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1

Introdução

1.1

Descrição breve
Obrigado por adquirir o dispositivo de triagem portátil de Emissões Otoacústicas Alpha OAE.

Nota • Este manual é o seu guia para a utilização e manutenção do Alpha OAE. Recomendamos que o leia cuidadosamente antes de usar o Alpha OAE pela primeira vez.

Também recomendamos que tome particular atenção às instruções de limpeza e manutenção.
Se não usar o mantiver o Alpha OAE corretamente, a garantia poderá ser anulada.
O Alpha OAE é um dispositivo de triagem auditiva rápido, seguro, leve e fácil de usar.
Alpha OAE tem uma navegação fácil através da utilização da tela de toque.

1.2

Imprimindo
Para obter instruções sobre a impressão, consulte Imprimindo ► 29.

Alpha OAE
Com o Alpha OAE é possível imprimir os resultados dos testes a partir de uma impressora de etiquetas ligada ao Alpha
OAE.
É possível conectar uma impressora de etiquetas através de um cabo de impressora especial fornecido com a impressora
de etiquetas.
Por motivos de segurança, os testes não podem ser realizados enquanto a impressora de etiquetas com fonte de alimentação externa estiver ligada ao Alpha OAE. Durante esse tempo, a função de teste é desativada automaticamente.
Também está disponível uma estação de carregamento opcional com Alpha OAE. Você pode colocar o Alpha OAE na estação de carregamento e imprimir para uma impressora de etiquetas ligada à estação de carregamento.

1.3

Utilização Prevista
O dispositivo Tipo 1077 é indicado para uso na gravação e análise automática de dados fisiológicos humanos (fazendo a triagem de respostas auditivas do tronco cerebral e/ou emissões otoacústicas) necessários para o diagnóstico de transtornos
auditivos e relacionados à audição.

Emissões otoacústicas do produto de distorção e emissões otoacústicas chamadas por transientes:
O módulo DPOAE Tipo 1077 e o módulo TEOAE podem ser utilizados para pacientes de todas as idades, desde crianças a
adultos, incluindo bebês e pacientes geriátricos. É indicado especialmente para uso em teste de pessoas cujos resultados
audiométricos comportamentais são considerados pouco confiáveis, como bebês, crianças, e adultos com problemas cognitivos.
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Resposta do Tronco Cerebral Auditivo:
O módulo ABR Tipo 1077 destina-se principalmente a crianças a partir de 34 semanas (idade gestacional) até 6 meses de
idade.
Quando o dispositivo for usado para triagem de bebês, eles deverão estar dormindo ou silenciosos no momento da triagem.
O dispositivo destina-se a ser usado por fonoaudiólogos, ORLs e outros profissionais de saúde.

Nota • Não são conhecidas contraindicações para o uso do dispositivo e acessórios do Tipo 1077.

Nota • O dispositivo 1077 está disponível em várias configurações. O dispositivo Alpha OAE, sendo um dispositivo
1077, está disponível na configuração EOA.

Importante • Natus Medical Denmark ApS não garante a exatidão dos resultados do teste ou dos próprios testes, se
forem usados acessórios além dos fornecidos pela Natus Medical Denmark ApS com este dispositivo (por exemplo,
extremidades auriculares).

1.4

Princípio de operação física
Alpha OAE utiliza a tecnologia DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions - Emissões Otoacústicas do Produto de Distorção). As Emissões Otoacústicas medem a mecânica coclear e indicam se a cóclea está funcionando corretamente ou não.
Geralmente, a força da emissão diminui com a idade ou com a deficiência auditiva.

1.5

Sobre este manual
Importante • Observe que as seleções de menu e as imagens de telas neste manual podem não refletir a configuração
do seu dispositivo de teste.

Este manual contém uma descrição das principais funções do Alpha OAE.
Recomendamos que se familiarize com as seguintes questões:

Instalação
Desembalar e Instalar ► 9, e Preparação para testes ► 17 descreve como desembalar Alpha OAE, preparar e conectar
cabos e configurar o dispositivo.

Segurança
Este manual contém informações e avisos que precisam ser seguidos para garantir a segurança na utilização do Alpha OAE.
As regras e regulamentos locais, quando aplicáveis, devem ser sempre cumpridos.
Consulte a visão geral das etiquetas do dispositivo em Visão geral de Alpha OAE ► 9 e leia as notas de aviso em Normas e
Segurança ► 45.
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Treinamento
Recomenda-se que leia este manual antes de começar a utilizar o Alpha OAE, para que se familiarize com o dispositivo
antes de executar testes em um cliente.
Para obter uma cópia impressa gratuita da documentação do usuário, contate a Otometrics (www.otometrics.com).

Manutenção e limpeza
Para obter instruções sobre como e quando limpar o Alpha OAE e os acessórios, consulte Manutenção e Limpeza ► 40.

1.6

Convenções tipográficas
A utilização de Avisos, Atenção e Notas
Para chamar sua atenção para as informações relacionadas à segurança e ao uso apropriado do dispositivo ou software, o
manual usa declarações preventivas como:

Aviso • Indica que existe risco de morte ou ferimentos graves no usuário ou paciente.

Atenção • indica que existe risco de ferimentos no usuário ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo.

Nota • Indica que deve tomar nota especial.

1.6.1

Navegar neste manual
Os menus, ícones e funções para selecionar são apresentados em negrito, como, por exemplo em:

•

8

Pressione o botão OK.
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Desembalar e Instalar

2.1

Desembalar
1. Desembale cuidadosamente o dispositivo.
Quando tiver desembalado o dispositivo e os acessórios, guarde o material da embalagem onde foram entregues. Se
tiver de enviar o dispositivo para assistência, o material da embalagem original protege-o contra danos durante o transporte, etc.
2. Inspecione visualmente se o equipamento apresenta possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não coloque o dispositivo em funcionamento. Entre em contato o seu distribuidor local
para obter assistência.
3. Verifique com a guia de transporte para assegurar que recebeu todas as peças e acessórios necessários. Se a sua embalagem estiver incompleta, entre em contato o seu distribuidor local.

2.2

Visão geral de Alpha OAE

2.2.1

Parte frontal e posterior do Alpha OAE.

A. Botão On/Off
B. Tela de toque
C. Indicador luminoso de energia e status de
carregamento

Otometrics - MADSEN Alpha OAE

D. Cavidade de teste
E. Botão de abertura do compartimento das baterias
F. Cobertura do compartimento das baterias com etiqueta do
número de série
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2.2.2

Parte superior e inferior do MADSEN Alpha OAE
Topo

Fundo

A. Tomada da sonda

2.2.3

B.

Conector para impressora de etiquetas

Display (Tela)
O visor é uma tela de toque, em que os ícones e campos apresentados servem de botões.
•

Toque nos botões para ativar uma função.

Atenção • Nunca use qualquer tipo de instrumento afiado na tela. Se o fizer, o funcionamento confiável do Alpha
OAE não poderá ser garantido.

2.2.4

Sonda auricular

Conector do cabo de sonda

A. Ponta de sonda

10

B.
C.

Corpo da sonda
Cabo da sonda
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2.3

Armazenamento
Armazene o Alpha OAE e os acessórios na caixa macia fornecida para proteger o equipamento de danos. Consulte também
Ambiente de operação em Especificações técnicas.

2.4

Montagem
Ao receber o Alpha OAE, faça o seguinte antes de conectar a sonda.
1. Insira a bateria no compartimento das baterias. Consulte Inserir a bateria no Alpha OAE ► 12.
Recomendamos que carregue completamente a bateria na estação de carregamento (Carregando a bateria com o carregador externo ► 13).
2. Ligue o Alpha OAE. Consulte Ligar o Alpha OAE ► 14.
3. Defina a data no dispositivo. Consulte Definição de Hora e Data ► 33.
Agora você pode conectar a sonda. Vide Ligação da sonda ► 17

2.5

Ligar
Alpha OAE é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria é carregada
pelo carregador externo fornecido com o Alpha OAE. Consulte Carregando a bateria com o carregador externo ► 13.

2.5.1

A bateria
A bateria usada no Alpha OAE:
• é uma bateria de íons de lítio recarregável
•

tem uma elevada capacidade

•

é leve

•

tem uma taxa de auto-descarga baixa

•

pode ser carregada continuamente

•

garante aproximadamente 8 horas de tempo de funcionamento

Ao ser fornecida, a bateria tem aproximadamente 50% de carga. Recomendamos que você carregue completamente a bateria antes de dar início ao teste.
Use apenas o tipo de bateria, estação de carregamento e carregador indicados em Fonte de alimentação e bateria ► 54 e Estação de carregamento 1077 ► 55.
Consulte Segurança e manutenção da bateria ► 43.

