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1

Úvod

1.1

Stručný popis
Děkujeme, že jste si zakoupili přenosný přístroj pro měření otoakustických emisí a automatizovaný
screener ABR AccuScreen.
Poznámka: Tato příručka je vaším průvodcem při používání a údržbě přístroje AccuScreen. Velmi
doporučujeme, abyste si ji před prvním použitím přístroje AccuScreen pečlivě přečetli.

Měli byste dbát zejména na pokyny týkající se čištění a údržby. Při nesprávném používání
a údržbě přístroje AccuScreen může dojít ke ztrátě záruky.
AccuScreen je rychlý, spolehlivý, snadno použitelný a lehký přístroj pro screening sluchu
optimalizovaný pro screening novorozenců.
Přístroj AccuScreen umožňuje snadnou navigaci pomocí funkce dotykové obrazovky.

1.2

1.3

Dokovací stanice

Přístroj AccuScreen je dodáván s dokovací stanicí, která umožňuje:
•

dobíjení baterie

•

přenos dat mezi přístrojem AccuScreen a počítačem

•

tisk štítků

Softwarový program AccuLink

AccuLink je softwarový program, který v jediné počítačové aplikaci zajišťuje správu dat s možností konfigurace a přezkumu
výsledků.
V softwaru AccuLink můžete vytvářet, upravovat, zobrazovat a tisknout data týkající se pacientů a testů, uživatelů,
pracovišť a připojených míst a zařízení.
Pomocí softwaru AccuLink můžete nakonfigurovat AccuScreen tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. To zahrnuje nastavení
povinných polí při správě údajů o pacientovi, nastavení obrazovek, které mají být v přístroji AccuScreen zobrazeny,
a nahrávání a stahování dat.
AccuScreen se ovládá nezávisle na aplikaci AccuLink, ačkoli uživatelské rozhraní AccuLink poskytuje další funkce
a konfigurační hodnoty.
Poznámka: Postupy instalace a nastavení aplikace AccuLink naleznete v uživatelské příručce k softwaru pro správu AccuLink.

Poznámka: Během instalace aplikace AccuLink musíte vybrat systém pro výměnu dat, abyste mohli importovat nebo
exportovat data z nebo do systému pro výměnu dat a softwaru AccuLink.

1.4

Tisk
Pokyny pro tisk viz Tisk na str. 54.

AccuScreen
Pomocí přístroje AccuScreen můžete nahrát data do aplikace AccuLink a výsledky testů vytisknout z počítače nebo můžete
AccuScreen umístit do dokovací stanice a tisknout přímo na tiskárně štítků připojené k dokovací stanici.
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1.5

Zamýšlené použití / klinický přínos

Zařízení typu 1077 je určeno k použití při zaznamenávání a automatické analýze fyziologických dat člověka (screening odezvy
sluchového mozkového kmene a/nebo otoakustických emisí), která jsou nezbytná pro diagnostiku sluchových poruch
a poruch souvisejících se sluchem.

Distorzní produkt otoakustických emisí a tranzientní vyvolané otoakustické emise:
Modul DPOAE typu 1077 a modul TEOAE lze použít pro pacienty všech věkových kategorií, od dětí po dospělé, včetně
kojenců a geriatrických pacientů. Je určen zejména k použití při testování osob, u nichž jsou výsledky behaviorální
audiometrie považovány za nespolehlivé, jako jsou kojenci, malé děti a dospělí s kognitivními poruchami.

Odezva sluchového mozkového kmene:
Modul ABR typu 1077 je určen zejména pro kojence od 34. týdne těhotenství do 6 měsíců věku. Pokud se přístroj
používá ke screeningu kojenců, měli by v době screeningu spát nebo být v klidovém stavu.
Zařízení je určeno pro audiology, ORL a další zdravotnické pracovníky.
Poznámka: Společnost Natus Medical Denmark ApS nezaručuje přesnost výsledků testů ani testů samotných, pokud je pro tento
přístroj použito jiné příslušenství než to, které dodala společnost Natus Medical Denmark ApS (např. ušní koncovky, elektrody,
ušní spojky atd.).

1.6

Fyzikální princip provozu
AccuScreen využívá technologie TEOAE (Tranzientní vyvolané otoakustické emise) a DPOAE (Distorzní produkt
otoakustických emisí), které jsou vysoce účinné pro screening sluchu novorozenců. Otoakustické emise měří mechaniku
hlemýždě a ukazují, zda hlemýžď funguje správně, či nikoli. Dětské emise jsou obvykle silné, a proto je lze snadno a rychle
odhalit. Síla emisí se obvykle snižuje s věkem nebo poruchou sluchu.
Přístroj AccuScreen má k dispozici automatické měření ABR (odezva sluchového mozkového kmene). Tato technologie
měří odezvy na zvuk ve sluchových drahách. Poskytuje tak cenný doplněk ke screeningu TEOAE a DPOAE a je základním
nástrojem pro screening kojenců s rizikem ztráty sluchu.
Tato jednoduchá, ale spolehlivá technologie umožňuje odhalit ztrátu sluchu v raném věku a provést potřebnou intervenci.
Díky včasné intervenci mají děti se sluchovým postižením možnost rozvíjet normální řečové a jazykové dovednosti.

1.7

Typografické konvence

Používání výrazů Varování, Upozornění a Poznámka

V této příručce se používají níže uvedené bezpečnostní pokyny, které slouží ke zdůraznění nezbytných informací týkajících
se bezpečného a vhodného používání přístroje a softwaru:
Varování: Znamená riziko usmrcení nebo vážného poškození zdraví uživatele či pacienta.
Upozornění: Znamená riziko zranění uživatele či pacienta nebo poškození zařízení či dat.
Poznámka: Znamená, že byste měli zvýšit pozornost.

Používání této příručky
Nabídky, ikony a funkce, které je třeba zvolit, jsou zobrazeny tučným písmem. Stiskněte OK (

).

Elektronický návod k použití (eIFU)
Poznámka: Pokyny pro přístup k elektronickému návodu k použití: Kopie návodu k použití ve formátu PDF se nachází
v příslušné produktové oblasti:
https://newborncare.natus.com/products-services/accuscreen
Poznámka: Podle platných předpisů jsou všechny požadované informace obsaženy v této uživatelské příručce.

1.8

Obecné bezpečnostní informace
Poznámka: Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto zařízením, je zapotřebí nahlásit výrobci
a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatel nebo pacient sídlí.
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1.9

Bezpečnostní informace
Varování: Následující situace nebo postupy mohou představovat možné zranění nebo nebezpečí pro pacienta a/nebo
uživatele:
•

Během testování nepřipojujte k přístroji AccuScreen žádné externí zařízení (např. tiskárnu).

•

Pokud je přístroj AccuScreen používán během operace, nesmí se sonda ani konektory dotýkat vodivých předmětů, včetně
země.

•

AccuScreen se nesmí používat při aplikaci:
– vysokofrekvenčních chirurgických zařízení
– kardiostimulátoru
– defibrilátorů
– jiných elektrických stimulátorů

•

AccuScreen se nesmí používat při aplikaci vysokofrekvenčních chirurgických zařízení, protože by mohlo dojít k popálení
v místě dotyku elektrického stimulátoru vstupních biopotenciálových částí elektrod a případně i poškození
elektrického stimulátoru nebo biologických zesilovačů.

•

Vodivé části elektrod a jejich konektory, včetně neutrální elektrody, se nesmí dotýkat jiných vodivých částí
a země.

•

Zamezte nechtěnému kontaktu mezi připojenými, ale nepoužívanými elektrodami a ostatními vodivými částmi včetně
těch připojených k ochrannému uzemnění.

•

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vznětlivých anestetik (plynů).

•

Z bezpečnostních důvodů a za účelem splnění požadavků na EMC musí být příslušenství připojeno k výstupům
stejného typu, jako má celý systém.

•

Stohování nebo umístění tohoto zařízení do špatně odvětrávaných prostor se nedoporučuje. Mohlo by dojít
k ovlivnění výkonu zařízení. V případě stohování nebo umístění do blízkosti jiných zařízení se ujistěte, že nedochází
k ovlivnění výkonu přístroje.

•

Vysokofrekvenční emise přístroje AccuScreen jsou velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí žádné rušení okolních
elektronických zařízení, může však dojít k negativnímu ovlivnění nebo ztrátě funkčnosti jiných zařízení, která se
nacházejí v těsné blízkosti přístroje AccuScreen.

•

Ujistěte se, že počítač a dokovací stanice nejsou umístěny v dosahu pacienta.

•

Při sestavování zdravotnického elektrického systému musí osoba, která toto provádí, vzít v úvahu, že další připojená
zařízení, která nesplňují stejné bezpečnostní požadavky jako tento výrobek, mohou snížit celkovou úroveň bezpečnosti
tohoto systému.

•

Pokud máte podezření, že by váš přístroj AccuScreen OAE a ABR screener mohl být poškozený, nepoužívejte jej.

•

Všechny počítače připojené k zařízení nebo používané v blízkosti pacienta musí splňovat požadavky norem
IEC 60950-1:2005 a IEC 62368-1:2020.

•

AccuScreen OAE a ABR screener a všechna připojovaná zařízení, která mají vlastní napájení, by měla být před
připojením vypnuta.

Upozornění: Následující situace nebo postupy mohou představovat možné riziko zranění uživatele nebo pacienta. Nebo
může hrozit poškození dat nebo zařízení.
•
•
•
•
•
•
•

Přístroj AccuScreen neskladujte ani neprovozujte za teploty a vlhkosti překračující hodnoty uvedené v částech
Technické specifikace a Provozní prostředí.
V souladu s částí Zamýšlené použití je nutné předejít pozření, spálení a používání součástí k jiným než stanoveným
účelům.
Příslušenství na jedno použití, jako jsou ušní koncovky, nepoužívejte opakovaně a před použitím přístroje u dalšího
pacienta je vždy vyměňte. Zabráníte tak přenosu infekcí.
Tato třída zařízení je povolena v domácích zařízeních, pokud je používána pod dohledem zdravotnického pracovníka.
Nebezpečí udušení! Nenechávejte ušní koncovky bez dozoru v dosahu dětí.
Toto zařízení je určeno pro audiology, ORL a další zdravotnické pracovníky.
Abyste při zavádění sondy předešli poranění zvukovodu, použijte mírný tlak a při zavádění sondu mírně pootočte.
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1.10

Bezpečnostní informace – dokovací stanice
Varování: Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v oddílech Technické specifikace, Napájecí adaptér.

