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1

Представяне

1.1

Кратко описание
Благодарим Ви, че закупихте ръчното скрининг устройство AccuScreen за отоакустични
емисии и автоматизирани ABR.
Забележка: Ръководството ще Ви насочва при използването и поддръжката на
AccuScreen. Силно препоръчваме да го прочетете внимателно, преди да използвате
AccuScreen за пръв път.

Трябва да обърнете специално внимание на инструкциите за почистване и поддръжка.
Неправилната употреба и поддръжка на AccuScreen може да доведе до анулиране на
гаранцията.
AccuScreen е бързо, надеждно, лесно за използване и леко устройство за слухов скрининг,
оптимизирано за скрининг на новородени.
AccuScreen предлага лесна навигация с помощта на сензорния екран.

1.2

1.3

Докинг станция

AccuScreen се доставя с докинг станция, от която се извършва:
•

зареждане на батерията

•

прехвърляне на данни между AccuScreen и компютър

•

разпечатване на етикети

Софтуерна програма AccuLink

AccuLink е софтуерна програма, от която се осъществяват операции по управление на данни с преглед на резултати
и възможности за конфигуриране, обединени в едно приложение за компютър.
От AccuLink можете да създавате, редактирате, преглеждате и да разпечатвате данни, свързани с пациенти
и тестове, потребители, центрове и свързани местоположения и заведения.

От AccuLink можете да конфигурирате AccuScreen според Вашите цели. Това включва задаване на задължителни
полети при работа с пациенти, задаване на показваните екрани в AccuScreen и качване и изтегляне на данни.
AccuScreen се управлява независимо от AccuLink, въпреки че потребителският интерфейс на AccuLinks предоставя
допълнителни функции и възможности за конфигуриране.
Забележка: Можете да прегледате процедурите по инсталирането и настройката на софтуера AccuLink
в Ръководство за потребителя на софтуера за управление AccuLink.
Забележка: При инсталацията на AccuLink трябва да изберете система за обмен на данни, за да можете да
импортирате и експортирате данни от или към система за обмен на данни и софтуера AccuLink.

1.4

Отпечатване
За инструкции за отпечатване вижте Отпечатване на стр. 54.

AccuScreen
С AccuScreen можете да качвате данни към AccuLink и да отпечатвате резултати от тестове от компютъра, или да
поставите AccuScreen в докинг станцията и отпечатвате директно на принтер за етикети, свързан към докинг
станцията.
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1.5

Предназначение/Клинични преимущества

Устройството от тип 1077 е показано за употреба за запис и автоматичен анализ на човешки физиологични данни
(скрининг на слухови отговори от мозъчния ствол и/или отоакустични емисии), необходими за диагностициране на
увреждания на слуховия апарат и слуха.

Дисторзионни продукти от отоакустични емисии и преходни евокирани отоакустични емисии:
Модулът DPOAE от тип 1077 и модулът TEOAE могат да се използват при пациенти от всички възрасти, от деца до
възрастни, включително бебета и гериатрични пациенти. Специално показан е за изследване на лица, при които
резултатите от поведенческата аудиометрия се считат за ненадеждни, като например бебета, малки деца
и възрастни с когнитивни увреждания.

Слухови отговори от мозъчния ствол:

Модулът ABR от тип 1077 е специално предназначен за бебета на възрастно от 34 седмици (гестационна
възраст) до 6 месеца. Когато устройството се използва за скрининг на бебета, при извършване на скрининга
те трябва да са заспали или да са спокойни.
Устройството е предназначено за употреба от аудиолози, специалисти по УНГ или други здравни специалисти.
Забележка: Natus Medical Denmark ApS не гарантира точността на резултатите от теста или самите тестове,
ако с това устройство се използват аксесоари, различни от доставяните от Natus Medical Denmark ApS (напр.
накрайници за уши, електроди, ушни съединители и т.н.).

1.6

Физически принцип на работа
AccuScreen използва TEOAE (преходни евокирани отоакустични емисии) и DPOAE (дисторзионни продукти от
отоакустични емисии ) технологии, които са изключително ефективни при скрининг на новородени. Отоакустичните
емисии измерват кохлеарните механични параметри и показват дали кохлеата функционира правилно, или не.
Емисиите при децата обикновено са силни, което прави откриването им лесно и бързо. Силата на емисиите
обикновено намалява с възрастта или при увреждане на слуха.
С AccuScreen може да се извършва и автоматизиран ABR (слухови отговори от мозъчния ствол). Тази технология
измерва реакцията на звук в слуховите пътища. Тя предоставя ценно допълнение към скрининга с TEOAE и DPOAE
и е основен инструмент за скрининг на новородени с риск от загуба на слуха.
Простатата, но надеждна технология гарантира, че загубата на слуха може да бъде открита и да бъдат предприети
мерки в ранна възраст. Благодарение на ранната интервенция на децата с увреден слух се осигурява възможността
да развият нормални говорни и езикови умения.

1.7

Типографски условни обозначения

Употреба на условните обозначения за предупреждение, внимание и забележка
За привличането на вниманието Ви към информация относно безопасна и правилна употреба на устройството или
софтуера, ръководството използва предупредителни текстове, както следва:
Предупреждение: Обозначава, че има риск от смърт или тежка травма на потребителя или пациента.
Внимание: Обозначава, че има риск от нараняване на потребителя или пациента или риск от увреждане на
данните или устройството.
Забележка: Обозначава, че трябва да обърнете специално внимание.

Работа с това ръководство
Менюта, икони и функции, които можете да избирате, са показани в получер шрифт. Натиснете OK (

).

Електронни инструкции за употреба
Забележка: Инструкции за достъп до електронните инструкции за употреба: Копие на инструкциите за
употреба в PDF формат е на разположение в свързаната продуктова област:
https://newborncare.natus.com/products-services/accuscreen
Забележка: В това Ръководство за потребителя е включена цялата необходима информация съгласно
приложимите разпоредби.
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1.8

Обща информация за безопасност
Забележка: Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на
производителя и на компетентния орган на държавата-членка, в която се намира потребителят и/или
пациентът.

1.9

Информация за безопасност
Предупреждение: Следните условия или практики могат да създадат евентуален риск от нараняване или
опасност за пациента и/или потребителя:
•

Не свързвайте никакви външни устройства (напр. принтер) към AccuScreen по време на теста.

•

Ако AccuScreen се използва по време на хирургична операция, сондата и конекторите не трябва да докосват
проводими елементи, включително земята.

•

AccuScreen не трябва да се използва, докато се прилагат:
– устройства за високочестотна хирургия
– сърдечни пейсмейкъри
– дефибрилатори
– други електрически стимулатори

•

AccuScreen не трябва да се използва, докато се прилагат устройства за високочестотна хирургия, тъй като това
може да причини изгаряния в полето на електрическия стимулатор на електродите на частта за регистрация на
биопотенциалите и евентуална повреда на електрическия стимулатор или усилвателите на биопотенциали.

•

Проводими части на електроди и конекторите им, включително неутралния електрод, не трябва да влизат
в контакт с други проводими части и земята.

•

Да се избягва случаен контакт между свързани, но неизползващи се приложни части и други проводими части,
включително свързаните към защитно заземяване.

•

Инструментът да не се използва в присъствието на запалими анестетици (газове).

•

От съображения за безопасност и поради въздействие върху ЕМС, аксесоарите, свързани към изходните
фитинги на оборудването, трябва да са идентични с типа, доставен със системата.

•

Препоръчваме устройството да не се поставя върху друго оборудване или да се поставя в недобре
вентилирано помещение, тъй като това може да повлияе на работата на устройството. Ако се постави върху
или в близост до друго оборудване, уверете се, че работата на устройството не се повлиява.

•

РЧ емисиите от AccuScreen са много ниски и е малко вероятно да причинят смущения на разположено
в близост оборудване, но може да възникне отрицателен ефект или загуба на функционалност на други
местни устройства, ако са разположени в близост до AccuScreen.

•

Уверете се, че компютърът и докинг станцията са извън обсега на пациента.

•

Когато се сглобява електромедицинската система, лицето, извършващо сглобяването, трябва да има предвид,
че всяко друго свързано оборудване, което не отговаря на същите изисквания за безопасност като този продукт,
може да причини понижаване на цялостното ниво на безопасност на системата.

•

Ако имате съмнения, че Вашето скрининг устройство AccuScreen OAE и ABR може да е неизправно, не го
използвайте.

•

Всеки компютър, свързан към устройството или използван в близост до пациента, трябва да отговаря на IEC
60950-1:2005 и IEC 62368-1:2020.

•

Скрининг устройството AccuScreen OAE и ABR и всяко устройство, което ще бъде свързано и има собствено
захранване, трябва да бъде изключено преди извършване на свързванията.

Внимание: Следните условия или практики могат да причинят травма на потребителя или пациента.
Или да възникне риск от повреда на данните или устройството.
•
•
•
•
•
•
•

Не съхранявайте или използвайте AccuScreen при температури и влажност, надвишаващи посочените в частта
за технически спецификации, работна среда.
Нито една от частите не трябва да бъде поглъщана, изгаряна или по някакъв начин използвана за цели,
различни от приложенията, посочени в раздела „Предназначение“ на това ръководство.
Аксесоари за еднократна употреба, като например накрайници за уши, не трябва да се използват повторно
и трябва да бъдат сменяни между пациентите, за да се предотврати кръстосано заразяване.
Този клас оборудване се допуска в жилищни сгради, когато се използва под контрола на здравен специалист.
Опасност от задавяне! Не оставяйте накрайници за уши без надзор в обсега на деца.
Това устройство е предназначено за употреба от аудиолози, специалисти по УНГ или други здравни
специалисти.
За да се предотврати травма на ушния канал при въвеждане на сондата, използвайте лек натиск, като въртите
леко сондата, докато я въвеждате.

7

Ръководство за потребителя за скрининг устройство Madsen AccuScreen OAE и ABR

1.10

Информация за безопасност – докинг станция
Предупреждение: Използвайте само захранванията, посочени в частта за технически спецификации,
адаптер за захранване.

1.11

Относно това ръководство
Изборите в менюта и екранните снимки в това ръководство може да не отразяват конфигурацията на Вашето устройство
за тестове.
Това ръководство съдържа описание на основните функции на AccuScreen. Препоръчваме Ви да се запознаете
със следните части:

Монтаж
Вижте Разопаковане и монтаж, 11 и Подготовка за провеждане на тест, 27 за повече информация относно
монтирането на AccuScreen.

Безопасност
Това ръководство съдържа информация и предупреждения, които трябва да се спазват, за да се гарантира
безопасната работа на AccuScreen.
Забележка: Правилата и разпоредбите на местните органи, ако са приложими, също трябва винаги да се
спазват.
Вижте общия преглед на етикетите на устройството в Общ преглед на AccuScreen, 11 и прочетете информацията за
безопасност в Представяне, 5.

Обучение
Трябва да прочетете това ръководство, преди да работите с AccuScreen, за да сте запознати с устройството, преди
да провеждате изследвания върху клиент.
Забележка: За да получите безплатен екземпляр от документацията за потребителя, свържете се с Natus
Medical Denmark ApS (www.natus.com).

Поддръжка и почистване
За инструкции относно начина и периодичността на почистване на AccuScreen и аксесоарите вижте Поддръжка
и почистване, 69.
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1.12

Речник на символите

Символ

Препратка към
стандарт

Име на символ

Регламент на ЕС за
медицинските изделия

CE маркировка

21 CFR
801.109(b)(1)

Устройства за поставяне на
етикети

Само за рецепти

Сертифицирано от
UL

Не е приложимо

Не е приложимо

IEC 60417
Таблица Г.1 #20

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1: Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики
Електрическо медицинско
оборудване – Част 1: Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики

Приложена част
тип BF

Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени
Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)

Направете
справка с
инструкциите за
употреба

ISO 15223-1
Символ 5.2.8

Медицински изделия – Символи,
използвани в етикетите при
етикетиране и в предоставяната
информация за медицински
изделия

Да не се
използва, ако
опаковката е
повредена

ISO 15223-1, точка
5.2.7

Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени
Медицински изделия – Символи,
използвани в етикетите при
етикетиране и в предоставяната
информация за медицински
изделия

Нестерилно

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1: Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики

Прав ток

93/42/ЕИО

Директива относно медицинските
изделия

XXXX

Само Rx

Заглавие на стандарт

IEC 60601-1,
Таблица Г.2 #10

ISO 15223-1,
Символ 5.4.3

2012/19/ЕС

ISO 15223-1
Символ 5.4.2

IEC 60601-1,
Таблица D.1 №4
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Следвайте
инструкциите за
употреба

Инструкции за
изхвърляне в края
на
експлоатационния
живот

Да не се използва
повторно

Обяснение
Обозначава европейско
техническо
съответствие. (Под
символа е посочен
номерът на
нотифицирания орган.)
Указва, че продуктът е
разрешен за продажба
от или по поръчка на
лицензиран медицински
специалист.
Национално признати
лаборатории за
изпитвания
(NRTL) сертифициране
Указва приложена част
от тип BF, отговаряща
на IEC 60601-1.
Вижте ръководството за
употреба/брошурата.
ЗАБЕЛЕЖКИ относно
ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКА
АПАРАТУРА
„Следвайте
инструкциите за
употреба.“
Указва необходимостта
потребителят да
разгледа инструкциите
за употреба.
Показва, че отпадъците
от електрическо
и електронно
оборудване не трябва
да се изхвърлят заедно
с несортирани
отпадъци, а трябва да
се събират отделно.
Указва, че медицинското
изделие не трябва да се
използва, ако
опаковката е била
повредена или
отворена.
Обозначава, че
медицинското изделие
не е преминало процес
на стерилизация.
Указва, че медицинското
изделие е
предназначено за
еднократна употреба
или за употреба за един
пациент в една
процедура.
Указва на табелата за
маркировка, че
оборудването
е подходящо само за
прав ток; за
идентифициране на
съответните изводи.
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Символ

Препратка към
стандарт

Заглавие на стандарт

Не е приложимо

Не е приложимо

ISO 15223-1
Символ 5.1.6

Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени
Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени
Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени
Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени
Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени

ISO 15223-1
Символ 5.1.7

ISO 15223-1
Символ 5.1.3

ISO 15223-1
Символ 5.1.1

ISO 15223-1
Символ 5.3.8

Име на символ
Индикация за
медицинско
изделие
Каталожен номер

Този продукт е
медицинско изделие.

Сериен номер

Указва серийния номер
на производителя за
идентифициране на
медицинското изделие.

Дата на
производство

Указва датата, на която
е произведено
медицинското изделие.

Производител

Указва производителя
на медицинското
изделие.

Ограничение за
влажност

Указва диапазона на
влажност (при
съхранение), на който
медицинското изделие
може да бъде безопасно
изложено.
Указва приемливите
горни и долни
ограничения за
атмосферно налягане
при транспортиране
и съхранение.
Указва ограниченията
на температурата (при
съхранение), при които
медицинското изделие
може да бъде безопасно
изложено.
Указва опасност от
потенциално
нараняване на пациент
или оператор.

ISO 15223-1
Символ 5.3.9

Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени

Ограничение за
атмосферно
налягане

ISO 15223-1
Символ 5.3.7

Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени

Ограничение за
температура

IEC 60601-1
Таблица Г.2 #2

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1: Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики
Медицински изделия – Символи,
които трябва да се използват
с етикети на медицински изделия,
етикети и информация, които
трябва да бъдат предоставени
Електрическо медицинско
оборудване – Част 1: Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики

Знак за
предупреждение

ISO 15223-1
Символ 5.4.4

IEC 60601-1
Таблица Г.1 #10
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Обяснение

Внимание

Указва каталожния
номер на производителя
за идентифициране на
медицинското изделие.

Указва необходимостта
потребителят да се
консултира
с инструкциите за
употреба за важна
предпазна информация,
като предупреждения
и предпазни мерки,
които поради различни
причини не могат да
бъдат представени на
самото медицинско
изделие.
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2

Разопаковане и монтаж

2.1

Разопаковане
1.

Разопаковайте внимателно устройството.
След като разопаковате устройството и аксесоарите, запазете опаковъчния материал, в който са доставени. Ако
се наложи да изпратите това устройство за ремонт, оригиналният опаковъчен материал ще го защити от
повреда.

2.

Извършете оглед на оборудването за евентуални повреди. Ако установите повреда, не въвеждайте устройството
в експлоатация. Свържете се с местния дистрибутор за съдействие.