Armazenamento da Bateria
Se a bateria tiver de ser armazenada durante muito tempo, recomenda-se que seja armazenada com aproximadamente
50% de capacidade restante e num local seco e fresco. Pode ser recomendado armazenar a bateria em um refrigerador.
Se a bateria for armazenada com a capacidade completa e a temperatura ambiente ou superior, a bateria irá degradar-se
permanentemente cerca de 10-20% após um ano.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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2.5.2

Inserir a bateria no Alpha OAE
1. Empurre o botão do compartimento da bateria para cima.
O compartimento da bateria solta-se.

2. Se necessário, remova a bateria.

3. Coloque uma bateria nova, carregada no compartimento.
–

Segure a bateria de modo a que a seta com o texto “Insert this direction” (Inserir
nesta direção) aponte para o sentido descendente na direção do fundo do compartimento.

4. Feche o compartimento.

2.5.3

12

Status da bateria

•

O símbolo da bateria é exibido no canto superior direito da tela, permitindo que consulte o status da bateria a qualquer momento.

•

Se restar menos de 25% da capacidade da bateria, recomendamos que mude a bateria e a recarregue o mais depressa
possível.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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•

Se o nível da bateria cair abaixo de 10%, os resultados dos testes podem ser exibidos, mas não é possível realizar mais
testes.

Símbolo Capacidade restante da bateria
100 - 75%

A bateria está completamente carregada.

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

A bateria deve ser carregada.

10 - 0%

A bateria está muito fraca e não é possível realizar testes.

Se a tensão mínima necessária descer, o Alpha OAE desliga-se automaticamente. Recarregue ou mude a bateria o mais
depressa possível.

2.5.4

Carregando a bateria com o carregador externo
Atenção • Use apenas o carregador fornecido por Natus Medical Denmark ApS.

A bateria do Alpha OAE é carregada com um carregador externo.
Consulte a documentação do fabricante do carregador para obter mais detalhes sobre as especificações e instruções de utilização.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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Começar com Alpha OAE
Em seguida, você irá encontrar instruções rápidas sobre como utilizar o Alpha OAE:
• Ligar o Alpha OAE
Você irá encontrar instruções detalhadas para o preparo e o teste em:
• Preparação para testes ► 17
•

3.1

Testar com o Alpha OAE ► 21

Ligar o Alpha OAE
1. Ligar o Alpha OAE: Pressione o botão Ligar/Desligar.
É apresentada uma tela de partida enquanto o Alpha OAE realiza um auto-teste.

A. Botão On/Off

3.1.1

Modo de economia de energia e desligamento automático
Se não usar o Alpha OAE durante um determinado período de tempo, o Alpha OAE primeiro passa para o modo de economia de energia e, finalmente, desliga-se automaticamente.

3.1.2

•

Quando o Alpha OAE está em modo de economia de energia, a tela fica escura e o indicador de corrente acende com
uma luz verde.

•

Basta tocar na tela para reativar o Alpha OAE.

As telas do Alpha OAE
•

14

Os botões estão descritos em
–

Botões de funções ► 37

–

Botões gerais ► 37
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Navegar nas telas do Alpha OAE
As telas no Alpha OAE são geralmente divididas em 3 ou 4 áreas principais:
A. A barra de título, que mostra
–

a hora

–

o título da tela

–

o status da bateria

B. A tela principal onde normalmente encontra
–

as telas de teste

C. A barra de funções com os botões de funções disponíveis
D. O rodapé com os botões disponíveis para as funções principais, tais
como

3.1.3

–

voltar à tela anterior,

–

aceder à ajuda,

–

voltar à tela Início.

O menu Início
O menu Início
A partir do menu Início, pode selecionar todas as funções principais no Alpha OAE.

•

Vide O teste DPOAE ► 22

•

Consulte Visualizando uma gravação de teste de um paciente ► 27.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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•

Consulte Imprimindo ► 29.

•

Consulte Apagando dados ► 38.

•

Consulte Ajustes de Alpha OAE ► 31.

•

Consulte Selecionar o Modo Infantil ► 21.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE

4 Preparação para testes

4

Preparação para testes

4.1

Preparação de Alpha OAE

4.2

•

Siga as instruções em Começar com Alpha OAE ► 14.

•

Consulte Testar com o Alpha OAE ► 21 sobre como proceder com os testes específicos.

Preparação do equipamento
Todos os dias antes de começar a testar os pacientes, deve testar a sonda para garantir que funciona corretamente. Ver
Teste de Sonda ► 31.

Atenção • Insira apenas as pontas de sonda desinfetadas na cavidade de teste. Consulte Limpeza e desinfecção da cavidade de teste integrada ► 43.

4.2.1

Preparação da sonda para testes
Inspecione se a sonda apresenta deteriorações (alterações de cor, alterações da superfície) nas peças reutilizáveis da sonda
antes de cada utilização. Se ocorrer deterioração, entre em contato com o seu distribuidor.

4.2.2

Ligação da sonda

1. Coloque o Alpha OAE voltado para baixo.
2. Alinhe a ruga do conector da sonda com o entalhe da tomada de borda cinza na extremidade superior do Alpha OAE.
3. Cuidadosamente insira o conector da sonda na tomada da sonda. Não é necessário fazer força para inserir corretamente o conector.

Desligar a sonda

Atenção • Não puxe o conector pelo cabo ao desligar a sonda. Em vez disso, puxe a bucha do conector cinza.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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Ao desconectar o conector, não o torça. Em vez disso, segure na proteção do conector e solte-a, puxando-a diretamente
para fora da tomada.
A sonda não será liberada se puxar por qualquer outra parte que não seja a proteção da sonda.

4.3

Preparar o ambiente de teste
Ambiente físico
•

Certifique-se de que o ambiente de teste seja o mais silencioso possível. Quanto mais silenciosa for a sala, mais exato e
rápido será o teste.

•

Garanta que o teste não é feito debaixo de um ar condicionado ou à frente de uma ventoinha ou ventilador.

•

Assegure-se de que não há telefones celulares nas proximidades, pessoas a conversar, etc.

Precauções higiênicas
•

Siga todos os procedimentos de controle de infecções estabelecidos para o ambiente em que está trabalhando.

•

Limpe o corpo da sonda, o cabo da sonda e o conector da sonda antes de cada paciente ou se a superfície estiver visivelmente contaminada.

•

Utilize um toalhete de álcool estéril* para limpar as superfície e espere até o corpo da sonda, o cabo da sonda e o
conector da sonda estarem completamente secos.

Nota • Um pano de álcool estéril tipicamente contém 70% de álcool isopropílico. É importante manter o desinfetante em contato com a superfície durante o período de tempo especificado pelo fabricante do desinfetante
para garantir a sua eficácia.

•

4.4

Use sempre extremidades auriculares novas.

Preparar o paciente
Preparações gerais do paciente
1. Posicione o paciente de modo a que possa facilmente aceder ao ouvido a ser testado.
2. Segure no pavilhão auricular e cuidadosamente puxe para trás e afaste ligeiramente da
cabeça do paciente.
3. Olhe para dentro do canal auditivo.
4. Inspecione o canal auditivo para assegurar que está limpo de cerume ou resíduos, pois
podem afetar o resultado do teste.
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4.4.1

Encaixando a extremidade auricular na sonda

1. Selecione uma extremidade auricular que encaixe no canal auditivo do paciente. Pode ser necessário experimentar
diversos tamanhos para selecionar o tamanho adequado.
2. Empurre cuidadosamente a extremidade auricular na ponta da sonda até que encoste com firmeza à base da sonda. É
mais fácil fixar e remover a extremidade auricular se girar ligeiramente. Ao fazê-lo, certifique-se de que segura na
sonda pelo corpo da sonda e não pelo cabo.

Nota • A exatidão dos testes só será garantida se usar as extremidades auriculares fornecidas.

Nota • A extremidade auricular pode ser usada para ambos os ouvidos. Se suspeitar de uma infecção em um ouvido,
troque a extremidade auricular e limpe a ponta da sonda, ou substitua-a por uma de reposição, antes de continuar
com o teste do outro ouvido.

Aviso • Usar uma sonda com uma extremidade auricular de tamanho inadequado ou aplicar excesso de força pode
irritar o canal auditivo.

Nota • Em caso de erro de sonda, certifique-se de que os canais da ponta da sonda estão limpos (consulte Manutenção e Limpeza ► 40) e que a sonda está ligada.

Consulte também Teste de Sonda ► 31.