1.11

Informace o této příručce
Výběr nabídek a snímky obrazovky v této příručce nemusí odpovídat konfiguraci vašeho testovacího zařízení.
Tato příručka obsahuje popis hlavních funkcí přístroje AccuScreen. Doporučujeme, abyste se seznámili s následujícími
informacemi:

Instalace
Informace o nastavení přístroje AccuScreen viz Vybalení a instalace, 11 a Příprava k testování, 27.

Bezpečnost
Tato příručka obsahuje informace a varování, která je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečného fungování přístroje
AccuScreen.
Poznámka: Za všech okolností je rovněž nutné dodržovat platná pravidla a nařízení místních orgánů.
Přehled informací o značení přístroje viz Souhrnné informace o přístroji AccuScreen, 11 a informace o bezpečnosti viz
Úvod, 5.

Školení
Než začnete s přístrojem AccuScreen pracovat, je třeba, abyste si přečetli tuto příručku a s přístrojem se seznámili
předtím, než s ním začnete testovat klienta.
Poznámka: Pokud máte zájem o bezplatný výtisk uživatelské dokumentace, kontaktujte společnost Natus Medical
Denmark ApS (www.natus.com).

Údržba a čištění
Pokyny, jak a kdy čistit přístroj AccuScreen a příslušenství, viz Údržba a čištění, 69.
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1.12

Slovník značek

Značka

Odkaz na normu

Název normy

Název značky

Nařízení EU o zdravotnických
prostředcích

Označení CE

21 CFR
801.109(b)(1)

Označení prostředků na předpis

Pouze na předpis

UL Listing

Není relevantní

Není relevantní

IEC 60417
Tabulka D.1 č. 20

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou
funkčnost
Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Příložná část typu
BF

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky
Odpadní elektrická a elektronická
zařízení (OEEZ)

Čtěte návod
k použití

ISO 15223-1
Značka 5.2.8

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

Nepoužívat, jestliže
je balení
poškozeno

ISO 15223-1,
Bod 5.2.7

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

Nesterilní

ISO 15223-1
Značka 5.4.2

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

Nepoužívejte
opakovaně

IEC 60601-1,
Tabulka D.1 č. 4

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Stejnosměrný
proud

93/42/EHS

Směrnice o zdravotnických prostředcích

XXXX

Rx only

IEC 60601-1,
Tabulka D.2 č. 10

ISO 15223-1, Značka
5.4.3
2012/19/EU
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Postupujte podle
návodu k použití

Pokyny k likvidaci
po skončení
životnosti:

Vysvětlení

Označuje evropskou
technickou shodu.
(Číslo oznámeného
subjektu je uvedeno
pod symbolem.)
Označuje, že je
výrobek povolen
k prodeji pouze
oprávněným
zdravotnickým
pracovníkem nebo
na jeho předpis.
Certifikace
národně uznávaných
testovacích
laboratoří (NRTL)
Označuje příložnou
část typu BF, která
vyhovuje normě
IEC 60601-1.
Viz návod/příručka
k použití.
POZNÁMKA
k ZAŘÍZENÍ ME
„Postupujte podle
návodu k použití.“
Označuje, že je
nutné, aby se
uživatel seznámil
s návodem k použití.
Označuje, že se
elektrická
a elektronická
zařízení určená
k vyřazení nemají
odstraňovat
společně
s netříděným
odpadem, ale musí
se shromažďovat
samostatně.
Označuje
zdravotnický
prostředek, který se
nesmí používat, bylli obal poškozen
nebo otevřen.
Označuje
zdravotnický
prostředek, který
nebyl podroben
sterilizačnímu
procesu.
Označuje
zdravotnický
prostředek, který je
určen pro jedno
použití nebo pro
použití u jednoho
pacienta při jednom
postupu.
Označuje na
výkonovém štítku, že
zařízení je vhodné
pouze pro
stejnosměrný proud;
k označení
příslušných svorek.
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Značka

Odkaz na normu

Název normy

Název značky

Není relevantní

Není relevantní

ISO 15223-1
Značka 5.1.6

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

ISO 15223-1 Značka
5.1.7

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

Sériové číslo

ISO 15223-1
Značka 5.1.3

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky
Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky
Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

Datum výroby

ISO 15223-1
Značka 5.3.9

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

Omezení
atmosférického
tlaku

ISO 15223-1
Značka 5.3.7

Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky

Omezení teploty

IEC 60601-1
Tabulka D.2 č. 2

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou
funkčnost
Zdravotnické prostředky – Značky pro
štítky, označování a informace
poskytované se zdravotnickými
prostředky
Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Obecná varovná
značka

ISO 15223-1
Značka 5.1.1
ISO 15223-1
Značka 5.3.8

ISO 15223-1
Značka 5.4.4
IEC 60601-1
Tabulka D.1 č. 10
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Označení
zdravotnického
prostředku
Katalogové číslo

Vysvětlení

Tento výrobek je
zdravotnický
prostředek.
Označuje
katalogové číslo
výrobce za účelem
identifikace
zdravotnického
prostředku.
Označuje sériové
číslo výrobce za
účelem identifikace
příslušného
zdravotnického
prostředku.
Označuje datum,
kdy byl zdravotnický
prostředek vyroben.

Výrobce

Označuje výrobce
zdravotnického
prostředku.

Omezení vlhkosti

Označuje rozsah
(skladovací) vlhkosti,
které může být tento
zdravotnický
prostředek
bezpečně vystaven.
Udává horní a dolní
limit přípustného
atmosférického tlaku
pro přepravu
a skladování.
Označuje meze
(skladovacích)
teplot, kterým může
být tento
zdravotnický
prostředek
bezpečně vystaven.
Označuje nebezpečí
poranění pacienta
nebo obsluhy.

Upozornění

Označuje, že je
nutné, aby se kvůli
důležitým
informacím, jako
jsou varování
a bezpečnostní
opatření, které
nemohou být
z nejrůznějších
důvodů uvedeny na
zdravotnickém
prostředku samém,
uživatel seznámil
s návodem k použití.
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2

Vybalení a instalace

2.1

Vybalení
1.

Zařízení vybalujte opatrně.
Po vybalení zařízení a příslušenství uschovejte obalový materiál, ve kterém byly doručeny. Pokud budete potřebovat
odeslat zařízení k servisu, původní obalový materiál je ochrání před poškozením.

2.

Zařízení prohlédněte a zkontrolujte, zda není poškozeno. Pokud objevíte poškození, zařízení nezapínejte. Kontaktujte
místního distributora.

3.

Podle přiloženého seznamu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny potřebné části a příslušenství. Pokud balení není
kompletní, kontaktujte svého místního distributora.

2.2

Souhrnné informace o přístroji AccuScreen

2.2.1

Přední a zadní část přístroje AccuScreen

A. Hlavní vypínač
B. Dotyková obrazovka
C. Kontrolka stavu napájení a nabíjení

D. Testovací dutina
E. Tlačítko pro otevření přihrádky na baterie
F. Kryt přihrádky na baterie se štítkem se sériovým číslem
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2.2.2

Horní a spodní část přístroje MADSEN AccuScreen
Horní část

A. Zásuvka pro kabel elektrody
B. Zásuvka pro sondu a zásuvka pro kabel ušní spojky
Spodní část

C. Konektory pro dokovací stanici

2.2.3

Dokovací stanice

Kontrolky na přední části
NAPÁJENÍ
Svítí, když je dokovací stanice napájena.
PŘENOS DAT. Svítí, když jsou data přenášena následovně:
• při přenosu dat mezi přístrojem AccuScreen a aplikací AccuLink
• při tisku z tiskárny štítků
USB
Svítí, když je dokovací stanice připojena k počítači pomocí kabelu USB.
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Zásuvky vzadu
PC/USB
Připojení USB do zásuvky PC

Tiskárna/Modem
Zásuvka pro připojení tiskárny/modemu
Zásuvka pro napájecí adaptér

2.2.4

Displej
Na dotykovém displeji se nachází ikony a pole.

Poznámka: Na displej nikdy nepoužívejte žádné ostré nástroje. Pokud tak učiníte, nelze zaručit spolehlivý chod přístroje
AccuScreen.
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2.2.5

Ušní sonda

A. Hrot sondy
B. Tělo sondy
C. Kabel sondy

Zástrčka kabelu sondy
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2.2.6

Kabel elektrody (pouze ABR)

A. Zástrčka kabelu elektrody
B. Svorky elektrody
C. Kabel elektrody

2.2.7

Kabel ušní spojky

A. Konektor kabelu
B. Kabel ušní spojky
C. Modrý adaptér ušní spojky pro levé ucho
D. Červený adaptér ušní spojky pro pravé ucho
Ušní spojky
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2.3

Skladování
Aby byly přístroj AccuScreen a příslušenství chráněny před poškozením, ukládejte je do měkkého pouzdra dodávaného
s přístrojem. Viz rovněž Provozní prostředí v části Technické specifikace.

2.4

Sestavení

Před připojením sondy proveďte následující kroky:

1.

Vložte baterii do přihrádky na baterie. Viz Vložení baterie do přístroje AccuScreen, 17.

Před použitím je třeba umístit přístroj AccuScreen do dokovací stanice a plně baterii nabít. Viz Nabíjení baterie
z dokovací stanice, 19.
2.

Přístroj AccuScreen zapněte. Viz Zapnutí přístroje AccuScreen, 20.

3.

Nastavte na přístroji datum. Viz Datum/čas, 65.

Podle potřeby připojte sondu, kabel ušní spojky a kabel elektrody. Viz Příprava k testování, 27.

2.5

Napájení

Přístroj AccuScreen je napájen dobíjecí baterií. Baterie se nabíjí:
• když je přístroj AccuScreen umístěn v dokovací stanici. Viz Nabíjení baterie z dokovací stanice, 19.

•

2.5.1

externí nabíječkou k přístroji AccuScreen (volitelné příslušenství). Viz Nabíjení baterie pomocí externí nabíječky, 19.

Baterie
Baterie použitá v přístroji AccuScreen:
• je lithium-iontová dobíjecí baterie
•

má vysokou kapacitu

•

je lehká

•

má nízkou míru samovybíjení

•

může být nabíjena nepřetržitě

•

zaručuje přibližně 8 hodin provozu

Při dodání je baterie nabitá přibližně na 50 %. Před zahájením testování je třeba baterii plně nabít.
Poznámka: Používejte pouze typ baterie a dokovací stanici uvedené v oddíle 3.4
a 3.5
1077 dokovací stanice, 82. Viz Bezpečnost a údržba baterie, 73.

Zdroj napájení a baterie, 82

Skladování baterie
Pokud má být baterie skladována delší dobu, je třeba ji skladovat nabitou přibližně na 50 % kapacity a na suchém
a chladném místě. Lze doporučit skladovat baterii v chladničce.
Pokud je baterie skladována plně nabitá a při pokojové nebo vyšší teplotě, dochází po jednom roce k její trvalé degradaci
o 10–20 %.
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2.5.2

Vložení baterie do přístroje AccuScreen
1.

