüntünün altındaki ilerleme çubuğu, test koşulları iyi olduğunda yeşil, çok
fazla gürültü olduğunda kırmızı olarak görüntülenir. Gürültü ortamdan veya hastadan
gelebilir.

Sekanstaki her test frekansı tamamlandığında bu çubuk uzar.
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Çocuk Modu etkinleştirilmemişse, çubuk grafik görüntülenir. Çubuk grafik ve
görüntülenen diğer verilerin açıklaması için aşağıdaki Test detayları tablosuna bakın.

• Gerekirse, testi durdurmak için Durdur butonuna basın. Test tamamlanmamış bir
test olarak kaydedilecektir.

Test edilen frekansların tanımı ve çeşitli DPOAE test protokollerinin her birine ait GEÇTİ/YÖNLENDİR kriterleri için bkz.
DPOAE test sonuçları ► 31.

Test ayrıntıları

Hangi kulağın test edildiğini gösterir.

Çubuk grafik
Gürültü

Aşırı Gürültü
Gürültü, frekansa yönelik test süresinin yarısından uzun
süredir 41 dB SPL'den yüksek.

Kaydedilen DPOAE yanıtı: Geçen frekans

Test edilen veya başvurulan DPOAE frekansı

Çubukların yüksekliği gürültü / yanıt büyüklüğünü temsil eder.

Test frekansları çubuk grafiğin altında gösterilir.

DPOAE
Geçerli test frekansında yanıt.

Gürültü
Mevcut gürültü seviyesi. Gürültü seviyesinin mümkün olduğu
kadar düşük olduğundan emin olun. Gürültü barı, gürültü seviyesi
41 dB SPL değerini aştığında kırmızıya döner.

5.3.4 DPOAE test sonuçları
Çocuk Modu'nda bir test tamamlandığında test sonucuna bakılmaksızın Ödül ekranı görüntülenir. Bu ekran gökyüzüne uçan
bir balon demeti animasyonu gösterir. Ardından, testin sonucu Test sonucu ekranında görüntülenir.
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Çocuk Modu etkinleştirilmemişse, Test sonucu ekranı test tamamlandıktan hemen sonra görüntülenir.

Mevcut butonların açıklaması için bkz. . Test sonuç ekranındaki opsiyonlar► 38.

Geçti/Net Yanıt

Tek bir frekans Geçti/Net Yanıt ağırlıklı ortalama bazında yüksek hassasiyette tespit
sağlayan bir istatistiksel algoritma ile belirlenir. Tek frekansa ait Geçti/Net Yanıt
sonucu hastanın test anında kokleanın ilgili frekans bölgesinde normal dış işitme kılı
fonksiyonuna sahip olduğunu gösterir.

Bir Geçti/Net Yanıt sonucu elde etmek için geçmesi gereken frekans sayısı seçilen
DPOAE protokolüne bağlıdır. Bkz. DPOAE test protokolleri ► 27.

Not•Retro-koklear işitme kaybı DPOAE testi ile tespit edilemez.

Kaldı/Net Yanıt Yok

Protokol 1, 2 ve 5'te, Kaldı/Net yanıt yok sonucu 6 frekans bandının en az 3'ünde,
hiçbir önemli DPOAE yanıtı tespit edilemediğini gösterir.

Protokol 3, 4 ve 7'te, Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu 4 frekans bandının en az 2'sinde,
hiçbir önemli DPOAE yanıtı tespit edilemediğini gösterir.

Protokol 6 genel bir Geçti/Net Yanıt veya Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu oluşturmaz.

DPOAE sonucu test edilen her bir frekansı belirtir. Bu başka prosedürlere ilişkin
kararları kolaylaştırır. Tek frekansta bir Geçti/Net Yanıt sonucu kokleanın ilgili frekans
bölgesinde normale yakın dış ses işitme kılı hücresi fonksiyonunu gösterir.

Tespit edememenin genel nedenleri gürültülü test koşulları test koşulları veya düzgün takılmamış bir probdur.
DPOAE'lerde bu özellikle en düşük frekanslarda doğrudur. Bu nedenle yüksek frekansta Geçti/Net Yanıt ile Kaldı/Net
Yanıt Yok test koşullarının ideal olmadığına dair güçlü bir göstergedir. Eğer durum buysa test koşullarını iyileştirmeniz ve
testi yinelemeniz önerilir.
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Sonuçsuz test

Bir Geçti sonucu elde etmek mümkün değilse ve:

1. hastanın kulak kanalında fazla ses düzeyi varsa ve test kalibrasyon başarısızlığının
ardından Manuel Başlatma (ikili ok) butonu ile başlatıldıysa,

veya

2. test ortamı çok gürültülüdür,

dolayısıyla test sonucu Sonuçsuz olabilir.

Kulak kanalında fazla ses düzeyi olması durumunda (kulak zarının delinmesi veya PE
tüpleri nedeniyle), L1/l2 için gerekli uyarıcı seviyelere ulaşmak mümkün olmayabilir.
Yeterli uyarıcı seviyesinin bulunması, doğru bir yanıt elde etmek açısından oldukça
önemlidir. Bu durumda, testin sonucu Sonuçsuz olur ve bir mesaj kulan kanalında fazla
ses düzeyi olduğunu veya kötü bir prob yerleşimi olduğunu belirtir.

Gürültü, test süresinin yarısının çoğunda kabul edilebilir seviyeleri aşarsa, sonuç
Sonuçsuz olur ve bir mesaj gürültünün çok yüksek olduğunu belirtir.

Eksik Test

Eğer test durdurulduysa bir hata mesajı gösterilir.

Eğer test başarısızsa ya da kalibrasyon sırasında durdurulduysa sonuç ekranı
gösterilenden farklı görünür.

Test Tamamlandı

Geçti/Net Yanıt ve Kaldı/Net Yanıt Yok kriteri Protokol 6 için tanımlanmamıştır.
Protokol 6, 6 frekansın hepsi test edildiğinde "Test Tamamlandı" sonucunu verir.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+ 33

5 Alpha OAE+ ile test



5.4 TEOAE testi

5.4.1 TEOAE test protokolü
Protokol 8, doğrusal olmayan TEOAE'yi ölçer. Test sinyali için frekans aralığı yaklaşık olarak 1 kHz ila 4 kHz'dir.

Bir Geçti/Net Yanıt sonucu, 6 ms ila 12 ms yanıtları aralığında 8 tepe noktası tespitini gerektirir.

5.4.2 Testin başlatılması
1. Testi başlatmak için, 8. Protokol yanındaki ve probu yerleştirdiğiniz kulağa denk

gelen Başlat butonuna basın.

Kalibrasyon test fiilen başlamadan önce gerçekleştirilir.

Kalibrasyon tamamlandığında test otomatik olarak başlar.

Kalibrasyon, kulak kanalında fazla ses düzeyi nedeniyle başarısız olursa (örneğin, hasta
kulağındaki bir PE tüpü nedeniyle) ve Manuel başlatma seçeneği Test Ayarları
kısmında etkinleştirilmişse, sonuç ekranında ikili bir ok görünür. İkili ok göründükten
sonra, maksimum kalibreli çıkış düzeyleri ile ölçüme başlamak için ikili oka basın.
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5.4.3 TEOAE testi
Çocuk Modu etkinleştirilmişse, test sırasında ekranda bir otomobil animasyonu
görüntülenir. (Bkz. Çocuk Modu'nun Seçilmesi ► 26.)

Animasyon görüntünün altındaki ilerleme çubuğu, test koşulları iyi olduğunda yeşil, çok
fazla gürültü olduğunda kırmızı olarak görüntülenir. Gürültü ortamdan veya hastadan
gelebilir.

Çocuk Modu etkinse, test ilerledikçe ekranda test verisi gösterilir.

• Gerekirse, testi durdurmak için Durdur butonuna basın. Test tamamlanmamış bir
test olarak kaydedilecektir.

Test ayrıntıları

Hangi kulağın test edildiğini gösterir.

A. Geçerli pikler
B. Daha yüksek frekans emisyonları
C. Daha alçak frekans emisyonları
Grafik ekran test kriterlerine erişen
pikleri gösterir. Grafik istatistiksel bir
grafiktir.

Geçerli pik
Bir pikin yoğunluğunun geçerli olduğunu ve pik sayacı tarafından sayıldığını
gösterir.
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Test ayrıntıları

Pik sayacı
Test bir Geçti/Net Yanıt ile sonuçlanmak için farklı yönlerde en az 8 geçerli tepe
noktası kaydetmelidir (orta çizgisinin hem üzerinde hem altında sayılan).

Gürültü
Mevcut gürültü seviyesi. Gürültü seviyesinin mümkün olduğu kadar düşük
olduğuna emin olun. Gürültü barı, gürültü seviyesi 41 dB SPL değerini aştığında
kırmızıya döner. Yüksek bir Gürültü seviyesi, ortam gürültüsünün yüksek
olduğunu veya gürültü yapan bir hastayı gösterebilir.

Artefakt
Yüzde cinsinden ortalama artefakt seviyesini gösterir. Mümkünse, artefakt oranı
(gürültüden yayılan) %20'nin altında olmalıdır.

Artefaktlar mevcutsa, bu yüksek seviyede ortam gürültüsüne ya da bir hasta
gürültüsüne işaret edebilir. Böyle durumlarda, test koşullarını kontrol edin ve
probun doğru oturduğuna emin olun.

Stabilite
Yüzde cinsinden ortalama prop stabilitesi seviyesini gösterir. Uyaran stabilitesi
(prop stabilitesinden yayılan) mümkünse %80'in üzerinde olmalıdır.

İlerleme
Mevcut test frekansında yanıt ilerlemesini gösterir. Geçerli frekans için bir
Geçti/Net Yanıt sonucu elde edilemezse, test frekansı zaman aşımına uğrar.
Maksimum süre çevresel gürültü koşullarına bağlıdır. Test şartları optimalse
ancak ölçülen bir yanıt yoksa, frekans, ilerleme çubuğu sona ulaşmadan zaman
aşımına uğrayacaktır.

5.4.4 TEOAE test sonuçları
Çocuk Modu'nda bir test tamamlandığında test sonucuna bakılmaksızın Ödül ekranı görüntülenir. Bu ekran gökyüzüne uçan
bir balon demeti animasyonu gösterir. Ardından, testin sonucu Test sonucu ekranında görüntülenir.