4.4.2

Insira a sonda com a extremidade auricular no canal auditivo do paciente
1. Depois de colocar uma extremidade auricular na sonda, puxe cuidadosamente o pavilhão auricular para trás e ligeiramente para baixo e insira a sonda no canal auditivo,
com uma ligeira pressão, girando ligeiramente a sonda conforme vá inserindo.
Verifique visualmente se o encaixe está correto.
A sonda pode ser inserida com o cabo da sonda ascendente ou descendente, dependendo da direção em que encaixar melhor.
Certifique-se de que a sonda encaixa bem. Quaisquer fugas podem aumentar a duração do teste, devido à fuga de som, excesso de ruído ou ambos.
Fixe o grampo à roupa do paciente ou à roupa de cama para reter o cabo da sonda.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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Nota • Certifique-se de que o cabo não está em contato com qualquer superfície vibrante durante o teste.

Aviso • Em caso de trauma no ouvido ou no canal auditivo, não inicie quaisquer medições.

20
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5

Testar com o Alpha OAE
Antes de iniciar o teste:
1. Decida em que ouvido realizar o teste.
2. Proceda conforme descrito em Preparação para testes ► 17.

5.1

Selecionar o Modo Infantil
Na tela Início é possível selecionar o Modo infantil para a exibição de uma tela com animação infantil durante o teste.
•

Pressione o botão Modo infantil para ativar ou desativar a função.

Quando o Modo infantil é ativado, um carro animado é exibido na tela durante os testes, em vez de os dados que são normalmente mostrados.

5.2

Pronto para testar
•

Na tela Início, pressione o botão Teste correspondente ao ouvido que pretende
testar.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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5.3

O teste DPOAE
DPOAEs são respostas geradas pelo ouvido interno para uma simulação de dois tons. Para cada frequência testada, é apresentado um par de tons. A frequência de um dos tons apresentados é chamada F1 e o nível desse som é chamado N1. O
outro tom é chamado F2 e seu nível é N2.

5.3.1

Protocolo de teste DPOAE
O teste é executado com a medição de frequências em ordem decrescente. os resultados são exibidos com as frequências aumentando, da esquerda para a direita. As frequências testadas são:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
O par N1/N2 é 65/55 dB NPS. Somente F2 é mostrada.

5.3.2

Iniciar o teste
A calibração e o teste de altofalante são realizados antes do início do teste.

Calibração
Se a sonda não encaixar corretamente, ajuste a posição da sonda.

Teste de altofalante
A calibração é seguida de um teste de altofalante para garantir que os dois alto-falantes
estão funcionando corretamente.

O teste começa automaticamente quando a calibração estiver completa.
Mensagem “Incompleta”
Se for apresentada a mensagem Incompleta:
• Volte a colocar a sonda e certifique-se de que está encaixada corretamente.
•

22

Pressione o botão Iniciar para reiniciar o teste.
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Se a calibração falhar devido a um grande volume do canal auditivo (por exemplo,
devido a um tubo EP no ouvido do paciente) e se a opção Manual start (Iniciar manualmente) estiver ativada em Test Settings (Ajustes de teste), então uma seta dupla
aparecerá na tela de resultados. Pressione a seta dupla para iniciar a medição com os
níveis máximos de saída calibrados.

5.3.3

O teste DPOAE
O progresso do teste é apresentado na tela. O ouvido em teste e a frequência sendo
testada agora é apresentada na parte superior da tela.
Se o Modo infantil é ativado, um carro animado é apresentado na tela durante o
teste. (Consulte Selecionar o Modo Infantil ► 21.)
A barra de progresso sob a figura animada fica verde se as condições de teste são boas
e fica vermelha se houver ruído demasiado. O ruído pode ser causado no ambiente ou
pelo paciente.
A barra fica mais longa conforme cada frequência de teste na sequência seja completa.

Se o Modo infantil não é ativado, um gráfico de barras é apresentado. Consulte a
tabela Detalhes de teste abaixo para obter uma descrição do gráfico de barras e de
outros dados apresentados.

•

Se necessário, pressione o botão Parar para parar o teste. O teste será salvo como
um teste incompleto.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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As frequências de teste são
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

em que 5 kHz é testada primeiro.
O critério Aprovado/Resposta Clara e Referir/Sem Resposta Clara predefinido é 3/4. O teste para automaticamente
se 3 frequências alcançarem um resultado Aprovado/Resposta Clara ou 2 frequências receberem um resultado Referir/Sem Resposta Clara.
Detalhes TE
Mostra qual ouvido está sendo testado.

Gráfico de barras
Ruído
Ruído excessivo
O ruído está acima de 41 dB NPS durante mais de 50% da
duração do teste para a frequência.
Resposta de DPOAE registrada: Frequência aprovada

Frequência DPOAE a ser testada ou referida
A altura das barras representa a amplitude de ruído/resposta.
As frequências de teste são apresentadas por baixo do gráfico de barras.

DPOAE
Resposta na frequência de teste atual.

Ruído
Nível de ruído atual. Assegure-se de que o nível de ruído é o mais
baixo possível. A barra de ruído fica vermelha quando o nível de
ruído é superior a 41 dB NPS.

Duração do teste - DPOAE normal
Aproximadamente 10 segundos em pacientes com audição normal em condições silenciosas, mas muito dependente das
condições de teste em geral.

5.3.4

Resultados do teste DPOAE
Em Modo infantil, quando um teste for completo, a tela Recompensa é apresentada, independentemente do resultado do
teste. Essa tela mostra um grupo animado de balões flutuando no céu. O resultado do teste é então apresentado na tela
Resultado do teste.Se o Modo infantil não estiver ativado, a tela Resultado do teste é apresentada imediatamente após o
teste ser completo.
Consulte Opções nas telas de resultados do teste ► 26 para obter uma descrição dos botões disponíveis.
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Aprovado/Resposta Clara
Um Aprovado/Resposta Clara de frequência única é determinado por um algoritmo
estatístico baseado na média ponderada, o que assegura detecção de alta sensibilidade. Um resultado Aprovado/Resposta Clara de frequência única indica que o
paciente tem funcionamento normal das células ciliadas externas na região de frequência correspondente da cóclea no momento do teste.
O teste completo é concluído com sucesso com um Aprovado/Resposta Clara se os
DPOAEs puderam ser registrados para pelo menos 3 de cada 4 frequências.

Nota • A perda de audição retrococlear não pode ser detectada com o teste DPOAE.

Referir/Sem resposta clara
Um resultado Referir/Sem Resposta Clara indica que em pelo menos 2 faixas de frequência em cada 4, nenhuma resposta de DPOAE significativa foi detectada.
O resultado DPOAE especifica cada frequência testada. Isto facilita a tomada de
decisões relativamente a outros procedimentos. Um Aprovado/Resposta Clara em
uma frequência simples indica funcionamento quase normal das células ciliadas externas na região de frequência correspondente da cóclea.
Os motivos comuns para a não detecção são condições de teste ruidosas ou um ajuste
de sonda inadequado. Nas DPOAEs isto é especialmente verdade para as frequências
mais baixas. Portanto, Referir/Sem Resposta Clara em baixa frequência com Aprovado/Resposta Clara em alta frequência é um forte indicador de que as condições do
teste não estavam ótimas. Se for esse o caso, recomenda-se que melhore as condições
de teste e que o repita.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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Teste inconclusivo
Se não for possível obter um resultado Aprovado e:
1. se o paciente tem um grande volume do canal auditivo e o teste foi iniciado com
o botão Iniciar manualmente (seta dupla) depois de uma calibração que falhou.

ou
2. o ambiente de teste é excessivamente ruidoso.
então o resultado do teste poderá ser Inconclusivo.
No caso de um grande volume do canal auditivo (devido a tubos EP ou de perfuração
do tímpano) poderá não ser possível para a N1/N2 alcançar os níveis necessários de estímulo. Níveis adequados de estímulos são cruciais para obter-se uma resposta exata.
Neste caso, o resultado é Inconclusivo e uma mensagem indica que houve um grande
volume do canal auditivo ou um ajuste de sonda inadequado.
Caso o ruído exceda os níveis aceitáveis durante mais da metade do tempo de teste, o
resultado é Inconclusivo e uma mensagem indica que o ruído estava muito alto.

Teste incompleto
Se o teste foi parado, é mostrada uma mensagem de erro.
A tela dos resultados é diferente do apresentado, se o teste falhou ou foi abortado
durante a calibração.

5.4

Opções nas telas de resultados do teste
Opções dos resultados do teste

Imprimir resultados
Consulte Imprimindo ► 29.

Testar outro ouvido
Iniciar o teste no outro ouvido.

Iniciar
Caso pretenda repetir o teste, pressione o botão Iniciar.

OK
Pressione para voltar à tela Início.
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5.5

Continuar o teste no outro ouvido
1. Antes de continuar o teste no outro ouvido, verifique se a sonda está limpa. Consulte também Manutenção e Limpeza ► 40.
2. Se necessário, volte a posicionar o paciente para que possa testar o outro ouvido e insira a sonda no
novo ouvido a ser testado.
3. Pressione o botão Teste Outro Ouvido na tela de resultados do teste.
O teste começa automaticamente.