Zatlačte tlačítko přihrádky na baterie směrem nahoru.
Přihrádka na baterie se otevře.

2.

V případě potřeby vyjměte baterii.

3.

Do přihrádky vložte novou nabitou baterii.
–

4.

Držte baterii tak, aby šipka s nápisem Vložte tímto směrem směřovala dolů
ke dnu přihrádky.

Přihrádku zavřete.
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2.5.3

Stav baterie

•

Symbol baterie se zobrazuje v pravém horním rohu displeje a umožňuje vám neustále sledovat stav baterie.

•

Pokud zbývá méně než 25 % kapacity baterie, měli byste ji co nejdříve vyměnit a nabít.

•

Když úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, je možné zobrazit výsledky testů, ale testování již možné není.
Symbol

Zbývající kapacita baterie
100–75 %

Baterie je plně nabitá.

75–50 %
50–25 %
25–10 %
10–0 %

Baterii je třeba nabít.
Baterie je velmi slabá a testování není možné.

Pokud dojde k poklesu potřebného minimálního napětí, přístroj AccuScreen se automaticky vypne. Baterii co nejdříve
nabijte nebo vyměňte.
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2.5.4

Napájení dokovací stanice
Dokovací stanice přístroje AccuScreen je napájena ze síťové zásuvky pomocí adaptéru.
Aby byly splněny bezpečnostní požadavky na systém zdravotnického prostředku, musí být připojení k dokovací stanici
provedeno vždy mimo dosah pacienta (min. 1,5 m / 5 stop od pacienta).
Po vybalení přístroje AccuScreen naleznete sadu se zástrčkami adaptéru. Sada se zástrčkami adaptéru obsahuje řadu
zástrček, z nichž si můžete vybrat ty, které se hodí do vaší síťové zásuvky.

Připojení do elektrické sítě
1.

Vyberte zástrčku adaptéru vhodnou pro vaši síťovou zásuvku a nasaďte ji na adaptér.

2.

Připojte adaptér k dokovací stanici a do elektrické sítě. Kontrolka POWER se rozsvítí zeleně.

Varování: Elektrická zařízení musí být umístěna tak, aby k nim byl zajištěn snadný přístup a aby bylo možné je odpojit
z elektrické sítě.

Odpojení z elektrické sítě
Chcete-li dokovací stanici přístroje AccuScreen odpojit z elektrické sítě, vytáhněte zástrčku adaptéru ze síťové zásuvky.

2.5.5

Nabíjení baterie z dokovací stanice
Baterie v přístroji AccuScreen se začne nabíjet automaticky poté, co přístroj umístíte do dokovací stanice.
Umístěte přístroj AccuScreen do dokovací stanice. Kontrolka na přední straně přístroje AccuScreen se rozsvítí.
Poznámka: Přístroj z dokovací stanice vyjměte až po dokončení přenosu dat.

Kontrolka na přední straně
Zelená
Baterie plně nabitá
Oranžová – svítí
Nabíjení
Oranžová – bliká
Během spouštění
Při chybě baterie, např.:
– Baterie není vložena
– Baterie je nesprávně vložena
– Baterie je vadná
Nabíjení zcela vybité baterie z dokovací stanice trvá přibližně:
½ hodiny | nabitá z 80 %
6 hodin | plně nabitá

2.5.6

Nabíjení baterie pomocí externí nabíječky
Upozornění: Používejte pouze nabíječku dodanou společností Natus Medical Denmark ApS.
Baterii pro přístroj AccuScreen lze nabíjet pomocí externí nabíječky (volitelné příslušenství).
Poznámka: Specifikace a návod k použití naleznete v dokumentaci výrobce nabíječky.
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3

Začínáme s přístrojem AccuScreen
V následujícím textu naleznete stručný návod, jak přístroj AccuScreen používat:
• Zapnutí přístroje AccuScreen
•

Přidání nových pacientů

•

Vyhledávání pacientů

•

Úprava údajů o pacientech

Podrobné pokyny pro přípravu a testování najdete v oddíle:

3.1

•

Příprava k testování, 27

•

Testování pomocí přístroje AccuScreen, 35

Zapnutí přístroje AccuScreen
1.

Zapnutí přístroje AccuScreen: Stiskněte hlavní vypínač On/Off.
Zobrazí se úvodní obrazovka a přístroj AccuScreen
provede autotest.

A. Hlavní vypínač

Na úvodní obrazovce se zobrazí název zařízení.
Název AccuScreen lze konfigurovat (viz uživatelská příručka AccuLink).

3.1.1

Úsporný režim a automatické vypnutí
Pokud přístroj AccuScreen po určitou dobu nepoužíváte, přepne se nejprve do úsporného režimu a nakonec se
automaticky vypne. Tyto intervaly lze konfigurovat (viz uživatelská příručka AccuLink).
•

Když je přístroj AccuScreen v úsporném režimu, displej zčerná a indikátor napájení začne svítit zeleně.

•

Dotykem obrazovky přístroj AccuScreen znovu aktivujete.
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3.1.2

Obrazovky přístroje AccuScreen
Podoba obrazovky přístroje AccuScreen závisí na konfiguraci. Výchozí výběr a pořadí na obrazovce jsou uvedeny níže.
Konfigurace těchto obrazovek je uvedena v uživatelské příručce AccuLink.
Pokyny pro zadávání údajů na obrazovkách jsou uvedeny v oddíle Zadávání údajů do přístroje AccuScreen, 67.

–

Používání obrazovek v přístroji AccuScreen
Obrazovky v přístroji AccuScreen jsou rozděleny do 3 nebo 4 hlavních oblastí:
A. Titulní lišta zobrazující
–

čas

–

název obrazovky

–

stav baterie

B. Hlavní obrazovka, na které najdete
–

obrazovky testů

–

tlačítka pacienta

–

klávesnici pro zadávání údajů atd.

C. Panel funkcí s dostupnými tlačítky pro funkce
D. Spodní lišta s tlačítky hlavních funkcí, jako je

3.1.3

–

návrat na předchozí obrazovku

–

nápověda

–

návrat na obrazovku Home (Úvodní obrazovka)

Výběr uživatele
1. Vyberte uživatele ze seznamu User List (Seznamu uživatelů).

User List (Seznam uživatelů) lze nakonfigurovat (viz uživatelská příručka AccuLink).
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3.1.4

Zadání hesla
1.

Na obrazovce Password (Heslo) se zobrazí výzva k zadání hesla.

–

Zadejte své heslo.

Hesla a jejich používání lze nakonfigurovat (viz uživatelská příručka AccuLink).

2.

3.1.5

Heslo aktivujete stisknutím tlačítka OK (

).

Nesprávné heslo
Pokud zadáte heslo třikrát za sebou nesprávně, přístroj AccuScreen se zablokuje a nebudete jej moci používat.
Do přístroje AccuScreen se může přihlásit jiný uživatel. To znamená, že uzamčen bude pouze pro uživatele, který
provedl 3 nesprávné pokusy.
Uživatel aplikace AccuLink s oprávněním Resetovat uživatele může přístroj AccuScreen odemknout tak, že se k němu
připojí z aplikace AccuLink, a to buď za účelem aktualizace konfigurace přístroje, nebo za účelem odesílání či přijímání dat.
Podrobné informace viz Uživatelská příručka AccuLink.

3.1.6

Volitelné obrazovky
Následující obrazovky jsou volitelné a nejsou součástí výchozí konfigurace přístroje AccuScreen.
Seznam Location (Umístění) lze nakonfigurovat (viz uživatelská
příručka AccuLink). Seznam Facility List (Seznam zařízení) lze
nakonfigurovat (viz uživatelská příručka AccuLink).

3.1.7

Úvodní nabídka
Nabídka Home (Úvodní nabídka)
Nabídka Home zobrazuje funkce přístroje AccuScreen.

Find Patient (Vyhledat pacienta). Viz Vyhledání pacienta, 25.
New Patient (Nový pacient). Viz Přidání nového pacienta, 23.
Test View (Zobrazení testu). Viz Zobrazení záznamu o provedeném testu pacienta, 51.
Print (Tisk). Viz Tisk, 54.
Delete (Vymazat). Viz Vymazání dat, 68.
Quick Test (Rychlý test). Viz Rychlý test, 53.
Quality Tests (Testy kvality). Viz Testy kvality, 58.
Settings (Nastavení). Viz Nastavení přístroje AccuScreen, 65.
Poznámka: V nabídce Testy kvality můžete provést test sondy, kabelu elektrody, kabelu ušní spojky a kombinovaného kabelu
elektrody a ušní spojky.
Poznámka: Vždy je třeba dodržovat místní předpisy a postupy.
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3.2

Správa údajů o pacientovi v přístroji AccuScreen
Poznámka: Pokud chcete provést Rychlý test, není nutné přidávat nebo vyhledávat pacienta.
Údaje o pacientovi si můžete z aplikace AccuLink stáhnout předem (pokyny naleznete v uživatelské
příručce AccuLink).

3.2.1

Přidání nového pacienta
1.

Chcete-li přidat nového pacienta, stiskněte tlačítko New Patient (
nabídka).

) (Nový pacient) v nabídce Home (Úvodní

Na obrazovce New Patient (Nový pacient) se zobrazí možnosti zadávání údajů
o pacientovi. Existují dva typy polí pro zadávání údajů:
1 Povinná pole
V povinných polích je text Press to edit (Stiskněte pro úpravu dat) zobrazen
červeně.
Povinná pole jsou definována v aplikaci AccuLink (viz uživatelská příručka
AccuLink).
Poznámka: Do povinných polí musíte zadat hodnotu.
2 Nepovinná pole
2.

Stisknutím pole zadáte údaje o pacientovi.
Po zadání údajů do pole stiskněte tlačítko OK (
tlačítko v seznamu.

) a poté stiskněte další

3.

Chcete-li na obrazovce New Patient (Nový pacient) zobrazit další pole, stiskněte šipky.

4.

Po zadání údajů do požadovaných polí stiskněte tlačítko OK (
a zobrazí se obrazovka Test Menu (Nabídka testu).

). Data se uloží

Obrazovky pro zadávání běžných údajů
Na většině obrazovek zadáváte údaje pomocí klávesnice.
• Obrazovka ID (Identifikační číslo)
•

Obrazovka First Name (Křestní jméno)

•

Obrazovka Last Name (Příjmení)

Obrazovky pro zadávání zvláštních údajů
Obrazovky se speciálními funkcemi pro zadávání údajů jsou popsány níže.