3.

Проверете спрямо опаковъчния лист, за да сте сигурни, че сте получили всички необходими части
и аксесоари. Ако в опаковката има липси, свържете се местния дистрибутор.

2.2

Общ преглед на AccuScreen

2.2.1

Изглед на AccuScreen отпред и отзад

A. Превключвател за включване/изключване
B. Сензорен екран
C. Светлинен индикатор за състоянието на
мощността и зареждането

D. Тестова кухина
E. Бутон за отваряне на отделението за батерията
F. Капак на отделението за батерията с етикет със сериен номер
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2.2.2

Изглед на MADSEN AccuScreen отгоре и отдолу
Отгоре

A. Гнездо за кабела на електрода
B. Гнездо за сондата и гнездо за кабела на ушния съединител
Отдолу

C. Конектори на докинг станцията

2.2.3

Докинг станцията

Предни индикатори
ЗАХРАНВАНЕ
Свети, когато към докинг станцията постъпва захранване.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ. Свети, когато се извършва прехвърляне на данни, както следва:
• при прехвърляне на данни между AccuScreen и AccuLink
• при печатане на принтер за етикети
USB
Свети, когато докинг станцията е свързана към компютър чрез USB кабел.
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Задни гнезда
Компютър/USB
USB връзка към гнездото на компютъра

Принтер/модем
Гнездо за свързване на принтер/модем
Гнездо за адаптер за захранване

2.2.4

Дисплей
Сензорният екран има икони и полета.

Забележка: Никога не използвайте остър инструмент върху дисплея. Ако го направите, надеждната работа на
AccuScreen вече не е гарантирана.
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2.2.5

Ушна сонда

A. Връх на сондата
B. Корпус на сондата
C. Кабел на сондата

Щепсел на кабела на сондата

14
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2.2.6

Кабел на електрода (само ABR)

A. Щепсел на кабела на електрода
B. Щипки на електрода
C. Кабел на електрода

2.2.7

Кабел на ушния съединител

A. Кабелен конектор
B. Кабел на ушния съединител
C. Син адаптер на ушния съединител за ляво ухо
D. Червен адаптер на ушния съединител за дясно ухо
Ушни съединители
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2.3

Съхранение
Съхранявайте AccuScreen и аксесоарите в мекия куфар от комплекта, за да предпазите апаратурата от повреда. Въже
също Работна среда в Технически спецификации.

2.4

Сглобяване

Преди да свържете сондата, изпълнете следните стъпки:
1.

Поставете батерията в отделението за батерията. Вижте Поставяне на батерията в AccuScreen, 17.

Преди използване трябва да поставите AccuScreen в докинг станцията и да заредите напълно батерията. Вижте
Зареждане на батерията от докинг станцията, 19.
2.

Включете AccuScreen. Вижте Включване на AccuScreen, 20.

3.

Настройте датата на устройството. Вижте Дата/час, 65.

Свържете сондата, кабела на ушния съединител и кабела на електрода съгласно указанията. Вижте Подготовка за
провеждане на тест, 27.

2.5

Захранване

AccuScreen се захранва от зареждаема батерия. Батерията се зарежда:
• когато AccuScreen се постави в докинг станцията. Вижте Зареждане на батерията от докинг станцията, 19.
•

2.5.1

чрез външното зарядно устройство AccuScreen (опционален аксесоар). Вижте Зареждане на батерията с външното
зарядно устройство, 19.

Батерията
Батерията, използвана в AccuScreen:
• е зареждаема литиевойонна батерия
•

с голям капацитет

•

с малко тегло

•

с нисък коефициент на саморазряд

•

може да бъде зареждана непрекъснато

•

гарантира около 8 часа време на работа

Батерията се доставя заредена на около 50%. Трябва да заредите батерията напълно, преди да започнете тест.
Забележка: Използвайте само вида батерия и докинг станцията, посочени в 3.4
Захранване
и батерия, 82 и 3.5
Докинг станция 1077, 82. Вижте Безопасност и поддръжка на батерията, 73.

Съхранение на батерията
Ако батерията трябва да се съхранява дългосрочно, трябва да я съхранявате с около 50% остатъчен заряд и на сухо
и хладно място. Препоръчва се батерията да се съхранява в хладилник.
Ако батерията се съхранява с пълен заряд и при стайна или по-висока температура, след една година капацитетът
на батерията ще намалее необратимо с 10 – 20%.
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2.5.2

Поставяне на батерията в AccuScreen
1.

Натиснете бутона на отделението за батерията
нагоре. Отделението за батерията изскача.

2.

При необходимост извадете батерията.

3.

Поставете нова, заредена батерия в отделението.
–

4.

Хванете батерията така, че стрелката с текста Поставете в тази посока
да сочи надолу към дъното на отделението.

Затворете отделението.
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2.5.3

Състояние на батерията

•

В горния десен ъгъл на дисплея е изведен символът за батерията, който дава възможност да следите
състоянието на батерията.

•

Когато зарядът на батерията спадне под 25%, трябва да смените батерията или да я заредите възможно найскоро.

•

Когато нивото на батерията спадне под 10%, резултати от тестове могат да се преглеждат, но тестове не могат да
се извършват.
Символ

Оставащ заряд на батерията
100 – 75%

Батерията е напълно заредена.

75 – 50%
50 – 25%
25 – 10%
10 – 0%

Батерията трябва да бъде заредена.
Зарядът на батерията е нисък и не могат да се извършват тестове.

Ако настъпи спад под необходимото минимално напрежение, AccuScreen изключва автоматично. Заредете или
сменете батерията възможно най-скоро.
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2.5.4

Захранване на докинг станцията
Докинг станцията AccuScreen се захранва чрез адаптер от мрежовия контакт.
За да има съответствие с изискванията за безопасност на система на медицинско изделие, свързването към докинг
станцията трябва винаги да се извършва извън зоната на пациента (мин. 1,5 метра/5 ft от пациента).
Ще намерите комплект с щепселни адаптери, когато разопаковате AccuScreen. Комплектът с щепселни адаптери
съдържа набор от щепселни адаптери, от които да изберете подходящия за Вашия мрежови контакт.

Свързване към мрежовото захранване
1.

Изберете подходящия щепселен адаптер за Вашия мрежови контакт и го поставете на щепсела.

2.

Свържете адаптера към докинг станцията и мрежовото захранване. Индикаторът ЗАХРАНВАНЕ ще светне в
зелено.

Предупреждение: Електрическо оборудване трябва да бъде разположено така, че да позволява лесен
достъп до разкачване на захранването от мрежата.

Разкачване от мрежовото захранване
За да разкачите докинг станцията AccuScreen от мрежовото захранване, извадете щепселния адаптер от мрежовия
контакт.

2.5.5

Зареждане на батерията от докинг станцията
Батерията в AccuScreen се зарежда автоматично, когато поставите AccuScreen в докинг станцията.
Поставете AccuScreen в докинг станцията. Светлинният индикатор отпред на AccuScreen ще светне.
Забележка: Не изваждайте устройството от докинг станцията, докато не завърши прехвърлянето на данни.

Преден светлинен индикатор
Зелено
Напълно заредено
Оранжево –
Зарежда се
свети постоянно
Оранжево – мига При стартиране
Когато има грешка на батерията, например:
– Няма поставена батерия
– Неправилно поставена батерия
– Дефектна батерия
Зареждане на напълно изтощена батерия от докинг станцията отнема приблизително:
½ часа | 80% зареждане
6 часа | Пълно зареждане

2.5.6

Зареждане на батерията с външното зарядно устройство
Внимание: Използвайте само зарядното устройство, предоставено от Natus Medical Denmark ApS.
Батерията за AccuScreen може да бъде зареждана с външно зарядно устройство (опционален аксесоар).
Забележка: Вижте документацията на производителя на зарядното устройство за спецификации и инструкции
за употреба.
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3

Първи стъпки с AccuScreen
По-надолу ще намерите кратки инструкции за използване на AccuScreen:
• Включване на AccuScreen
•

Добавяне на нови пациенти

•

Откриване на пациенти

•

Редактиране на данни за пациент

Ще намерите подробни инструкции за подготовка и провеждане на тестове в:

3.1

•

Подготовка за провеждане на тест, 27

•

Провеждане на тестове с AccuScreen, 35

Включване на AccuScreen
1.

Включване на AccuScreen: Натиснете превключвателя за включване/изключване.
Извежда се начален екран, докато AccuScreen извършва
самодиагностика.

A. Превключвател за

включване/изключване

Началният екран показва името на устройството.
Името на AccuScreen може да бъде конфигурирано (вижте Ръководство за потребителя на AccuLink).

3.1.1

Енергоспестяващ режим и автоматично изключване на захранването
Ако не използвате AccuScreen известно време, AccuScreen първо ще премине към енергоспестяващ режим
и накрая ще извърши автоматично изключване на захранването. Продължителността на тези периоди може да
бъде конфигурирана (вижте Ръководство за потребителя на AccuLink).
•

Когато AccuScreen е в енергоспестяващ режим, дисплеят става черен и индикаторът за захранването светва
в зелено.

•

Докоснете екрана, за да активирате AccuScreen отново.
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3.1.2

Екрани на AccuScreen
Показаното на екрана на AccuScreen зависи от конфигурацията. По-долу е представен изборът по подразбиране
и последователността на екрана. Вижте Ръководство за потребителя на AccuLink за начина на конфигуриране на
тези елементи.
–

Инструкции за екрани за въвеждане на данни са поместени в Въвеждане на данни в AccuScreen, 67.

Прелистване на екраните в AccuScreen
Екраните в AccuScreen са разделени на 3 или 4 основни области:
A. Заглавната лента, показваща
–

часа

–

заглавието на екрана

–

състоянието на батерията

B. Основният екран където ще намерите
–

екрани на тестове

–

бутони за пациенти

–

клавиатура за въвеждане на данни и т.н.

C. Функционалната лента с налични функционални бутони
D. Долен колонтитул с основни функционални бутони като

3.1.3

–

връщане към предишен екран

–

помощ

–

връщане към Начален екран

Избиране на потребител
1. Изберете потребител от User List (Списък с потребители).
Този User List (Списък с потребители) може да бъде конфигуриран (вижте Ръководство за потребителя на
AccuLink).
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3.1.4

Въвеждане на парола
1.

На екрана Password (Парола) се извежда подкана да въведете парола.

–

Въведете Вашата парола.

Паролите и използването на пароли могат да бъдат конфигурирани (вижте
Ръководство за потребителя на AccuLink).

2.

3.1.5

Натиснете OK (

) , за да активирате Вашата парола.

Неправилна парола
Ако 3 пъти последователно сте въвели неправилно паролата си, AccuScreen ще се заключи и не можете да
го използвате. Друг потребител може да се впише в AccuScreen. Това означава, че е блокиран само
потребителят с 3 грешни опита.
Потребител на AccuLink с разрешение Reset users (Нулиране на потребители) може да отключи AccuScreen, като се
свърже към устройството от AccuLink, или за да актуализира конфигурацията на устройството, или да изпрати или
получи данни. Вижте Ръководство за потребителя на AccuLink за подробности.

3.1.6

Опционални екрани
Следните екрани са опционални и не са част от конфигурацията на AccuScreen по подразбиране.
Списъкът Location (Местоположение) може да бъде конфигуриран (вижте Ръководство за
потребителя на AccuLink). Facility List (Списък със заведения) може да бъде конфигуриран
(вижте Ръководство за потребителя на AccuLink).

3.1.7

Меню Home (Начало)
Меню Home (Начало)
Менюто Home (Начало) показва функциите на AccuScreen.

Find Patient (Откриване на пациент). Вижте Откриване на пациент, 25.
New Patient (Нов пациент). Вижте Добавяне на нов пациент, 23.
Test View (Изглед на тест). Вижте Преглеждане на протокол от тест на пациент, 51.
Print (Отпечатване). Вижте Отпечатване, 54.
Delete (Изтриване). Вижте Изтриване на данни, 68.
Quick Test (Бърз тест). Вижте Quick Test (Бърз тест), 53.
Quality Tests (Тестове за качество). Вижте Quality Tests (Тестове за качество), 58.
Settings (Настройки). Вижте Настройки на AccuScreen, 65.
Забележка: От менюто Quality Tests (Тестове за качество) можете да тествате сондата, кабела на електрода,
кабела на ушния съединител и комбинираните кабели на електроди и ушни съединители.
Забележка: Винаги трябва да спазвате местните разпоредби и правила.
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3.2

Операции с пациенти в AccuScreen
Забележка: Ако желаете да извършите бърз тест, не е необходимо да добавяте или откривате пациент.
Можете да изтеглите данни за пациенти предварително от AccuLink (вижте Ръководство за
потребителя на AccuLink за инструкции).

3.2.1

Добавяне на нов пациент
1.

За да добавите нов пациент, натиснете New Patient (

) (Нов пациент) в менюто Home (Начало).

Екранът New Patient (Нов пациент) показва опциите за данните за пациента.
Има два вида полета за въвеждане на данни:
1 Задължителни полета
В задължителните полета текстът Press to edit (Натиснете за редактиране)
е показан в червено.
Задължителните полета са посочени в AccuLink (вижте Ръководство за
потребителя на AccuLink).
Забележка: В задължителните полета сте длъжни да въведете стойност.
2 Незадължителни полета
2.

Натиснете поле, за да въведете данни за пациента.
След като сте въвели данни в поле, натиснете OK (
натиснете следващия бутон от списъка.

) и след това

3.

За да видите повече полета в екрана New Patient (Нов пациент), натиснете стрелките.

4.

След като сте въвели данни в задължителните полета, натиснете OK ( ).
Данните се запаметяват и се извежда екранът Test Menu (Меню на тест).

Обикновени екрани за въвеждане на данни
В повечето екрани използвайте клавиатурата, за да въведете данни.
• Екран ID (ИД)
•

Екран First Name (Собствено име)

•

Екран Last Name (Фамилия)

Специални екрани за въвеждане на данни
По-долу са описани екрани със специални функции за въвеждане на данни.

Екран Date of Birth (Дата на раждане)
В екрана Date of Birth (Дата на раждане) въведете правилната рождена дата.
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Екран NICU Status (Състояние в NICU)
Само за NHSP в Англия
В екрана NICU Status (Състояние в NICU) изберете състоянието на бебето
в Неонаталното спешно отделение (NICU).
• Yes (Да). Бебето е/било е в Неонатално спешно отделение.
•

No (Не). Бебето не е/не е било в Неонатално спешно отделение.

Можете да конфигурирате екрана NICU Status (Състояние в NICU) (вижте
Ръководство за потребителя на AccuLink).

Екран Consent Status (Състояние на съгласие)
Само за NHSP в Англия
В екрана Consent Status (Състояние на съгласие) посочете дали е било
получено съгласието на родителите:
• Full consent (Пълно съгласие). Скринингът и данните ще бъдат
свързани с идентификационни данни в националната база данни.
• Screen only (Само скрининг). Скринингът и данните ще бъдат запаметени
в националната база данни, но ще се изведат като анонимни за всички
преглеждащи, с изключение на местната скринингова програма,
отговаряща за бебето.

Екранът Consent Status (Състояние на съгласие) може да бъде конфигуриран
(вижте Ръководство за потребителя на AccuLink).

Екран Risk Factors (Рискови фактори)
В екрана Risk Factors (Рискови фактори) можете да назначите един или повече
рискови фактора, които може да са в сила за този пациент или това състояние
на тест.
По подразбиране рисковите фактори са настроени на U (Неизвестни).
Екранът Risk Factors (Рискови фактори) може да бъде конфигуриран (вижте
Ръководство за потребителя на AccuLink).
•

Назначаване на рисков фактор
Натиснете превключващия бутон, докато се покаже желаната стойност.
Използвайте превключващия бутон, за да превключвате между
стойностите:
Неизвестни
Да
Не
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3.2.2

Откриване на пациент
1.

За да откриете пациент, натиснете Find Patient (

) (Откриване

на пациент) в екрана Home (Начало). Извежда се екранът Find

Patient (Откриване на пациент).
2.

Можете да промените подредбата. Натиснете Change sort order (
(Промяна на подредба), докато списъкът се подреди.

3.

Изберете пациент от списъка.

)

Търсене в разширен списък с пациенти
1.

За да търсите в разширен списък с пациенти, натиснете Find Patient

(
) (Откриване на пациент) в екрана Find Patient (Откриване на
пациент).
2.