5.6

Visualizando uma gravação de teste de um paciente
Um paciente com triagem pelo Alpha OAE receberá um resultado do teste Aprovado/Resposta clara, ou Referir/Sem resposta clara, ou Inconclusivo.
•

Se o resultado for Aprovado/Resposta Clara, nenhuma ação adicional é necessária.

•

Se o resultado for Referir/Sem Resposta Clara, é recomendável testar novamente o paciente. Se o resultado for novamente Referir/Sem Resposta Clara, esse paciente deverá ser encaminhado para testes adicionais.

•

Se o resultado for Inconclusivo, recomenda-se que seja refeito o teste do paciente em um ambiente mais silencioso.
Se o resultado ainda for Inconclusivo, então o paciente poderá ser considerado para testes adicionais.

Consulte também Resultados do teste DPOAE ► 24

5.7

Ver Teste
É possível visualizar testes a partir da tela Início.
1. Na tela Início, pressione o botão Ver teste
Isto leva-o a uma lista de testes.

5.8

TelaHistórico de Testes
A tela Histórico de Testes/Imprimir mostra os testes que foram realizados.
Os testes são numerados e listados de acordo com a data, com os testes mais recentes
no topo da lista.
1. Para visualizar mais testes, se disponíveis, pressione os botões de seta para se deslocar para cima ou para baixo na lista.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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A tela Histórico de Testes/Imprimir mostra informações sobre
–

em que ouvido foi realizado o teste.

–

a data e hora em que o teste foi realizado.

Os resultados dos testes
•

Aprovado/Resposta Clara
Teste com êxito (EOA presentes)

•

Referir/Sem Resposta Clara
Critério de EOA não foi atingido

•

Inconclusivo
O critério EOA não foi atingido e foram detectadas condições de teste ruidosas ou
grande volume da cavidade.

•

Incompleto

2. Para visualizar os resultados dos testes individuais, pressione o ícone do resultado.
Isto leva-o para uma tela de resultados dos testes que apresenta o teste que pretende visualizar.
3. Para imprimir os resultados dos testes individuais, pressione o ícone Imprimir ao
lado do teste que pretende imprimir.
Para obter uma descrição dos tipos de resultados dos testes individuais, consulte
Resultados do teste DPOAE ► 24.
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Imprimindo
É possível imprimir os resultados completos em uma impressora de etiquetas conectada diretamente no Alpha OAE. Também está disponível uma estação de carregamento opcional com Alpha OAE. Você pode colocar o Alpha OAE na estação
de carregamento e imprimir para uma impressora de etiquetas ligada à estação de carregamento.

6.1

Imprimindo a partir do Alpha OAE
Aviso • Antes de efetuar impressões, certifique-se de que o paciente não está em contato com o Alpha OAE removendo a sonda dos ouvidos do paciente.

Aviso • Para cumprir os requisitos de segurança para um sistema de dispositivo médico, a conexão à impressora tem
de ser feita sempre fora da área do paciente (mín. 1,5 metros/ 5 pés do paciente).

Nota • Não é possível realizar testes quando o Alpha OAE está colocado na estação de carregamento ou ligado à
impressora.

Nota • Não desligue o Alpha OAE enquanto a impressão estiver em progresso. Se o fizer, os dados do teste podem ser
distorcidos.

Nota • Se a impressora de etiquetas não estiver conectada ou se estiver desligada, é apresentada uma mensagem de
erro na tela.

Nota • Use apenas a impressora de etiquetas recomendada. O Alpha OAE reconhece automaticamente a impressora
de etiquetas.

Nota • Não imprima do Alpha OAE quando a luz de status da impressora de etiquetas indicar “Esfriando” ou
“Estouro de buffer”.

1. Conecte o cabo da impressora de etiquetas ao Alpha OAE.
Para imprimir resultados dos testes individuais, selecione Ver teste na tela Início e pressione o ícone Imprimir ao lado do teste que pretende imprimir.

6.2

Relatórios da impressora de etiquetas
As impressões mostram:
• Tipo de teste
•

Resultado do ouvido esquerdo e/ou direito, data e hora
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•

No início da impressão encontram-se campos adicionais para introduzir:
–

Sobrenome

–

Nome

–

ID

–

Data de nascimento

–

Examinador

Aprovado/Resposta Clara

Referir/Sem resposta clara

Legenda
Legenda

30

E

•

Ouvido esquerdo

D

•

Ouvido direito

P

•

Aprovado

D

•

Referir

N

•

Inconclusivo devido a Ruído
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Ajustes de Alpha OAE
É possível configurar o Alpha OAE a partir do menu Ajustes do Alpha OAE.

Alpha OAE
A partir do menu Alpha OAE Ajustes é possível:

7.1

•

testar a sonda

•

alterar a definição para apagar automaticamente os testes antigos

•

alterar os ajustes da hora e data

•

alterar a definição do idioma

•

alterar os ajustes de som

•

alterar a luminosidade da tela

•

visualizar as info do sistema

O menu Ajustes
A partir do menu Ajustes, você pode mudar os ajustes básicos do Alpha OAE, e ver informações sobre o Alpha OAE e o
AccuLinkinstalados.
1. Pressione o botão Ajustes na tela Início.

A partir do menu Ajustes, você pode ter acesso aos ajustes disponíveis no Alpha
OAE.

7.2

Teste de Sonda
Todos os dias antes de começar a testar os pacientes, deve testar a sonda para garantir que funciona corretamente.

Atenção • Certifique-se de que a ponta da sonda foi limpa e desinfetada antes de a inserir na cavidade de teste. Ver
Limpeza e desinfecção da cavidade de teste integrada ► 43.

O teste de sonda pode ser iniciado de duas formas:
• Simplesmente inserindo a sonda na cavidade de teste do Alpha OAE (consulte Realizar o teste de sonda ► 32).
•

No menu Ajustes (por exemplo, para reiniciar o teste ou para testar a sonda utilizando uma cavidade de teste
externa).
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7.2.1

Ajustes de Alpha OAE

Realizar o teste de sonda
1. Insira a ponta da sonda sem a extremidade auricular na cavidade de teste.
O teste começa automaticamente.

Nota • O teste de sonda não começa imediatamente, por exemplo, se estiver a ser
criado um paciente.

Se a sonda funcionar corretamente, é apresentada a mensagem Sonda OK.

Se a sonda não funcionar corretamente, é apresentada a mensagem Falha da
sonda.
Também é apresentada uma lista de possíveis erros.

2. Pressione o botão OK para confirmar o resultado do teste.
Se necessário, repita o teste.
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Ajustes de Alpha OAE

A partir do menu Ajustes
1. Insira a ponta da sonda sem a extremidade auricular na cavidade de teste no dispositivo ou numa cavidade de teste
externa.
2. Pressione o botão Teste de sonda Ajustes.
3. Para obter mais informações, consulte Realizar o teste de sonda ► 32.

7.3

Ajustes de teste
Na telaAjustes de teste, pode-se determinar o que acontecerá quando a memória do
dispositivo ficar cheia.
A opção Apagar testes antigos determina o que acontecerá após 50 testes terem sido
armazenados e a memória no Alpha OAE estiver cheia.
Se a caixa de seleção Apagar testes antigos for selecionada, então o teste mais antigo
será automaticamente apagado para dar espaço ao teste mais novo.
Se a caixa de seleção Apagar testes antigos não for selecionada, então uma mensagem
será exibida quando a memória estiver cheia, e será necessário apagar manualmente os
testes antigos. (Consulte Apagando dados ► 38.)
A opção Iniciar manualmente determina se é possível iniciar manualmente uma medição depois que uma calibração falhou. Se a opção Iniciar manualmente estiver ativada
e a calibração falhar devido a um grande volume do canal auditivo (por exemplo, devido
a tubos EP no ouvido da criança), então uma seta dupla aparecerá na tela de resultados.
É possível então pressionar a seta dupla para iniciar a medição com os níveis máximos de
saída calibrados.

7.4

Definição de Hora e Data
1. Pressione o botão Hora e data na tela Ajustes.
É possível definir a data na parte superior de Ajustes e a hora na parte inferior de
Ajustes.

Nota • Se deixar a tela Hora e data pressionando o botão OK, a definição dos
segundos é zerada.

2. Pressione a seta para selecionar o dia (DD), mês (MM), ano (AAAA), horas (HH) e
minutos (MIN).
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3. Pressione o botão Ferramenta para alterar os formatos da data e hora.

–

Formato da data
Selecione da lista como a definição da data deve ser apresentada na tela.