Obrazovka Datum narození
Na obrazovce Date of Birth (Datum narození) nastavte správné datum narození.
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Obrazovka Stav JIP pro novorozence
Pouze pro NHSP v Anglii
Na obrazovce NICU Status (Stav JIP pro novorozence) vyberte stav JIP dítěte.
• Yes (Ano). Dítě je/bylo na jednotce intenzivní péče pro novorozence.
•

No (Ne). Dítě není/nebylo na jednotce intenzivní péče pro novorozence.

Obrazovku NICU Status (Stav JIP pro novorozence) můžete nakonfigurovat
(viz uživatelská příručka AccuLink).

Obrazovka Stav souhlasu
Pouze pro NHSP v Anglii
Na obrazovce Consent Status (Stav souhlasu) uveďte, zda byl získán souhlas rodičů:
• Full consent (Plný souhlas). Screening a údaje bude možné zjistit v národní databázi.
• Screen only (Jen na obrazovce). Screening a údaje budou uloženy v národní
databázi, ale budou se zobrazovat jako anonymní všem uživatelům s výjimkou
místního screeningového programu, který má dítě na starosti.

Obrazovku Consent Status (Stav souhlasu) lze nakonfigurovat (viz uživatelská příručka
AccuLink).

Obrazovka Rizikové faktory
Na obrazovce Risk Factors (Rizikové faktory) můžete přiřadit jeden nebo více rizikových
faktorů, které se mohou vyskytovat u daného pacienta nebo testovací podmínky.
Rizikové faktory jsou ve výchozím nastavení nastaveny na U (Unknown – Neznámé).
Obrazovku Risk Factors (Rizikové faktory) lze nakonfigurovat (viz uživatelská příručka
AccuLink).
•

Přiřazení rizikového faktoru
Stiskněte přepínací tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
Přepínacím tlačítkem můžete přepínat mezi hodnotami:
Neznámé
Ano
Ne
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3.2.2

Vyhledání pacienta
1.

Chcete-li vyhledat pacienta, stiskněte tlačítko Vyhledat pacienta (

) na obrazovce

Home (Úvodní obrazovka). Zobrazí se obrazovka Find Patient (Vyhledat pacienta).
2.

Pořadí řazení lze změnit. Stiskněte tlačítko Změnit pořadí řazení (
seznam neseřadí.

3.

Ze seznamu vyberte pacienta.

), dokud se

Vyhledávání v rozšířeném seznamu pacientů
1.

Chcete-li vyhledávat v rozšířeném seznamu pacientů, stiskněte tlačítko Vyhledat

pacienta (
2.

) na obrazovce Find Patient (Vyhledat pacienta).

Výchozím vyhledávacím kritériem je příjmení pacienta. Pokud chcete změnit
kritéria vyhledávání, stiskněte tlačítko Kritéria vyhledávání (

).

3.

Podle zvolených kritérií vyhledávání zadejte údaje o pacientovi (například příjmení nebo číslo záznamu).

4.

Stisknutím tlačítka OK (

) spustíte vyhledávání.

Vyhledávání vytvoří seznam pacientů, kteří odpovídají vyhledávacím kritériím.
5.

Vyberte pacienta.

Objeví se obrazovka Patient Details (Údaje pacienta).

6.

Stisknutím tlačítka Zobrazení testů (

) zobrazíte provedené testy pacienta.
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3.2.3

Úprava údajů o pacientech
1.

Vyhledejte pacienta, jak je popsáno v oddíle Vyhledání pacienta, 25.

2.

Na obrazovce Patient Details (Údaje o pacientovi) stiskněte pole, které chcete
upravit.

3.

Upravte pole.

4.

Stisknutím tlačítka OK (

5.

V případě potřeby vyberte další pole, které chcete upravit.

) změny uložte.
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4

Příprava k testování

4.1

Příprava přístroje AccuScreen

4.2

•

Postupujte podle pokynů v oddíle Začínáme s přístrojem AccuScreen, 20.

•

Údaje o pacientovi si můžete z databáze aplikace AccuLink stáhnout předem (viz uživatelská příručka AccuLink).

•

Jak postupovat při konkrétních testech viz Testování pomocí přístroje AccuScreen, 35.

Příprava zařízení

Každý den předtím, než začnete testovat pacienty, doporučujeme provést veškeré testy kvality nezbytné k zajištění
správného fungování sondy, kabelu elektrody a kabelu ušní spojky. Viz Testy kvality, 58.
Poznámka: Do testovací dutiny vkládejte pouze čisté hroty sond.
Viz 11.4.1

4.2.1

Čištění vestavěné testovací dutinyna straně 73.

Příprava sondy k testování
Před každým použitím sondy zkontrolujte, zda nedošlo k poškození opakovaně použitelných dílů sondy (změna barvy, změna
povrchu). Pokud dojde k poškození, kontaktujte svého distributora.

4.2.2

Připojení sondy
Poznámka: Zásuvka sondy je určena pro připojení ušní sondy nebo ušní spojky k přístroji AccuScreen. Do této zásuvky nesmí
být připojeno žádné jiné zařízení.

1.

Položte přístroj AccuScreen přední částí dolů.
Manžeta zástrčky sondy a barevné ohraničení zásuvky pro sondu jsou modré.

2.

Zarovnejte výběžky na zástrčce se zářezy v modře ohraničené zásuvce na horním konci přístroje AccuScreen.

3.

Opatrně zasuňte zástrčku sondy do zásuvky pro sondu. Správné zasunutí zástrčky nevyžaduje použití síly.

Odpojení sondy
Poznámka: Při odpojování sondy netahejte zástrčku za kabel. Místo toho zatáhněte za manžetu šedého konektoru.
Při odpojování zástrčky se zástrčkou neotáčejte. Místo toho uchopte manžetu zástrčky a odpojte ji tak, že ji vytáhnete
přímo ze zásuvky.
Pokud zatáhnete jinde než za manžetu zástrčky, sondu neuvolníte.
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4.2.3

Připojení kabelu elektrody pro testování ABR

1.

Položte přístroj AccuScreen přední částí dolů.
Manžeta zástrčky kabelu elektrody a barevné ohraničení zásuvky elektrody na přístroji AccuScreen jsou zelené.

2.

Zarovnejte výběžek na zástrčce kabelu elektrody se zářezem v zeleně ohraničené zásuvce na horním konci
přístroje AccuScreen.

3.

Opatrně zasuňte zástrčku kabelu elektrody do zásuvky kabelu elektrody. Správné zasunutí zástrčky nevyžaduje použití
síly.

Odpojení kabelu elektrody
Poznámka: Při odpojování kabelu elektrody netahejte zástrčku za kabel. Místo toho zatáhněte za manžetu šedého konektoru.
Při odpojování zástrčky se zástrčkou neotáčejte. Místo toho uchopte manžetu zástrčky a odpojte ji tak, že ji vytáhnete
přímo ze zásuvky.
Pokud zatáhnete jinde než za manžetu zástrčky, kabel neodpojíte.
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4.2.4

Připojení kabelu ušní spojky pro testování ABR
Pro měření ABR můžete použít buď ušní sondu, nebo kabel ušní spojky s ušními spojkami. Hlavní výhodou použití kabelu ušní
spojky je, že po zahájení testu lze testovat obě uši současně nebo postupně. Pro měření ABR použijte kabel ušní spojky.
Hlavní výhodou kabelu ušní spojky je, že po zahájení testu můžete testovat obě uši zároveň nebo jedno po druhém.

1.

Položte přístroj AccuScreen přední částí dolů.
Manžeta zástrčky kabelu ušní spojky a barevné ohraničení zásuvky ušní spojky jsou modré.

2.

Zarovnejte výběžky na zástrčce se zářezy v modře ohraničené zásuvce na horním konci přístroje AccuScreen.

3.

Opatrně zasuňte zástrčku do zásuvky sondy. Správné zasunutí zástrčky nevyžaduje použití síly.

Odpojení kabelu
Poznámka: Při odpojování kabelu ušní spojky netahejte zástrčku za kabel. Místo toho zatáhněte za manžetu šedého
konektoru.
Při odpojování zástrčky se zástrčkou neotáčejte. Místo toho uchopte manžetu zástrčky a odpojte ji tak, že ji vytáhnete
přímo ze zásuvky.
Pokud zatáhnete jinde než za manžetu zástrčky, kabel neodpojíte.
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4.3

Příprava testovacího prostředí
Fyzikální prostředí
•

Ujistěte se, že testovací prostředí je co nejtišší. Čím bude místnost tišší, tím bude testování přesnější a rychlejší.

•

Zkontrolujte, zda testování neprobíhá pod klimatizací nebo před větrákem či ventilátorem.

•

Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenacházejí mobilní telefony, hovořící lidé apod.

Hygienická opatření
•

Dodržujte všechny stanovené postupy pro prevenci šíření infekcí platné pro prostředí, ve kterém pracujete.

•

Tělo sondy, kabel sondy a zástrčku sondy očistěte před použitím u každého pacienta nebo pokud je jejich povrch
viditelně znečištěný.

•

Kabel elektrody ABR a zástrčku kabelu elektrody očistěte před použitím u každého pacienta nebo pokud je jejich povrch
viditelně znečištěný.

•

K očištění povrchů použijte sterilní ubrousek napuštěný alkoholem a počkejte, až budou tělo sondy, kabel sondy
a zástrčka sondy zcela suché.

Poznámka: Sterilní ubrousek napuštěný alkoholem obvykle obsahuje 70 % izopropylalkohol. Pro zajištění účinnosti
dezinfekčního prostředku je důležité, aby byl dezinfekční prostředek v kontaktu s povrchem po dobu stanovenou výrobcem.

4.4

•

Vždy používejte nové ušní koncovky.

•

Vždy používejte nové elektrody ABR.

•

Vždy používejte nové ušní spojky.

Příprava pacienta
Screening sluchu novorozence
Screening sluchu novorozenců pomocí OAE a ABR se provádí nejlépe, když dítě spí. Ideální doba je, když je dítě
nakrmené a přebalené.
Pro testování ABR se doporučuje novorozence pevně zavinout. Zavinutí má pro novorozence velmi uklidňující účinek.
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4.4.1

Příprava pacienta na zavedení ušní sondy
Obecná příprava pacienta
1.

Polohujte pacienta tak, abyste měli snadný přístup k vyšetřovanému uchu.

2.

Uchopte boltec a jemně jím zatáhněte dozadu a mírně od hlavy pacienta.

3.

Podívejte se do zvukovodu.
Pokud vidíte zjevné zúžení zvukovodu, pak pravděpodobně není rovný.
Protože jsou zvukovody novorozenců velmi měkké, snadno se jim tlakem změní tvar.
V takovém případě počkejte, dokud se zvukovod nevrátí do původního tvaru.
Uvolněte boltec a zkuste to znovu. Jemné masírování této oblasti může pomoci zvukovod
uvolnit.