По подразбиране критерият за търсене е фамилията на пациента.
Ако желаете да промените критериите за търсене, натиснете Search

Criteria (

) (Критерии за търсене).

3.

Въведете данните за пациента (например фамилия или номер на картон) според избраните
от Вас критерии за търсене.

4.

Натиснете OK (

) , за да стартирате търсенето.

Търсенето ще изведе списък с пациенти, които отговарят на критериите за търсене.
5.

Изберете пациент.

Извежда се екранът Patient Details (Подробности за пациент).

6.

Натиснете Test View (

) (Изглед на тест), за да прегледате извършените тестове на пациента.
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3.2.3

Редактиране на данни за пациент
1.

Открийте пациент по начина, описан в Откриване на пациент, 25.

2.

В екрана Patient Details (Подробности за пациент) натиснете полето,
което желаете да редактирате.

3.

Редактирайте полето.

4.

Натиснете OK (

5.

При необходимост изберете следващото поле, което желаете да редактирате.

) , за да запаметите.
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4

Подготовка за провеждане на тест

4.1

Подготовка на AccuScreen

4.2

•

Следвайте инструкциите в Първи стъпки с AccuScreen, 20.

•

Можете да изтеглите данни за пациенти предварително от базата данни AccuLink (вижте Ръководство за
потребителя на AccuLink).

•

Вижте Провеждане на тестове с AccuScreen, 35 относно начина на провеждане на конкретните тестове.

Подготовка на апаратурата

Всеки ден, преди да започнете тестове на пациенти, препоръчваме да извършите съответните необходими тестове
за качество, за да се гарантира, че сондата, кабелът на електрода и кабел на ушния съединител работят изправно.
Вижте Quality Tests (Тестове за качество), 58.
Забележка: Поставяйте само чисти върхове на сонда в тестовата кухина.
Вижте 11.4.1

4.2.1

Почистване на вградената тестова кухина, на страница 73.

Подготовка на сондата за тестове
Преди всяко използване проверявайте сондата за признаци на влошено състояние (обезцветяване, повърхностни
промени) на части на сондата, предвидени за многократна употреба. Ако установите влошаване на състоянието,
свържете с Вашия дистрибутор.

4.2.2

Свързване на сондата
Забележка: Гнездото на сондата е предвидено за свързване на ушната сонда или ушния съединител към
AccuScreen. Към това гнездо не трябва да се свързва никакво друго устройство.

1.

Поставете AccuScreen с лицевата страна надолу.
Накрайникът на щепсела на сондата и цветът около гнездото на сондата са сини.

2.

Подравнете ръбовете на щепсела към жлебовете в гнездото със синия кант в горния край на AccuScreen.

3.

Вкарайте внимателно щепсела на сондата в гнездото на сондата. Щепселът не изисква прилагането на сила, за да
бъде поставен правилно.

Разкачване на сондата
Забележка: Не дърпайте щепсела от кабела, когато разкачвате сондата. Вместо това дърпайте накрайника на
сивия конектор.
Не усуквайте щепсела, когато го разкачвате. Вместо това хванете накрайника на щепсела и го освободете, като го
издърпате право навън от гнездото.
Сондата няма да се освободи, ако дърпате в точка, различна от накрайника на щепсела.
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4.2.3

Свързване на кабела на електрода за ABR тест

1.

Поставете AccuScreen с лицевата страна надолу.
Накрайникът на щепсела на кабела на електрода и цветът около гнездото на електрода на AccuScreen са зелени.

2.

Подравнете ръба на щепсела на кабела на електрода към жлеба в гнездото със зеления кант
в горния край на AccuScreen.

3.

Вкарайте внимателно щепсела на кабела на електрода в гнездото за кабела на електрода. Щепселът не
изисква прилагането на сила, за да бъде поставен правилно.

Разкачване на кабела на електрода
Забележка: Не дърпайте щепсела от кабела, когато разкачвате кабела на електрода. Вместо това дърпайте
накрайника на сивия конектор.
Не усуквайте щепсела, когато го разкачвате. Вместо това хванете накрайника на щепсела и го освободете, като го
издърпате право навън от гнездото.
Кабелът няма да се освободи, ако дърпате в точка, различна от накрайника на щепсела.
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4.2.4

Свързване на кабела на ушния съединител за ABR тест
За ABR измервания можете да използвате или ушната сонда, или кабела на ушния съединител с ушни съединители.
Основно предимство на използването на кабела на ушния съединител е, че след започване на теста двете уши могат
да бъдат изследвани едновременно или последователно. За ABR измерване използвайте кабела на ушния
съединител. Основното предимство на кабела на ушния съединител е, че можете са изследвате двете уши
едновременно или последователно, след като започнете теста.

1.

Поставете AccuScreen с лицевата страна надолу.
Накрайникът на щепсела на кабела на ушния съединител и цветът около гнездото за ушния съединител са сини.

2.

Подравнете ръбовете на щепсела към жлебовете в гнездото със синия кант в горния край на AccuScreen.

3.

Вкарайте внимателно щепсела в гнездото на сондата. Щепселът не изисква прилагането на сила, за да бъде
поставен правилно.

Разкачване на кабела
Забележка: Не дърпайте щепсела от кабела, когато разкачвате кабела на ушния съединител. Вместо това
дърпайте накрайника на сивия конектор.
Не усуквайте щепсела, когато го разкачвате. Вместо това хванете накрайника на щепсела и го освободете, като го
издърпате право навън от гнездото.
Кабелът няма да се освободи, ако дърпате в точка, различна от накрайника на щепсела.
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4.3

Подготовка на средата на теста
Физическа среда
•

Уверете се, че средата е максимално тиха. Колкото по-тихо е помещението, толкова по-точно и бързо ще
е изследването.

•

Уверете се, че тестът няма да се извършва под климатик или пред вентилатор.

•

Уверете се, че в близост няма мобилни телефони, разговарящи хора и т.н.

Хигиенни предпазни мерки
•

Уверете се, че спазвате установените процедури за контрол на инфекциите за средата, в която работите.

•

Почиствайте корпуса на сондата, кабела на сондата и щепсела на сондата преди всеки пациент или ако
повърхността е видимо замърсена.

•

Почиствайте кабела на ABR електрода и щепсела на кабела на електрода преди всеки пациент или ако
повърхността е видимо замърсена.

•

Използвайте стерилна кърпичка със спирт, за да почистите повърхностите, и изчакайте, докато корпусът на
сондата, кабелът на сондата и щепселът на сондата изсъхнат напълно.

Забележка: Стерилна кърпичка със спирт обикновено съдържа 70% изопропилов спирт. Важно е
дезинфектантът да бъде оставен в контакт с повърхността за периода, посочен от производителя на
дезинфектанта, за да се гарантира ефективността му.

4.4

•

Винаги използвайте нови накрайници за уши.

•

Винаги използвайте нови ABR електроди.

•

Винаги използвайте нови ушни съединители.

Подготовка на пациента
Скрининг на слуха на новородено
Скринингът на слуха на новородено с OAE и ABR се извършва най-добре, докато бебето спи.
Идеалното време е, след като бебето е нахранено и преоблечено.
Препоръчва се новородените да бъдат леко повити при изследване на ABR. Повиването има
силен успокоителен ефект.
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4.4.1

Подготовка на пациента за въвеждане на ушната сонда
Обща подготовка на пациента
1.

Разположете пациента така, че да има лесен достъп до изследваното ухо.

2.

Хванете ушната мида и внимателно я издърпайте назад и настрани от главата
на пациента.

3.

Погледнете в ушния канал.
Ако можете да видите ясно стесняване на ушния канал, вероятно не е прав.
Тъй като ушните канали на новородените са много меки, те лесно се деформират. Ако
случаят е такъв, изчакайте, докато ушният канал възвърне първоначалната си форма.
Пуснете ушната мида и опитайте отново. Лекото масажиране на зоната може да спомогне
да отваряне на ушния канал.

4.

4.4.2

Проверете ушния канал, за да се уверите, че в него няма верникс или отломки, тъй
като това може да повлияе на резултата от теста.

Поставяне на накрайника за уши върху сондата

1.

Изберете накрайник за уши, който пасва на ушния канал на пациента. Може да се наложи да изпробвате
няколко размера, за да изберете подходящия размер.

2.

Внимателно притиснете накрайника за уши върху върха на сондата, докато легне здраво към основата на
сондата. Много по-лесно е да поставите и свалите накрайника за уши, ако го завъртите леко. Когато правите
това, се уврете, че държите сондата за корпуса на сондата, а не за кабела.

Внимание: Уверете се, че внимателно притискате накрайника за уши върху върха на сондата, докато легне
здраво към основата на сондата.
Забележка: Точно провеждане на теста е гарантирано само ако използвате предоставените накрайници за уши.
Забележка: Накрайникът за уши може да се използва за двете уши. Ако имате съмнения за инфекция в едното
ухо, сменете накрайника за уши и почистете върха на сондата, или го сменете с резервен, преди да продължите
с тест на другото ухо.
Внимание: Използването на сонда с неподходящ размер накрайник за уши или прилагането на прекомерна
сила може да раздразни ушния канал.
Забележка: В случай на грешка в сондата, уверете се, че каналите на върха на сондата са чисти (вижте
Поддръжка и почистване, 69) и че сондата е свързана.
Вижте също Изпитване на сондата, 58.
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4.4.3

Въвеждане на сондата с накрайник за уши в ушния канал на пациента

1.

След като поставите накрайник за уши на сондата, внимателно дръпнете ушната мида назад и леко надолу
и въведете сондата в ушния канал с лек натиск, като усуквате леко сондата при въвеждането ѝ.
Потвърдете правилното поставяне визуално.
Сондата може да се въведе с кабела на сондата, сочещ или нагоре, или надолу в зависимост от това коя
посока е най-подходяща.
Уверете се, че сондата приляга добре. При наличие на теч продължителността на теста може да се
увеличи поради звуково изтичане прекален шум или и двете.
Закачете щипката към облеклото на пациента или спалното бельо, за да подсигурите кабела на сондата.

Забележка: Уверете се, че кабелът не е в контакт с вибриращи повърхности по време на изследването.
Внимание: В случай на травма на ухото или на ушния канал не стартирайте никакви измервания.

2.

Ако сте избрали ABR тест, трябва да поставите правилно и електродите.
Вижте Поставяне на електродите за ABR тест, на страница 33.
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4.4.4

Поставяне на електродите за ABR тест
Подготовка на кожата
Забележка: Не използвайте тампони със спирт или други почистващи препарати, съдържащ спирт, за да
подготвите кожата, тъй като могат да предизвикат сухота на кожата, което от своя страна да доведе до
повишен импеданса на кожата.
1.

2.

Поставете електродите върху пациента по следния начин:

Червен

На тила

Черен

На скулата (общ или заземителен електрод)

Бял

В горната част на челото

Уверете се, че електродите прилепват плътно към кожата.

Предупреждение: Хидрогелът на електродите може да изсъхне. Уверете се, че използваните опаковки са
затворени добре.
Засъхнал хидрогел може да причини неочаквано висок електроден импеданс. Сменете електродите, ако имате
съмнения, че електродният хидрогел е изсъхнал.
Забележка: Черният електрод (общ или заземителен електрод) може като алтернативен вариант да се
постави върху гърдите или рамото на бебето. Червеният и белият електрод обаче се поставят задължително
според указанията, напр. на тила и съответно в горната част на челото. Други разположения на електродите
не са били валидирани.
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4.4.5

Поставяне на ушните съединители
Внимание: Не поставяйте червения и синия адаптер за ушни съединители директно в ушния канал.
Използвайте ги само с поставени ушни съединители.
Забележка: Използвайте ушните съединители само с кабела на ушните съединители – не с ушната сонда.

Ушни съединители

A.
B.

Кабелен конектор
Кабел на ушния съединител

C.
D.

Син адаптер на ушния съединител за ляво ухо
Червен адаптер на ушния съединител за дясно ухо

1.

Поставете електродите на челото, шията и скулата на бебето, преди да свържете ушните съединители.
Вижте Поставяне на електродите за ABR тест, на страница 33.

2.

Въведете адаптер на ушния съединител в тръбата в горната част на ушния съединител.

3.

Отлепете защитния филм на ушния съединител.

4.

Поставете ушния съединител с червения адаптер над дясното ухо на бебето, а ушния съединител със синия
адаптер над лявото ухо на бебето.

Ушните съединители може да се поставят с кабелите, сочещи или нагоре, или надолу, в зависимост от това коя
посока е най-подходяща.
Забележка: За да свалите кабелите на ушните съединители, не ги дърпайте от кабелите. Вместо това ги
хванете за адаптера на ушния съединител.
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5

Провеждане на тестове с AccuScreen
Преди да започнете тест:
1.

Определете на кое ухо желаете да извършите теста.

2.

Определете кой тест желаете да извършите.

3.

5.1

–

Тест TEOAE, 36

–

Тест DPOAE, 40

–

Тест ABR, 46

Изпълнете стъпките в Подготовка за провеждане на тест, 27.

Готовност за тест
Можете да избирате между два метода за започване на тест:
• Бързо тестване
•

Обикновено тестване

Бързо тестване
1.

Натиснете Quick Test (

) (Бърз тест).

Изборът на тест зависи от вида на устройството, конфигурацията на
устройството и какви кабели са свързани.
2.

Вижте описанията на тестовете в:
–

Тест TEOAE, 36

–

Тест DPOAE, 40

–

Тест ABR, 46

Забележка: Резултатите от теста не се съхраняват.
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Обикновено тестване
1.

Открийте пациент (вижте Откриване на пациент, 25) или добавете нов
пациент (вижте Добавяне на нов пациент, 23).

2.

Натиснете OK (
) в екрана New Patient (Нов пациент) или екрана Patient Details (Подробности за пациент).
Извежда се екранът Test Menu (Меню на тест) за пациента.
Изборът на тест зависи от вида на устройството, конфигурацията на
устройството и какви кабели са свързани.
Избирането на налични тестове може да бъде конфигурирано (вижте
Ръководство за потребителя на AccuLink).

3.

Вижте описанията на тестовете в:
–

Тест TEOAE, 36

–

Тест DPOAE, 40

–

Тест ABR, 46

5.2

Тест TEOAE

5.2.1

Стартиране на теста
1.

За да стартирате теста, натиснете Start (
) (Старт) до TEOAE, като
това съответства на ухото, в което сте поставили сондата.

Преди да стартира реалният тест, се извършва калибриране.
Тестът започва автоматично, след като завърши калибрирането.
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5.2.2

Тест TEOAE
Извежда се напредъкът на теста.

Натиснете Stop (

) (Стоп), за да спрете теста. Тестът ще бъде запаметен като непълен тест.

Подробности за тест
Показва кое ухо се изследва.

A. Валидни пикове
B. Емисии на високи честоти
C. Емисии на ниски честоти

Графичният дисплей показва
пиковете, достигащи критериите на
теста. Кривата е статистическа крива.

Валиден пик
Показва, че интензитетът на даден пик е валиден и е отчетен от брояча за
пикове.
Брояч за пикове
Тестът трябва да регистрира общо минимум брой 8 валидни пика
в редуващи се направления
(отчитат се както тези над, така и под средната линия), за да се достигне до

Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция).
Probe Fit (Поставяне на сонда)

Ако е активиран асистентът за поставяне на сонда, тази лента показва
качеството на поставяне на сондата. Колкото по-дълга е лентата, толкова
по-добре е поставена сондата. Индикаторната лента е зелена, когато
сондата е поставена добре; ако лентата е сива, коригирайте сондата, за да
постигнете по-добро поставяне. (Асистентът за поставяне на сонда е
дезактивиран по подразбиране. Може да бъде активиран или дезактивиран
в AccuLink.)
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Подробности за тест

Noise (Шум)

Текущо ниво на шум. Уверете се, че нивото на Noise (Шум) е възможно найниско. Високо ниво на Noise (Шум) може да е признак за околен шум или
шумен пациент.

Artifact (Артефакт)

Показва средното ниво на артефакти като процент. По възможност
процентът на артефактите (произтичащи от шум) трябва да е под 20%.
Ако има наличие на артефакти, това може да е признак за околен шум или
шумен пациент. В такива случаи проверете условията на провеждане на
теста и се уверете, че сондата е поставена добре.

Stability (Стабилност)
Показва средната стабилност на сондата като процент. По възможност
стимулната стабилност (произтичаща от стабилността на сондата) трябва да
е над 80%.