–

Formato da hora
Selecione da lista como a definição da hora deve ser apresentada na tela.

7.5

Definições de Idioma
1. Pressione o botão Idioma na tela Ajustes.
2. Para alterar o idioma no Alpha OAE, pressione o botão com o idioma preferido.

Nota • A sua tela com os idiomas disponíveis pode não ser igual à apresentada.
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Ajustes de Alpha OAE

Definição de som
1. Pressione o botão Som na tela Ajustes.
É possível ligar/desligar os sons para os toques nos botões e para os resultados dos
teste, pressionando o botão relevante.

Ligar som
Clique da tecla

–

Pressionar um botão produz um som (um clique)

Som do resultado
Um som de Aprovado/Resposta Clara ou Referir/Sem Resposta Clara é ouvido no final do teste.

–

Som desligado
Mostra que o som está desligado.

7.7

Luminosidade da tela
1. Pressione o botão Luminosidade da tela na tela Ajustes.
Para alterar a luminosidade da tela, pressione os botões de cada lado da barra
verde.

Nota • Um alto nível de luminosidade influencia o consumo de energia do
Alpha OAE.
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–

Visor mais escuro

–

Visor mais claro

–

Pressione o botão Predefinido para usar a predefinição para a luminosidade da tela.
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7.8

Ajustes de Alpha OAE

Info do sistema
1. Pressione o botão Info do Sistema na tela Ajustes para visualizar informações relativamente a:

36

–

Versão do firmware

–

Versão de HW e número de série

–

Próxima Alpha OAE data de revisão

–

Sonda ligada

–

Próxima data de revisão da sonda ligada

–

Uso da memória
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Tratamento de Dados no Alpha OAE

8.1

Botões de funções
As funções disponíveis são apresentadas na barra de funções das telas do Alpha OAE.
Estas funções variam conforme a tela.
•

Para realizar estas funções, basta pressionar o botão de função relevante.

Botões de funções
•

8.2

Desloque para visualizar mais/página seguinte

Botões gerais
As funções principais disponíveis são apresentadas na barra de rodapé das telas do
Alpha OAE.
•

Para realizar estas funções, basta pressionar o botão relevante.
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Botões gerais
•

Voltar à tela anterior

•

Ajuda

•

Ir para a tela Início

•

OK/Confirmar/Salvar/Ir para campo seguinte/Ir para tela seguinte

8.3

Apagando dados

8.3.1

Apagando um teste
1. Para apagar um só paciente, pressione o botão Apagar na tela Início.

Isto leva-o para o menu Apagar.
2. Pressione o botão Teste único.
Isto leva-o para a tela Histórico de testes/Apagar para selecionar um ou mais testes a apagar.

3. Pressione o botão Apagar à direita do teste que pretende excluir.
Será pedida a confirmação de que você pretende apagar este teste.
4. Quando tiver apagado todos os testes que pretende excluir, pressione o botão Início para ir para a tela Início.

8.3.2

Apagando todos os testes
1. Para apagar todos os testes, pressione o botão Apagar na tela Início.
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Isto leva-o diretamente para o menu Apagar.
2. Pressione o botão Todos os testes.

É-lhe pedido que confirme se pretende apagar todos os testes.
Todos os testes serão apagados.
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9

Manutenção e Limpeza

9.1

A ponta da sonda e o corpo da sonda
Siga todos os procedimentos de controle de infecções estabelecidos para o ambiente em que está trabalhando.

Aviso • Nunca coloque a ponta da sonda no canal auditivo sem usar uma extremidade auricular limpa.

A ponta da sonda geralmente não entra em contato com a pele ou secreções do canal auditivo, pois é coberta pela extremidade auricular, mas deve verificar os canais na ponta da sonda sempre que tiver usado a sonda. Mesmo pequenas quantidades de cerume ou vérnix podem bloquear os canais da sonda ou ficarem acumulados na ponta da sonda.

Aviso • Se necessário, substitua a ponta da sonda por uma sobresselente.

Nota • As pontas das sondas devem ser excluídas de acordo com os regulamentos locais.

9.1.1

Limpeza e desinfecção da ponta da sonda
Remova a sonda auricular do ouvido do paciente e separe a ponta de sonda da extremidade auricular descartável antes de
limpar.

Atenção • Deve respeitar sempre as normas de higiene locais.

Consulte Precauções higiênicas ► 18.

A ponta de sonda
–

40

Remova a ponta de sonda da sonda.
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–

Use o arame de limpeza para limpar os canais de som da ponta de sonda
desde a parte de trás.

Nota • Lembre-se de limpar o arame de limpeza quando este sai da ponta de
sonda.

Quando tiver terminado de usar o arame de limpeza, lembre-se de o desinfetar o
arame de limpeza de acordo com os procedimentos locais.

Procedimentos de desinfecção para a ponta da sonda
O material da ponta da sonda é altamente resistente a uma ampla faixa de temperaturas e de influências químicas.
Para desinfetar a ponta da sonda, faça o seguinte:
•

Após a limpeza, faça a imersão da ponta da sonda em um banho de 70 a 90% de álcool etílico ou isopropílico durante
10 a 30 minutos de período de contato.

Quando terminar de desinfetar a ponta da sonda, enxágue bastante com água comum.
Se os seus procedimentos de controle de desinfecção exigirem autoclavagem, certifique-se de que a ponta da sonda não
tenha sido deformada pelo processo de autoclavagem.
Certifique-se de que os canais de som estão completamente secos antes de voltar a
colocar novamente a ponta no corpo da sonda. Se necessário, use uma ponta de sonda
sobresselente.

9.1.2

Limpeza do corpo da sonda
Importante • Para a limpeza periódica do corpo da sonda, entre em contato com o departamento de serviço autorizado.

Atenção • O corpo da sonda contém componentes delicados. Nunca limpe as aberturas de som no corpo da sonda
mecanicamente ou com líquidos. Se o fizer, pode causar danos à sonda.

Atenção • A mais pequena quantidade de umidade pode dissolver qualquer cerume residual e contaminar as peças
delicadas no corpo da sonda.

–

Use um pano úmido com álcool para a limpeza normal da superfície.

Atenção • Nenhuma parte da sonda auricular deve ser sujeita a soluções ou máquinas de limpeza ultrassônicas.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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9.1.3

Calibração da sonda
A sonda do Alpha OAE é calibrada na fábrica antes da entrega. É por isso que poderá não haver um ano completo até a próxima data de calibração, conforme indicado no certificado de calibração, quando você recebe o Alpha OAE.
Da primeira vez que você conecta a sonda ao Alpha OAE e realiza um teste, a data de calibração será definida de modo a
que passe apenas um ano até a calibração seguinte.
Para visualizar a próxima data de calibração, selecione Ajustes > Info do sistema. Antes de realizar o primeiro teste, o
campo da data estará em branco.

Frequência da calibração
A sonda deve ser calibrada anualmente por pessoal de serviço autorizado numa oficina autorizada.

9.2

Extremidades auriculares
As extremidades auriculares são descartáveis e não devem ser limpas.

Nota • As extremidades auriculares devem ser excluídas de acordo com os regulamentos locais.

9.3

Limpeza Alpha OAE
•

Antes da limpeza, desligue o Alpha OAE e desligue-o de qualquer fonte de alimentação externa.

•

Desligue a sonda do Alpha OAE.

•

Use um pano úmido com líquido de limpeza para limpar a superfície do dispositivo.

Para maximizar a vida útil da caixa, evite os seguintes produtos químicos:
•

Isopropil, 70%

•

Etanol, concentração >40%

•

Formaldeído

•

Diclorometaxilenol 5-10%

Se for considerado necessário desinfetar o Alpha OAE, algumas alternativas adequadas são agentes de limpeza que contêm:
•

Peróxido de hidrogênio, 3%, 30%

•

Ácido peracético 0,5-5%

•

Hipoclorito de sódio 1-10%

•

Glutaraldeído 2-5%

•

Ortoftalaldeído (também conhecido como OPA) 0,5-2%

•

Clorhexidina gluconato 2-4%

Atenção • Certifique-se sempre de que não entre umidade na sonda, nas tomadas (conector da interface de dados e
tomadas das sondas) ou na cavidade de teste.
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Atenção • Nunca submergir Alpha OAE em água ou outras soluções de limpeza.

Atenção • A utilização de agentes de limpeza que não sejam os recomendados no manual do usuário podem causar
danos ao dispositivo (por exemplo, trincas por esforços no plástico moldado).

9.3.1

Limpeza e desinfecção da cavidade de teste integrada
Se necessário, use um pano molhado em qualquer dos agentes de desinfecção recomendados descritos na seção 9.3 para
limpar a superfície de entrada da cavidade de teste.