4.

4.4.2

Prohlédněte zvukovod a ujistěte se, že je bez vernixu nebo nečistot, protože ty mohou
ovlivnit výsledek testu.

Nasazení ušní koncovky na sondu

1.

Vyberte ušní koncovku, která vyhovuje zvukovodu pacienta. Abyste zvolili nejvhodnější velikost, můžete vyzkoušet
více velikostí.

2.

Ušní koncovku nasunujte jemně na hrot sondy, dokud není pevně usazena na základně sondy. Ušní koncovku je
mnohem snazší nasadit a sejmout, když ji mírně otočíte. Při tomto postupu se ujistěte, že sondu držíte za tělo sondy
a ne za kabel.

Upozornění: Dbejte na to, abyste ušní koncovku jemně nasadili na hrot sondy tak, aby byla pevně usazena na základně
sondy.
Poznámka: Přesné testování je zaručeno pouze tehdy, pokud používáte dodávané ušní koncovky.
Poznámka: Ušní koncovku lze použít pro obě uši. Pokud máte podezření na infekci v jednom uchu, vyměňte ušní koncovku
a očistěte hrot sondy nebo ji před testováním druhého ucha vyměňte za náhradní.
Upozornění: Použití sondy s nevhodnou velikostí ušní koncovky nebo použití nadměrné síly může podráždit zvukovod.
Poznámka: V případě, že se objeví chyba sondy, zkontrolujte, zda jsou kanálky hrotu sondy volné (viz Údržba a čištění, 69)
a zda je sonda připojena.
Viz také Test sondy, 58.
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4.4.3

Zavedení sondy s ušní koncovkou do zvukovodu pacienta

1.

Po nasazení ušní koncovky na sondu jemně zatáhněte za boltec směrem dozadu a mírně dolů a sondu zasuňte do
zvukovodu tak, že vyvinete mírný tlak a současně budete při zavádění sondou jemně otáčet.
Vizuálně ověřte správné nasazení.
Sondu lze zasunout tak, aby kabel sondy směřoval buďto nahoru, nebo dolů, podle toho, který směr je nejvhodnější.
Ujistěte se, že je sonda dobře usazena. Jakákoli netěsnost může zvýšit dobu trvání testu z důvodu úniku
zvuku, nadměrného hluku nebo obojího.
Připevněním svorky k oděvu pacienta nebo k lůžkovině zajistěte kabel sondy.

Poznámka: Ujistěte se, že během testování není kabel v kontaktu s žádným chvějícím se povrchem.
Upozornění: V případě poranění ucha či zvukovodu s měřením nezačínejte.

2.

Pokud jste zvolili test ABR, musíte také správně nasadit elektrody.
Viz Umístění elektrod pro test ABRna straně 33.
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4.4.4

Umístění elektrod pro test ABR
Příprava pokožky
Poznámka: K přípravě pokožky nepoužívejte tampony napuštěné alkoholem ani jiné čisticí prostředky, které obsahují alkohol,
protože mohou způsobit vysušení pokožky, což vede k vyšší impedanci pokožky.
1.

Elektrody umístěte na pacienta následujícím způsobem:

Červená Na zátylek

2.

Černá

Na lícní kost (společná nebo zemnicí elektroda)

Bílá

Na horní část čela

Ujistěte se, že elektrody těsně přiléhají ke kůži.

Varování: Hydrogel elektrod může vyschnout. Ujistěte se, že jsou použité obaly řádně uzavřeny.
Vyschlý hydrogel může způsobit neočekávaně vysokou impedanci elektrody. Pokud máte podezření, že je hydrogel elektrod
suchý, elektrody vyměňte.
Poznámka: Černá elektroda (společná nebo zemnicí elektroda) může být alternativně umístěna na hrudník nebo rameno
dítěte. Červená a bílá elektroda však musí být umístěna každá tak, jak je uvedeno, tedy na zátylku a na horní části čela. Jiná
umístění elektrod nebyla ověřena.
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4.4.5

Nasazení ušních spojek
Upozornění: Modrý a červený adaptér ušní spojky nezasouvejte přímo do zvukovodu pacienta. Používejte je pouze
s nasazenými ušními spojkami.
Poznámka: Ušní spojky používejte pouze s kabelem ušní spojky, nikoli s ušní sondou.

Ušní spojky

A.
B.

Konektor kabelu
Kabel ušní spojky

C.
D.

Modrý adaptér ušní spojky pro levé ucho
Červený adaptér ušní spojky pro pravé ucho

1.

Než připojíte ušní spojky, přiložte elektrody na čelo, krk a lícní kost dítěte.
Viz Umístění elektrod pro test ABRna straně 33.

2.

Vložte adaptér ušní spojky do trubičky v horní části každé ušní spojky.

3.

Odlepte ochrannou fólii ušní spojky.

4.

Nasaďte ušní spojku s červeným adaptérem na pravé ucho dítěte a ušní spojku s modrým adaptérem na levé ucho
dítěte.

Ušní spojky lze umístit tak, aby kabely směřovaly buďto nahoru, nebo dolů, podle toho, který směr je nejvhodnější.
Poznámka: Chcete-li kabely ušní spojky vyjmout, netahejte přímo za kabel. Místo toho je držte za adaptér ušní spojky.

34

Uživatelská příručka pro přístroj Madsen AccuScreen OAE a ABR screener

5

Testování pomocí přístroje AccuScreen
Před zahájením testování:
1.

Rozhodněte se, na kterém uchu chcete test provést.

2.

Rozhodněte se, který test chcete provést.

3.

5.1

–

Test TEOAE, 36

–

Test DPOAE, 40

–

Test ABR, 46

Postupujte tak, jak je uvedeno v oddíle Příprava k testování, 27.

Začínáme testovat
Můžete si vybrat mezi dvěma způsoby spuštění testu:
• Rychlé testování
•

Běžné testování

Rychlé testování
1.

Stiskněte tlačítko Rychlý test (

).

Výběr testu závisí na typu zařízení, konfiguraci zařízení a na tom, které kabely
jsou připojeny.
2.

Popisy testů naleznete v oddílech:
–

Test TEOAE, 36

–

Test DPOAE, 40

–

Test ABR, 46

Poznámka: Výsledky testů se neukládají.
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Běžné testování
1.

Vyhledejte pacienta (viz Vyhledání pacienta, 25) nebo přidejte nového
pacienta (viz Přidání nového pacienta, 23).

2.

Stiskněte tlačítko OK (
) na obrazovce New Patient (Nový pacient) nebo Patient Details (Údaje o pacientovi).
Zobrazí se obrazovka Test Menu (Nabídka testu) pacienta.
Výběr testu závisí na typu zařízení, konfiguraci zařízení a na tom, které kabely
jsou připojeny.
Výběr dostupných testů lze nakonfigurovat (viz uživatelská příručka AccuLink).

3.

Popisy testů naleznete v oddílech:
–

Test TEOAE, 36

–

Test DPOAE, 40

–

Test ABR, 46

5.2

Test TEOAE

5.2.1

Spuštění testu
1.

Chcete-li spustit test, stiskněte tlačítko Start (
) vedle označení TEOAE,
které odpovídá uchu, do kterého jste umístili sondu.

Před zahájením vlastního testu proběhne kalibrace.
Test se spustí automaticky po dokončení kalibrace.
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5.2.2

Test TEOAE
Zobrazí se průběh testu.

Stisknutím tlačítka Stop (

) test zastavíte. Test bude uložen jako neúplný test.

Podrobné informace o testu
Ukazuje, které ucho je testováno.

A. Platné vrcholy
B. Vyšší frekvence emisí
C. Nižší frekvence emisí

Na grafickém displeji se zobrazují
vrcholy splňující testovací kritéria.
Tento graf je statistický.

Platný vrchol
Zobrazí se, že intenzita vrcholu je platná a počítá se pomocí počitadla vrcholů.
Počitadlo vrcholů
Test musí zaznamenat celkem alespoň 8 platných vrcholů ve střídavých směrech
(počítáno nad i pod střední hodnotou), aby bylo možno vyhodnotit jako
Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva).

Umístění sondy

Pokud je zapnuta funkce Probe Fit Assistant (Asistent uložení sondy), tento
proužek ukáže kvalitu umístění sondy. Čím je proužek delší, tím lépe je sonda
umístěna. Pokud je umístění sondy dobré, indikátorový proužek svítí zeleně;
pokud je proužek šedý, upravte sondu tak, abyste dosáhli lepšího umístění.
(Funkce Probe Fit Assistant je ve výchozím nastavení vypnuta. V aplikaci
AccuLink lze tuto funkci zapnout nebo vypnout.)
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Podrobné informace o testu

Šum

Aktuální hladina šumu. Ujistěte se, že je hladina šumu co nejnižší. Vysoká hladina
šumu může znamenat vysokou hladinu okolního hluku nebo hlučného pacienta.

Artefakt

Zobrazuje průměrnou úroveň artefaktů v procentech. Míra artefaktů
(pocházejících z šumu) by měla být pokud možno nižší než 20 %.
Přítomnost artefaktů může znamenat vysokou hladinu okolního hluku nebo
hlučného pacienta. V těchto případech zkontrolujte podmínky testu a ujistěte
se, že je sonda dobře umístěna.

Stabilita
Zobrazuje se průměrná míra stability sondy v procentech. Stabilita stimulu
(vycházející ze stability sondy) by měla být pokud možno vyšší než 80 %.

Průběh

Zobrazuje se čas, který uplynul pro aktuální testovanou frekvenci. Pokud nebude
pro aktuální frekvenci výsledek Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva),
testovaná frekvence se ukončí. Maximální doba závisí na okolních podmínkách
šumu. Pokud jsou podmínky testu optimální, ale není naměřena žádná odezva,
pak je frekvence ukončena dříve, než ukazatel průběhu dosáhne konce.

Doba trvání testu u kojenců
Méně než 10 sekund u kojenců s normálním sluchem za podmínek, kdy je ticho, obecně to ovšem velmi závisí na podmínkách
testu.

5.2.3

Výsledky testu TEOAE
Po dokončení testu se data uloží a výsledek se zobrazí na obrazovce.
Stisknutím tlačítka OK (

) se vrátíte do nabídky Test Menu (Nabídka testu).

Výsledek Pass / Jasná odezva
Pokud je výsledkem Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva), zobrazí se pouze graf.
•

Výsledek Pass/Clear Response znamená, že pacient má normální funkci vnějších
vláskových buněk v oblasti odpovídající testovanému signálu.