Çocuk Modu etkinleştirilmemişse, Test sonucu ekranı test tamamlandıktan hemen sonra görüntülenir.

• Test Menü'süne dönmek için OK butonuna basın.
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Geçti/Net Yanıt

Eğer sonuç bir Geçti/Net Yanıt ise, sadece grafik gösterilir.

• Geçti/Net Yanıt sonucu hastanın ilgili test sinyali bölgesinde normal dış ses işitme
kılı hücresi fonksiyonuna sahip olduğunu gösterir.

• Bir Geçti/Net Yanıt, kanıtlanmış yüksek özellikli ve hassasiyetli ağırlıklı ortalama
bazında yüksek hassasiyette tespit sağlayan bir istatistiksel algoritma ile belirlenir.
Bir Geçti/Net Yanıt sonucunun daha fazla yorumlanmasına gerek yoktur.

Kaldı/Net Yanıt Yok

Eğer sonuç bir Kaldı/Net Yanıt Yok ise, ayrıntılı sonuçlar hemen grafiğin altında
gösterilir.

Kaldır/Net Yanıt Yok:
• Artifakt ve Stimulus seviyeleri test koşullarının iyi olduğunu gösterecek şekilde

kritik limitleri aşmadığında (aşağıya bakınız), bir Kaldı/Net Yanıt Yok "iyidir".

• Artifakt ve Stimulus seviyeleri test koşullarının ideal olmadığını gösterecek
şekilde aşıldığında, bir Kaldı/Net Yanıt Yok "kötüdür". Bu durumda hasta yeniden
test edilmelidir.

Bir dizi sebeple bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu oluşabilir, bu nedenlerden en önemlisi hastanın sensorinöral işitme kaybı
yaşayabileceğidir.

Bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucunu yorumlarken aşağıdaki faktörleri daima hesaba katın. Testin kalitesini arttırmak
mümkündür, bunun için test tekrar edildiğinde bir Geçti/Net Yanıt alınabilir. Bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucu alındığında
testi mutlaka yinelemeniz önerilir.

Bir Kaldı/Net Yanıt Yok sonucunu yorumlarken örneğin aşağıdakileri hesaba katın.
• Ses aktarımında arızalar tespit edilemeyen emisyonların açık ara en önemli nedenleridir. Bu olasılığı ortadan kaldırmak

için prop ucu ile kulak kanalının kulak kiri ya da verniks ile tıkanmadığına daima emin olun. Probu temizleyin, kulak
ucunu değiştirin ve sonra testi yineleyin. Kalibrasyon sırasında prop yerleşim göstergesini kontrol edin ve prop yerleşim
kalitesinin yüksek olduğundan emin olmak için probu gerektikçe ayarlayın.

• Test koşulları ideal olmadığında (çok fazla gürültü, bir hastanın çok hareketli olması, vs.) testi yinelemeniz önerilir.
Gerekirse, ortam gürültüsünün mümkün olduğunca düşük olduğu bir ses kabini ya da bir oda kullanın.

Artefakt ve Uyaran değerleri
Eğer Artefakt değeri (artefakt reddi) %20'den fazlaysa bu gürültülü bir testin işareti olabilir. Test koşullarını iyileştirmeyi
deneyin ve testi yineleyin.

Uyaran değeri (uyaran stabilitesi) %80'in altındaysa prop kaymış olabilir ya da yanıtı kaydedebilecek bir konumda
bulunmayabilir. Probu yeniden konumlandırmaya çalışın ve testi yineleyin.
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Not•Retro-koklear işitme kaybı TEOAE testi ile tespit edilemez.

Sonuçsuz test

Bir Geçti sonucu elde etmek mümkün değilse ve:

1. hastanın kulak kanalında fazla ses düzeyi varsa ve test kalibrasyon başarısızlığının
ardından Manuel Başlatma (ikili ok) butonu ile başlatıldıysa,

veya

2. test ortamı çok gürültülüdür,

dolayısıyla test sonucu Sonuçsuz olabilir.

Kulak kanalında fazla ses düzeyi olması durumunda (kulak zarının delinmesi veya PE
tüpleri nedeniyle), L1/l2 için gerekli uyarıcı seviyelere ulaşmak mümkün olmayabilir.
Yeterli uyarıcı seviyesinin bulunması, doğru bir yanıt elde etmek açısından oldukça
önemlidir. Bu durumda, testin sonucu Sonuçsuz olur ve bir mesaj kulan kanalında fazla
ses düzeyi olduğunu veya kötü bir prob yerleşimi olduğunu belirtir.

Gürültü, test süresinin yarısının çoğunda kabul edilebilir seviyeleri aşarsa, sonuç
Sonuçsuz olur ve bir mesaj gürültünün çok yüksek olduğunu belirtir.

Eksik Test

Eğer test durdurulduysa bir hata mesajı ve ayrıntılı sonuçlar gösterilir.

Eğer test başarısızsa ya da kalibrasyon sırasında durdurulduysa sonuç ekranı farklı
görünür.

5.5 Test sonuç ekranındaki opsiyonlar
Test sonuç opsiyonları

Test sonuçlarına yorumlar eklemek isterseniz Yorumlar butonuna basın. Bu sizi önceden tanımlanmış
yorumları seçebileceğiniz Yorumlar ekranına götürecektir. Bkz. Bir teste yorum ekleme► 39.

Diğer Kulağı Test Et
Diğer kulakta testi başlatır.
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Test sonuç opsiyonları

Başlat
Eğer testi yinelemek isterseniz Başlat butonuna basın.

Tamam
Diğer kulağı test etmek ya da başka bir test tipi ile devam etmek için Test Menüsüne geri dönmek için basın.

1. Test Menü'süne dönmek için OK butonuna basın.

Test spesifik bir kulak için tamamlandığında sonucu göstermek için Başlat butonunu değişir:

Butonlar, en iyi ve en son testi gösterir. Sonucu görüntülemek için özel butona basın.

– Geçti/Net Yanıt

–  Kaldı/Net Yanıt Yok

–  Eksik

– Sonuçsuz

– Test tamamlandı

5.6 Bir teste yorum ekleme
Standart yorumlardan oluşan bir listeden seçim yapabilirsiniz.

5.6.1 Standart bir yorum ekleme
1. Standart bir yorum eklemek için, Test Sonucu ekranındaki veya hastanın Test

Menüsündeki Yorum Ekle butonuna basın.

2. Yorumlar ekranında, bu hasta veya test koşulları için geçerli olan önceden tanımlı
bir yorum seçebilirsiniz.

3. Bir yorum seçtiğinizde, kaydetmek için OK butonuna basın.

5.6.2 Yorumların gösterilmesi
Ayrı test sonuç ekranlarından yorumları görüntüleyebilirsiniz.
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1. Bir yorum görüntülemek için Yorumları Görüntüle butonuna basın.

Bu sizi Yorum ekranına götürecektir. Eğer bir teste zaten yorumlar eklenmişse, burada listelenirler.

5.7 Diğer kulakta testin sürdürülmesi
1. Diğer kulak üzerinde teste devam etmeden önce probun temiz olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca

bkz. Bakım ve temizleme► 62.
2. Gerekirse, diğer kulağı test edebilmek ve probu yeni test kulağına sokabilmek için hastanın konumunu

değiştirin.

3. Test sonuçları ekranındaki Diğer Kulağı Test Et butonuna basın.

Test otomatik olarak başlar.

5.8 Test sonuçlarının işlenmesi
Yapmak istediğiniz tüm testleri tamamladığınızda, Test Menü ekranındaki OK butonuna
basın.

Artık sonuçları kaydedebilir, yazdırabilir veya silebilirsiniz.

Sonuçları Kaydetme

Sonuçları testten önce seçtiğiniz hastaya kaydetmek için Kaydet butonuna basın.
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Sonuçları Yazdır

Sonuçları yazdırmak için:

1. Yazdır butonuna basın.

Her teste ait en iyi sonucu veya seçilen testleri yazdırmayı seçebilirsiniz. Raporu
MADSEN Alpha OAE+ yazdırma aracı kurulu bir PC veya bir etiket yazıcı ile
yazdırmayı da seçebilirsiniz. Bkz. Alpha OAE+'den yazdırma► 46.

Sonuçları Silme

Testi kaydetmek istemiyorsanız sonuçları silmeniz gerekir.

• Sonuçları silmek için Sil butonuna basın.

5.9 Hastanın test kaydını görüntüleme
Alpha OAE+ tarafından görüntülenen bir hastaya ya bir Geçti/Net Yanıt ya bir Kaldı/Net Yanıt Yok ya da bir Sonuçsuz
cevaplı bir test sonucu verilir.

• Eğer sonuç bir Geçti/Net yanıt ise, başka bir işlem gerekmez.

• Eğer sonuç bir Kaldır/Net Yanıt Yok ise, hastayı yeniden test etmeniz önerilir. Ama eğer hastaya yeniden bir Kaldı/Net
Yanıt Yok verilirse, bu hastaya başka testler yapılmalıdır.

• Testin sonucu Sonuçsuz ise hastayı daha sessiz bir ortamda yeniden test etmeniz önerilir. Testin sonucu yine Sonuçsuz
çıkarsa, hastaya daha ileri testler yapılması düşünülmelidir.

Bkz. ayrıca DPOAE test sonuçları ► 31 ve TEOAE test sonuçları ► 36.

5.10 Testi Göster
Bir hastanın testlerini aşağıdakiler aracılığıyla görebilirsiniz:
• Hasta Detayları ekranından

• hastanın Test Menü'sünden

Hasta Detayları ekranından

1. Gerekirse, bir hasta bulmak için Bir hasta bulma► 20 bölümünde tanımlanan fonksiyonları kullanın.

2. Seçmek istediğiniz hastanın adını gösteren butona basın.

3. Hasta Detayları ekranında, Testi Göster butonuna basın.

Bu sizi hastanın Testi Göster ekranına götürecektir.
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5.11 Testi Göster ekranı
Testi Göster ekranı belirli bir hasta üzerinde yapılan testleri gösterir.

Testler en son yapılanlar listenin en yukarısında yer alacak şekilde tarihe göre sıralanır.

1. Varsa, daha fazla test görüntülemek için listede yukarı ya da aşağı kaydırmak
amacıyla ok butonlarına basın.

Testi Göster ekranı size aşağıdakiler hakkında bilgiler gösterir

– Yapılan testlerin tipleri.