Atenção • Certifique-se de que não entre líquido na cavidade de teste.

Se a cavidade de teste tiver sido contaminada com resíduos da ponta de sonda, certifique-se de que a cavidade de teste
não possa ser usada, por exemplo, colando um pedaço de fita adesiva sobre o orifício de entrada, e contate o departamento de serviço autorizado para limpar e/ou substituir a cavidade de teste.

9.4

Segurança e manutenção da bateria

9.4.1

Informações de segurança
Perigo de explosão

Aviso • Mantenha a bateria afastada de calor ou de chamas abertas e não a deite para o fogo, pois tal pode fazer
com que a bateria venha a explodir.

Aviso • A bateria usada neste dispositivo pode apresentar um risco de incêndio ou de queimadura química se for tratada incorretamente. Não desmonte, não aqueça acima de 60°C (140°F) nem incinere.

•

O tratamento incorreto, aplicação de corrente de carregamento excessiva ou inversão dos polos pode sobrecarregar
ou destruir a bateria.

•

Não abra, altere nem desmonte a bateria.

•

Não coloque a bateria em contato com objetos metálicos.

•

Os terminais nunca devem ser colocados em curto-circuito.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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9.4.2

Aumentar a vida útil
•

Use apenas o tipo de bateria e carregador indicados em Fonte de alimentação e bateria ► 54.

•

Sempre que possível, carregue a bateria à temperatura ambiente.

•

Não deixe cair a bateria, nem a exponha a impactos com objetos pontiagudos.

•

Armazene num local fresco e seco.

•

Mantenha os terminais da bateria limpos. Limpe com um pano macio, se necessário.

Substituição da bateria
A capacidade da bateria diminui gradualmente devido à idade e aos frequentes ciclos de carga/descarga. Recomendamos
que você substitua a bateria aproximadamente a cada 12 a 18 meses.
A necessidade de substituir a bateria depende do padrão de utilização e da capacidade da bateria necessária.

9.4.3

Eliminação de baterias antigas
Nota • As baterias de Li-Ion podem ser recicladas!

Atenção • Elimine a bateria usada rapidamente.

Atenção • Mantenha afastada das crianças.

Atenção • Não desmonte e não elimine através do fogo.

Proteção ambiental
•
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Quando a bateria de Li-Ion perde a capacidade de ser carregada, certifique-se de que é descartada de acordo com os
regulamentos ambientais locais, ou devolva-a ao representante.
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Normas e Segurança

Este manual contém informações e avisos que têm de ser seguidos para garantir o desempenho seguro do Alpha OAE. As
regras e regulamentos locais, caso se apliquem, também devem ser sempre cumpridos.

App. 1.1

Símbolos do Alpha OAE
Símbolo

Definição
Siga as instruções de uso.

Cumpre os requisitos de Tipo BF de IEC60601-1.

MÉDICO - Equipamento Médico Geral em relação a riscos de choque elétrico, incêndio e mecânicos
somente de acordo com a UL 60601-1, primeira edição, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90.
Está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC e com a Diretiva RoHS
(2011/65/EC)
Equipamento elétrico abrangido pela Diretiva 2002/96/EC sobre descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
Todos os produtos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores deverão ser separados no final da sua
vida útil. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não elimine estes produtos como resíduos domésticos
não separados.
Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Otometrics, ou a qualquer fornecedor de Otometrics. Pode
também entrar em contato as autoridades locais para obter conselhos sobre descarte.

App. 1.2

Símbolos de acessórios
Símbolo

Definição
Produto não esterilizado.

Não reutilizar.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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App. 1.3

Símbolos da estação de carregamento
Símbolo

Definição
Siga as instruções de uso.
Adequado apenas para corrente direta.
Está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC e com a Diretiva RoHS
(2011/65/EC)
Equipamento elétrico abrangido pela Diretiva 2002/96/EC sobre descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
Todos os produtos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores deverão ser separados no final da sua vida
útil. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não elimine estes produtos como resíduos domésticos não
separados.
Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Otometrics, ou a qualquer fornecedor de Otometrics. Pode
também entrar em contato as autoridades locais para obter conselhos sobre descarte.

App. 1.4

Notas de aviso - Alpha OAE
Aviso • As seguintes condições e práticas podem apresentar possíveis riscos de ferimentos ou perigo para o paciente
e/ou o usuário:
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•

Não conecte qualquer dispositivo externo (por exemplo, impressora) ao Alpha OAE durante os testes.

•

Se o Alpha OAE for usado durante uma cirurgia, a sonda e os conectores não devem tocar itens condutivos, incluindo a
terra.

•

A tomada da sonda destina-se a conectar a sonda auricular ou ear coupler ao Alpha OAE. Não deve ser ligado qualquer
outro dispositivo a esta tomada.

•

Evite o contato acidental entre partes aplicadas, ligadas mas não usadas, e outras partes condutivas, incluindo as ligadas
à ligação à terra de proteção.

•

Não armazene ou opere o Alpha OAE em condições de temperatura e umidade que ultrapassem as indicações nas
Especificações Técnicas, Ambiente de operação.

•

Não utilize o equipamento na presença de anestésicos inflamáveis (gases).

•

Nenhuma parte deve ser ingerida, queimada ou usada para qualquer outra finalidade além da audiometria.

•

O instrumento e qualquer dispositivo a ser conectado que tenha uma fonte de alimentação própria deverá ser desligado antes de estabelecer qualquer conexão.

•

Recomendamos que uma calibração anual seja realizada no Alpha OAE e na sonda. Além disso, recomendamos que a
calibração seja realizada, se o equipamento tiver sofrido qualquer dano potencial.

•

Por motivos de segurança e devido aos efeitos na EMC, os acessórios conectados às conexões de saída do equipamento
devem ser idênticos ao tipo fornecido com o sistema.
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•

Os acessórios descartáveis, como as extremidades auriculares, não devem ser reutilizados e têm de ser substituídos
entre pacientes para evitar infecções cruzadas.

•

Recomendamos que o dispositivo não seja empilhado com outros equipamentos nem colocado em local sem ventilação, pois isso poderá afetar o desempenho do dispositivo. Caso seja empilhado ou colocado lado a lado com outro
equipamento, garanta que a operação do dispositivo não seja afetada.

•

Esta classe de equipamentos é permitida em estabelecimentos domésticos, se for usada sob a responsabilidade de um
profissional de saúde.

•

As emissões RF do Alpha OAEsão muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência no equipamento
eletrônico próximo, mas podem ocorrer efeitos negativos ou perda de funcionalidade de outros dispositivos locais se
forem colocados muito perto do Alpha OAE.
•

•

App. 1.5

Normas e Segurança

Ao montar um sistema eletro-médico, a pessoa que efetuar a montagem deve ter em conta que outros
equipamento ligados, que não cumpram os mesmos requisitos de segurança que este produto, podem
causar uma redução do nível geral de segurança do sistema.

nos Estados Unidos da América, as leis federais permitem a venda deste dispositivo apenas a médicos licenciados ou
por sua prescrição.

Garantia
Alpha OAE é garantido contra defeitos originais em material e construção. Também se garante o seu funcionamento de
acordo com as especificações do fabricante durante 2 anos completos a partir da data de compra.
A garantia não se aplica à bateria, partes sujeitas a desgaste e itens descartáveis.
Esta garantia aplica-se apenas aos instrumentos adquiridos a distribuidores ou representantes autorizados. O comprador
deve devolver o instrumento a um distribuidor ou representante autorizado e suportar os custos de envio.
Esta garantia não cobre a quebra ou avaria devido a adulteração, uso incorreto, negligência, acidentes, modificação ou
expedição e é anulada se o instrumento não for usado de acordo com as instruções do fabricante.
Devolva o instrumento ao distribuidor ou representante local para cuidados ao abrigo da garantia!

Importante • A garantia é anulada se as instruções de limpeza da sonda não forem cumpridas escrupulosamente. Se
a sonda não for limpa regularmente conforme indicado nas instruções, o acúmulo de cerume pode causar bloqueios
da sonda, onde estão contidos componentes sensíveis que podem ser danificados.

App. 1.6

Reparos, serviço pós-venda e verificações regulares
Se o Alpha OAE, como tal, apresentar defeitos ou divergir de alguma forma das especificações do fabricante, um representante autorizado procederá à reparação, substituição ou recalibração do instrumento sem encargos para o comprador,
se o Alpha OAE ainda estiver abrangido pelo período de garantia.
O serviço e reparos de equipamento eletro-médico só deve ser realizado pelo fabricante do equipamento ou por representantes autorizados.
O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, confiabilidade e
desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.
Após reparos, um engenheiro eletrônico qualificado deve verificar a segurança de todo o equipamento.
A calibração deve ser efetuada anualmente por pessoal devidamente qualificado e com o equipamento adequado.