Progress (Напредък)

Показва изминалото време за честотата на текущия тест. Ако Pass/Clear
Response (Задоволителна/ясна реакция) за текущата честота не бъде
постигната, времето на честотата на теста ще изтече. Макс. време зависи от
условията на околен шум. Ако условията на теста са оптимални, но няма
измерена реакция, времето на честотата ще изтече, преди лентата за
напредъка да е достигнала до края.

Продължителност на теста при бебета
По-малко от 10 секунди при бебета с нормален слух в тихи условия, но зависи силно от условията на теста по принцип.

5.2.3

Резултати от тест TEOAE
След като тестът завърши, данните от теста се запаметяват и резултатът се извежда на екрана.
Натиснете OK (

) , за да се върнете към Test Menu (Меню на тест).

Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция)
Ако резултатът е Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция), се извежда
само крива.
•

Резултат Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) означава, че
пациентът има нормално функциониращи външни космести клетки в зоната,
съответстваща на тестовия сигнал.

•

Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) се определя от
статистически алгоритъм въз основа на средно претегляне, което гарантира
откриване с доказано висока специфичност и чувствителност. Не е
необходимо допълнително интерпретиране на резултат Pass/Clear Response
(Задоволителна/ясна реакция).
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Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)
Ако резултатът е Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна
реакция), подробните резултати са показани непосредствено под кривата.

Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция):
Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция) е „добър“,
когато нивата на Artifact (Артефакт) и Stimulus (Стимул) не надвишават

•

критичните граници (вижте по-долу), което обозначава, че условията на
теста са били добри.
•

Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция) е „лош“,
когато нивата на Artifact (Артефакт) и Stimulus (Стимул) са надвишени, което
обозначава, че условията на теста не са били оптимални. В този случай
пациентът трябва да бъде изследван отново.
Ако индикаторната лента за поставяне на сондата обозначава, че
поставянето е било лошо, сондата трябва да бъде коригирана
и пациентът да бъде изследван отново.

Резултат Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция) може да се получи поради няколко
причини, като най-важната е, че пациентът може да има сензоневрална загуба на слух.
Все пак винаги вземайте под внимание факторите по-долу, когато интерпретирате резултат Refer/No Clear
Response (Незадоволителна/няма ясна реакция). Може да има вариант качеството на теста да бъде подобрено
и така при повторното му извършване да бъде получен резултат Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна
реакция). Винаги препоръчваме да повторите теста, когато се получи резултат Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция).
Вземете под внимание например следното, когато интерпретирате резултат Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция):
• Неизправности при предаването на звука до момента са най-значимите причини да няма откриване на
емисии. За да елиминирате тази вероятност, винаги се уверявайте, че върхът на сондата и ушният канал не са
блокирани от церумен или верникс. Почистете сондата, сменете накрайника за уши и след това повторете
теста. Проверете индикатора за поставяне на сондата по време на калибрирането и направете необходимите
корекции на позицията на сондата, за да се гарантира, че качеството на поставяне е високо.
•

Препоръчваме да повторите теста, ако условията на теста не са били оптимални (твърде силен шум, твърде
неспокоен пациент и т.н.). При необходимост използвайте звукова кабина или помещение, в които
околният шум е възможно най-слаб.

Стойности за артефакти и стимул
Ако стойността за Artifact (Артефакт) (отхвърляне на артефакт) е над 20%, това може да е признак за шумен тест.
Опитайте се да подобрите условията на теста и го повторете.
Ако стойността за Stimulus (Стимул) (стимулна стабилност) е под 80%, сондата може да се е изместила или да не
е в позиция, в която да запише реакция. Опитайте се да промените позицията на сондата и повторете теста.
Забележка: Ретрокохлеарна загуба на слуха не може да бъде установена чрез тест TEOAE.

Непълен тест
Ако тестът е бил спрян, се извежда съобщение за грешка и подробни резултати.
Екранът за резултатите е различен, ако тестът е неуспешен или е бил
прекратен по време на калибриране.
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5.3

Тест DPOAE
DPOAE са реакции, генерирани от вътрешното ухо на двутонова стимулация. За всяка тестова честота се извежда
двойка тонове. Честотата на един от изведените тонове се нарича F1, а нивото на този тон се нарича L1. Другият
тон се нарича F2, а нивото му – L2.

5.3.1

Протокол за провеждане на тест DPOAE
Тестът се извършва чрез измерване на честотите в низходящ порядък; в изведените резултати честотите
нарастват отляво надясно. Тестваните честоти зависят от настройката; стандартните честоти са:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Двойката L1/L2 е 59/50 dB SPL. Показва се само F2.

5.3.2

Стартиране на теста
За да стартирате теста:
1. Определете теста и ухото (Л или Д), в което сте поставили сондата.
2. Натиснете Start (
) (Старт).

Преди да започне реалният тест, се извършва калибриране и проба на
високоговорителя.

Калибриране
Ако сондата не е приляга правилно, коригирайте позицията на сондата.

Тест на високоговорителя
След калибрирането се извършва проба на високоговорителя, за да се
гарантира, че двата високоговорителя работят изправно.

Тестът започва автоматично, след като завърши калибрирането.
Съобщение „Incomplete“ (Непълен)
Ако се изведе съобщение Incomplete (Непълен):
• Поставете отново сондата и се уверете, че приляга правилно.
•

Натиснете Start (

) (Старт), за да рестартирате теста.
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5.3.3

Тест DPOAE

Напредъкът на теста се извежда на дисплея.
В горната част на екрана са показани изследваното ухо и текущо изследваната честота.

Вижте таблицата с Test details (Подробности за тест) по-долу за описание на
стълбовидната диаграма и други изведени данни.

При необходимост натиснете Skip (

•

) (Пропускане), за да пропуснете честота.

Броят на изследваните честоти може да бъде конфигуриран. Вижте Ръководство за потребителя на AccuLink.
При необходимост натиснете Stop (
) (Стоп), за да спрете теста.
Тестът ще бъде запаметен като непълен тест.

•

Подробности за тест
Показва изследваното ухо.

Стълбовидна диаграма

Noise (Шум)
Регистрирана реакция на DPOAE: Успешно премината
честота
Честота на DPOAE, която се изследва, пропуска или при
която има незадоволителна реакция

Височината на стълба отразява амплитудата на шума/реакцията.
Под стълбовидната диаграма са показани изследваните честоти.
Протоколите на тестовете може да бъдат конфигурирани (вижте Ръководство за потребителя на AccuLink).
При стандартен тест DPOAE има 4 честоти, като първо се
изследва 5 kHz.
•

5 kHz

•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

Критерият по подразбиране за Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) и Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция) е 3/4. Тестът спира автоматично, ако 3 честоти достигнат резултат от
Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) или 2 честоти получат резултат Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция).
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Подробности за тест

DPOAE

Реакция при текущата изследвана честота.

Noise (Шум)

Текущо ниво на шум. Уверете се, че нивото на шум е
ниско.

Progress (Напредък)

Показва изминалото време за честотата на текущия тест. Ако
Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) за
текущата честота не бъде постигната, времето на честотата на
теста ще изтече. Макс. време зависи от условията на околен
шум. Ако условията на теста са оптимални, но няма измерена
реакция, времето на честотата ще изтече, преди лентата за
напредъка да е достигнала до края.

Продължителност на теста – Обикновен DPOAE
Приблизително 10 секунди при пациенти с нормален слух в тихи условия, но зависи силно от условията на
теста по прин цип.

5.3.4

Резултати от тест DPOAE
След като тестът завърши, данните от теста се запаметяват и резултатът се извежда
на екрана. Вижте Опции в екраните за резултати от теста, 49 за описание на
наличните бутони.
Следните дефиниции за Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) и Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция) се прилагат само за протокола по подразбиране за DPOAE за AccuScreen.
Вижте Ръководство за потребителя на AccuLink за персонализирани протоколи.

Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция)
Единична честота на Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) се
определя чрез статистически алгоритъм въз основа на средно претегляне, което
гарантира висока чувствителност на откриване. Резултат Pass/Clear Response
(Задоволителна/ясна реакция) за единична честота означава, че пациентът има
нормално функциониращи външни космести клетки в съответния честотен регион
на кохлеата към момента на изследването.
Пълният тест се прекратява успешно с Pass/Clear Response
(Задоволителна/ясна реакция), ако DPOAE са били регистрирани за минимум 3
от 4 честоти.

Забележка: Ретрокохлеарна загуба на слуха не може да бъде установена чрез тест DPOAE.
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Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)
Резултат Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)
означава, че в минимум 2 честотни ленти от 4 не е била регистрирана
съществена реакция на DPOAE.
Резултатът за DPOAE посочва всяка изследвана честота. Това подпомага вземането
на решения за по-нататъшни процедури. При Pass/Clear Response
(Задоволителна/ясна реакция) за единична честота означава почти нормално
функциониращи външни космести клетки в съответния честотен регион на
кохлеата.
Най-честите причини за липса на откриване са шумни условия на теста или лошо
поставяне на сондата. При DPOAE това е особено вярно при най-ниските честоти.
Поради тази причина, когато при ниска честота има Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция), а при висока честота има Pass/Clear
Response (Задоволителна/ясна реакция), това е категоричен признак, че
условията не са били оптимални. Трябва да подобрите условията на теста и да
го повторите.

Непълен тест
Ако тестът е бил спрян, се извежда съобщение за грешка.
Екранът за резултатите е различен от показания, ако тестът е неуспешен или
е бил прекратен по време на калибриране.
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5.4

Тест ABR
Тестовете ABR са идентични, с изключение на нивото на dB, при което се извършват тестовете. Нивото е обозначено
чрез името на теста: ABR 30, ABR 35, ABR 40 и ABR 45.
Мобилни телефони, електрически управлявани маси или табла, както и други такива устройства, може да издават
шум, който да повлияе на измерванията на ABR и да предизвикат погрешни незадоволителни резултати. Уверете
се, че провеждате теста далеч от такива източници на шум.

5.4.1

Стартиране на теста
1.

Поставете електродите върху пациента, за да се гарантира, че има достатъчно време да се свържат добре към
кожата, например, докато обяснявате процеса на изследването на роднините. (Вижте Поставяне на
електродите за ABR тест, 33.)

2.

Свържете кабела на електрода.

3.

Поставете сондата или ушните съединители с кабела на ушните съединители. Дисплеят за ABR се променя
автоматично.
Определете на кое ухо желаете да извършите теста и подгответе пациента, както е описано в Подготовка на
пациента, 30.

4.

Изследване на едното ухо
1. Определете теста и ухото (Л или Д), в което сте поставили сондата.
2.

Натиснете Start (

) (Старт).

Изследване на двете уши
Когато провеждате тест с ушни съединители, се извежда бутонът Бинаурален. Натиснете Бинаурален (
изследвате двете уши.
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5.4.2

Тестване на импеданса и калибриране
Преди да започне реалният тест, се извършва тестване на електродния
импеданс, последвано от калибриране.
Всички индикатори за импеданс на stimulus (стимул), forehead (чело), nape (тил)
и индикаторите за balance (баланс) трябва да са зелени (вижте Тестване на
импеданса и калибриране, 45). Тестът обаче може да бъде стартиран и ако
индикаторите са жълти.
Бутонът Start (Старт) остава сив, докато стойностите Stimulus (Стимул)
и Impedance (Импеданс) не влязат в норма.

Индикатори при теста на импеданс

Stimulus (Стимул)

Калибрира се акустичният стимул.
Ако стойностите Impedance (Импеданс) и Balance (Баланс) са OK (зелени), натиснете Start
(
) (Старт), за да стартирате теста. (В зависимост от това как е конфигурирано
устройството Ви, тестът може да стартира автоматично, ако индикаторите са зелени или
жълти.)

Червено (тил)
Червеното отчитане показва сбора на импедансите на червения и черния (общ или
заземителен) електроди върху кожата.

Бяло (високо на челото)
Бялото отчитане показва сбора на импедансите на белия и черния (общ или заземителен)
електроди върху кожата.
Цветово кодиране
Зелено/под 4 kΩ: Добро
Жълто/4 до 12 kΩ: Задоволително
Червено/над 12 kΩ: Незадоволително
Тестване не е възможно; Start (Старт) е дезактивиран; може да се натисне
само Stop (Стоп).
Balance (Баланс)
Обозначава разликата в импеданса на кожата при белия и червения електрод. Тази стойност
трябва да е сравнително ниска (под 4 kΩ):
Зелено/0 до 2 kΩ: Добро
Жълто/2 до 4 kΩ: Задоволително
Червено/над 4 kΩ: Незадоволително
Тестване не е възможно; Start (Старт) е дезактивиран; може да се натисне
само Stop (Стоп).
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Ако стойностите на импеданса са високи

5.4.3

1.

Уверете се, че кабелът на електрода е свързан към AccuScreen.

2.

Уверете се, че електродите са разположени правилно.

3.

Уверете се, че местата по кожата са чисти.
Използвайте вода и мека кърпа, за да почистите добре местата по кожата за всички три електрода преди теста.

4.

При необходимост поставете нови електроди, за видите дали ще намалят стойностите на импеданса.

5.

) (Старт), за да стартирате теста. (В зависимост от това как е конфигурирано устройството Ви,
Натиснете Start (
тестът може да стартира автоматично, ако индикаторите са зелени или жълти.)

Тест ABR
Напредъкът на теста се извежда на дисплея.

Поставяне на теста на пауза
• При необходимост натиснете Пауза (
), за да прекратите временно теста, например,
ако тестът напредва добре, но внезапно е повлиян от шум или движения.
При натискане на Пауза ще бъдат съхранени данните, регистрирани до този момент.
При поставяне на пауза ще се предотврати влиянието на шум или движение върху
регистрираните данни.
По подразбиране тестът може да бъде поставен на пауза за максимум 5 минути.
(Максималната продължителност на паузата може да бъде конфигурирана в AccuLink.)
•

Натиснете Start (

) (Старт), за да възобновите теста.

Спиране на тест
• При необходимост натиснете Stop (
непълен тест.

) (Стоп), за да спрете теста. Тестът ще бъде запаметен като
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Подробности за тест
Показва кое ухо се изследва.

Изследване на едното ухо

Бинаурално изследване

ABR

Показва реакцията на ABR.

EEG

Индикация за амплитудата на общия регистриран потенциал. Колкото по-ниска
е тази стойност, толкова по-лесен е тестът. Ако сигналите от електрода за
много силни (смущения, мускулни артефакти), данните, измерени през този
период, ще бъдат игнорирани.

Impedance (Импеданс)

Тези стойности на импеданса са актуализират и извеждат на всеки 20 секунди.
Progress (Напредък)
Показва изминалото време за честотата на текущия тест. Ако Pass/Clear
Response (Задоволителна/ясна реакция) за текущата честота не бъде
постигната, времето на честотата на теста ще изтече. Макс. време зависи от
условията на околен шум. Ако условията на теста са оптимални, но няма
измерена реакция, времето на честотата ще изтече, преди
лентата за напредъка да е достигнала до края.
Реалният тест е като надбягване между Progress (Напредък) и ABR:
• Ако Progress (Напредък) спечели, резултатът е Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция).
•

Ако ABR спечели, резултатът е Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна
реакция).

Pause (Пауза)
Натиснете, за да поставите теста на пауза.

Продължителност на теста при бебета
Изследване на едното ухо:
Приблизително 1½ минути при бебета с нормален слух в тихи условия, но зависи силно от условията на теста.

Бинаурално изследване:
Приблизително 3 минути при бебета с нормален слух в тихи условия, но зависи силно от условията на теста.
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5.4.4

Резултати от тест ABR
След като тестът завърши, данните от теста се запаметяват и се извежда резултатът.
1. Вижте Опции в екраните за резултати от теста, 49 за описание на наличните бутони.
2.

Натиснете OK (

) , за да се върнете към Test Menu (Меню на тест).

Резултат от тест Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция)
Ако резултатът е Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция), се извежда
само кривата.
•

Резултат Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) означава, че са
регистрирани слухови отговори от мозъчния ствол на стимул в честотна
лента 30, 35, 40 или 45 dB nHL.
Този метод изследва основно честоти от 2 до 4 kHz, които пренасят найважната акустична информация за развитието на речта.

•

Резултат Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) гарантира, че
значителна загуба на слуха в тези честоти може да бъде изключена
с увереност 99,5%.

Резултат от тест Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)
Ако резултатът е Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна
реакция), подробните резултати са показани непосредствено под кривата.
•

Резултат Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция) може
да знак за съществена загуба на слуха.