– Testin hangi kulakta gerçekleştirildiği.

– testin yapıldığı gün ve saat.

Test sonuçları

•  Geçti/Net Yanıt

•  Kaldı/Net Yanıt Yok

•  Eksik

• Sonuçsuz

• Test tamamlandı

2. Ayrı test sonuçlarını görüntülemek için sonuç simgesine basın. Bu sizi
görüntülemek istediğiniz testi görüntüleyen bir test sonuç ekranına götürecektir.

Ayrı test sonuç tiplerinin bir tanımı için, bakınız:

– TEOAE test sonuçları ► 36

– DPOAE test sonuçları ► 31

3. Bir test sonucuna yönelik yorumları görüntülemek isterseniz, söz konusu test
sonuçları ekranındaki Yorumlar butonuna basın.
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6 Hızlı Başlangıç testleri
Önceden hasta seçmeden testi başlatmak için Hızlı Başlangıç butonuna basabilirsiniz. Testi yaptıktan sonra sonuçları
yazdırabilir veya kaydedebilir ya da testi silebilirsiniz.

6.1 Hızlı Başlangıç testi gerçekleştirme
1. Test için hazırlanma► 23 bölümünde tanımlandığı gibi ama yeni bir hasta eklemeden ya da testi spesifik bir hastaya

atamadan yapın.

2. Ana Sayfa ekranındaki Hızlı Test butonuna basın.

Test Menüsü ekranından, Test Ayarları ekranında seçilen test tiplerine
erişebilirsiniz.

Bir protokolün detaylarını görmek için protokol adını içeren butona basın. Yardım
ekranı açılacaktır.
Yardım ekranını kapatmak için OK butonuna basın.

3. Gerçekleştirmek istediğiniz testin yanındaki ve test etmek istediğiniz kulağa denk
gelen Başlat butonuna basın.

Bağımsız testlerin tanımları için bakınız:

– TEOAE testi ► 34

– DPOAE testi ► 27

Test Sonucu ekranındaOK düğmesine basarak Test Menüsü ekranına geri dönün.

4. Yapmak istediğiniz ek testler için Başlat butonuna basın.

6.2 Hızlı Başlangıç test sonuçlarının işlenmesi
Yapmak istediğiniz tüm testleri tamamladığınızda, Test Menü ekranındaki OK
butonuna basın.
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Artık sonuçları kaydedebilir, yazdırabilir veya silebilirsiniz.

Sonuçları Kaydetme

Sonuçları mevcut bir hastaya atamak için:

1. Hasta Bul butonuna tıklayın ve ardından Hasta Listesinden ilgili hastayı seçin.

2. Hasta Detayları ekranında, OK butonuna basın.

Sonuçları yeni bir hastaya kaydetmek için:

1. Yeni Hasta butonunu tıklayın ve ardından Yeni Hasta ekranındaki alanları
doldurun. (Ayrıca bkz. Yeni bir hasta ekleme► 19.)

2. Gerekli alanları doldurduğunuzda, OK butonuna basın.

Kaydettikten sonra, Ana Sayfa'ya dönmek için OK butonuna basın.

Sonuçları Yazdır

Sonuçları yazdırmak için:

1. Yazdır butonuna basın.

Her teste ait en iyi sonucu veya seçilen testleri yazdırmayı seçebilirsiniz. Ayrıca, bir
PDF dosyası oluşturmayı veya raporu bir etiket yazıcısında yazdırmayı da
seçebilirsiniz. Bkz. Alpha OAE+'den yazdırma► 46.

Yazdırdıktan sonra, sonuçları kaydedebilir veya silebilir ya da Ana Sayfa'ya dönmek için
OK butonuna basabilirsiniz.

44 Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

6 Hızlı Başlangıç testleri



Sonuçları Silme

Hızlı Başlangıç testinin sonuçlarını bir hastaya kaydetmek istemiyorsanız, sonuçları
silmeniz gerekir.

• Sonuçları silmek için Sil butonuna basın.
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7 Yazdırıyor
Konfigürasyona bağlı olarak, yazıcılı bir PC'ye bağlı bir bağlantı istasyonu kullanarak veya bağlantı istasyonuna bağlı bir etiket
yazıcısı kullanarak tüm sonuçları Alpha OAE+'den yazdırabilirsiniz.

7.1 Alpha OAE+'den yazdırma

İkaz •Herhangi bir çıktı almadan önce, probu hastanın kulağından çıkartarak hastanın Alpha OAE+ ile temasının
kesildiğinden emin olun.

İkaz •Bir tıbbı cihaz sisteminin güvenlik koşullarına uymak için, yazıcı bağlantısının her zaman hasta alanının dışında
(hastadan en az 1,5 metre/5 ft uzakta) yapılması gerekir.

Not•Alpha OAE+ bağlantı istasyonuna yerleştirilmiş veya bir yazıcıya bağlı durumundayken test yapılamaz.

Not•Yazdırma ilerliyorken Alpha OAE+'i kapatmayın. Bunu yaparsanız test verileri bozulabilir.

Not•Eğer etiket yazıcı bağlı değilse ya da kapalıysa ekranda bir hata mesajı görünür.

Not•Yalnızca tavsiye edilen etiket yazıcıyı kullanın. Alpha OAE+ etiket yazıcıyı otomatik olarak tanır.

Not•Etiket yazıcı durum ışığı "Soğutuluyor" veya "Ara bellek aşımı" gösterirse Alpha OAE+ cihazından çıktı almayın.

Not•Alpha OAE+ bağlantı istasyonu, hem PC'ye hem de etiket yazıcısına aynı anda bağlı olmamalıdır.

Etiket yazıcı ile yazdırma hazırlığı
1. Alpha OAE+ bağlantı istasyonunun PC'ye bağlı olmadığından emin olun.

2. Etiket yazıcı kablosunu Alpha OAE+ bağlantı istasyonuna bağlayın ve Alpha OAE+'i bağlantı istasyonuna yerleştirin.

3. Yazıcıyı açın.

Alpha OAE+ bağlantı istasyonunu bir PC'ye bağlamadan önce, etiket yazıcısının bağlantı istasyonundan bağlantısının
kesilmesini sağlayın.

PC ile yazdırma hazırlığı
1. USB kablosunu PC'ye ve Alpha OAE+ bağlantı istasyonuna bağlayın. Alpha OAE+'i bağlantı istasyonuna yerleştirin.

2. Etiket yazıcının kablosunu çıkararak bağlantı istasyonu ile etiket yazıcının bağlantısını kesin.

46 Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

7 Yazdırıyor



Hastanın seçilmesi

1. Alpha OAE+'i açın ve Ana Sayfa ekranındaki Yazdır butonuna basın.

Bu sizi Yazdır listesine götürecektir.

2. Seçmek istediğiniz hastanın adını gösteren butona basın. Gerekirse, bkz. Bir hasta
bulma► 20.

En iyi sonucu yazdırma

En iyi sonuçları veya seçilen testleri yazdırmayı tercih edebilirsiniz.

Raporu MADSEN Alpha OAE+ yazdırma aracı kurulu bir PC veya bir etiket yazıcı ile
yazdırmayı da seçebilirsiniz.

En iyi sonucu yazdır öğesinin altındaki PDF butonuna veya Yazdır butonuna
basarsanız, her kulak ve her test protokolü için en iyi sonuç yazdırılır. Örneğin, sağ
kulaktaki aynı test protokolü için Kaldır/Net Yanıt Yok ve Geçti/Net Yanıt sonucu
varsa, sol kulağa ait en iyi sonuçla birlikte Geçti/Net Yanıt sonucu ve diğer
protokollere ait en iyi sonuçlar rapora eklenir.

• Seçiminize karşılık gelen butona basın.
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Seçilen testleri yazdırma

Seçilen testleri yazdır öğesinin altında PDF veya Yazdır butonuna basarsanız, Testi
Göster ekranı açılır.

1. Seçmek istediğiniz her testin yanındaki Yazdır butonuna basın.

2. Yazdırmak istediğiniz tüm testleri seçtiğinizde, Tamam butonuna basın.

MADSEN Alpha OAE+ yazdırma aracını kullanırsanız seçilen testleri içeren bir rapor
oluşturulur. Hastaya özgü açıklamalar rapora eklenecektir. PDF'yi kaydetmeyi veya
PC'ye bağlı bir yazıcıda yazdırmayı da seçebilirsiniz.

7.2 Etiket yazıcıdan çıkışlar
Çıkışlar şunları gösterir:
• Hastanın ilk adı ve soyadı

• Hastanın Kimliği

• Test tarihi

• Test tipi

• Sol ve/veya sağ kulak sonucu, tarih ve saat

• Hastayla ilgili genel yorumlar, çıktının sonunda sıralanır

En iyi sonuçlar
Seçili hasta üzerinde gerçekleştirilen tüm testlerin en son ve en iyi sonuçları tüm test tipleri için yazdırılır. Test başına bir
etiket yazdırılır.

Seçilen testler
Seçilen testlerin her biri için bir etiket yazdırılır.

48 Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

7 Yazdırıyor



Geçti/Net Yanıt Kaldı/Net Yanıt Yok

Açıklama

Açıklayıcı Bilgiler

L

R

P

R

N

• Sol kulak

• Sağ kulak

• Geçti

• Kaldı

• Gürültü nedeniyle sonuçsuz
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8 Alpha OAE+ ayarları
Alpha OAE+ cihazınızı Alpha OAE+ Ayarlarmenüsünden yapılandırabilirsiniz.

Alpha OAE+
Alpha OAE+ Ayarlarmenüsünde, şunları yapabilirsiniz:

• probu test etme

• hangi protokollerin test menüsüne dahil edileceğini seçme

• ayarı, eski testleri otomatik olarak silecek şekilde değiştirme

• saat ve tarih ayarlarını değiştirme

• dil ayarlarını değiştirme

• ses ayarlarını değiştirme

• ekranın parlaklığını değiştirme

• sistem bilgilerini görüntüleme

8.1 Ayarlar menüsü
Ayarlarmenüsünden Alpha OAE+'in temel ayarlarını değiştirebilir ve kurulan Alpha OAE+ ile AccuLink hakkında bilgileri
görebilirsiniz.

1. Ana Sayfa ekranından Ayarlar butonuna basın.

Ayarlarmenüsünden Alpha OAE+ içinde kullanılabilir ayarlara erişebilirsiniz.