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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App. 1.6.1

Declaração
Todos os dispositivos do tipo Alpha OAE devem ser verificados e calibrados anualmente num centro de serviço autorizado
pelo fabricante.

App. 1.7

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

Distribuidor Autorizado no Brasil
GN Resound Produtos Médicos LTDA
Rua do Paraiso, 139 - 6/8 E 9 andar
São Paulo - SP 04103-000
Brasil
( 11 3016 8387 ou 11 3016 8389

App. 1.7.1

Responsabilidade do fabricante
O fabricante é considerado responsável pelos efeitos na segurança, na confiabilidade e no desempenho do equipamento
somente se:
•

Todas as operações de montagem, extensões ou regulações, modificações ou reparos, forem efetuadas pelo fabricante
do equipamento ou por pessoal autorizado pelo fabricante.

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado atende aos requisitos de EN/IEC.

•

O equipamento deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, confiabilidade e
desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.
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Mensagens de Erro e de Status

App. 2.1

Mensagens relacionadas com o dispositivo
Mensagem de erro
ou

Causa

Solução

•

A carga da bateria está
fraca.

•

Recarregue o Alpha OAE ou substitua a bateria por
uma sobresselente.

•

A reserva de energia do
relógio de tempo real foi
completamente gasta.

•

Defina a hora e a data: Selecione Ajustes > Data e
hora.

•

Entre em contato com o fornecedor.

Carga da bateria baixa
Os dados do relógio de
tempo real são inválidos.
Defina a hora e a data.
Falha do hardware

App. 2.2

Erro do relógio de tempo
real

•

Erro de auto-teste.

•

Entre em contato com o fornecedor.

Erro da memória

•

Erro de auto-teste.

•

Entre em contato com o fornecedor.

Erro de execução de
FLASH

•

Erro de auto-teste: Foram
detectados dados de teste
inválidos na memória
Flash.

•

Tente apagar todos os dados de teste e reinicie o
dispositivo. Se a mensagem for apresentada novamente, entre em contato com o fornecedor.

Mau funcionamento do
codec

•

Erro de auto-teste.

•

Reinicie o dispositivo. Se a mensagem for apresentada novamente, entre em contato com o fornecedor.

Mensagens de utilização e relacionadas com testes
Mensagem de erro

Causa

Solução

Memória de medição
cheia. A medição não
pode ser realizada.

•

A memória de medição de Alpha
OAEestá cheia.

•

Apague testes.

FALHA DA SONDA

•

A sonda não foi aprovada no teste.
Podem existir diversas causas:

•

Certifique-se de que a ponta da sonda está
limpa e de que os canais não estão bloqueados.

•

Certifique-se de que a cavidade de teste não
está bloqueada, por exemplo, com pó, felpas, lanugem ou semelhantes.

•

Substitua a sonda por uma sobresselente e
realize o teste de sonda para determinar se a
sonda está danificada.

–
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a ponta da sonda está bloqueada

–

a cavidade de teste está bloqueada

–

a sonda está danificada
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Mensagem de erro

Causa

Solução

Ruído Demasiado

•

O ambiente de teste é demasiado
ruidoso.

•

Reduza o ruído (conversa, telefones celulares, etc.).

Estímulo alto

•

A sonda encaixa mal no canal auditivo.

•

Tente encaixar novamente a sonda.

•

A sonda não está no canal auditivo.

•

A sonda encaixa mal no canal auditivo.

•

•

A ponta da sonda está bloqueada.

Tente encaixar novamente a sonda. Se o problema continuar, limpe a ponta da sonda ou
substitua-a por uma sobresselente.

•

As etiquetas não estão ajustadas cor- •
retamente na impressora de etiquetas ou o papel está encravado.

Estímulo baixo

Erro de alimentação de
papel

Otometrics - MADSEN Alpha OAE

Ajuste novamente as etiquetas e remova o
eventual bloqueio da alimentação do papel.
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App. 3.1

Acessórios
Os acessórios convencionais e os acessórios opcionais podem variar conforme o país - consulte o distribuidor local.

Acessórios padrão
Kit iniciador (inclui as extremidades auriculares, pontas de sonda e ferramenta para limpeza das pontas da sonda)
Sonda EOA (Cabo Comprimento aprox.: 150 cm/59 polegadas)
Carregador de bateria externo
Manual do Usuário
Bateria
Pano de limpeza
Bolsa de transporte

Acessórios opcionais
Extremidades auriculares
Pontas de sonda
Ferramenta para limpeza da ponta da sonda
Impressora de etiquetas com cabo da impressora
Sonda (Comprimento aprox.: 150 cm/59 polegadas)
Estação de carregamento, incluindo adaptador de corrente
Os acessórios convencionais e os acessórios opcionais podem variar conforme o país - consulte o distribuidor local.

App. 3.2

Técnicas de Medição
DPOAE

App. 3.3

Método de avaliação:

Estatísticas de fase ponderadas de ruído

Estímulo:

Par de tom primário, F2/F1 = 1,24

Frequências de teste disponíveis:

F2 = 2, 3, 4 e 5 kHz

Frequências de teste predefinidas:

F2 = 2, 3, 4 e 5 kHz (Aprovado/Resposta Clara a 3 de cada 4)

Nível de teste predefinido:

N1/N2 = 65/55 dB NPS

Tela de teste:

PDgrama, nível de DPOAE, nível de ruído

Tela de resultados:

De modo geral, Aprovado/Resposta Clara ou Referir/Sem Resposta Clara,
PDgrama com DPOAE e nível de ruído.

SNR:

6 - 8 dB

Amplitude Mínima:

- 5 dB

Dispositivo
MADSEN Alpha OAE é do tipo 1077 de Natus Medical Denmark ApS.

Dimensões
Aprox.
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200 x 73 x 34 mm (7,9 x 2,9 x 1,3 pol)
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Peso
Aprox.

240 g (8,5 oz) excluindo a bateria
280 g (9,9 oz) incluindo a bateria

Display (Tela)
Tipo:

Cor, TFT, tela de toque com luz de fundo ajustável de LED

Dimensões:

89,4 mm (3,5 polegadas)

Resolução:

240 x 320 pixels

Teclado
Tela de toque resistiva (pode ser usada com luvas)

Som
Alto-falante integrado para clique das teclas e sons de Aprovado/Resposta Clara e Referir/Sem Resposta Clara

Ajustes de idioma
Até 7 idiomas selecionáveis pelo usuário disponíveis no pacote de idiomas selecionado

Memória
Capacidade de memória para testes:

Máx. 50 testes

Conectores
Conector de sonda EOA:

ODU Medisnap de 14 pinos - Para a Sonda EOA

Relógio de tempo real
Relógio de tempo real integrado para registro de hora das medições. O relógio é sincronizado automaticamente com o
relógio do PC quando colocado na estação.
Precisão:

Desvio máx. 12 minutos/ano

Reserva:

Mín. 7 dias, quando a bateria é removida da unidade

Interfaces de dados
Impressora de etiquetas:

Interface RS232 para Impressora de Etiquetas

Transporte e ambiente de armazenamento
Intervalo de temperatura:

-20 - +60°C (-4 - 140°F)

Intervalo de umidade:

10 a 90 % rel., sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1040 hPa

Otometrics - MADSEN Alpha OAE
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Ambiente de funcionamento
Modo de funcionamento:

Contínuo

Intervalo de temperatura:

10 - 40°C (50 - 104°F)

Intervalo de umidade:

30 - 90 % rel., sem condensação

Pressão de ar

500 hPa* a 1060 hPa
*Em locais em que a pressão de ar normal é abaixo de 800 hPa (a altitudes
superiores a 2000 metros), recomenda-se recalibrar a sonda EOA.

Tempo de aquecimento

< 20 segundos.

Nota • O tempo de aquecimento deve ser aumentado se o MADSEN Alpha OAE tiver sido armazenado num ambiente frio.

Eliminação
MADSEN Alpha OAE pode ser excluído como resíduo eletrônico normal, de acordo com REEE e os regulamentos locais.

Desempenho essencial
MADSEN Alpha OAE não tem desempenho essencial.

Normas
Segurança:
EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
Alimentado Internamente, Tipo BF, IPX0
IEC 60601-2-40:2016 e EN 60601-2-40:1998

App. 3.4

EMC:

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

Emissões otoacústicas:

IEC 60645-6:2009, Tipo 2 e EN 60645-6:2010, Tipo 2

Fonte de alimentação e bateria
Dispositivo
Tensão de alimentação:

Nom. 3,70 V,
Máx. 4,20 V,
Mín. 3,20 V (medido com carga do dispositivo)

Consumo máximo de corrente da bateria: 1,5 W ao medir
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Vida estimada da bateria:

8 horas de utilização contínua (com base num cenário de utilização típica. A utilização real pode influenciar a vida útil da bateria.)