•

Резултат Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)
може да се получи и когато реакцията е сподавена от твърде голям
електрически шум.

Ако бебето се движи или суче, или плаче по време на теста, това също може да
произведе твърде голям електрически шум. Други електроуреди и флуоресцентно
осветление, разположено в близост, също може да предизвика електрически смущения.
Добра индикация за това е ако лентата за ABR на дисплея е близо до критерия за
Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция), но не извежда резултат Pass/Clear Response
(Задоволителна/ясна реакция). Ако случаят е такъв, опитайте се да подобрите условията на теста и го повторете.
Преди да насочите пациента за допълнителни контролни изследвания, препоръчваме да подобрите условията на
теста и да го повторите:
• Сондата приляга ли добре в ушния канал?
•

Електродите поставени ли са правилно и прилягат ли добре? Дори и устройството да приема стойностите на
импеданса, често пъти си струва усилието да се опитате да намалите стойностите на импеданса и по-конкретно
разликите в импеданса. Шумът в кабела на електрода зависи в значителна степен от стойностите на импеданса.

•

Пациентът в спокойно състояние ли е и отсъства ли мускулно напрежение? Имайте предвид, че електрически
мускули артефакти може да възникнат от мускули, които не са в движение, но са напрегнати (изометрично
свиване). Моля, проверете по-специално тила за такова състояние.

•

Има ли източници на електрически шум в средата? Особено задвижвани с мотор устройство, като например
помпи, може да причинят силен шум, който понякога се приема от устройството, но може да е твърде силен,
ако например реакцията е с ниска амплитуда. Може да си струва усилието да се преместите в друго
помещение за провеждане на теста.

•

Има ли акустичен шум в средата? Високо ниво на шум може да маскира стимула.

•

Нежелан шум може да възникне ако AccuScreen е изложен на силно радиополе и такъв шум може да предизвика
смущения в процеса на изследването. Много видове електрически устройства, например мобилни телефони,
може да генерират радиополета. Препоръчваме да се ограничи употребата на такива устройство в близост до
AccuScreen.
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Непълен тест
Ако тестът е бил спрян, се извежда съобщение за грешка.

5.5

Опции в екраните за резултати от теста
Опции за резултати от теста

Добавяне на коментари

Ако желаете да добавите коментари към резултатите от теста, натиснете бутона Comments
(Коментари). Тази задача ще Ви прехвърли към екрана Comments (Коментари), където можете да
изберете предварително зададени коментари или да добавите собствени. Вижте Добавяне на
коментари към тест, 50.

Отпечатване на резултати
Вижте Отпечатване, 54.

Изследване на другото ухо
Стартира тест на другото ухо

Старт

Ако желаете да повторите теста, натиснете бутона Start (Старт).

OK

Натиснете, за да се върнете към Test Menu (Меню на тест), за да можете да изследвате другото ухо или
да продължите с друг вид тест.

1.

Натиснете OK (

) , за да се върнете към Test Menu (Меню на тест).

2.

След като тестът на определено ухо завърши, бутонът Start (Старт) се променя, за да покаже резултата.
Бутонът показва най-добрия, най-скорошния тест. Натиснете конкретния бутон, за да видите резултата.

Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция)
Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)
Incomplete (Непълен)
3.

Бутонът за Изследване на двете уши (
) за ABR тест, ако е изведен, не се променя.
При натискането му стартира нов тест на двете уши.
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5.6

Добавяне на коментари към тест
Можете или да изберете от списък със стандартни коментари, или да добавите коментар по Ваш избор.
Можете да редактирате предварително зададените коментари от AccuLink и след това да ги изтеглите в AccuScreen.

5.6.1

5.6.2

Добавяне на стандартен коментар
1.

За да добавите стандартен коментар, натиснете Add Comments (
) (Добавяне на коментари)
в екрана Test Result (Резултат от тест).
Извежда се екранът Comments (Коментари). Ако към теста вече са били добавени коментари, те са
маркирани тук.

2.

В екрана Comments (Коментари) можете да изберете предварително
зададен коментар, който е приложим за този пациент или условия на тест.
Коментарите могат да бъдат конфигурирани в AccuLink.

3.

Натиснете OK (

) , за да запаметите.

Добавяне на нов коментар
Можете да добавите коментари от екраните с резултат от отделния тест и от Test Menu (Меню на тест).
1.

За да добавите нов коментар, натиснете Add Comments (
) (Добавяне на коментари) в екрана Comments
(Коментари). Извежда се екранът Add comment (Добавяне на коментар).

2.

Въведете един или няколко коментара с помощта на функциите за
въвеждане на данни, описани по-долу.

3.

Натиснете OK (

) , за да запаметите.
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5.6.3

Преглеждане на коментари
Можете да прегледате коментари от екраните с резултат от отделния тест и от Test Menu (Меню на тест).
1.

За да прегледате коментар, натиснете View Comments (

) (Преглед на коментари).

Извежда се екранът Comment (Коментар). Ако към теста вече са били добавени коментари, те са
посочени тук.

5.7

Продължаване на тест на другото ухо
1.

Преди да продължите с изследване на другото ухо, проверете, за да се уверите, че сондата е
чиста. Вижте също Поддръжка и почистване, 69.
2. При необходимост променете позицията на пациента така, че да можете да изследвате
другото ухо и да въведете сондата в новото изследвано ухо.
3.

Натиснете Test Other Ear (

) (Изследване на другото ухо) в екрана с резултати от теста. Тестът

започва автоматично.

5.8

Преглеждане на протокол от тест на пациент
След като пациент премине скрининг на AccuScreen, получава резултат или Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна
реакция), или Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция).
•

Ако резултатът е Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция), по-нататъшни действия не са необходими.

•

Ако резултатът е Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция), препоръчваме да повторите
теста на пациента. Ако пациентът отново получи резултат Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма
ясна реакция), той трябва да бъде насочен за допълнителни изследвания.

Вижте също Тест TEOAE, 36; Тест DPOAE, 40; Тест ABR, 44.

5.9

Изглед на тест
Можете да видите тестовете на пациент:
• от екрана Home (Начало)
•

от екрана Patient Details (Подробности за пациент)

•

от Test Menu (Меню на тест) за пациента

От екрана Home (Начало)
1.

В екрана Home (Начало) натиснете Test View (
изберете пациент.

2.

Изберете пациент. Извежда се екранът Test View (Изглед на тест).

) (Изглед на тест). Извежда се списък с пациенти, от който да

От екрана Patient Details (Подробности за пациент)
1.

При необходимост използвайте функциите, описани в Откриване на пациент, 25, за да откриете пациент.

2.

Изберете име на пациент.

3.

В екрана Patient Details (Подробности за пациент) изберете Test View (
екранът Test View (Изглед на тест).
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5.10

Екран Test View (Изглед на тест)
Екранът Test View (Изглед на тест) показва тестовете, извършени на конкретен
пациент. Тестовете са изброени според датата, като най-отгоре в списъка
е последно направеният тест.
1.

За да видите повече тестове, ако са налични, натиснете бутоните със
стрелки, за да превъртите нагоре или надолу в списъка.
Екранът Test View (Изглед на тест) показва:
–

Вида на направените тестове.

–

На кое ухо е направен тестът.

–

Датата и часа на провеждане на теста.

Резултатите от теста
•

Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция)

•

Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)

•

Incomplete (Непълен)

2.

За да прегледате или разпечатате отделни резултати от тест, натиснете
иконата за резултата. Това действие ще Ви прехвърли към екран с резултат
от теста.
За описание на отделните видове резултати от тестове вижте:

3.

–

Резултати от тест TEOAE, 38

–

Резултати от тест DPOAE, 42

–

Резултати от тест ABR, 48

Натиснете Comments (
) (Коментари), за да видите коментари за
резултата от теста в конкретния екран за резултати от теста.
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6

Quick Test (Бърз тест)
С Quick Test (Бърз тест) можете да извършите бърз тест без да необходимо да назначавате теста към конкретен
пациент. Това е удобно за демонстрация или изпитване на AccuScreen.
Забележка: Резултатите от тези тестове не се съхраняват. Поради тази причина данните от тези
тестове не са на разположение в екраните Test View (Изглед на тест) и Print (Отпечатване).

6.1

Извършване на Quick Test (Бърз тест)
1.

Изпълнете стъпките в Подготовка за провеждане на тест, 27. Не добавяйте обаче нов пациент и не
назначавайте теста към конкретен пациент.

2.

Натиснете Quick Test (
тестове.

3.

Натиснете Start (
) (Старт) до теста, който желаете да проведете,
и който съответства на ухото, което сте избрали да бъде изследвано.

) (Бърз тест) в екрана Home (Начало). Екранът Quick Test (Бърз тест) показва видовете

Вижте Тест TEOAE, 36; Тест DPOAE, 40; Тест ABR, 44 за информация за теста.
Забележка: Резултатите от тези тестове не се съхраняват и не могат да
бъдат отпечатани.
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7

Отпечатване
Можете да отпечатвате резултати от AccuScreen на принтер за етикети (вижте Отпечатване от AccuScreen, 54).
Ако към Вашия компютър има свързан принтер, можете да използвате софтуера AccuLink и за отпечатване на
резултати от AccuScreen (вижте Ръководство за потребителя на AccuLink ).

7.1

Отпечатване от AccuScreen
Предупреждение: Преди да отпечатвате, трябва да се уверите, че пациентът не е в контакт с AccuScreen,
като извадите сондата или ушните съединители от ухото на пациента и разкачите всички електроди.
За да има съответствие с изискванията за безопасност на система на медицинско изделие, свързването към принтера
трябва винаги да се извършва извън зоната на пациента (мин. 1,5 метра/5 ft от пациента).
Забележка: Извършването на тестове не е възможно, когато AccuScreen е поставен в докинг станцията или
е свързан към принтера.
Забележка: Не изключвайте AccuScreen, докато се извършва отпечатване. Това може да причини изкривяване на
данните от теста.
Забележка: Ако принтерът за етикети не е свързан или е изключен, на екрана се извежда съобщение за грешка.
Забележка: Използвайте само препоръчания принтер за етикети. AccuScreen автоматично разпознава принтера
за етикети.
Забележка: Не отпечатвайте от AccuScreen, когато светлинният индикатор за състоянието на принтера за
етикети обозначава „Cooling down“ (Охлажда се) или „Buffer overflow“ (Препълване на буфер).
Забележка: Докинг станцията на AccuScreen не трябва да е свързана едновременно към компютър и към
принтера за етикети.
Забележка: Наместете етикетите/листовете, за да отстраните евентуални засядания на подаваната
хартия.

Преди да свържете докинг станцията на AccuScreen към компютър, разкачете принтера за етикети от докинг
станцията.
1.

Уверете се, че докинг станцията на AccuScreen не е свързана към компютър.

2.

Свържете кабела на принтера за етикети към докинг станцията на AccuScreen и поставете AccuScreen в докинг
станцията.

3.

Включете принтера.
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Избиране на пациент
1.

Включете AccuScreen и натиснете Print (

) (Отпечатване).

Извежда се списъкът Print (Отпечатване).

2.

Изберете пациент. Извежда се екранът Test View (Изглед на тест).
При необходимост вижте Откриване на пациент, 25.
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Отпечатване
1.

За да отпечатате целия списък от екрана Test View (Изглед на тест),
натиснете Print (

) (Отпечатване).

Отпечатвате се коментарите за пациента.

2.

За да осъществите достъп до резултат от тест, натиснете бутона Result
(Резултат) до теста, който желаете да отпечатате.

3.

Натиснете Print (

) (Отпечатване) в конкретния

екран Test Result (Резултат от тест). Ще се отпечатат
коментарите за теста.
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7.2

Разпечатки от принтера за етикети
Разпечатките съдържат:
• Име на пациент (собствено, фамилно)
•

Patient ID (ИД на пациент)

•

Дата на теста

•

Име на лицето, провело теста

•

Вид на теста

•

Резултат за ляво и/или дясно ухо, дата и час

•

Общи коментари, свързани с пациента (долна част на разпечатката)

Всички резултати
В една разпечатка са събрани най-скорошните и най-добрите
резултати от всички тестове на този пациент. (Резултати от
TEOAE/DPOAE/ABR)
Ако няма резултати за конкретен тест, видът на теста не се посочва.

Единични резултати
Отпечатва се най-скорошният резултат.
Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)

Легенда
Легенда

L

•

Ляво ухо

R

•

Дясно ухо

C

•

Има коментари, свързани с конкретен тест. За да видите тези коментари, трябва да
разпечатате отделния резултат.
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8

Quality Tests (Тестове за качество)
От менюто Quality Tests (Тестове за качество) можете да изпитате сондата и кабелите,
свързани към AccuScreen. Трябва да изпитвате сондата и кабелите в началото на всеки
работен ден.
Забележка: Винаги трябва да спазвате местните разпоредби и правила.

8.1

8.2

Извършване на Quality Tests (Тестове за качество)
1.

Натиснете Quality Tests (

) (Тестове за качество) в екрана Home (Начало).

2.

От менюто Quality Tests (Тестове за качество) можете да осъществите
достъп до видовете тестове за качество, налични в AccuScreen:

•

Probe (Сонда). Изпитване на сондата, 58

•

Electrode cable (Кабел на електрода). Изпитване на кабела на електрода, 60

•

Ear coupler cable (Кабел на ушния съединител). Изпитване на кабела на
ушния съединител, 61

•

Combined (Комбинирано) (Кабел на електрода –
Кабел на ушния съединител). Combined
(Комбинирано) (Кабел на електрода – Кабел на
ушния съединител), 63

Изпитване на сондата
Всеки ден, преди да започнете тестове на пациенти, трябва да изпитате сондата, за да се гарантира,
че работи изправно.
Забележка: Уверете се, че върхът на сондата е почистен, преди да го въведете в тестовата кухина.
Вижте 11.4.1
Почистване на вградената тестова кухина, 73.
Можете да стартирате изпитването на сондата по два начина:
• Провеждане на изпитване на сондата, 59 като въведете сондата в тестовата кухина на AccuScreen.
•

От менюто Quality Tests (Тестове за качество), 60
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8.2.1

Провеждане на изпитване на сондата
1.

Въведете върха на сондата без накрайник за уши
в тестовата кухина. Тестът започва автоматично.

Забележка: Изпитването на сондата не стартира автоматично, напр. когато се създава пациент.

Ако сондата работи нормално, се извежда Probe OK (Сонда ОК).

Ако сондата не работи нормално, се извежда Probe failed
(Неизправна сонда). Ще видите и списък с възможни грешки.

2.

Натиснете OK (

) , за да потвърдите резултата от теста.

При необходимост повторете теста.
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8.2.2

От менюто Quality Tests (Тестове за качество)
1.

8.3

Въведете върха на сондата без накрайник за уши в тестовата кухина на
устройството или във външна тестова кухина.

2.

Натиснете Probe (

3.

За повече информация вижте Провеждане на изпитване на сондата, 59.

) (Сонда) в екрана Quality Tests (Тестове за качество).

Изпитване на кабела на електрода
Преди да започнете тестове на пациенти, трябва да изпитате кабела на електрода, за да се гарантира, че работи
изправно.
1.

Захванете щипките на електрода към металните пръчки на ABR тестера.

2.

Натиснете Electrode cable (

) (Кабел на електрода) в екрана Quality Tests (Тестове за качество).

Ако кабелите на електрода работят нормално, се извежда съобщението Electrode cable OK (Кабел на
електрода ОК).
Ако кабел на електрода не работи нормално, се извежда съобщението
Electrode cable failed (Неизправен кабел на електрода).

3.

Натиснете OK (

) , за да потвърдите резултата от теста.
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8.4

Изпитване на кабела на ушния съединител
Преди да започнете тестове на пациенти, трябва да изпитате кабела на ушния съединител, за да се гарантира,
че работи изправно. Изпитването на кабела на ушния съединител се състои от две части:
1.

Автоматично изпитване за проверка дали кабелът е прекъснат.

2.

Ръчно изпитване с прослушване, за да се гарантира, че адаптерите на ушните съединители не са запушени.

Автоматично изпитване
1.

Поставете адаптерите на ушните съединители в гнездата от всеки край на ABR тестера.

2.

Натиснете Ear coupler cable (
) (Кабел на ушния съединител) в екрана
Quality Tests (Тестове за качество).
Ако се изведе съобщението Ear Coupler OK (Ушен съединител ОК), ушният
съединител работи нормално.