8.2 Prop Testi
Her gün hastalar üzerinde testlere başlamadan önce doğru çalıştığına emin olmak için probu test etmelisiniz.

Dikkat•Test boşluğuna yerleştirmeden önce prop ucunun temizlendiğinden ve dezenfekte edildiğinden emin olun.
Bkz. Entegre test boşluğunun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi ► 65.

Prop testini iki yolla başlatabilirsiniz:
• Probu basitçe Alpha OAE+'in test boşluğuna sokarak (bkz. Prop testinin gerçekleştirilmesi ► 51).

• Ayarlarmenüsünden (örneğin, testi yeniden başlatmak veya harici bir test boşluğu kullanarak probu test etmek için).
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8.2.1 Prop testinin gerçekleştirilmesi
1. Kulak ucu olmayan prop ucunu test boşluğuna sokun.

Test otomatik olarak başlar.

Not•Örneğin bir hasta yaratılırken, prop testi otomatik başlamaz.

Prop düzgün çalışıyorsa, Prop OK mesajı görünür.

Prop düzgün çalışmıyorsa, Prop başarısız mesajı görünür.

Ayrıca olası hataların bir listesini de göreceksiniz.

2. Test sonucunu onaylamak için OK butonuna basın.

Gerekirse, testi tekrarlayın.
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8.2.2 Ayarlar menüsünden
1. Kulak ucu olmayan prop ucunu cihazdaki test boşluğuna veya harici bir test boşluğuna sokun.

2. Ayarlar ekranındaki Prop Test butonuna basın.

3. Daha fazla bilgi için, bkz. Prop testinin gerçekleştirilmesi ► 51.

8.3 Test Ayarları
Test Ayarları ekranında, hangi protokollerin Test Menüsü'ne dahil edileceğini
seçebilirsiniz. Ayrıca cihaz belleği dolduğunda ne olması gerektiğini belirleyebilirsiniz.

1. Bir protokolün detaylarını görmek için protokol adını içeren butona basın. Yardım
ekranı açılacaktır.
Yardım ekranını kapatmak için OK butonuna basın.

2. Seçim butonuna basarak protokolleri seçin veya seçimi kaldırın.
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Eski testleri sil seçeneği, 500 test kaydedildikten ve Alpha OAE+ üzerindeki bellek
dolduktan sonra ne olacağını belirler.

Eski testleri sil onay kutusunu seçerseniz, en eski test otomatik olarak silinerek en yeni
test için yer açılacaktır.

Eski testleri sil onay kutusunu seçmezseniz, bellek dolduğunda eski testleri manuel
olarak silmeniz gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenecektir. (Bkz. Verilerin silinmesi
► 59.)

Manuel başlatma seçeneği, kalibrasyon başarısız olduktan sonra bir ölçümü manuel
olarak başlatıp başlatamayacağınızı belirlemektedir. Manuel başlatma seçeneği etkinse
ve kalibrasyon kulak kanalında fazla ses seviyesi nedeniyle gerçekleştirilemezse (örneğin,
çocuk kulağındaki PE tüpleri nedeniyle), sonuç ekranında ikili bir ok görünür. İkili ok
göründükten sonra, maksimum kalibreli çıkış düzeyleri ile ölçüme başlamak için ikili oka
basabilirisiniz.

8.4 Tarih ve Saat Ayarları
1. Ayarlar ekranındaki Zaman ve Tarih butonuna basın.

Tarihi Ayarlar bölümünün üst kısmından, saati ise yine Ayarlar bölümünün alt
kısmından ayarlayabilirsiniz.

Not•Eğer Zaman ve Tarih ekranından OK butonuna basarak ayrılırsanız
saniyelerin ayarı sıfır olarak ayarlanır.

2. Oklara basarak günü (GG), ayı (AA), yılı (YYYY), saati (SA) ve dakikayı (DK) seçin.

3. Tarih ve saat biçimlerini değiştirmek için Alet butonuna basın.
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– Tarih biçimi
Ekranda tarih ayarının nasıl gösterileceğini listeden seçin.

– Zaman biçimi
Ekranda saat ayarının nasıl gösterileceğini listeden seçin.

8.5 Dil ayarı
1. Ayarlar ekranındaki Dil butonuna basın.

2. Alpha OAE+ üzerinde dili değiştirmek için tercih edilen dilin butonuna basın.

Not•Kullanılabilir dilleri gösteren ekranınız burada gösterilen ekran gibi
görünmeyebilir.

54 Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

8 Alpha OAE+ ayarları



8.6 Ses ayarı

1. Ayarlar ekranındaki Ses butonuna basın.

İlgili butona basarak buton strokları ve test sonuçları için sesleri açıp kapatabilirsiniz.

Ses açık

– Tuş sesi
Bir butona basıldığında bir ses çıkacaktır (bir klik sesi)

– Sesli sonuç
Testin sonunda bir Geçti/Net Yanıt veya Kaldır/Net Yanıt Yok
sesi duyulur.

Ses kapalı
Sesin kapatıldığını gösterir.

8.7 Ekran Parlaklığı

1. Ayarlar ekranındaki Ekran Parlaklığı butonuna basın.

Ekranın parlaklığını değiştirmek için yeşil çubuğun herhangi bir tarafındaki butonlara
basın.

Not•Yüksek parlaklık seviyesi Alpha OAE+'in enerji tüketimini etkileyecektir.

– Ekranı karartır

– Ekranı aydınlatır

– Ekran parlaklığı için varsayılan ayarı kullanmak için Varsayılan butonuna basın.
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8.8 Sistem Bilgileri
1. Aşağıdakilere ilişkin bilgileri görüntülemek için Ayarlar ekranındaki Sistem Bilgisi

butonuna basın:

– Aygıt yazılım sürümü

– Donanım versiyonu ve seri no

– Sonraki Alpha OAE+ servis tarihi

– Bağlı prop

– Bağlanan prop için sonraki servis tarihi

– Bellek kullanımı
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9 Alpha OAE+'de Verilerin İşlenmesi

9.1 Alpha OAE+'e veri girilmesi

9.1.1 Using the keypad (Tuş takımını kullanma)
Veri girmek ya da değiştirmek için tuş takımından karakterleri ve/veya rakamları seçin.

Veri giriş fonksiyonları

• Bir büyük harfe girmek için Shift okuna basın. Bir karakter girdiğinizde tuş takımı küçük
harflere geri döner.

Bir alandaki ilk karakter daima büyük olacaktır.

• Yalnızca büyük harfle yazmak için İki kere
basın.

• Küçük harfe dönmek için Bir kere
basın.

Özel karakterler butonu
• Özel karakterler girmek için seçin (tuş takımı standart karakterleri gösterirken).

• Standart karakterler girmek için seçin (tuş takımı özel karakterleri gösterirken).

Rakamlar ve simgeler butonu
• Rakamlar ya da simgeler girmek için seçin (tuş takımı standart karakterleri gösterirken).

• Standart karakterler girmek için seçin (tuş takımı özel rakamlar ve simgeler gösterirken).

• Boşluk
Bir boşluk bırakmak için seçin.

• İmleci alanda sola ya da sağa hareket ettirmek için basın.

• Verileri girdiğinizde, onaylamak için OK butonuna basın.
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9.2 İşlev düğmeleri
Alpha OAE+'de hastaların bulunması, hastaların test geçmişlerinin görüntülenmesi,
listelerde kaydırma, vb. gibi bir dizi fonksiyon gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanılabilir fonksiyonlar Alpha OAE+ ekranlarının fonksiyon çubuğunda gösterilir.

Bu fonksiyonlar ekrandan ekrana değişir.

• Bu fonksiyonları gerçekleştirmek için sadece ilgili fonksiyon butonuna basmanız
yeterlidir.

İşlev düğmeleri

• Hasta arama

– Butona basın.

– Hastanın adını girin

– Aramayı başlatmak için OK butonuna basın.

• Sıralama düzenini değiştir

– Butona basın. Gerekirse liste kullanmak istediğiniz kategoriye göre sıralanana
kadar bunu tekrar edin.

• Daha fazlasını/sonraki sayfayı/listedeki sonraki hastaları görmek için aşağı kaydırın

• Test görüntüleme

– Hastanın test listesini görmek için butona basın.
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9.3 Genel butonlar
Kullanılabilir ana fonksiyonlar Alpha OAE+ ekranlarının alt bilgi çubuğunda gösterilir.

• Bu fonksiyonları gerçekleştirmek için sadece ilgili butona basmanız yeterlidir.

Genel butonlar

• Önceki ekrana dön

• Yardım

• Ana Sayfa ekranına gidin.

• OK / Onayla / Kaydet / Bir sonraki alana git / Bir sonraki ekrana git

• Arama kriterlerini değiştir

– Butona basın. Gerekirse kullanmak istediğiniz kategoriyi görene kadar bunu
tekrar edin. Kategori ekranın tepesinde gri metin olarak gösterilir.

9.4 Verilerin silinmesi

9.4.1 Bir hastanın silinmesi
1. Tek bir hastayı silmek için Ana Sayfa ekranındaki Sil butonuna basın.
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Bu sizi Sil menüsüne götürecektir.

2. Tek Hasta butonuna basın.

Bu sizi silmek istediğiniz hastanın adını listeden seçmek için Hastayı Sil ekranına
götürecektir.

3. Silmek istediğiniz hastanın adını gösteren butona basın ya da Bir hasta bulma► 20
bölümünde açıklandığı gibi bir hasta arayın.

Bu hastayı silmek istediğinizi onaylamanız için uyarılacaksınız.

Bu hastaya ilişkin tüm test sonuçları silinecektir.

9.4.2 Bir testin silinmesi
1. Tek bir testi silmek için Ana Sayfa ekranındaki Sil butonuna basın.

Bu sizi Sil menüsüne götürecektir.

2. Tek Test butonuna basın.

3. Sil ekranında, testini silmek istediğiniz hastayı seçin.

Bu sizi, silmek üzere bir veya birkaç test seçmek için Test Görünümü ekranına
götürür.

4. Silmek istediğiniz testin sağ tarafındaki Sil butonuna basın.

Bu testi silmek istediğinizi onaylamanız için uyarılacaksınız.
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5. Silmek istediğiniz tüm testleri sildiğinizde, Ana Sayfa ekranına ulaşmak için Ana
Sayfa butonuna basın.