•

Výsledek Pass/Clear Response je určen statistickým algoritmem založeným na
váženém průměrování, které zajišťuje detekci s prokázanou vysokou specificitou
a senzitivitou. Výsledek Pass/Clear Response není třeba dále interpretovat.
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Výsledek Refer / Bez jasné odezvy
Pokud je výsledek Refer/No Clear Response (Refer/Bez jasné odezvy), zobrazí
se podrobné výsledky přímo pod grafem.
Výsledek Refer/No Clear Response:
• Výsledek Refer/No Clear Response je „dobrý“, pokud úrovně artefaktu
a stimulu nepřekračují kritické meze (viz níže), což znamená, že podmínky testu
byly dobré.
•

Výsledek Refer/No Clear Response je „špatný“, pokud byly překročeny úrovně
artefaktu a stimulu, což znamená, že podmínky testu nebyly optimální.
V takovém případě by měl být pacient znovu podroben testu.
Pokud indikátor pro umístění sondy ukazuje, že sonda byla špatně umístěna,
je třeba sondu upravit a pacienta znovu otestovat.

Výsledek Refer/No Clear Response se může objevit z mnoha důvodů, z nichž nejvýznamnější může být ten, že pacient může
mít percepční ztrátu sluchu.
Při interpretaci výsledku Refer/No Clear Response však vždy zohledněte níže uvedené faktory. Je možné zlepšit kvalitu
testu, a tak při opakování testu dosáhnout výsledku Pass/Clear Response. V případě výsledku Refer/No Clear Response
se vždy doporučuje test opakovat.
Při interpretaci výsledku Refer/No Clear Response však vždy zohledněte níže uvedené faktory:
• Poruchy v přenosu zvuku jsou bezesporu nejvýznamnější příčinou toho, že emise nejsou detekovány. Abyste tuto
skutečnost vyloučili, vždy se ujistěte, že hrot sondy a zvukovod nejsou ucpány ušním mazem nebo vernixem.
Vyčistěte sondu, vyměňte ušní koncovku a pak test znovu zopakujte. Během kalibrace zkontrolujte indikátor pro
umístění sondy a podle potřeby sondu upravte tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita umístění sondy.
•

Pokud nebyly podmínky testu optimální (příliš velký šum, příliš neklidný pacient atd.), doporučujeme test
opakovat. V případě potřeby použijte akustickou kabinu nebo místnost, kde je co nejnižší okolní hluk.

Hodnoty artefaktu a stimulu
Pokud je hodnota artefaktu (zamítnutí artefaktu) vyšší než 20 %, může to znamenat, že test je ovlivněn šumem. Pokuste se
zlepšit podmínky testu a test zopakujte.
Pokud je hodnota stimulu (stabilita stimulu) nižší než 80 %, je možné, že se sonda posunula nebo není umístěna tak, aby
mohla odezvu zaznamenat. Pokuste se změnit polohu sondy a test zopakujte.
Poznámka: Retrokochleární nedoslýchavost nelze pomocí testů TEOAE zjistit.

Test nedokončen
Pokud byl test zastaven, zobrazí se chybové hlášení a podrobné výsledky.
Obrazovka s výsledky je jiná, pokud se test nezdařil nebo byl během kalibrace
přerušen.
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5.3

Test DPOAE
DPOAE jsou odezvy vytvořené vnitřním uchem na dvoutónovou stimulaci. Pro každou testovanou frekvenci je přítomna
dvojice tónů. Frekvence jednoho z přítomných tónů se nazývá F1 a úroveň tohoto tónu se nazývá L1. Druhý tón se nazývá
F2 a jeho úroveň je L2.

5.3.1

Protokol testu DPOAE
Test se provádí měřením frekvencí v sestupném pořadí; výsledky se zobrazují se zvyšujícími se frekvencemi zleva
doprava. Frekvence, které se testují, závisí na nastavení; standardní frekvence jsou:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Pár L1/L2 je 59/50 dB SPL. Zobrazí se jen F2.

5.3.2

Spuštění testu
Spuštění testu:
1. Zvolte test a ucho (L – levé nebo R – pravé), do kterého jste sondu umístili.
2.

Stiskněte tlačítko Start (

).

Kalibrace a test reproduktorů se provádí před zahájením vlastního testu.

Kalibrace
Pokud sonda není správně umístěna, upravte její polohu.

Zkouška reproduktoru
Po kalibraci je provedena zkouška reproduktorů za účelem zajištění správné funkce
obou reproduktorů.

Test se spustí automaticky po dokončení kalibrace.
Hlášení „Nedokončen“
Pokud se zobrazí hlášení Incomplete (Nedokončen):
• Znovu nasaďte sondu a zkontrolujte, zda je správně usazena.
•

Stisknutím tlačítka Start (

) test znovu spustíte.
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5.3.3

Test DPOAE

Průběh testu se zobrazuje na displeji.
V horní části obrazovky se zobrazí testované ucho a aktuálně testovaná frekvence.

Popis sloupcového grafu a dalších údajů je uveden v tabulce Podrobné informace
o testu níže.

V případě potřeby stiskněte tlačítko Přeskočit (

•

) a frekvenci přeskočte.

Počet testovaných frekvencí lze nakonfigurovat. Viz uživatelská příručka AccuLink.
V případě potřeby test zastavte stisknutím tlačítka Stop (
uložen jako neúplný test.

•

). Test bude

Podrobné informace o testu
Zobrazuje se testované ucho.

Sloupcový graf

Šum
Zaznamenaná odezva DPOAE: Absolvovaná frekvence
Frekvence DPOAE, která je testována, vynechána nebo
předána k dalšímu vyšetření

Výška sloupců představuje amplitudu šumu/odezvy.
Testovací frekvence jsou uvedeny pod sloupcovým grafem.
Protokoly testů lze nakonfigurovat (viz uživatelská příručka AccuLink).
U standardního testu DPOAE jsou 4 frekvence s tím, že se nejprve
testuje frekvence 5 kHz.
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

Výchozí kritérium pro výsledky Pass/Clear Response a Refer/No Clear Response je 3/4. Test se automaticky zastaví,
pokud 3 frekvence mají výsledek Pass/Clear Response nebo 2 frekvence mají výsledek Refer/No Clear Response.
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Podrobné informace o testu

DPOAE

Odezva při aktuální testovací frekvenci.

Noise (Šum)

Aktuální hladina šumu. Ujistěte se, že je hladina šumu nízká.

Progress (Průběh)

Zobrazuje se čas, který uplynul pro aktuální testovanou frekvenci.
Pokud nebude pro aktuální frekvenci výsledek Pass/Clear
Response (Pass / Jasná odezva), testovaná frekvence se ukončí.
Maximální doba závisí na okolních podmínkách šumu. Pokud jsou
podmínky testu optimální, ale není naměřena žádná odezva, pak
je frekvence ukončena dříve, než ukazatel průběhu dosáhne
konce.

Doba trvání testu – běžný test DPOAE
Přibližně 10 sekund u pacientů s normálním sluchem za tichých podmínek, avšak velmi záleží na podmínkách testu
obecně.

5.3.4

Výsledky testu DPOAE
Po dokončení testu se data uloží a výsledek se zobrazí na obrazovce. Popis tlačítek, jež
máte k dispozici, naleznete v oddíle Možnosti na obrazovkách s výsledky testů, 49.
Níže uvedené definice výsledků Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva) a Refer/No Clear Response (Refer / Bez
jasné odezvy) se vztahují pouze na výchozí protokol DPOAE pro přístroj AccuScreen. Informace o protokolech
upravených podle požadavků naleznete v uživatelské příručce AccuLink.

Výsledek Pass / Jasná odezva
Jednotlivá frekvence odezvy Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva) je určena
statistickým algoritmem založeným na váženém průměrování, což zajišťuje vysokou
citlivost detekce. Výsledek Pass/Clear Response pro jednotlivou frekvenci znamená,
že má pacient v době testování normální funkci vnějších vláskových buněk v příslušné
frekvenční oblasti hlemýždě.
Celý test je úspěšně ukončen s výsledkem Pass/Clear Response, pokud se podařilo
zaznamenat DPOAE alespoň pro 3 ze 4 frekvencí.

Poznámka: Retrokochleární nedoslýchavost nelze pomocí testů DPOAE zjistit.
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Výsledek Refer / Bez jasné odezvy
Výsledek Refer/No Clear Response (Refer/Bez jasné odezvy) znamená, že alespoň
u 2 frekvenčních pásem ze 4 nebylo možné detekovat žádnou významnou odezvu
DPOAE.
Výsledek testu DPOAE specifikuje každou testovanou frekvenci. To usnadňuje
rozhodování o dalších postupech. Výsledek Pass/Clear Response (Pass/Jasná odezva)
pro jednu frekvenci znamená téměř normální funkci vnějších vláskových buněk
v příslušné frekvenční oblasti hlemýždě.
Obvyklými příčinami nedetekování jsou hlučné testovací podmínky nebo špatné
umístění sondy. U testu DPOAE to platí zejména pro nejnižší frekvence. Z toho důvodu
nízkofrekvenční výsledek Refer/No Clear Response s vysokofrekvenčním výsledkem
Pass/Clear Response jsou významným indikátorem toho, že podmínky testu nebyly
optimální. Měli byste podmínky testu zlepšit a test zopakovat.

Test nedokončen
Pokud byl test zastaven, zobrazí se chybové hlášení.
Pokud se test nezdařil nebo byl během kalibrace přerušen, obrazovka s výsledky se liší
od té, která je vyobrazena.
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5.4

Test ABR
Testy ABR jsou identické, s výjimkou hladiny dB, při které se testy provádějí. Tato hladina je uvedena v názvech testů: ABR

30, ABR 35, ABR 40, a ABR 45.

Mobilní telefony, elektricky ovládané stoly nebo panely a další podobná zařízení mohou vydávat hluk, který může ovlivnit
měření ABR a vést k chybným doporučením k dalšímu vyšetření. Dbejte na to, abyste testování prováděli mimo dosah
takových zdrojů hluku.

5.4.1

Spuštění testu
1.

Elektrody umístěte na pacienta tak, abyste zajistili dostatek času pro jejich dobré přilnutí ke kůži, například zatímco
vysvětlujete příbuzným průběh testu. (Viz Umístění elektrod pro test ABR, 33.)

2.

Připojte kabel elektrody.

3.
4.

Připevněte sondu nebo ušní spojky pomocí kabelu ušní spojky. Displej ABR se automaticky změní.
Rozhodněte se, na kterém uchu chcete test provést, a připravte pacienta, jak je popsáno v oddíle Příprava pacienta, 30.

Testování jednoho ucha
1. Zvolte test a ucho (L – levé nebo R – pravé), do kterého jste sondu umístili.
2.

Stiskněte tlačítko Start (

).