Ако се изведе съобщението Ear Coupler failed (Неизправен ушен
съединител), минимум един адаптер на ушен съединител или кабел
на ушен съединител не работи нормално.

3.

Натиснете OK (

) , за да потвърдите теста.
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Ръчно изпитване с прослушване
Забележка: За да се гарантира, че кабелите работят нормално, трябва да провеждате ежедневно изпитване с
прослушване.
1.

Отстранете адаптерите на ушните съединители от ABR тестера.
За да свалите адаптер на ушен съединител, не ги дърпайте от кабела. Вместо това хванете адаптера на ушния
съединител.

2.

Докато прослушвате десния (червения) адаптер на ушния съединител, натиснете Ear coupler cable (
(Кабел на ушния съединител) в екрана Quality Tests (Тестове за качество).

3.

Уверете се, че можете да чуете ABR стимула.

)

Внимание: Не въвеждате адаптера на ушния съединител в ушния канал!
Забележка: Вашият AccuScreen може да обозначи, че изпитването е неуспешно. Това е нормално, тъй като
изпитването се извършва в свободно пространство, а не в ABR тестера.

4.

Натиснете OK (

5.

Докато прослушвате левия (синия) адаптер на ушния съединител, натиснете Ear coupler cable (
ушния съединител) в екрана Quality Tests (Тестове за качество).

6.

Уверете се, че можете да чуете ABR стимула.

7.

Натиснете OK (

) , за да потвърдите.
) (Кабел на

) , за да потвърдите.

Ако можете да чуете звука на ABR стимула от двата адаптера на ушните съединители, те работят нормално.
Ако не можете да чуете звука от един или от двата адаптера на ушните съединители, адаптерите на ушните
съединители може да са запушени или да са повредени. Не използвайте тези адаптери на ушни съединители за
извършване на скрининг.
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8.5

Combined (Комбинирано) (Кабел на електрода – Кабел на ушния
съединител)
Всеки ден, преди да започнете тестове на пациенти, можете да изпитате кабела на електрода и кабела на ушния
съединител, за да се гарантира, че работят изправно. Комбинираното изпитване се състои от две части:
1.

Автоматично изпитване за проверка дали има прекъсване на кабел при кабела на ушния съединител, или при
кабела на електрода.

2.

Ръчно изпитване с прослушване, за да се гарантира, че адаптерите на ушните съединители не са запушени.

Автоматично изпитване
1.

Захванете щипките на електрода към металните пръчки на ABR тестера.

2.

Поставете адаптерите на ушните съединители в гнездата
от всеки край на ABR тестера.

3.

Натиснете Combined (
(Тестове за качество).

) (Комбинирано) в екрана Quality Tests

Ако се изведе съобщението All tests OK (Всички изпитвания
ОК), кабелите на електрода и кабелите на ушните
съединители работят нормално.

Ако се изведе съобщението Test FAILED (НЕУСПЕШНО
изпитване), един или няколко кабели на електроди и/или
кабелите на ушните съединители не работят нормално.

4.

Натиснете OK (

) , за да потвърдите резултата от теста.
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Ръчно изпитване с прослушване
1.

Отстранете адаптерите на ушните съединители от ABR тестера.
За да свалите адаптер на ушен съединител, не ги дърпайте от кабела. Вместо това хванете адаптера на ушния
съединител.

2.

Докато прослушвате десния (червения) адаптер на ушния съединител, натиснете Ear coupler cable (
(Кабел на ушния съединител) в екрана Quality Tests (Тестове за качество).

3.

Уверете се, че можете да чуете ABR стимула.

)

Внимание: Не въвеждате адаптера на ушния съединител в ушния
канал!
Забележка: Вашият AccuScreen може да обозначи, че изпитването е
неуспешно.
Това е нормално, тъй като изпитването се извършва в свободно
пространство, а не в ABR тестера.

4.

Натиснете OK (

5.

Докато прослушвате левия (синия) адаптер на ушния съединител, натиснете Ear coupler cable (
ушния съединител) в екрана Quality Tests (Тестове за качество).

6.

Уверете се, че можете да чуете ABR стимула.

7.

Натиснете OK (

) , за да потвърдите.
) (Кабел на

), за да потвърдите

Ако можете да чуете звука на ABR стимула от двата адаптера на ушните съединители, те работят нормално.
Ако не можете да чуете звука от един или от двата адаптера на ушните съединители, адаптерите на ушните
съединители може да са запушени или да са повредени. Не използвайте тези адаптери на ушни съединители
за извършване на скрининг.
Забележка: Автоматичните изпитвания следва винаги да бъдат провеждани, след като адаптерите на
ушните съединители бъдат захванати към ABR тестера. Ако автоматично изпитване бъде проведено без
адаптерите на ушните съединители да са захванати към ABR тестера, тестът може да е неуспешен, дори
кабелът да е напълно изправен.
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9

Настройки на AccuScreen
Можете да конфигурирате AccuScreen и от AccuLink (вижте Ръководство за потребителя на AccuLink).

AccuScreen

Отидете на Settings (
информация.

) (Настройки), за да настроите час/дата, език, звук и яркост. Можете да видите и системна

AccuLink
Настройките могат да бъдат конфигурирани от AccuLink – вижте Ръководство за потребителя на AccuLink.

9.1

Дата/час
Date (Дата)
Натиснете на Settings (
) > Time and Date (Настройки > Час и дата).
Има няколко формата за датата.
Забележка: Ако излезете от екрана Time and Date (Час и дата) с натискане на OK, настройката за секунди става
нула.
Time (Час)
Можете да зададете 24-часов или 12-часов формат (am/pm).

9.2

Език/звук
Language (Език)
Отидете на Settings (

) > Language (Настройки > Език), за да изберете езика на AccuScreen.

Sound (Звук)
Отидете на Settings (
) > Sound (Настройки > Звук), за да изберете звуците на AccuScreen.
Можете да настроите щракане на клавиш, звук за резултат или да изключите звука.
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9.3

Яркост на дисплея
Отидете на Settings (
Натиснете

) > Display Brightness (Настройки > Яркост на дисплея).

(тъмен) или

(ярък).

Забележка: Яркият дисплей влияе на консумацията на електроенергия.
Забележка: Натиснете Default (По подразбиране), за да използвате настройката на дисплея по
подразбиране.

9.4

Системна информация
Отидете на Settings (
) > System info (Настройки > Системна информация). Можете да видите следна
системна информация.
– Издание на фърмуера
– Версия на хардуера и сериен номер
– Продължителност на експлоатация на устройството
– Свързана сонда
– Продължителност на експлоатация на сондата
– Използване на паметта
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10

Боравене с данни в AccuScreen

10.1

Въвеждане на данни в AccuScreen

10.1.1

Клавиатура
За да въвеждате или редактирате данни, изберете знаците и цифрите от клавиатурата.
Натиснете Shift (

) (Превключване), за да въведете главни букви.

Натиснете два пъти Shift (
Натиснете abc (
Натиснете 123,? (
Натиснете (
Натиснете OK (

10.2

) (Превключване), за да включите Caps Lock.

) или çêü (

), за да въведете специални знаци.

), за да въведете цифри.
), за да преместите курсора.

) , за да потвърдите. Това действие ще Ви прехвърли към следващото задължително поле.

Функционални бутони
Използвайте функционалните бутони, за да откривате пациенти, да сортирате, да
превъртате и да преглеждате хронологията на тестовете на пациент.
Наличните функции са показани във функционалната лента на екраните
на AccuScreen. Те може да варират при различните екрани.

Докоснете Patient Search (
) (Търсене на пациент).
Въведете името на пациента.
) , за да търсите.
Натиснете OK (

Натиснете сортиране (
Натиснете нагоре/ надолу (
Натиснете изглед на тест (

), за да промените подредбата.
), за да видите пациентите в списъка.
), за да видите списък с тестовете на пациента.
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10.3

Общи бутони
Използвайте основните функционални бутони, за да се върнете към предишен екран, да видите помощ, да се
върнете в началото, да потвърдите действие или да превключите критерии за търсене.

Натиснете връщане (

), за да се върнете към предишния екран.

Натиснете помощ (

), за да видите помощна информация.

Натиснете начало (

), за да отидете на началния екран.

Натиснете OK (

), за да изпълните тези функции: Потвърждаване/запаметяване/отиване на

следващото поле/отиване на следващия екран.
Натиснете превключване на търсене (

10.4

), за да превключите критериите за търсене.

Изтриване на данни

При необходимост системният администратор може да настрои AccuScreen автоматично да изтрива данни след
прехвърляне на данни към AccuLink. Вижте Ръководство за потребителя на AccuLink.
Delete (Изтриване)
Натиснете Delete (
) (Изтриване), за да изтриете: Отделен пациент, по дата, всички пациенти.
Можете да изтриете пациенти, които не са били активни: 14 дни, 1/2/3/6 месеца, 1 година. Всички резултати от
тестове, свързани с избраната група пациенти, ще бъдат изтрити.

Забележка: Можете да търсите пациент, както е описано в Откриване на пациент, 25. След това можете
да изтриете пациента.

10.5

Пълна памет

Предупреждение за недостатъчно памет
Когато пространството за съхранение на данни за пациенти се запълни на 80%, ще се изведе предупреждение за
недостатъчно памет. След това трябва да изтриете данни или да прехвърлите данни към AccuLink преди паметта да се
напълни.

Пълна памет
Ако паметта е пълна, ще се изведе предупредително съобщение, които уведомява, че от AccuScreen ще бъдат
изтрити 10-те на стари пациенти.
1.

Натиснете Yes (Да), за да изтриете записите на 10-те най-стари пациенти.

2.

Натиснете Cancel (Отказ), за да запазите данните. Трябва да изтриете пациенти ръчно или да изпратите данни
към AccuLink, преди да изтриете. Трябва да изтриете данни за пациенти от AccuScreen, преди да е възможно
извършването на нови измервания.
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11

11.1

Поддръжка и почистване

Връх на сондата и корпус на сондата
Уверете се, че спазвате установените процедури за контрол на инфекциите за средата, в която работите.
Никога не поставяйте върха на сондата в ушния канал без да използвате чист накрайник за уши.
Забележка: Върхът на сондата обикновено не влиза в контакт с кожата или секрет от ушния канал, тъй като
е покрит от накрайника за уши, но трябва да проверявате каналите във върха на сондата след всяко използване
на сондата. Дори малки количества церумен или верникс може да запушат каналите на сондата или да се
отложат по върха на сондата.
Внимание: При необходимост сменете върха на сондата с резервен.
Забележка: Върхове на сондата и скрининг устройството AccuScreen OAE и ABR трябва да се изхвърлят съгласно
местните разпоредби.

11.1.1

Почистване на върха на сондата
Моля, извадете ушната сонда от ухото на пациента и отделете върха на сондата от накрайника за уши за еднократна
употреба, преди да почистите.
Забележка: Винаги трябва да спазвате местните хигиенни стандарти.
Вижте Хигиенни предпазни мерки, 30.

Връх на сондата
–

Свалете върха на сондата от сондата.

–

Използвайте почистваща тел, за да почистите звуковите канали на върха на сондата отзад.

Забележка: Не забравяйте да почистите почистващата тел, когато се подава от върха на сондата.
След като приключите с използването на почистващата тел, не забравяйте
да дезинфекцирате почистващата тел съгласно местните процедури.
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11.1.2

Почистване на корпуса на сондата
Забележка: За периодично почистване на корпуса на сондата се свържете с Вашия упълномощен сервизен отдел.
Забележка: Корпусът на сондата съдържа чувствителни компоненти. Никога не почиствайте звуковите отвори
в корпуса на сондата механично или с течности. Това може да повреди сондата.
Предупреждение: Дори и най-малката влага може да разтвори остатъчен церумен и да замърси
чувствителните части в корпуса на сондата.
Използвайте навлажнена със спирт салфетка, за да извършвате редовно повърхностно почистване.
Никоя част от ушната сонда не трябва да бъде подлагана на разтвори или машини за почистване с ултразвук.
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11.1.3

Калибриране на сондата
Забележка: Natus Medical Denmark ApS препоръчва да се извършва ежегодно калибриране на AccuScreen и на
сондата. Natus Medical Denmark ApS също така препоръчва калибриране да се извършва, ако апаратурата е
претърпяла евентуална повреда.
Сондата на AccuScreen е калибрирана в завода преди доставка. Поради тази причина може да няма пълна година до
следващата дата за калибриране, посочена в сертификата за калибриране, когато получите AccuScreen.
При първото свързване на сондата към AccuScreen и извършването на тест, датата на калибриране ще бъде
настроена, така че до следващото калибриране да остава една година.
За да видите датата на следващото калибриране, изберете Settings > System info (Настройки > Системна
информация). Преди да извършите първия тест, полето за датата ще бъде празно.

Периодичност на калибриране
Сондата трябва да бъде калибрирана ежегодно от упълномощен сервизен персонал в упълномощен сервиз.

11.2

Накрайници за уши
Накрайниците за уши са предназначени за еднократна употреба и не трябва да се почистват.
Забележка: Накрайници за уши и скрининг устройството AccuScreen OAE и ABR трябва да се изхвърлят съгласно
местните разпоредби.

11.3

Кабел на ушния съединител

11.3.1

Почистване на кабела на ушния съединител
Винаги поставяйте ушните съединители върху адаптерите на ушните съединители преди употреба, за да
предпазите адаптерите на ушните съединители от контакт с пациента. Ушните съединители са артикули за
еднократна употреба и трябва да се използват само при един пациент.
Ако има риск от кръстосано заразяване, почистете адаптерите. В противен случай почиствайте адаптерите в края на
деня:
1. Разкачете кабела на ушния съединител от AccuScreen.
Предупреждение: Никога не потапяйте кабела на ушния съединител в течност.
2.

Почиствайте кабела на ушния съединител и щепсела на кабела между всеки пациент или ако повърхността
е видимо замърсена.
Използвайте стерилна кърпичка със спирт, за да почистите повърхностите, и изчакайте, докато кабелът на ушния
съединител и щепселът на кабела изсъхнат напълно.

Забележка: Стерилна кърпичка със спирт обикновено съдържа 70% изопропилов спирт. Важно е
дезинфектантът да бъде оставен в контакт с повърхността за периода, посочен от производителя на
дезинфектанта, за да се гарантира ефективността му.
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11.3.2

Калибриране на кабела на ушния съединител
Кабелът на ушния съединител на MADSEN AccuScreen е калибриран в завода преди доставка.

Периодичност на калибриране
Кабелът на ушния съединител трябва да бъде калибриран ежегодно от упълномощен сервизен персонал
в упълномощен сервиз.

11.4

Почистване на AccuScreen
•

Преди почистване изключете AccuScreen и го разкачете от източници на външно захранване.

•

Разкачете кабелите от AccuScreen.

•

Използвайте салфетка, навлажнена с почистваща течност, за да почистите повърхността на устройството.

За да увеличите максимално живота на корпуса, избягвайте следните химикали:
•

Изопропил, 70%

•

Етанол, концентрация > 40%

•

Формалдехид

•

Дихлоро-мета-ксиленол 5 – 10%

Ако се счете за необходимо AccuScreen да бъде дезинфекциран, някои подходящи алтернативи са почистващи
препарати, които съдържат:
•

Водороден пероксид, 3%, 30%

•

Пероцетна киселина 0,5 – 5%

•

Натриев хипохлорит 1 – 10%

•

Глутаралдехид 2 – 5%

•

Орто-фталалдехид (познат и като OPA) 0,5 – 2%

•

Хлорхексидинглюконат 2 – 4%

Предупреждение: Трябва да се уверите, че влага не прониква в сондата, гнездата (конектора на
интерфейса за данни и щепселите на сондата) или тестовата кухина.
Предупреждение: Никога не потапяйте AccuScreen във вода или други почистващи разтвори.
Забележка: Употребата на почистващи препарати, различни от препоръчаните в Ръководство за потребителя,
може да причини повреда на устройството (например напуквания от стрес профилни пластмасови части).
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11.4.1

Почистване на вградената тестова кухина
При необходимост използвайте салфетка, навлажнена с някой от препоръчаните дезинфектанти, описани в раздел
11.4 , за да почистите входната повърхност на тестовата кухина.
Предупреждение: Уверете се, че в тестовата кухина не навлиза течност.
Ако тестовата кухина е замърсена с отломки от върха на сондата, уверете се, че тестовата кухина няма да бъде
използвана, например като залепите тиксо върху отвора за въвеждане, и се свържете с Вашия упълномощен
сервизен отдел за почистване и/или смяна на тестовата кухина.