9.4.3 Tüm hastaların silinmesi
1. Tüm hastaları silmek için Ana Sayfa ekranındaki Sil butonuna basın.

Bu sizi doğrudan Sil menüsüne götürecektir.

2. Tüm Hastalar butonuna basın.

Tüm hastaları silmek istediğinizi onaylamanız için uyarılacaksınız.

Tüm hastalara ilişkin tüm test sonuçları silinecektir.
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10 Bakım ve temizleme

10.1 Probun ucu ve probun gövdesi
İçinde çalıştığınız ortam için yürürlükteki her türlü enfeksiyon denetim prosedürlerine mutlaka uyun.

İkaz •Prop ucunu temiz bir kulak ucu kullanmadan kesinlikle kulak kanalına yerleştirmeyin.

Prop ucu kulak ucu ile kaplı olduğundan genellikle cilt ya da kulak akıntısı ile temas etmez, ancak probu kullandığınız her
defasında prop ucundaki kanalları kontrol etmeniz gerekir. Çok az miktarda kulak kiri ya da verniks bile prop kanallarını
tıkayabilir veya prop ucunda birikebilir.

İkaz •Gerekirse prop ucunu yedek bir uçla değiştirin.

Not•Prop uçları yerel yönetmeliklere göre atılmalıdır.

10.1.1 Prob ucunu temizleyin ve dezenfekte edin
Temizlikten önce lütfen kulak probunu hastanın kulağından çıkarın ve prop ucunu tek kullanımlık kulak ucundan ayırın.

Dikkat•Her zaman yerel hijyen standartlarına uymanız önerilir.

Bkz. Hijyen tedbirleri ► 24.

Probun ucu

– Prop ucunu propdan çıkarın.
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– Prop ucunun ses kanallarını arka taraftan temizlemek için temizleme telini
kullanın.

Not•Prop ucundan çıkıntı yaptığında temizleme telini temizlemeyi unutmayın.

Temizleme teliyle işiniz bittiğinde, yerel prosedürlere uygun olarak dezenfekte etmeyi
unutmayın.

Prop ucu için dezenfeksiyon prosedürleri
Prob ucu materyali çeşitli sıcaklık etkileri ve kimyasal etkilere karşı son derece dirençlidir.

Prop ucunu dezenfekte etmek için aşağıdakileri yapın:

• Temizledikten sonra prop ucunu, 10-30 dakika kontak zamanı için %70-90 etil ya da izopropil alkol banyosuna batırın.

Prop ucunu dezenfekte ettiğinizde, normal suyla iyice durulayın.

Mevcut enfeksiyon kontrol prosedürünüz otoklav işlemini zorunlu kılıyorsa, prop ucunun otoklav işlemi sırasında deforme
olmadığından emin olun.

Ucu prop gövdesi üzerine geri takmadan önce ses kanallarının tamamen kuru olduğuna
emin olun. Gerekirse yedek bir prop ucu kullanın.

10.1.2 Probun gövdesini temizleme

Önemli •Prop gövdesinin periyodik temizliği için yetkili servis departmanınızla irtibata geçin.

Dikkat•Prob gövdesi hassas bileşenler içerir. Prop gövdesi içindeki ses açıklıklarını asla mekanik olarak ya da sıvılarla
temizlemeyin. Aksi takdirde proba zarar verebilirsiniz.

Dikkat•En hafif miktarda rutubet bile her türlü birikmiş kulak kirini çözebilir ve prop gövdesi içindeki hassas
parçaları kirletebilir.

– Normal yüzey temizliği için alkollü nemli bir bez kullanın.

Dikkat•Kulak probunun hiçbir kısmı ultrasonik temizlik solüsyonlarına veya makinelerine maruz bırakılmamalıdır.
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10.1.3 Prob kalibrasyonu
Alpha OAE+ probu fabrikada teslimat öncesinde kalibre edilir. Bu nedenle, Alpha OAE+'i teslim aldığınızda verilen
kalibrasyon sertifikasında belirtilen sıradaki kalibrasyon tarihine tam bir yıl kalmayabilir.

Probu Alpha OAE+'e ilk kez bağlayıp bir test yaptığınızda, kalibrasyon tarihi bir sonraki kalibrasyona bir yıl kalacak şekilde
ayarlanır.

Sıradaki kalibrasyon tarihini görüntülemek için, Ayarlar > Sistem bilgisi öğelerini seçin. İlk test yapılmadan önce, tarih
alanı boştur.

Kalibrasyon frekansı
Prop yetkili bir atölyede yetkili servis personeli tarafından yıllık olarak kalibre edilmelidir.

10.2 Kulak ucu
Problar atılabilir ve temizlenmemelidir.

Not•Problar yerel yönetmeliklere göre atılmalıdır.

10.3 Alpha OAE+ Temizlenmesi
• Temizlemeden önce Alpha OAE+'i kapatın ve her türlü harici güç kaynağından sökün.

• Probu Alpha OAE+'den sökün.

• Cihazın yüzeyini temizlemek için temizlik sıvısıyla ıslatılmış bir bez kullanın.

Yuva ömrünü maksimize etmek için aşağıdaki kimyasallardan kaçının:

• İzopropil, %70

• Etanol, > %40 konsantrasyon

• Formaldehit

• Dikloro meta ksilenol %5-10

Alpha OAE+ dezenfeksiyonu gerekli görülüyorsa aşağıdakileri içeren temizlik maddeleri uygun alternatif olarak kullanılabilir:

• Hidrojen peroksit, %3, %30

• Perasetik asit %0,5-5

• Sodyum hipoklorit %1-10

• Glütaraldehit %2-5

• Orto fitalaldehit (OPA) %0,5-2

• Klorhegzidinglukonat %2-4

Dikkat•Proba, soketlere ya da test boşluğuna hiçbir şekilde rutubet girmediğinden emin olun (veri arayüzü konektörü
ve prob fişleri).
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Dikkat•Alpha OAE+'i suya ya da diğer temizlik solüsyonlarına kesinlikle batırmayın.

Dikkat•Kullanım kılavuzunda belirtilenden başka temizlik ürünlerinin kullanımı cihaza zarar verebilir (ör. kalıplanmış
plastikteki gerilim çatlakları).

10.3.1 Entegre test boşluğunun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
Gerekiyorsa test boşluğunun tüm yüzeyini temizlemek için bölüm 10.3 tavsiye edilen dezenfektan maddelerin herhangi
biriyle ıslatılmış bir bez kullanın.

Dikkat•Test boşluğunun içine sıvı girmediğine emin olun.

Test boşluğu prob ucundan gelen tortular ile kirlenmişse, örneğin giriş deliğini bir bant parçası ile kapatarak test
boşluğunun kullanılmaması sağlayın ve test boşluğunu temizlemek ve/veya değiştirmek için yetkili servis departmanınız ile
temas kurun.

10.4 Batarya emniyeti ve bakımı

10.4.1 Güvenlik bilgileri

Patlama tehlikesi

İkaz •Bataryanın patlamasına neden olabileceği için bataryayı ısı ya da açık ateşten uzak tutun ve ateşin içine
atmayın.

İkaz •Bu cihazda kullanılan batarya yanlış kullanıldığında bir yangın ya da kimyasal yanık riski oluşturabilir.
Sökmeyin, 60°C (140°F) üzerinde ısıtmayın ya da yakmayın.

• Yanlış kullanım, aşırı şarj akımı uygulamak ya da kutupların tersine çevrilmesi bataryayı aşırı yükleyebilir veya imha
edebilir.

• Bataryayı açmayın, değiştirmeyin ya da sökmeyin.

• Bataryayı metal cisimlere değecek şekilde yerleştirmeyin.

• Terminaller hiçbir durumda kısa devre yapmamalıdır.
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10.4.2 Hizmet ömrünün arttırılması
• Yalnızca Güç Kaynağı ve batarya► 76 ve 1077 bağlantı istasyonu► 76 bölümlerinde belirtilen batarya

tipini, bağlantı istasyonunu ve şarj cihazını kullanın.

• Bataryayı mümkün olduğunca oda sıcaklığında şarj edin.

• Bataryayı düşürmeyin ya da sert darbelere maruz bırakmayın.

• Serin, kuru bir yerde saklayın.

• Batarya terminallerini temiz tutun. Gerekirse yumuşak bir bez ile temizleyin:

Batarya yenileme
Batarya kapasitesi çok sayıda şarj olma/boşalma döngüleri ve yaşlanma nedeniyle kademeli olarak azalacaktır. Bataryayı
yaklaşık 12 ila 18 ayda bir yenisiyle değiştirmenizi öneririz.

Bataryanın yenilenme ihtiyacı kullanım modeline ve ihtiyaç duyulan batarya kapasitesine bağlıdır.

10.4.3 Eski bataryaların atılması

Not•Li-İon bataryalar geri dönüştürülebilir!

Dikkat•Kullanılan bataryayı derhal atın.

Dikkat•Çocuklardan uzak tutunuz

Dikkat•Sökmeyin ve ateşe atmayın.

Çevreyi koruma
• Li-ion şarj edilebilir batarya şarj olma kapasitesini kaybettiğinde yerel çevre yönetmeliklerine göre atıldığına emin olun

ya da bayinize iade edin.
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Ek 1 Standartlar ve Güvenlik
Bu kullanma kılavuzu Alpha OAE+'in güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler ve ikazlar içerir. Varsa yerel
resmi kurallar ve yönetmeliklere daima uyulmalıdır.

Ek 1.1 Alpha OAE+ sembolleri
Sembol Tanım

Kullanım talimatlarına uyun.

IEC60601-1'in Tip BF koşullarına uygundur.

TIBBİ - Yalnızca UL 60601-1, ilk basım, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 standartlarına uygun olarak
elektrik şoku, yangın, mekanik tehlikelere ilişkin Genel Tıbbi Cihazlar.

93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi ve RoHS Direktifine (2011/65/EC) uygundur.

Alet atık elektrikli ve elektronik teçhizat (WEEE) hakkında 2002/96/EC sayılı Direktif kapsamındaki
elektronik ekipman.

Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların (pillerin) ve akümülatörlerin çalışma ömürlerinin
sonunda ayrı bir toplama yerine götürülmesi gerekir. Bu koşul, Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu ürünleri
sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

Cihaz ve aksesuarlarınızı Otometrics'e veya Otometrics'in herhangi bir tedarikçisine iade edebilirsiniz.
Bertaraf etmeyle ilgili önerileri için bölgenizdeki yetkili makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.