Indicador de nível da bateria:

Indicador de nível da bateria com 5 etapas

Bateria

Atenção • Utilize apenas baterias recarregáveis fornecidas pela Natus Medical Denmark ApS, Peça no. 8-73-02400. A
utilização de qualquer outra bateria pode apresentar um risco de incêndio ou explosão.

Tipo de bateria:

App. 3.5

Recarregável Li-ion 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wh), completamente carregada

Estação de carregamento 1077
A estação de carregamento é um acessório opcional.

Interface impressora/modem
Tipo de interface:

RS232

Tipo de conector:

Mini Din de 6 polos

Entrada de corrente CC
Tensão de entrada:

5 V CC ±5%

Consumo máx. de corrente quando o
Alpha OAE colocado na estação:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Consumo máx. de corrente quando o
0,25 VA (5 V, 50 mA)
Alpha OAE não está colocado na estação:

Adaptador de corrente

App. 3.6

Tensão de entrada/alcance:

100-240 V CA, 50-60 Hz

Tensão de saída:

5,0 V DC

Corrente de saída:

Mínimo 1,0 A

Tipos de conectores da rede elétrica:

EUA, GB, Europa e Austrália

Sonda EOA
Cabo da sonda
Cabo flexível, blindado. Comprimento aprox.: 150 cm/59 polegadas
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Dimensões
Corpo da sonda:

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

Ponta de sonda:

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

Peso
Sonda incl. ponta da sonda:

Aprox. 4,5 g

Extremidades auriculares

App. 3.7

Ponta de árvore de silicone

5 - 8 mm, Azul
7 - 11 mm, Laranja
11 - 15 mm, Vermelha

Ponta de esponja:

Pequena, 11 mm, Laranja
Média, 12 mm, Laranja
Grande, 14 mm. Laranja

Classe do dispositivo
II a (de acordo com o Apêndice IX da Diretiva 93/42/CEE do Conselho)
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App. 3.8

Especificações Técnicas

Notas sobre EMC (compatibilidade eletromagnética)

•

MADSEN Alpha OAE faz parte de um sistema médico elétrico, estando assim sujeito a precauções especiais de segurança. Por este motivo, as instruções de instalação e de funcionamento fornecidas neste documento devem ser seguidas atentamente.

•

Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telefone celular, podem interferir
com o funcionamento do MADSEN Alpha OAE.

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
MADSEN Alpha OAE é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do MADSEN Alpha OAE deverá assegurar que este é
utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

MADSEN Alpha OAE utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as

CISPR 11

emissões RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico nas imediações.

Emissões RF

Classe B

CISPR 11

MADSEN Alpha OAE é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e
os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC

Não aplicável

61000-3-2
Flutuações de tensão/

Não aplicável

emissões com tremulação IEC
61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
MADSEN Alpha OAE é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do MADSEN Alpha OAE deverá assegurar que este é
utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

Contato +/- 8 kV

Contato +/- 8 kV

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 61000-4-2

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

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

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão IEC 61000-4-4

mentação de energia

mentação de energia

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída
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Sobretensão IEC 61000-4-5

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

+/- 2 kV linha(s) para terra

Não aplicável

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 2 kV DC de entrada de linha(s)

Não aplicável

para terra

+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)

+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)

para linha(s)

para linha(s)

Não aplicável

+/- 2 kV I/O linha(s) para terra
Quedas de tensão, curtas

0 % U T; 0,5 ciclo

0 % U T; 0,5 ciclo

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

interrupções e variações de

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

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

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

e 315°

e 315°

Se o usuário do MADSEN Alpha OAE requer operação

de alimentação de energia IEC 0 % U T; 1 ciclo

0 % U T; 1 ciclo

contínua durante interrupções de energia da rede elé-

61000-4-11

e

e

trica é recomendável que o MADSEN Alpha OAE seja ali-

70 % U T; 25/30 ciclos

70 % U T; 25/30 ciclos

mentado por bateria ou fonte de alimentação

Estágio único: a 0°

Estágio único: a 0°

ininterrupta.

0 % U T; 250/300 ciclos

0 % U T; 250/300 ciclos

30 A/m

Nenhuma entrada relevante que

Os campos magnéticos da frequência de potência

possa ser afetada

devem ter níveis característicos de um local normal num

Interrupções de tensão nas
linhas de entrada da fonte de
energia IEC 61000-4-11
Campo magnético da frequência de alimentação
(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8
U T é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética - para equipamentos e sistemas em ambientes de tratamento de saúde
MADSEN Alpha OAE é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do MADSEN Alpha OAE deverá assegurar que este é
utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601

58

RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IFaixas ISM

IFaixas ISM

RF irradiada

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz
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Especificações Técnicas

Campos de proximidade de

27 V/m

27 V/m

A distância de separação entre peças eletrônicas do

comunicação sem fio RF

386 MHz

386 MHz

MADSEN Alpha OAE e equipamentos de comunicação

28 V/m

28 V/m

450 MHz,

450 MHz,

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz,

2450 MHz,

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

sem fio RF deve ser maior do que 30 cm (11,8 polegadas).

Nota: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
MADSEN Alpha OAE é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do MADSEN Alpha OAE deverá assegurar que este é
utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

MADSEN Alpha OAE utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as

CISPR 11

emissões RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico nas imediações.

Emissões RF

Classe B

CISPR 11

MADSEN Alpha OAE é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e
os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC

Não aplicável

61000-3-2
Flutuações de tensão/

Não aplicável

emissões com tremulação IEC
61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
MADSEN Alpha OAE é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do MADSEN Alpha OAE deverá assegurar que este é
utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
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Descarga eletrostática (ESD)

+/- 6 kV contato

+/- 6 kV contato

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV ar

+/- 8 kV ar

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a
umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão IEC 61000-4-4

mentação de energia

mentação de energia

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

+/- 2 kV linha(s) para terra

+/- 2 kV linha(s) para terra

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

Quedas de tensão, curtas

<5% U T (>95% de queda em U T)

<5% U T (>95% de queda em U T)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

interrupções e variações de

para 0,5 ciclo

para 0,5 ciclo

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

40% UT (60% de queda em U T)

40% UT (60% de queda em U T)

Se o usuário do MADSEN Alpha OAE requer operação

de alimentação de energia IEC para 5 ciclos

para 5 ciclos

contínua durante interrupções de energia da rede elé-

61000-4-11

70% U T (30% de queda em U T)

70% U T (30% de queda em U T)

trica é recomendável que o MADSEN Alpha OAE seja ali-

para 25 ciclos

para 25 ciclos

mentado por bateria ou fonte de alimentação

<5% U T (>95% de queda em U T)

<5% U T (>95% de queda em U T)

ininterrupta.

para 5 s

para 5 s

3 A/m

3 A/m

Sobretensão IEC 61000-4-5

Campo magnético da fre-

Os campos magnéticos da frequência de potência

quência de alimentação

devem ter níveis característicos de um local normal num

(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8
U T é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital
MADSEN Alpha OAE é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do MADSEN Alpha OAE deverá assegurar que este é
utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
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RF conduzido

3 V rms

3 V rms

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

móveis não deverão se utilizados mais perto de qualquer
parte do MADSEN Alpha OAE, incluindo cabos, do que a
distância calculada pela equação aplicável à frequência
do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,2
d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

onde P é a potência nominal de saída máxima do transRF irradiada

3 V/m

3 V/m

missor em watts (W), de acordo com o fabricante do

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,5 GHz

80 MHz a 2,5 GHz

transmissor, e d é a distância de separação recomendada
em metros (m).
As forças de campo dos transmissores de RF fixos, de
acordo com o determinado por um inquérito eletromagnético local, a deverão ser inferiores ao nível de
conformidade de cada faixa de frequências. b
Pode ocorrer interferência na proximidade do equipamento marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (celulares/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o MADSEN Alpha OAE é utilizado
exceder o nível de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá ser verificada a operação normal do MADSEN Alpha OAE. Se forem observados
desempenhos anormais, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do MADSEN Alpha OAE.
b. Acima da faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.
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As distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o MADSEN Alpha OAE.
O MADSEN Alpha OAE é destinado a ser utilizado em um ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o usuário do MADSEN Alpha OAE pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações de
RF portáteis e móveis (transmissores) e o MADSEN Alpha OAE segundo o recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de
comunicações.
Potência nominal de saída máxima do Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
transmissor

m

W
150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de separação d recomendada em metros (m) pode ser
estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de
acordo com o fabricante do transmissor.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e
pessoas.
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