11.5

Безопасност и поддръжка на батерията

11.5.1

Информация за безопасност
Опасност от експлозия
Предупреждение: Пазете батерията от топлина или открит пламък и не я хвърляйте в огън, тъй като
това може да предизвика експлозия на батерията.
Предупреждение: Батерията, използвана в това устройство, може да създаде риск от пожар или
химически изгаряния, ако с нея не се борави правилно. Не разглобявайте, не загрявайте над 60°C (140°F) и не
изгаряйте.

11.5.2

•

Неправилното боравене, прилагането на прекомерен заряден ток или обръщането на полюсите може да причини
презареждане или да разруши батерията.

•

Не отваряйте, променяйте или разглобявайте батерията.

•

Не поставяйте батерията в контакт с метални предмети.

•

Клемите при никакви обстоятелства не трябва да бъдат свързвани накъсо.

Удължаване на експлоатационния живот
•

Използвайте само вида батерия, докинг станция и зарядно устройство, посочени в 3.4
и 3.5
Докинг станция 1077, 82.

•

Зареждайте батерията на стайна температура, когато е възможно.

•

Не изпускайте батерията и не я излагайте на силни удари.

•

Съхранявайте на хладно и сухо място.

•

Поддържайте клемите на батерията чисти. При необходимост почистете с мека кърпа.

Захранване и батерия, 82

Смяна на батерията
Внимание: Капацитетът на батерията постепенно ще намалее поради многократните цикли на
зареждане/разреждане и поради стареене. Natus Medical Denmark ApS препоръчва да сменяте батерията на всеки
12 до 18 месеца.
Необходимостта от смяна на батерията зависи от модела на използване и необходимия капацитет на батерията.

Експлоатационен живот
Срокът на експлоатация на скрининг устройството AccuScreen OAE и ABR е най-малко 5 години.
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11.5.3

Изхвърляне на стари батерии
Забележка: Литиевойонни батерии подлежат на рециклиране!
Забележка: Изхвърлете използваната батерия по правилния начин.
Забележка: Да се пази от деца.

Защита на околната среда
След като зареждаемата литиевойонна батерия вече не може да бъде зареждана, уверете се, че ще бъде
изхвърлена съгласно местните екологични разпоредби или я върнете на Вашия търговец.

74

Ръководство за потребителя за скрининг устройство Madsen AccuScreen OAE и ABR

Приложение 1 Стандарти и безопасност
Това ръководство съдържа информация и предупреждения, които трябва да се спазват, за да се гарантира
безопасната работа на AccuScreen.
Забележка: Правилата и разпоредбите на местните органи, ако са приложими, трябва винаги да се спазват.

1.1

Гаранция
За информация относно гаранцията на продукта, моля, вижте natus.com.

1.2

Ремонт, следпродажбено обслужване и редовни проверки
Ако се установи, че AccuScreen като такъв е дефектен или по някакъв начин се различава от спецификациите на
производителя, упълномощен търговец ще ремонтира, смени или калибрира отново инструмента без разходи за
купувача, при условие че AccuScreen е в гаранционен срок.
Предупреждение: Обслужване и ремонт на електромедицинска апаратура трябва да се извършват само
от производителя на апаратурата или от упълномощени представители.
Производителят си запазва правото да откаже всякаква отговорност за експлоатационната безопасност и работата на
оборудване, обслужвано или ремонтирано от други страни.
След ремонт квалифициран електронен инженер следва да потвърди безопасността на цялата апаратура.
Калибриране следва да се извършва ежегодно от подходящо квалифициран персонал с използване на подходящата
апаратура.

Декларация
Всички устройства от типа AccuScreen следва да бъдат проверявани и калибрирани ежегодно от сервизен център,
упълномощен от производителя.

1.3

Отговорност на производителя
Внимание: Всички операции по монтажа, разширения, пренастройки, модификации или ремонти се
извършват от производителя на оборудването или персонала, упълномощен от него.
Производителят се счита за отговорен за въздействието върху безопасността, надеждността и работата на
оборудването само ако:
•

Електрическата инсталация, към която е свързано оборудването, отговаря на изискванията на EN/IEC.

•

Оборудването се използва в съответствие с инструкциите за употреба.

Производителят си запазва правото да откаже всякаква отговорност за експлоатационната безопасност, надеждността
и работата на оборудване, обслужвано или ремонтирано от други страни.
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Приложение 2 Съобщения за състоянието и за грешки
2.1

Съобщения, свързани с устройството
Съобщение за
грешка

Причина

Решение

•

Зарядът на батерията е нисък.

•

Заредете AccuScreen или сменете
батерията с резервна.

The last device configuration was
incomplete!
(Последното
конфигуриране на
устройството е
останало
незавършено!)

•

Последното конфигуриране на AccuScreen
може да е било прекъснато, напр. ако
устройството е било извадено от докинг
станцията по време на синхронизация.

•

Поставете AccuScreen в докинг
станцията и извършете
синхронизация чрез помощната
програма Instrument
Management (Управление на
инструмента) в софтуера AccuLink.

The real time clock
data is invalid.
Please set time and
date. (Данните за
часовника на
реалното време са
невалидни. Моля,
настройте часа и
датата.)

•

Резервното захранване за часовника за
реалното време е напълно изтощено.

•

или
Low battery voltage
(Ниско напрежение
на батерията)

Настройте часа и датата: Изберете

Settings
> Date and Time (Настройки >

Дата и час) или синхронизирайте
апарата с AccuLink.

Hardware failure
(Хардуерна
повреда)

•

Свържете се с доставчика.

Real time clock
error (Грешка
в часовника за
реално
време)

•

Грешка при самодиагностиката.

•

Свържете се с доставчика.

Memory error
(Грешка в паметта)

•

Грешка при самодиагностиката.

•

Свържете се с доставчика.

FLASH runtime
error (Грешка
във FLASH
runtime)

•

Грешка при самодиагностиката: Във флаш
паметта са открити невалидни данни за
пациент или за тест.

•

Опитайте се да качите данни
в AccuLink, изтрийте всички данни за
пациенти и рестартирайте. Ако
съобщението се изведе отново,
свържете се с доставчика.

Codec malfunction
(Неизправност на
кодек)

•

Грешка при самодиагностиката.

•

Рестартирайте устройството. Ако
съобщението се изведе отново,
свържете се с доставчика.
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2.2

Съобщения, свързани с използването и тестовете
Съобщение за грешка

Причина

Решение

This user account is
blocked because of too
many unsuccessful log-in
attempts. (Този
потребителски акаунт е
блокиран поради твърде
голям брой неуспешни
опити за влизане
в системата).

•

Грешна парола е била въведена
3 пъти. Устройството е заключено
за потребителя за срок от 24 часа.

•

Потребител
на
AccuLink
с разрешение за Reset Users
(Нулиране на потребители)
може да отключи устройството
от софтуера AccuLink.

The maximum number of
patients is reached.
(Достигнат е максималният
брой пациенти.) Cannot
generate new patient. (Не
може да бъде генериран
нов пациент.)

•

Няма свободно пространство
в паметта за добавяне на още
пациенти или тестове.

•

Изтрийте пациенти и тестове.

Wrong probe for test (Грешна
сонда за теста)

•

Сондата TEOAE е свързана за
тестове DPOAE или кабелът на
ушния съединител е свързан за
тестове OAE.

•

Свържете правилната сонда.

Probe FAILED (Неизправна
сонда)

•

Изпитването на сондата е
неуспешно. Може да има няколко
причини:

•

Уверете се, че върхът на сондата
е чист и че каналите не са
запушени.

–

върхът на сондата е запушен

•

–

тестовата кухина е запушена

–

сондата е повредена

Уверете се, че тестовата кухина
не е запушена, напр. от прах,
власинки или подобни.

•

Сменете сондата с резервна
и извършете изпитването на
сондата, за да установите дали
сондата е повредена.

Открита е твърде голяма
разлика между нивата на
високоговорителите.

•

Почистете върха на сондата
и повторете теста.

•

Сменете върха на сондата
с резервен и повторете теста.

Too much noise (Твърде много •
шум)

Бебето или средата на теста е
твърде шумна.

•

Намалете шума (говор на
родителите, мобилни телефони,
плач на бебето и т.н.).

Stimulus high (Силен стимул)

•

Сондата не е поставена добре в
ушния канал.

•

Опитайте да поставите сондата
отново.

•

Сондата не е в ушния канал.

•

Сондата не е поставена добре в
ушния канал.

•

•

Върхът на сондата е запушен.

Опитайте да поставите сондата
отново. Ако проблемът
продължи, почистете върха на
сондата и го сменете с резервен.

Speaker mismatch
(Несъответствие при
високоговорителите)

Stimulus low (Слаб стимул)

•

Timeout during pause (Изтекло •
време при пауза)

Тестът ABR е бил поставен на пауза
по-дълго, отколкото максималната
продължителност на паузата,
конфигурирана в AccuLink.

•

Повторете теста на пациента.

Paper feed error (Грешка на
подаването на хартия)

Етикетите не са разположени
правилно в принтера за етикети
или има засядане на хартия.

•

Наместете етикетите/листовете,
за да отстраните евентуални
засядания на подаваната хартия.

•
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Приложение 3 Технически спецификации
3.1

Аксесоари
Стандартните аксесоари и опционалните аксесоари може да се различават в отделните държави – моля, обърнете се
към местния дистрибутор.

Стандартни аксесоари
Куфар
Докинг станция, включително адаптер за захранване и USB кабел
Сонда (с изключение на ABR с кабел на ушния съединител) (Прибл. дължина на
кабела: 150 cm/59 инча)* Кабел на електрод ABR (само версия ABR) (Прибл.
дължина: 140 cm/55 инча)*
Кабел на ушния съединител ABR (само версия ABR с кабел на ушния съединител) (Прибл.
дължина: 145 cm/57 инча)* ABR тестер (само версия ABR)
Ръководство за потребителя Батерия Кърпа за почистване

Опционални аксесоари
Стартов комплект (включва накрайници за уши, върхове на сондата
и почистващ инструмент за върха на сондата)
Накрайници за уши и върхове на сондата
Почистващ инструмент за върха на сондата
Принтер за етикети с кабел за принтера
Сонда (Прибл. дължина: 150 cm/59 инча)*
Кабел на ушния съединител ABR (Прибл. дължина: 145
cm/57 инча)* Външно зарядно устройство за батерията
Наушници
Кабел на ушния съединител за наушници (Прибл. дължина: 145 cm/57 инча)*
* Очакваният продуктов експлоатационен живот на кабели, обозначени с * (звездичка) е две години.
Стандартните аксесоари и опционалните аксесоари може да се различават в отделните държави – моля, обърнете се
към местния дистрибутор.

3.2

Техники на измерване
TEOAE
Метод на оценка:

Средно претегляне на шум, отброяване на съществени пикове на сигнала

Стимул:

Нелинейна последователност от кликове

Ниво на стимул:

75 dB(A) ± 5 dB в 2 cm³ съединители, самокалибрирането зависи от силата на
звука в ушния канал

Скорост на кликове:

65 – 80 клика в секунда (на случаен принцип)

Входен филтър:

1 до 4 kHz

Извеждане на теста:

Осреднена крива, брой TEOAE пикове, асистент за поставяне на сонда,
ниво на шум, ниво на артефакти, ниво на стабилност и напредък на теста

Извеждане на резултат:

Осреднена крива, брой TEOAE пикове и общо Pass/Clear Response
(Задоволителна/ясна реакция) или Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция). При Refer/No Clear Response
(Незадоволителна/няма ясна реакция) също и асистент за поставяне на
сонда, ниво на шум, ниво на артефакти и ниво на стабилност.
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DPOAE
Метод на оценка:

Шумово претеглени статистически данни за фаза

Стимул:

Основна двойка тонове, F2/F1 = 1,24

Налични тестови честоти:

F2 = 1, 1.5, 2, 3, 3,5, 4, 5 и 6 kHz

Тестови честоти по подразбиране:

F2 = 2, 3, 4 и 5 kHz (Pass/Clear Response при 3 от 4) (Задоволителна/ясна реакция)

Налични нива на тест:

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

Ниво на тест по подразбиране:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Извеждане на теста:

DP-Gram, ниво на DPOAE, ниво на шум, напредък на тест

Извеждане на резултат:

Общ Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна реакция) или Refer/No
Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция), DP-Gram
с DPOAE и ниво на шум.

ABR
Метод на оценка:

3.3

Средно претегляне на шум и сравнение с шаблон

Стимул:

чуруликане 30, 35, 40 или 45 dB nHL

Скорост на чуруликате:

78 – 82 чуруликания в секунда (на случаен принцип)

Диапазон на импеданса на теста:

1 до 99 kΩ

Импеданс, допустим за тест:

< 12 kΩ

Управление на импеданс:

Преди тест, периодично по време на тест, стимулът продължава по време на
управлението на импеданса

Извеждане на теста:

Статистическа крива, импеданси, вероятност от откриване на ABR,
ниво на EEG и напредък на теста

Извеждане на резултат:

Статистическа крива, импеданси, ниво на EEG и общо Pass/Clear Response
(Задоволителна/ясна реакция) или
Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция).

Електроди:

Електроди с хидрогел за еднократна употреба

Устройство
MADSEN AccuScreen е от вида 1077 от Natus Medical Denmark ApS.

Размери
Прибл.

Тегло

Прибл.

Дисплей

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

240 g (8,5 oz) без батерия
280 g (9,9 oz) с батерия

Тип:

Цветен, TFT, сензорен екран с регулируема светодиодна подсветка

Размери:

89,4 mm (3,5 инча)

Разделителна способност:

240 x 320 пиксела

Клавиатура

Резистивен сензорен екран (може да се използва с ръкавици)

Sound (Звук)

Вграден високоговорител за щракване при натискане на клавиш и звуци за Pass/Clear Response (Задоволителна/ясна
реакция) и Refer/No Clear Response (Незадоволителна/няма ясна реакция)
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Настройки на език

Потребителят може да избира измежду 7 езика, налични в избрания езиков пакет

Памет

Капацитет на паметта за пациенти:

Макс. 250 пациенти

Капацитет на паметта за тестове:

Макс. 500 теста

Конектори

Конектор за OAE сонда:

14-пинов ODU Medisnap – За OAE сонда или кабел на ушен

съединител ABR (само версия ABR):

4-пинов ODU Medisnap – За кабел на електрод ABR

Часовник за реално време
Вграден часовник за реално време за времеви клейма на измерванията. Часовникът се синхронизира автоматично
с часовника на компютъра, когато е поставен в докинг станцията.
Точност:

Макс. отклонение 12 минути/година

Резервно захранване:

Мин. 7 дни, когато батерията е извадена от апарата

Интерфейси за данни
Компютър:

Пренос на данни към докинг станцията чрез инфрачервени лъчи – USB
интерфейс от докинг станцията към компютър

Принтер за етикети:

Пренос на данни към докинг станцията чрез инфрачервени лъчи – RS232
интерфейс от докинг станцията към принтера за етикети

Модел:

Пренос на данни към докинг станцията чрез инфрачервени лъчи – RS232
интерфейс от докинг станцията към модема

Условия на транспортиране и съхранение
Температурен диапазон:

–20 – +60°C (–4 – 140°F)

Диапазон на влажност:

10 – 90 % отн. вл., без конденз

Налягане на въздуха 500 hPa до 1040 hPa

Работна среда

Режим на работа:

Условия

Температурен диапазон:

10 – 40°C (50 – 104°F)

Диапазон на влажност:

30 – 90 % отн. вл., без конденз

Налягане на въздуха 500 hPa* до 1060 hPa
*На места, на които нормалното налягане на въздуха е под 800 hPa (на
надморски височини над 2000 метра), се препоръчва повторно
калибриране на OAE сондите и ABR кабела на ушния съединител (ако се
използва).

Време на загряване

< 20 секунди.