Ek 1.2 Aksesuar sembolleri
Sembol Tanım

Steril olmayan ürün.

Tekrar kullanmayın.
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Ek 1.3 Bağlantı istasyonu simgeleri
Sembol Tanım

Kullanım talimatlarına uyun.

Sadece doğru akım için uygundur.

93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi ve RoHS Direktifine (2011/65/EC) uygundur.

Alet atık elektrikli ve elektronik teçhizat (WEEE) hakkında 2002/96/EC sayılı Direktif kapsamındaki elektronik
ekipman.

Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların (pillerin) ve akümülatörlerin çalışma ömürlerinin sonunda
ayrı bir toplama yerine götürülmesi gerekir. Bu koşul, Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu ürünleri
sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

Cihaz ve aksesuarlarınızı Otometrics'e veya Otometrics'in herhangi bir tedarikçisine iade edebilirsiniz. Bertaraf
etmeyle ilgili önerileri için bölgenizdeki yetkili makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.

Ek 1.4 İkaz notları - Alpha OAE+

İkaz •Aşağıdaki koşullar ve uygulamalar hastaya ve/veya kullanıcıya yönelik olası yaralanma veya risk oluşturabilir:

• Test etme sırasında Alpha OAE+'e hiçbir harici cihaz (örneğin yazıcı) bağlamayın.

• Alpha OAE+ ameliyat sırasında kullanılırsa, prop ve konektörler toprak dahil iletken cisimlere değmemelidir.

• Prob soketi, kulak probunu veya kulak kuplerini Alpha OAE+'e bağlamak için tasarlanmıştır. Bu sokete başka hiçbir
cihaz bağlanamaz.

• Bağlı, ancak kullanılmayan kısımlara ve koruyucu topraklamaya bağlı olanlar da dahil, diğer iletken kısımlara yanlışlıkla
dokunmaktan kaçının.

• Alpha OAE+ cihazını Teknik Özellikler, Çalışma Ortamı'nda belirtilen değerleri aşan sıcaklıklarda ve nem değerlerinde
saklamayın veya çalıştırmayın.

• Cihazı yanıcı anestetiklerin (gazlar) bulunduğu yerlerde kullanmayın.

• Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya odyometri dışında amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.

• Alpha OAE+ ile prob üzerinde her yıl bir kalibrasyon işleminin yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, eğer teçhizat herhangi
bir potansiyel hasar görmüşse kalibrasyon yapılmasını öneriyoruz.

• Güvenlik gerekçesiyle ve EMC üzerine olan etkileri sebebiyle, cihazın çıkış donanımına bağlanan aksesuarlar sistemle
birlikte temin edilen ile aynı türden olmalıdır.

• Kulak uçları gibi atılabilir aksesuarlar yeniden kullanılmamalıdır ve çapraz enfeksiyonu önlemek için hastalar arasında
yenilenmelidir.
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• Cihaz performansına etki edebileceğinden ötürü cihazın diğer ekipmanla bir arada bulunmamasını veya havalandırması
yetersiz olan bir yerde tutulmamasını öneririz. Diğer ekipmanlarla üst üste veya yan yana bulunacaksa cihazın işleyişinin
etkilenmeyeceğinden emin olun.

• Bu sınıftaki teçhizatın ülke içindeki kuruluşlarda bir sağlık uzmanının gözetimi altında kullanılmasına izin verilir.

• Alpha OAE+’in RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik cihazlarda parazite neden olma olasılığı küçüktür,
ancak Alpha OAE+'in çok yakınına yerleştirilmeleri durumunda diğer yerel cihazlarda olumsuz etkiler veya işlevsellik
kaybı oluşabilir.

• PC ve bağlantı istasyonunun hastanın erişiminden uzak olduğundan emin olun.

• Bir elektronik tıbbi sistem montajı yapılırken, kurulumu gerçekleştiren kişi söz konusu ürünle aynı
güvenlik şartlarını karşılamayan diğer bağlı cihazların sistemin toplam güvenlik düzeyinde bir düşmeye
yol açabileceğini hesaba katmalıdır.

• Amerika Birleşik Devletleri'nde, Federal yasalar bu cihazın ruhsatlı bir hekim tarafından veya hekim siparişiyle
satılmasını zorunlu tutmaktadır.

Ek 1.5 İkaz notları - bağlantı istasyonu
• Yalnızca Teknik Özellikler, Güç adaptörü'nde belirtilen güç kaynaklarını kullanın.

Ek 1.6 Garanti
Alpha OAE+ malzeme ve işçilik açısından orijinal kusurlara karşı garantilidir. Ayrıca satın alım tarihinden itibaren tam 2 yıl
boyunca üretici şartnamesine göre çalışma garantisi bulunmaktadır.

Bu garanti batarya, aşınan parçalar ve atılabilir öğeler için geçerli değildir.

Bu garanti yalnızca yetkili distribütörler ya da temsilcilerden satın alınmış aletler için geçerlidir. Satın alan aleti yetkili bir
distribütör ya da temsilciye iade etmeli ve nakliye masrafını karşılamalıdır.

Bu garanti kurcalama, yanlış kullanım, ihmal, kazalar, modifikasyon ya da nakliye nedeniyle kırılma ya da arızaları kapsamaz
ve eğer alet üreticinin talimatlarına göre kullanılmazsa geçersizdir.

Lütfen aletinizi garanti hizmeti için yerel distribütörünüze veya temsilcinize iade ediniz!

Önemli •Garanti, prob temizleme talimatlarına sıkı biçimde uyulmadığı takdirde geçersiz hale gelir. Prob
talimatlarda belirtildiği gibi düzenli olarak temizlenmezse kulak kirleri hassas bileşenlerin bulunduğu ve zarar
görebileceği propta tıkanıklığa neden olabilir.

Ek 1.7 Onarım, satış sonrası servis ve düzenli kontroller
Eğer Alpha OAE+ satın alındığında arızalıysa ya da bir şekilde üreticinin şartnamesinden farklılık gösteriyorsa, yetkili bir bayi
Alpha OAE+ garanti süresi içindeyken satın alan hiçbir ücret ödemeden aleti tamir edecek, değiştirecek veya kalibre
edecektir.

Elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya da yetkili temsilcileri tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve performansı konusunda her
türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.

Onarımın ardından kalifiye bir elektronik mühendisi tüm cihazın güvenliğini doğrulamalıdır.

Kalibrasyon yılda bir kez uygun ekipman kullanılarak gereğince kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ek 1.7.1 Beyan

Alpha OAE+ tipi tüm cihazlar üretici tarafından yetkilendirilen bir servis merkezi aracılığıyla yılda bir kez kontrol ve kalibre
edilmelidir.

Ek 1.8 Üretici
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarka
( +45 45 75 55 55
www.otometrics.com

Ek 1.8.1 Üreticinin sorumluluğu

Üretici cihazın güvenliği, sağlamlığı ve performansı üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu
tutulabilecektir:

• Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi tarafından
veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

• Ekipmanın bağlandığı elektrik tesisatı EN/IEC gerekliliklerine uygun olmalıdır.

• Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve performansı konusunda her
türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.
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Ek 2 Durum ve Hata Mesajları

Ek 2.1 Cihazla ilgili mesajlar
Hata iletisi Sebep Çözüm

veya

Düşük batarya voltajı

• Bataryanın şarjı azalmış. • Alpha OAE+'i yeniden şarj edin veya
bataryayı yedek bir bataryayla değiştirin.

Gerçek zaman saati verisi geçersiz.
Lütfen saat ve tarihi ayarlayın.

• Gerçek zaman saatinin
yedek bataryaları tamamen
bitmiş.

• Saat ve tarihi ayarlayın: Ayarlar > Tarih
ve Saat ögelerini seçin.

Donanım hatası • Tedarikçinizle irtibata geçin.

Gerçek zaman saati hatası • Oto test hatası. • Tedarikçinizle irtibata geçin.

Bellek hatası • Oto test hatası. • Tedarikçinizle irtibata geçin.

Kodlayıcı arızası • Oto test hatası. • Cihazı yeniden başlatın. Mesaj yeniden
görünürse, tedarikçinizle irtibata geçin.

Ek 2.2 Kullanım ve testle ilgili mesajlar
Hata iletisi Sebep Çözüm

Azami hasta sayısına
ulaşıldı. Yeni hasta
oluşturulamıyor.

• Başka hasta veya test
eklemek için bellek alanı
kalmadı.

• Hastaları ve testleri silin.

Prop HATALI • Prop testi geçemedi. Birden
fazla nedeni olabilir:

– probun ucu tıkanmış

– test boşluğu tıkanmış

– prop arızalı

• Prop ucu temiz olduğundan ve kanallar
tıkanmamış olduğundan emin olun.

• Test boşluğunun örneğin toz, lif ve benzeri ile
tıkalı olmadığından emin olun.

• Probu yedek bir probla değiştirin ve probun
sağlam olup olmadığını anlamak için prop testini
gerçekleştirin.

Hoparlör uyumsuzluğu • Hoparlör seviyeleri arasında
çok büyük bir fark tespit
edildi.

• Prop ucunu temizleyin ve testi yeniden yapın.

• Prop ucunu yedek bir probla değiştirin ve testi
yeniden yapın.

Çok fazla gürültü • Test ortamı çok gürültülü. • Gürültüleri (konuşma, cep telefonları, vs.) azaltın.

Uyaran yüksek • Prop kulak kanalına iyi
oturmadı.

• Prop kulak kanalında değil.

• Probu yeniden takmayı deneyin.
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Hata iletisi Sebep Çözüm

Uyaran alçak • Prop kulak kanalına iyi
oturmadı.

• Probun ucu tıkanmış.

• Probu yeniden takmayı deneyin. Sorun devam
ederse prop ucunu temizleyin veya yedek bir
probla değiştirin.

Kağıt besleme hatası • Etiketler, etiket yazıcısında
düzgün ayarlanmamış veya
kağıt sıkışmış.

• Etiketleri yeniden ayarlayın ve kağıt beslemesinin
olası tıklanmalarını kaldırın.
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Ek 3 Teknik Özellikler

Ek 3.1 Accessories (Aksesuarlar)
Standart aksesuarlar ve isteğe bağlı aksesuarlar ülkeden ülkeye değişebilir - lütfen yerel distribütörünüze başvurunuz.