Testování obou uší
Při testování s ušními spojkami se zobrazí tlačítko Binaural. Stisknutím tlačítka Binaural (
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5.4.2

Testování impedance a kalibrace
Před zahájením vlastního testu se provede testování impedance elektrod a následná
kalibrace.
Všechny indikátory stimulů, impedance čela, zátylku a rovnováhy by měly být zelené
(viz Testování impedance a kalibrace, 45). Test lze spustit i v případě, že indikátory
jsou žluté.
Tlačítko Start je šedé, dokud nejsou hodnoty Stimulu a Impedance v pořádku.

Indikátory testu impedance

Stimulus (Stimul)

Probíhá kalibrace akustického podnětu.
Pokud jsou hodnoty Impedance a Balance (Vyvážení) v pořádku OK (zelené), stiskněte tlačítko Start
(
) a spusťte test. (V závislosti na konfiguraci zařízení se test může spustit automaticky, když jsou
indikátory zelené nebo žluté.)

Červená (zátylek)
Červený údaj udává součet impedance kůže červené a černé (společné nebo zemnicí) elektrody.
Bílá (v horní části čela)
Bílý údaj udává součet impedance kůže bílé a černé (společné nebo zemnicí) elektrody.
Barevné označení
Zelená / méně než 4 kΩ: Dobré
Žlutá / 4 až 12 kΩ: Normální
Červená / více než 12 kΩ: Špatné
Testování není možné; tlačítko Start je deaktivováno; lze stisknout pouze tlačítko Stop.
Vyvážení
Udává rozdíl impedance kůže bílé a červené elektrody. Tato hodnota
by měla být také poměrně nízká (méně než 4 kΩ):
Zelená / 0 až 2 kΩ: Dobré
Žlutá / 2 až 4 kΩ: Normální
Červená / více než 4 kΩ: Špatné
Testování není možné; tlačítko Start je deaktivováno; lze stisknout pouze tlačítko Stop.
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Pokud jsou hodnoty impedance vysoké

5.4.3

1.

Ujistěte se, že je kabel elektrody připojen k přístroji AccuScreen.

2.

Ujistěte se, že jsou elektrody správně umístěny.

3.

Ujistěte se, že jsou místa na kůži čistá.
Před testováním pomocí vody a měkkého hadříku řádně očistěte místa na kůži určené pro umístění všech tří elektrod.

4.

V případě potřeby připojte nové elektrody, abyste vyzkoušeli, zda sníží hodnoty impedance.

5.

) spustíte test. (V závislosti na konfiguraci zařízení se test může spustit automaticky, když
Stisknutím tlačítka Start (
jsou indikátory zelené nebo žluté.)

Test ABR
Průběh testu se zobrazuje na displeji.

Pozastavení testu
• V případě potřeby můžete test pozastavit stisknutím tlačítka Pauza (
náhle ovlivněn šumem nebo pohyby.

), například pokud test probíhá dobře, ale je

Stisknutím tlačítka Pauza se uloží data, která byla do tohoto okamžiku zaznamenána.
Toto pozastavení zabrání tomu, aby byla zaznamenaná data ovlivněna šumem nebo pohyby.
Ve výchozím nastavení lze test pozastavit maximálně na 5 minut. (Maximální dobu pozastavení lze
nakonfigurovat v aplikaci AccuLink.)
•

Stisknutím tlačítka Start (

) test znovu spustíte.

Zastavení testu
• V případě potřeby test zastavte stisknutím tlačítka Stop(
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Podrobné informace o testu
Ukazuje, které ucho je testováno.

Testování jednoho ucha

Testování obou uší

ABR

Zobrazí se odezva ABR.

EEG

Je to údaj o amplitudě celkového zaznamenaného potenciálu. Čím bude tato
hodnota nižší, tím bude test snadnější. Pokud budou signály elektrod značně vysoké
(poruchy, svalové artefakty), nebudou data naměřená během této doby brána
v úvahu.

Impedance

Tyto hodnoty impedance jsou aktualizovány a zobrazovány každých 20 sekund.

Průběh

Zobrazuje se čas, který uplynul pro aktuální testovanou frekvenci. Pokud nebude
pro aktuální frekvenci výsledek Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva),
testovaná frekvence se ukončí. Maximální doba závisí na okolních podmínkách
šumu. Pokud jsou podmínky testu optimální, ale není naměřena žádná odezva, pak
je frekvence ukončena dříve, než ukazatel průběhu dosáhne konce.
Samotný test je jako závod mezi Průběhem a ABR:
• Pokud vyhraje Progress (Průběh), výsledkem je Refer/No Clear Response
(Refer / Bez jasné odezvy).
•

Pokud vyhraje ABR, výsledkem je Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva).

Pauza

Stisknutím tlačítka test pozastavíte.

Doba trvání testu u kojenců
Testování jednoho ucha:
Přibližně 1,5 minuty u kojenců s normálním sluchem za tichých podmínek, avšak velmi záleží na podmínkách testu.

Testování obou uší:
Přibližně 3 minuty u kojenců s normálním sluchem za tichých podmínek, avšak velmi záleží na podmínkách testu.
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5.4.4

Výsledky testu ABR
Po dokončení testu se data uloží a výsledek se zobrazí na obrazovce.
1. Popis tlačítek, jež máte k dispozici, naleznete v oddíle Možnosti na obrazovkách s výsledky testů, 49.
2.

Stisknutím tlačítka OK (

) se vrátíte do nabídky Test Menu.

Výsledek testu Pass / Jasná odezva
Pokud je výsledkem Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva), zobrazí se pouze graf.
•

Výsledek Pass/Clear Response znamená, že byla zjištěna odezva sluchového
mozkového kmene na širokopásmový stimul 30, 35, 40 nebo 45 dB nHL.
Tato metoda testuje především frekvence od 2 do 4 kHz, které nesou nejdůležitější
akustickou informaci pro vývoj řeči.

•

Výsledek Pass/Clear Response zaručuje, že lze s 99,5 % spolehlivostí vyloučit
významnou ztrátu sluchu v těchto frekvencích.

Výsledek testu Refer / Bez jasné odezvy
Pokud je výsledek Refer/No Clear Response (Refer / Bez jasné odezvy), zobrazí
se podrobné výsledky přímo pod grafem.
•

Výsledek Refer/No Clear Response může znamenat významnou ztrátu sluchu.

•

Výsledek Refer/No Clear Response může být také způsoben tím, že byla
odezva přehlušena příliš silným elektrickým šumem.

Příliš silný elektrický šum může vzniknout, pokud se dítě během testu pohybuje, saje nebo pláče. Elektrické rušení
mohou způsobovat i další elektrické spotřebiče a zářivky v okolí.
Dobrým znamením toho je, když se ukazatel ABR na displeji blíží kritériu Pass/Clear Response, ale výsledku Pass/Clear
Response nedosáhne. V takovém případě se pokuste zlepšit podmínky testu a test zopakujte.
Před odesláním pacienta k dalšímu kontrolnímu vyšetření se doporučuje zlepšit podmínky testu a test zopakovat:
• Je sonda dobře umístěna ve zvukovodu?
•

Jsou elektrody správně umístěny a správně přiléhají? I když zařízení hodnoty impedance akceptuje, často se vyplatí
pokusit se hodnoty impedance a zejména rozdíly impedancí snížit. Šum v kabelu elektrody silně závisí na hodnotách
impedance.

•

Je pacient v klidu a nemá svalové napětí? Je třeba si uvědomit, že elektrické svalové artefakty mohou vznikat
v důsledku nepohybujících se, ale napjatých svalů (izometrická kontrakce). Zkontrolujte, zda se tento stav
neprojevuje zejména na zátylku.

•

Jsou v okolí nějaké zdroje elektrického šumu? Zejména zařízení poháněná motorem, jako jsou čerpadla, mohou
způsobovat silný šum, který je někdy zařízením akceptován, ale může být příliš vysoký, pokud má například odezva
nízkou amplitudu. Může být vhodné přemístit se na testování do jiné místnosti.

•

Je v okolí akustický šum? Vysoká hladina šumu by mohla stimul maskovat.

•

Pokud je přístroj AccuScreen vystaven silnému působení elektromagnetického pole, může dojít k nežádoucímu šumu,
který může narušit průběh testování. Existuje mnoho typů elektrických zařízení, jako jsou např. mobilní telefony, které
mohou vytvářet elektromagnetická pole. Doporučujeme omezit používání těchto zařízení v blízkosti přístroje
AccuScreen.
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Test nedokončen
Pokud byl test zastaven, zobrazí se chybové hlášení.

5.5

Možnosti na obrazovkách s výsledky testů
Možnosti výsledků testu

Přidat komentáře

Chcete-li k výsledkům testu přidat komentář, stiskněte tlačítko Komentáře. Tato úloha vás přesměruje na
obrazovku Comments (Komentáře), kde můžete vybrat přednastavené komentáře nebo přidat vlastní
komentář. Viz Přidání komentáře k testu, 50.

Tisk výsledků
Viz Tisk, 54.

Testování druhého ucha

Spustí se test na druhém uchu.

Start

Pokud chcete test opakovat, stiskněte tlačítko Start.

OK

Stisknutím tlačítka se vrátíte do nabídky Test Menu (Nabídka testu), abyste mohli otestovat druhé ucho,
nebo pokračovat v jiném typu testu.

1.

Stisknutím tlačítka OK (

) se vrátíte do nabídky Test Menu.

2.

Po dokončení testu daného ucha se tlačítko Start změní a zobrazí výsledek.
Tlačítka zobrazují nejlepší, nejaktuálnější test. Stisknutím příslušného tlačítka zobrazíte výsledek.

Pass / Jasná odezva
Refer / Bez jasné odezvy
Nedokončeno
3.

Tlačítko Binaurální test (
) pro testování ABR, pokud je zobrazeno, se nemění. Když jej
stisknete, spustí se nový binaurální test.
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5.6

Přidání komentáře k testu
Můžete si vybrat ze seznamu standardních komentářů, nebo přidat vlastní komentář.
Přednastavené komentáře můžete upravit v aplikaci AccuLink a poté je nahrát do přístroje AccuScreen.

5.6.1

5.6.2

Přidání standardního komentáře
1.

Chcete-li přidat standardní komentář, stiskněte tlačítko Přidat komentáře (
) na obrazovce Test Result (Výsledek
testu).
Zobrazí se obrazovka Comments (Komentáře). Pokud již k testu byly komentáře přidány, jsou zde označeny.

2.

Na obrazovce Comments (Komentáře) můžete vybrat přednastavený komentář,
který lze použít pro daného pacienta nebo podmínky testu. Komentáře lze
nakonfigurovat v softwaru AccuLink.

3.

Stisknutím tlačítka OK (

) změny uložte.

Přidání nového komentáře
Můžete přidávat komentáře z obrazovek s výsledky jednotlivých testů a z Nabídky testu pacienta.
1.