Забележка: Времето на загряване трябва да е по-дълго, ако MADSEN AccuScreen е бил съхраняван на студено.
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Инструкции за изхвърляне
Natus Medical Incorporated се ангажира да отговаря на изискванията на Директива 2012/19/ЕC относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). В тези регламенти се казва, че OEEO трябва да се събират отделно за
правилното третиране и оползотворяване, за да се гарантира, че те се рециклират или използват повторно безопасно.
В съответствие с този ангажимент Natus Medical Incorporated може да прехвърля задължението за обратно
изкупуване и рециклиране на крайния потребител, освен ако не са предприети други договорености. Моля, свържете
се с нас за подробности относно системите за събиране и оползотворяване, достъпни за Вас във Вашия регион, на
natus.com.
Електрическото и електронното оборудване (EEE) съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат
опасни и да представляват риск за здравето на хората и околната среда, в случай че OEEO не се изхвърлят правилно.
Следователно, крайните потребители също трябва да играят роля, за да се гарантира, че OEEO се оползотворяват
и рециклират правилно. Потребителите на електрическо и електронно оборудване не трябва да изхвърлят OEEO
заедно с други отпадъци. Потребителите трябва да използват общинските схеми за събиране или задължението за
връщане на производител/вносители или техните лицензирани превозвачи за отпадъци, за да намалят
неблагоприятните въздействия върху околната среда във връзка с изхвърлянето на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване и да увеличат възможностите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
Оборудването, обозначено със зачертаното кошче на колела, показано по-долу, е електрическо и електронно
оборудване. Символът на зачертаното кошче на колела показва, че отпадъците от електрическо и електронно
оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани отпадъци, а трябва да се събират отделно.

Важни характеристики
Устройството MADSEN AccuScreen съществени работни характеристики.

Стандарти

Безопасност:
EN 60601-1:2006+A1:2013 (издание 3.1)
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 №. 60601-1:14
Вътрешно захранване, Тип BF, IPX0
EN 60601-2-40:2019, IEC 60601-2-40:2016
EMC:
EN 60601-1-2:2015 (издание 4.0)
IEC 60601-1-2:2014
Краткотрайни тестови сигнали:
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
Отоакустични емисии:
IEC 60645-6:2009, Тип 2
EN 60645-6:2010, Тип 2
Слухово евокирани потенциали:
IEC 60645-7:2009, Тип 2
EN 60645-7:2010, Тип 2

REACH 1907/2006, RoHS 2015/863
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3.4

Захранване и батерия
Устройство
Захранващо напрежение:

Ном. 3,70 V,
Макс. 4,20 V,
Мин. 3,20 V (измерено при товар на устройството)

Максимална консумация на енергия от батерията:

1,5 W при измерване

Приблизителен живот на батерията:

8 часа непрекъсната употреба (въз основа на сценарий на обичайна
употреба. Реалната употреба може да повлияе на живота на батерията.)

Индикатор за живот на батерията:

5-степенен индикатор за живот на батерията

Време за зареждане в докинг
станция AccuScreen:

80% заредена: 4½ часа

Батерия
Предупреждение: Използвайте само зареждаемата батерия, предоставена от Natus Medical Denmark ApS,
арт. № 8-73-02400. Използването на друга батерия може да създаде риск от пожар или експлозия.
Вид батерия:

3.5

Зареждаема литиевойонна 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wh), напълно заредена

Докинг станция 1077
Компютърен интерфейс
Вид на интерфейса:

USB 2.0, пълна скорост

USB захранване:

Използва < 100 mA ток от USB интерфейса

Интерфейс на принтер/модем
Вид на интерфейса:

RS232

Вид конектор:

6-полюсен мини Din

Вход за захранване DC
Входно напрежение:

5 V DC ±5%

Макс. консумация на
електроенергия, когато
AccuScreen е в докинг
станцията:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Макс. консумация на
електроенергия, когато
AccuScreen не е в докинг
станцията:

0,25 VA (5 V, 50 mA)
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Адаптер за захранване

3.6

Входно напрежение/диапазон:

100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Изходно напрежение:

5,0 V DC

Изходен ток:

Минимум 1,0 A

Видове щепсели за мрежово
захранване:

САЩ, Обединеното кралство, Европа и Австралия

OAE сонда
TEOAE
Тип:

EP-TE от PATH Medical GmbH

DPOAE
Тип:

EP-DP от PATH Medical GmbH

Кабел на сондата
Гъвкав, екраниран кабел. Прибл. дължина: 150 cm/59 инча

Размери
Корпус на сондата:

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

Връх на сондата:

3,3 mm x 10 mm (0,13 инча x 0,4 инча)

Тегло
Сонда, вкл. връх на сондата:

Прибл. 4,5 g

Накрайници за уши

3.7

Стандартни (цилиндрични):

4 размера (3,7 – 5 mm)

Силиконов дървовиден накрайник:

1 размер (4 – 7 mm)

Пенообразен накрайник:

1 размер (7 – 13 mm)

Кабел на електрод ABR
Тип:

AECS-01 от PATH Medical Gmbh
Гъвкав, екраниран кабел. Прибл. дължина: 140 cm/ 55 инча

3.8

Кабел на ушния съединител ABR (опционален)
Тип:

BAST-01 от PATH Medical Gmbh
Гъвкав, екраниран кабел. Прибл. дължина: 145 cm/ 57 инча
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3.9

Информация относно EMC (електромагнитна съвместимост)

•

Устройството MADSEN AccuScreen е част от електромедицинска система и поради това за него важат
специални предпазни мерки за обезпечаване на безопасност. По тази причина инструкциите за монтаж
и експлоатация, предоставени в този документ трябва да бъдат стриктно спазвани.

•

Преносими и мобилни високочестотни комуникационни устройства, например мобилни телефони, може
да предизвикат смущения във функционирането на устройството MADSEN AccuScreen.

Предупреждение: Спазвайте указанията и декларацията на производителя – електромагнитни емисии за
всички устройства и системи.
Внимание: Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за използване в посочената по-долу
електромагнитна среда. Потребителят на устройството MADSEN AccuScreen следва да гарантира, че то се
използва в такава среда.

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015
Указания и декларация на производителя – електромагнитни емисии за всички устройства и системи
Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството
MADSEN AccuScreen следва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест на емисиите

Съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

РЧ емисии

Група 1

Устройството MADSEN AccuScreen използва РЧ енергия само за целите на вътрешното си

CISPR11

функциониране. Следователно неговите РЧ емисии са много ниски и няма вероятност да
причинят смущения в близкото електронно оборудване.

РЧ емисии

Клас B

CISPR11

Устройството MADSEN AccuScreen е подходящо за използване във всякакви среди,
включително битови среди и такива, които са пряко свързани с обществената мрежа
за ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди.

Хармонични емисии

Не е приложимо

IEC 61000-3-2
Колебания на

Не е приложимо

напрежението/емисии
на трептене IEC 61000-3-3
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Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост за всички устройства и системи
Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството
MADSEN AccuScreen следва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

ниво на тест
Електростатичен разряд

+/– 8 kV контакт

+/– 8 kV контакт

Подовете трябва да са дървени, бетонни или

(ESD) IEC 61000-4-2

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

покрити с керамични плочки. Ако подовете са

+/– 8 kV, +/– 15 kV по въздух

+/– 8 kV, +/– 15 kV по въздух

покрити със синтетичен материал, относителната
влажност трябва да бъде най-малко 30%.

Електрически бърз

+/– 2 kV за линии на
захранването

+/– 2 kV за линии на
захранването

импулси IEC 61000-4-4

+/– 1 kV за входни/изходни
линии

+/– 1 kV за входни/изходни
линии

Вълни

+/– 1 kV линия(и) към линия(и)

+/– 1 kV линия(и) към

Качеството на захранването трябва да бъде

IEC 61000-4-5

+/– 2 kV линия(и) към земя

линия(и) Не е

в типична търговска или болнична среда.

+/– 2 kV DC входна(и) линия(и)
към земя

приложимо

+/– 1 kV DC входна(и) линия(и)
към линия(и)

+/– 1 kV DC входна(и) линия(и)

преходен процес/пакет

+/– 2 kV Вх./изх. линия(и) към
земя
Понижаване на
напрежението, кратки
прекъсвания и промени
в напрежението
на входните линии на
захранването
IEC 61000-4-11

T

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.

Не е приложимо
към линия(и) Не е приложимо

T

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, или болнична среда. Ако потребителят на
270°
270°
и 315°
и 315°
устройството MADSEN AccuScreen изисква
продължителна работа по време на
прекъсване на мрежовото електрозахранване, се
0% U ; 1 цикъла
0% U ; 1 цикъла
препоръчва устройството
и
и
MADSEN AccuScreen да се захранва от
непрекъсваемо
захранване или батерия.
70% U ; 25/30 цикъла
70% U ; 25/30 цикъла

0% U ; 0,5 цикъла

0% U ; 0,5 цикъла

T

T

Еднофазово: при 0°

T

T

T

Еднофазово: при 0°

T

Прекъсвания на
напрежението във
входните захранващи
линии
IEC 61000-4-11

0% U ; 250/300 цикъла

0% U ; 250/300 цикъла

Честота на захранване

30 A/m

Няма портове, които биха

Магнитните полета на честотата на мощността

могли да бъдат засегнати

трябва да бъдат на нива, характерни за типично

(50/60 Hz) магнитно

място в типична търговска или болнична среда.

поле IEC 61000-4-8

T е AC мрежово напрежение преди прилагането на тестовото ниво.

U
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Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост – за апаратура и системи в среда за професионална медицинска
употреба
Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството
MADSEN AccuScreen следва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

ниво на тест
Проведени РЧ

3 V rms

3 V rms

тестове за

150 kHz до 80 MHz

150 kHz до 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IISM

IISM

честотни

честотни

ленти

ленти

Тест за излъчвани

10 V/m

10 V/m

РЧ емисии

80 MHz до 2,7 GHz

80 MHz до 2,7 GHz

Полета в близост от РЧ

27 V/m

27 V/m

Разделителното разстояние между електронните

безжични комуникации

385 MHz

385 MHz

части на устройството MADSEN AccuScreen и РЧ

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

устойчивост
IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-3

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
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безжична комуникация трябва да бъде повече от
30 cm (11,8 инча).

Забележка: Тези указания може да не се прилагат
във всички ситуации. Електромагнитното
разпространение се влияе от абсорбцията
и отражението от структури, обекти и хора.
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IEC 60601-1-2:2007 и EN 60601-1-2:2007
Указания и декларация на производителя – електромагнитни емисии за всички устройства и системи
Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството
MADSEN AccuScreen следва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест на емисиите

Съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

РЧ емисии

Група 1

Устройството MADSEN AccuScreen използва РЧ енергия само за целите на вътрешното си

CISPR11

функциониране. Следователно неговите РЧ емисии са много ниски и няма вероятност да
причинят смущения в близкото електронно оборудване.

РЧ емисии

Клас B

Устройството MADSEN AccuScreen е подходящо за използване във всякакви среди,

CISPR11

включително битови среди и такива, които са пряко свързани с обществената мрежа
за ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди.

Хармонични емисии

Не е приложимо

IEC 61000-3-2
Колебания на

Не е приложимо

напрежението/емисии
на трептене IEC 61000-3-3

Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост за всички устройства и системи
Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството
MADSEN AccuScreen следва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

ниво на тест
Електростатичен разряд

+/– 6 kV контакт

+/– 6 kV контакт

Подовете трябва да са дървени, бетонни или

(ESD) IEC 61000-4-2

+/– 8 kV въздух

+/– 8 kV въздух

покрити с керамични плочки. Ако подовете са
покрити със синтетичен материал, относителната
влажност трябва да бъде най-малко 30%.

Електрически бърз

+/– 2 kV за линии на
захранването

+/– 2 kV за линии на
захранването

импулси IEC 61000-4-4

+/– 1 kV за входни/изходни
линии

+/– 1 kV за входни/изходни
линии

Вълни

+/– 1 kV линия(и) към линия(и)

+/– 1 kV линия(и) към

Качеството на захранването трябва да бъде

IEC 61000-4-5

+/– 2 kV линия(и) към земя

линия(и) Не е

в типична търговска или болнична среда.

преходен процес/пакет

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.

приложимо
Понижаване на
напрежението, кратки
прекъсвания и промени в
напрежението на входните
линии на захранването
IEC 61000-4-11

T

T

T

< 5% U (> 95% пад в U ) за
0,5 цикъл

40% U
цикъла

40% U
цикъла

T (60% пад в UT) за 5
T (30% пад в UT) за 25

70% U
цикъла

T (> 95% пад в UT) за

Честота на захранване

T

< 5% U (> 95% пад в U ) за
0,5 цикъл

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда. Ако

T (60% пад в UT) за 5

потребителят на устройството MADSEN AccuScreen

T (30% пад в UT) за 25

прекъсване на мрежовото електрозахранване, се

T (> 95% пад в UT) за

захранва от непрекъсваемо захранване или батерия.

70% U
цикъла

< 5% U
5s

< 5% U
5s

3 A/m

3 A/m

изисква продължителна работа по време на
препоръчва устройството MADSEN AccuScreen да се

Магнитните полета на честотата на мощността

(50/60 Hz) магнитно

трябва да бъдат на нива, характерни за типично

поле IEC 61000-4-8

място в типична търговска или болнична среда.

T е AC мрежово напрежение преди прилагането на тестовото ниво.

Забележка: U
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Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост – за апаратура и системи, които НЕ са животоподдържащи
Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството
MADSEN AccuScreen следва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

ниво на тест
Проведени РЧ

3 V rms

3 V rms

Преносимото и мобилно РЧ комуникационно

тестове за

150 kHz до 80 MHz

150 kHz до 80 MHz

оборудване не трябва да се използва по-близо от

устойчивост

препоръчителното разстояние за отстояние до която

IEC 61000-4-6

и да е част от MADSEN AccuScreen, включително
кабели, изчислено по уравнението, приложимо за
честотата на предавателя.
Препоръчително разстояние за отстояние:
d = 1,2

Тест за излъчвани

3 V/m

3 V/m

РЧ емисии

80 MHz до 2,5 GHz

80 MHz до 2,5 GHz

IEC 61000-4-3

d = 1,2

за 80 MHz до 800 MHz

d = 2,3

за 80 MHz до 2,5 GHz,

където P е максималната номинална изходната
мощност на предавателя във ватове (W) според
производителя на предавателя, а d е
препоръчителното отстояние в метри (m).
Силата на полето от фиксирани РЧ предаватели,
определена от електромагнитно проучване на
място, a трябва да бъде по-малка от нивото на
съответствие във всеки честотен диапазон. b Могат
да възникнат смущения в близост до оборудване,
маркирано с този символ:

Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделително разстояние за по-високия честотен обхват.
Забележка 2: Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията
и отражението от структури, обекти и хора.
a. Силата на полето от фиксирани предаватели, като базови станции за радио- (клетъчни/безжични) телефони и наземни мобилни радиостанции,
любителско радио, AM и FM радиоизлъчване и телевизионно излъчване, не могат да бъдат предвидени теоретично с точност. За да се оцени
електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани РЧ предаватели, трябва да се вземе предвид изследването на електромагнитното място.
Ако измереният интензитет на полето в местоположението, в което се използва устройството MADSEN AccuScreen, надвишава приложимото
ниво на РЧ съвместимост по-горе, устройството MADSEN AccuScreen да се наблюдава, за да се провери дали работи нормално. Ако се наблюдава
неправилна работа, може да са необходими допълнителни мерки, например преориентиране или преместване на устройството MADSEN
AccuScreen.
b. В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малка от 3 V/m.
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Препоръчителни разделителни разстояния между преносима и мобилна РЧ комуникационна апаратура и устройството MADSEN AccuScreen
Устройството MADSEN AccuScreen е предназначено за употреба в електромагнитна среда, в която смущенията от излъчена РЧ са контролирани.
Клиентът или потребителят на устройството MADSEN AccuScreen да помогне за предотвратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане на
минимално разстояние между преносима и мобилна РЧ комуникационна апаратура (предаватели) и MADSEN AccuScreen, както е препоръчано подолу в съответствие с максималната изходна мощност на комуникационната апаратура.
Номинална максимална

Отстояние в зависимост от честотата на предавателя

изходна мощност на

m

предаватели
150 kHz до 80 MHz

80 MHz до 800 MHz

800 MHz до 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W

За предаватели с номинална максимална изходна мощност извън посочените по-горе, препоръчителното разделително разстояние d в метри (m)
може да се изчисли посредством уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е максималната изходна мощност, разчетена за
предавателя, във ватове (W) от производителя на предавателя.

Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделително разстояние за по-високия честотен обхват.
Забележка 2: Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията
и отражението от структури, обекти и хора.
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