Standart aksesuarlar
Taşıma kılıfı
Bağlantı istasyonu, güç adaptörü ve USB kablosu dahil
Başlangıç seti (kulak uçları, prob uçları ve prob ucu temizleme aracı içerir)
Prob (Kablo Yaklaşık uzunluk: 150 cm/59 inç)
Kullanım Kılavuzu
Batarya
Temizleme bezi

İsteğe bağlı aksesuarlar
Kulak uçları
Prob uçları
Prob ucu temizleme aleti
Etiket yazıcı, yazıcı kablosu ile
Prob (Yaklaşık uzunluk: 150 cm/59 inç)
Harici batarya şarj cihazı
Standart aksesuarlar ve isteğe bağlı aksesuarlar ülkeden ülkeye değişebilir - lütfen yerel distribütörünüze başvurunuz.

Ek 3.2 Ölçüm teknikleri

TEOAE

Değerlendirme yöntemi: Gürültü-ağırlıklı ortalaması, önemli sinyal tepe noktaları

Uyaran: Doğrusal olmayan kısa uyarım sekansı

Uyaran düzeyi: 75 dB(A) ± 5 dB 2 cc kupler, kulak kanal hacmine bağlı olarak kendiliğinden
kalibrasyon

Kısa uyarım oranı: saniyede 67-76 kısa uyarım (randomize)

Giriş filtresi: 1 ila 4 kHz

Test ekranı: Ortalama dalga formu, TEOAE piklerinin sayısı, gürültü seviyesi, yapay seviye,
stabilite seviyesi ve test süreci

Sonuç ekranı: Ortalama dalga formu, TEOAE piklerinin sayısı ve genel Geçti/Net Yanıt veya
Kaldı/Net Yanıt Yok. Kaldı/Net Yanıt Yok durumunda ayrıca, gürültü seviyesi,
yapay seviye ve stabilite seviyesi.

DPOAE

Değerlendirme yöntemi: Gürültülü ağırlıklı faz istatistikleri

Uyaran: Birincil ton çifti, f2/f1 = 1.24

Kullanılabilir test frekansları: F2 = 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 ve 6 kHz
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Varsayılan test frekansları: F2 = 2, 3, 4 ve 5 kHz (4'te 3 Geçti/Net Yanıt )

Varsayılan test düzeyi: L1/L2 = 65/55 dB SPL

Test ekranı: DP-Grafiği, DPOAE Seviyesi, gürültü seviyesi

Sonuç ekranı: Genel Geçti/Net Yanıt veya Kaldı/Net Yanıt Yok, DPOAE ve gürültü seviyeli
DP-Grafiği.

SNR: 6 - 8 dB

Minimum Genlik: - 5 dB

Ek 3.3 Cihaz
MADSEN Alpha OAE+, Natus Medical Denmark ApS'den tip 1077'dir.

Boyutlar

Yaklaşık 200 x 73 x 34 mm (7,9 x 2,9 x 1,3 inç)

Ağırlık

Yaklaşık 240 g (8.5 oz) (batarya hariç)
280 g (9.9 oz) (batarya dahil)

Görüntüle

Tür: Renk, TFT, ayarlanabilir LED arka ışıklı dokunmatik ekran

Boyutlar: 89,4 mm (3,5 inç)

Ayrışma: 240 x 320 piksel

Tuş takımı

Dirençli dokunmatik ekran (eldivenle kullanılabilir)

Ses

Tuş kliği ve Geçti/Net Yanıt ve Kaldı/Net Yanıt Yok sesleri için yerleşik hoparlör

Dil ayarları

Seçili dil paketinde maksimum 7 adet kullanıcı tarafından seçilebilen dil kullanılabilir

Bellek

Hasta Hafıza kapasitesi: Maks. 250 patients

Test Hafıza kapasitesi: Maks. 500 test

Konektörler

OAE prop konektörü: 14 iğneli ODU Medisnap - OAE Prop için
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Gerçek zamanlı saat
Ölçümlerin zaman ve tarih damgası için entegre gerçek zamanlı saat. Saat aygıta takıldığında PC saati ile otomatik senkronize
olur.

Doğruluk: Maksimum sapma 12 dakika/yıl

Yedekleme: Batarya üniteden çıkarıldığında minimum 7 gün

Veri arayüzleri

PC: Bağlantı istasyonuna IR veri iletimi - Bağlantı istasyonundan PC'ye USB arayüzü

Etiket yazıcısı: Bağlantı istasyonuna IR veri iletimi - Bağlantı istasyonundan etiket yazıcıya
RS232 arayüzü

Modem: Bağlantı istasyonuna IR veri iletimi - Bağlantı istasyonundan modeme RS232
arayüzü

Taşıma ve depolama ortamı

Sıcaklık aralığı: -20 - +60°C (-4 - 140°F)

Nem aralığı: %10 - 90 nispi, yoğuşmasız

Hava basıncı 500 hPa ila 1040 hPa

Çalışma ortamı

Çalışma modu: Sürekli

Sıcaklık aralığı: 10 - 40°C (50 - 104°F)

Nem aralığı: %30 - 90 bağıl, yoğuşmasız

Hava basıncı 500 hPa* ila1060 hPa

*Normal hava basıncının 800 hPa'nın altında olduğu konumlarda (2000
metrenin üzerindeki rakımlarda), OAE probunun yeniden kalibre edilmesi
önerilir.

Isınma zamanı < 20 saniye.

Not•Eğer MADSEN Alpha OAE+soğuk bir ortamda saklanmışsa ısıtma süresi uzatılmalıdır.

Bertaraf etme
MADSEN Alpha OAE+ WEEE ve yerel yönetmelikler uyarınca normal elektronik atık olarak elden çıkarılabilir.

Temel performans
MADSEN Alpha OAE+ önemli bir performansa sahip değildir.
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Standartlar

Güvenlik:
EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

Dahili Güç Kaynağı, Tür BF, IPX0

IEC 60601-2-40:2016 ve EN 60601-2-40:1998

EMC: IEC 60601-1-2:2007 ve EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 ve EN 60601-1-2:2015

Otoakustik Emisyonlar: IEC 60645-6:2009, Tür 2 ve EN 60645-6:2010, Tür 2

Ek 3.4 Güç Kaynağı ve batarya

Cihaz

Giriş voltajı: Nom. 3.70 V,
Maks. 4.20 V,
Min. 3.20 V (cihaz yükü ile ölçülmüş)

Maksimum batarya güç tüketimi: Ölçüm sırasında 1.5 W

Tahmini batarya ömrü: Devamlı kullanımda 8 saat (tipik bir kullanım senaryosu bazında). Fiili kullanım
batarya ömrünü etkileyebilir)

Batarya düzeyi göstergesi: 5-aşamalı batarya düzeyi göstergesi

Alpha OAE+ bağlantı istasyonundaki şarj
süresi:

%80 şarjlı: 4½ saat

Batarya

Dikkat•Yalnızca Natus Medical Denmark ApS tarafından temin edilmiş yeniden şarj edilebilir bataryayı kullanın;
Parça no. 8-73-02400 Herhangi bir başka bataryanın kullanılması yangın ya da patlama riski oluşturabilir.

Batarya tipi: Şarj edilebilir Li-ion 3.7 V/1800 mAh (6.7 Wh), tam şarjlı

Ek 3.5 1077 bağlantı istasyonu

PC arayüzü

Arayüz tipi: USB 2.0 tam hızlı

USB Gücü: USB arayüzünden gelen akımın 100 mA'sını kullanır
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Yazıcı/modem arayüzü

Arayüz tipi: RS232

Konektör tipi: 6 kutuplu Mini Din

DC güç girişi

Giriş voltajı: 5 V DC ±%5

Alpha OAE+ istasyona takıldığında
maksimum güç tüketimi:

5 VA (5 V, 1.0 A)

Alpha OAE+ istasyona takılmadığında
maksimum güç tüketimi:

0.25 VA (5 V, 50 mA)

Güç adaptörü

Giriş voltaj/aralığı: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Çıkış voltajı: 5.0 V DC

Çıkış akımı: Minimum 1.0 A

Elektrik priz türleri: ABD, İngiltere, Avrupa ve Avustralya

Ek 3.6 OAE prop

DPOAE

Tür: PATH Medical Gmbh'den EP-DP

Prob kablosu

Esnek, blendajlı kablo. Yaklaşık uzunluk: 150 cm/59 inç

Boyutlar

Prop gövdesi: 20 mm Ø x 23 x 11 mm (0,8 inç Ø x 0,9 inç x 0,43 inç)

Prop ucu: 3.3 mm Ø x 10 mm (0.13 inç Ø x 0,4 inç)

Ağırlık

Prop ucu dahil prop: Yaklaşık 4.5 g

Kulak ucu

Silikon ağaç ucu: 5 -8 mm, Mavi
7 - 11 mm, Turuncu
11 - 15 mm, Kırmızı
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Köpük uç: Küçük, 11 mm, Turuncu
Orta, 12 mm, Turuncu
Büyük, 14 mm. Turuncu

Ek 3.7 Cihaz sınıfı
II a (93/42/EEC sayılı Konsey Direktifi Ek IX uyarınca)
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Ek 3.8 EMC hakkında notlar (Elektromanyetik Uyumluluk)
• MADSEN Alpha OAE+ bir tıbbi elektrik sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle özel güvenlik tedbirlerine tabidir. Bu

yüzden, bu belgede sunulan kurulum ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

• Cep telefonları gibi portatif ve taşınabilir yüksek frekanslı iletişim cihazları MADSEN Alpha OAE+'in çalışmasını
engelleyebilir.

IEC 60601-1-2:2014 ve EN 60601-1-2:2015 

Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar

MADSEN Alpha OAE+, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Alpha OAE+ kullanıcısı böyle bir ortamda

kullanıldığından emin olmalıdır.

Emisyon testi Uygunluk Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

CISPR 11

Grup 1 MADSEN Alpha OAE+ RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok

düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek

yoktur.

RF emisyonları

CISPR 11

Sınıf B MADSEN Alpha OAE+ yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık

düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tümmekanlarda

kullanılmaya uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC

61000-3-2

Uygulanamaz

Voltaj dalgalanmaları/titreşim

emisyonları IEC 61000-3-3

Uygulanamaz

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetikmuafiyet

MADSEN Alpha OAE+, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Alpha OAE+ kullanıcısı böyle bir ortamda

kullanıldığından emin olmalıdır.

Dayanıklılık testi IEC 60601

test seviyesi

Uygunluk seviyesi Elektromanyetik ortam - kılavuz

Elektrostatik deşarj (ESD)

IEC 61000-4-2 uyarınca

+/- 8 kV temas

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

+/- 8 kV temas

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması

gerekir. Zeminler sentetik materyalle örtülüyse, göreli

nemin en az%30olması gerekir.

Elektrikli hızlı geçici/patlama

IEC 61000-4-4

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hastane ortamına uygun olmalıdır.
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Dalgalanma IEC 61000-4-5 +/- 1 kV hattan/hatlardan

hatta/hatlara

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya

+/- 2 kV DC giriş

hattından/hatlarından toprağa

+/- 1 kV DC giriş

hattından/hatlarından

hatta/hatlara

+/- 2 kV I/O hattından/hatlarından

toprağa

+/- 1 kV hattan/hatlardan

hatta/hatlara

Uygulanamaz

Uygulanamaz

+/- 1 kV DC giriş

hattından/hatlarından

hatta/hatlara

Uygulanamaz

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hastane ortamına uygun olmalıdır.

Güç kaynağı giriş hatlarında

voltaj düşmesi, kısa kesintiler

ve voltaj değişimleri IEC

61000-4-11

0%UT; 0,5 döngü

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve

315° derecece

0%UT; 1 döngü

ve

70%UT; 25/30 döngü

Tek faz: 0° derecede

0%UT; 0,5 döngü

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve

315° derecece

0%UT; 1 döngü

ve

70%UT; 25/30 döngü

Tek faz: 0° derecede

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hastane ortamına uygun olmalıdır. MADSEN Alpha OAE+

kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması

gerekirseMADSEN Alpha OAE+ cihazının kesintisiz bir güç

kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.

Güç kaynağı giriş hatlarında

IEC 61000-4-11 gerilim

kesintileri

0%UT; 250/300 döngü 0%UT; 250/300 döngü

Güç frekansı

(50/60Hz) manyetik alan

IEC 61000-4-8 uyarınca

30A/m Etkilenebilecek ilgili port yok Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya

hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak

seviyelerde olması gerekir.

UT test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

Profesyonel Sağlık Hizmeti ortamlarında kullanılan ekipman ve sistemler için elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı

MADSEN Alpha OAE+, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Alpha OAE+ kullanıcısı böyle bir ortamda

kullanıldığından emin olmalıdır.

Dayanıklılık testi IEC 60601

test seviyesi

Uygunluk seviyesi Elektromanyetik ortam - kılavuz

İletilen RF

IEC 61000-4-6

6 v rms

150 kHz ila 80MHz

6 v rms

IISMBantları

6 v rms

150 kHz ila 80MHz

6 v rms

IISMBantları

Yayılan RF

IEC 61000-4-3

10V/m

80MHz'den 2,7GHz'e

10V/m

80MHz'den 2,7GHz'e
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RF kablosuz iletişimlerinden

gelen yakınlık alanları

IEC 61000-4-3

27V/m

386MHz

28V/m

450MHz,

9 V/m

710MHz, 745MHz, 780MHz

28V/m

810MHz, 870MHz, 930MHz,

28V/m

1720MHz, 1845MHz, 1970MHz

28V/m

2450MHz,

9 V/m

5240MHz, 5500MHz, 5785MHz

27V/m

386MHz

28V/m

450MHz,

9 V/m

710MHz, 745MHz, 780MHz

28V/m

810MHz, 870MHz, 930MHz,

28V/m

1720MHz, 1845MHz, 1970MHz

28V/m

2450MHz,

9 V/m

5240MHz, 5500MHz, 5785MHz

MADSEN Alpha OAE+ herhangi bir elektronik parçası

arasındaki ve RF kablosuz iletişim ekipmanı arasındaki

ayrılmamesafesi 30 cm'den (11,8 inç) fazla olmalıdır.

Not: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir.

Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve

insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.

IEC 60601-1-2:2007 ve EN 60601-1-2:2007

Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar

MADSEN Alpha OAE+, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Alpha OAE+ kullanıcısı böyle bir ortamda

kullanıldığından emin olmalıdır.

Emisyon testi Uygunluk Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

CISPR 11

Grup 1 MADSEN Alpha OAE+ RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok

düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek

yoktur.

RF emisyonları

CISPR 11

Sınıf B MADSEN Alpha OAE+ yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık

düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tümmekanlarda

kullanılmaya uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC

61000-3-2

Uygulanamaz

Voltaj dalgalanmaları/titreşim

emisyonları IEC 61000-3-3

Uygulanamaz

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetikmuafiyet

MADSEN Alpha OAE+, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Alpha OAE+ kullanıcısı böyle bir ortamda

kullanıldığından emin olmalıdır.

Dayanıklılık testi IEC 60601

test seviyesi

Uygunluk seviyesi Elektromanyetik ortam - kılavuz
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Elektrostatik deşarj (ESD)

IEC 61000-4-2 uyarınca

+/- 6 kV temas

+/- 8 kV hava

+/- 6 kV temas

+/- 8 kV hava

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması

gerekir. Zeminler sentetik materyalle örtülüyse, göreli

nemin en az%30olması gerekir.

Elektrikli hızlı geçici/patlama

IEC 61000-4-4

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hastane ortamına uygun olmalıdır.

Dalgalanma IEC 61000-4-5 +/- 1 kV hattan/hatlardan

hatta/hatlara

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya

+/- 1 kV hattan/hatlardan

hatta/hatlara

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hastane ortamına uygun olmalıdır.

Güç kaynağı giriş hatlarında

voltaj düşmesi, kısa kesintiler

ve voltaj değişimleri IEC

61000-4-11

0,5 döngü için <%5UT (UT'de

>%95batma)

5 devir için %40UT (%60batma

UT)

25 devir için %70UT (%30batma

UT)

5 sn için <%5UT (U'da >%95

batma UT)

0,5 döngü için <%5UT (UT'de

>%95batma)

5 devir için %40UT (%60batma

UT)

25 devir için %70UT (%30batma

UT)

5 sn için <%5UT (U'da >%95

batma UT)

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hastane ortamına uygun olmalıdır. MADSEN Alpha OAE+

kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması

gerekirseMADSEN Alpha OAE+ cihazının kesintisiz bir güç

kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.

Güç frekansı

(50/60Hz) manyetik alan

IEC 61000-4-8 uyarınca

3A/m 3A/m Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya

hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak

seviyelerde olması gerekir.

UT test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

Kılavuz ve üretici beyanı - yaşam desteği için KULLANILMAYAN cihaz ve sistemler için elektromanyetikmuafiyet

MADSEN Alpha OAE+, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Alpha OAE+ kullanıcısı böyle bir ortamda

kullanıldığından emin olmalıdır.

Dayanıklılık testi IEC 60601

test seviyesi

Uygunluk seviyesi Elektromanyetik ortam - kılavuz
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İletilen RF

IEC 61000-4-6

6 v rms

150 kHz ila 80MHz

6 v rms

150 kHz ila 80MHz

Taşınabilir ve cep RF iletişim ekipmanlarının, kablolar da

dahil, MADSEN Alpha OAE+'in hiçbir kısmına, tavsiye

edilen ve vericinin frekansı için geçerli olan denklemle

hesaplanan ayrılmamesafesinden daha yakın olarak

kullanılmaması gerekir.

Tavsiye edilen ayrılmamesafesi:

d = 1,2

d = 1,2 , 80MHz ila 800MHz için

d = 2,3 , 80MHz ila 2,5GHz için,

burada P vericinin, vericinin üreticisine göre belirlenen

Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değeridir ve d

demetre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma

mesafesidir.

Bir elektromanyetik alan incelemesiyle a belirlenen sabit

RF vericilerinin alan güçlerinin, her frekans aralığındaki

uygunluk seviyesinden daha az olması gerekir.b

Bu simgeyle işaretlenmiş olan ekipmanın yakınında

parazitlenmeoluşabilir:

Yayılan RF

IEC 61000-4-3

3V/m

80MHz'den 2,5GHz'e

3 V/m

80MHz'den 2,5GHz'e

Not 1: 80MHz ve 800MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılmamesafesi geçerlidir.

Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.

a. Cep (hücresel/kablosuz) telefonları ve kara seyyar telsizleri, amatör telsizleri, AMve FM radyo yayınları ve televizyon yayınlarının baz istasyonları gibi sabit

vericilerin alan güçleri, teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir

elektromanyetik alan incelemesinin yapılması gerekebilir. MADSEN Alpha OAE+'in kullanıldığı konumda ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uygunluk

seviyesini aştığı takdirde,MADSEN Alpha OAE+'in normal bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakılıp bunun doğrulanması gerekir. Herhangi bir anormal

performans gözlemlendiğinde,MADSEN Alpha OAE+'i yeniden ayarlamak veya yerini değiştirmek gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir.

b. 150 kHz ile 80MHz arası frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'nin altında olmalıdır.
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Taşınabilir vemobil RF iletişim cihazı ileMADSEN AlphaOAE+ arasındaki tavsiye edilen ayrılmamesafeleri

MADSEN Alpha OAE+, yayılan RF parazitlerinin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Alpha OAE+

müşterisi veya kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir vemobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ileMADSEN Alpha OAE+ arasında

aşağıda önerilen bir minimum ayırmamesafesini muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmenin önlenmesine yardımcı olabilir.

Vericinin nominal maksimum çıkış

gücü

W

Vericinin frekansına göre ayırmamesafesi

m

150 kHz ila 80MHz

d = 1,2

80MHz'den 800MHz'e

d = 1,2

800MHz'den 2,5GHz'e

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

Yukarıdaki listede bulunmayan bir maksimum çıkış gücüne göre değerlendirilmiş olan vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılmamesafesi d,

vericinin üreticisine göre vericinin Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değerinin P olarak gösterildiği, vericinin frekansına uygulanabilir denklem

kullanılarak tahmin edilebilir.

Not 1: 80MHz ve 800MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılmamesafesi geçerlidir.

Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.
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