Chcete-li přidat nový komentář, stiskněte tlačítko Přidat komentáře (
Zobrazí se obrazovka Add comment (Přidat komentář).

2.

Pomocí níže popsaných funkcí pro zadávání údajů vložte jeden nebo více
komentářů.

3.

Stisknutím tlačítka OK (

) změny uložte.
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5.6.3

Zobrazení komentářů
Komentáře si můžete prohlédnout na obrazovkách s výsledky jednotlivých testů a z Nabídky testu pacienta.
1.

Chcete-li zobrazit komentář, stiskněte tlačítko Zobrazit komentáře (

).

Zobrazí se obrazovka Comment (Komentář). Pokud již k testu byly komentáře přidány, jsou uvedeny zde.

5.7

Pokračování v testování druhého ucha
1.
2.
3.

5.8

Než budete pokračovat v testování druhého ucha, zkontrolujte, zda je sonda čistá. Viz také Údržba
a čištění, 69.
V případě potřeby změňte polohu pacienta tak, abyste mohli provést test druhého ucha, a vložte
sondu do ucha, které budete testovat.
Na obrazovce s výsledky testu stiskněte tlačítko Test druhého ucha (

). Test se spustí automaticky.

Zobrazení záznamu o provedeném testu pacienta
Pacient, který byl vyšetřen pomocí přístroje AccuScreen, obdrží výsledek buď Pass/Clear Response (Pass / Jasná odezva),
nebo Refer/No Clear Response (Refer / Bez jasné odezvy).
•

Pokud je výsledkem Pass/Clear Response, není třeba podnikat žádné další kroky.

•

Pokud je výsledek Refer/No Clear Response, doporučuje se pacienta znovu otestovat. Pokud pacient obdrží ještě
jeden výsledek Refer/No Clear Response, měl by být odeslán k dalšímu vyšetření.

Viz také Test TEOAE, 36; Test DPOAE, 40; Test ABR, 44.

5.9

Zobrazení testu
Provedené testy pacienta si můžete prohlédnout:
• z obrazovky Home (Úvodní obrazovka)
•

z obrazovky Patient Details (Údaje o pacientovi)

•

z nabídky Test Menu (Nabídka testu) daného pacienta

Z Úvodní obrazovky
1.

Na obrazovce Home stiskněte tlačítko Zobrazení testu (

2.

Vyberte pacienta. Zobrazí se obrazovka Test View (Zobrazení testu).

). Zobrazí se seznam pacientů, ze kterého můžete vybrat.

Z obrazovky Údaje o pacientovi
1.

V případě potřeby použijte k vyhledání pacienta funkce popsané v oddíle Vyhledání pacienta, 25.

2.

Vyberte jméno pacienta.

3.

Na obrazovce Patient Details (Údaje o pacientovi) stiskněte tlačítko Zobrazení testu (
Test View (Zobrazení testu).
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5.10

Obrazovka Zobrazení testu
Na obrazovce Test View (Zobrazení testu) jsou zobrazeny testy, které byly
u konkrétního pacienta provedeny. Testy jsou seřazeny podle data, přičemž poslední
testy jsou na začátku seznamu.
1.

Chcete-li zobrazit další testy, pokud jsou k dispozici, pomocí tlačítek se šipkami
se můžete posouvat nahoru nebo dolů v seznamu.
Na obrazovce Test View (Zobrazení testu) se objeví:
–

Typ provedených testů.

–

Na kterém uchu byl test proveden.

–

Datum a čas provedení testu.

Výsledky testů
•

Pass / Jasná odezva

•

Refer / Bez jasné odezvy

•

Nedokončeno

2.

Chcete-li zobrazit nebo vytisknout výsledky jednotlivých testů, stiskněte ikonu
výsledků. Stisknutím ikony se dostanete na obrazovku s výsledky testů.
Popis jednotlivých typů výsledků testů naleznete v oddíle:

3.

–

Výsledky testu TEOAE, 38

–

Výsledky testu DPOAE, 42

–

Výsledky testu ABR, 48

Stisknutím tlačítka Komentáře (
) zobrazíte komentáře k výsledkům
testu na obrazovce s výsledky konkrétního testu.
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6

Rychlý test
Pomocí funkce Quick Test (Rychlý Test) můžete provést rychlý test, aniž byste jej museli přiřadit ke konkrétnímu
pacientovi. Tato funkce je užitečná pro předvedení nebo testování přístroje AccuScreen.
Poznámka: Výsledky těchto testů se neukládají. Data z těchto testů proto nejsou k dispozici na obrazovkách Test View
(Zobrazení testu) a Print (Tisk).

6.1

Provedení rychlého testu
1.

Postupujte tak, jak je uvedeno v oddíle Příprava k testování, 27. Nepřidávejte však nového pacienta ani
nepřiřazujte test ke konkrétnímu pacientovi.

2.

Stiskněte tlačítko Rychlý test (
zobrazí typy testů.

3.

Stiskněte tlačítko Start (
) vedle testu, který chcete provést, a které
odpovídá uchu, které jste vybrali pro testování.

) na obrazovce Home (Úvodní obrazovka). Na obrazovce Quick Test (Rychlý test) se

Informace o testu viz Test TEOAE, 36; Test DPOAE, 40; Test ABR, 44.
Poznámka: Výsledky těchto testů se neukládají a nelze je vytisknout.
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7

Tisk
Výsledky z přístroje AccuScreen můžete vytisknout na tiskárně štítků (viz Tisk z přístroje AccuScreen, 54).
Pokud máte k počítači připojenou tiskárnu, můžete pro vytisknutí výsledků z přístroje AccuScreen použít také aplikaci
AccuLink (viz uživatelská příručka AccuLink).

7.1

Tisk z přístroje AccuScreen
Varování: Před provedením jakýchkoli tiskových výstupů se ujistěte, že pacient není v kontaktu s přístrojem AccuScreen,
a to tak, že z ucha pacienta vyjmete sondu nebo ušní spojky a odpojíte všechny elektrody.
Aby byly splněny bezpečnostní požadavky na systém zdravotnického prostředku, musí být připojení k tiskárně provedeno
vždy mimo dosah pacienta (min. 1,5 m / 5 stop od pacienta).
Poznámka: Test nelze provést, pokud je zařízení AccuScreen umístěno v dokovací stanici nebo připojeno k tiskárně.
Poznámka: Během tisku přístroj AccuScreen nevypínejte. Mohlo by to vést ke zkreslení měřených dat.
Poznámka: Pokud není tiskárna štítků připojena nebo je vypnutá, zobrazí se na obrazovce chybové hlášení.
Poznámka: Používejte pouze doporučenou tiskárnu štítků. Přístroj AccuScreen tiskárnu štítků automaticky rozpozná.
Poznámka: Tisk z přístroje AccuScreen neprovádějte, pokud kontrolka stavu tiskárny štítků signalizuje „Chlazení“ nebo
„Zahlcení vyrovnávací paměti“.
Poznámka: Dokovací stanice přístroje AccuScreen by neměla být připojena k počítači a tiskárně štítků současně.
Poznámka: Znovu nastavte štítky/papíry, abyste odstranili případné zaseknutí podavače papíru.

Před připojením dokovací stanice přístroje AccuScreen k počítači odpojte od dokovací stanice tiskárnu štítků.
1.

Ujistěte se, že dokovací stanice přístroje AccuScreen není připojena k počítači.

2.

Připojte kabel tiskárny štítků k dokovací stanici přístroje AccuScreen a umístěte přístroj AccuScreen do dokovací stanice.

3.

Zapněte tiskárnu.
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Výběr pacienta
1.

Zapněte přístroj AccuScreen a stiskněte tlačítko Tisk (

). Zobrazí se

seznam Print (Tisk).

2.

Vyberte pacienta. Zobrazí se obrazovka Test View (Zobrazení testu). V případě
potřeby si přečtěte oddíl Vyhledání pacienta, 25.
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Tisk
1.

Chcete-li vytisknout celý seznam z obrazovky Test View (Zobrazení testu),
stiskněte tlačítko Tisk (

).

Vytisknou se komentáře pacientů.

2.

Chcete-li si prohlédnout výsledek testu, stiskněte tlačítko Result
(Výsledek) vedle testu, který chcete vytisknout.

3.

Stiskněte tlačítko Tisk (

) na obrazovce Test Result

(Výsledek testu) konkrétního testu. Vytisknou se
komentáře k testům.
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7.2

Tiskové výstupy z tiskárny štítků
Na tiskových výstupech je uvedeno:
• Jméno pacienta (jméno, příjmení)
•

Identifikační údaje pacienta

•

Datum testování

•

Jméno vyšetřujícího

•

Typ testu

•

Výsledek vyšetření levého a/nebo pravého ucha, datum a čas

•

Všeobecné komentáře týkající se pacienta (spodní část tiskového výstupu)

Všechny výsledky
Nejaktuálnější a nejlepší výsledky všech testů tohoto pacienta jsou
spojeny do jednoho tiskového výstupu (Výsledky testů TEOAE/DPOAE/ABR).
Pokud pro určitý test nejsou k dispozici žádné výsledky, typ testu není uveden.

Jednotlivé výsledky
Vytiskne se poslední výsledek.
Pass / Jasná odezva

Refer / Bez jasné odezvy

Legenda
Legenda

L

•

Levé ucho

R

•

Pravé ucho

C

•

Jsou zde komentáře ke konkrétnímu testu. Pro zobrazení těchto komentářů je třeba vytisknout
jednotlivý výsledek.
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8

Testy kvality
V nabídce Quality Tests (Testy kvality) můžete vyzkoušet sondu a kabely připojené k přístroji
AccuScreen. Sondu a kabely je třeba vyzkoušet na začátku každého pracovního dne.
Poznámka: Vždy je třeba dodržovat místní předpisy a postupy.

8.1

Provádění testů kvality
1.

Stiskněte tlačítko Testy kvality (

) na obrazovce Home (Úvodní obrazovka).

2.

V nabídce Quality Tests (Testy kvality) máte přístup k typům testů kvality,
které jsou v přístroji AccuScreen k dispozici:

•

ProbeSonda. Test sondy, 58

•

Electrode cable (Kabel elektrody). Test kabelu elektrody, 60

•

Ear coupler cable (Kabel ušní spojky). Test kabelu ušní spojky, 61

•

Combined (Kombinovaný test: kabel elektrody –
kabel ušní spojky). Kombinace (kabel elektrody –
kabel ušní spojky), 63

8.2

Test sondy
Každý den před zahájením testování pacientů je třeba sondu vyzkoušet, abyste se ujistili, že funguje správně.
Poznámka: Před vložením sondy do testovací dutiny se ujistěte, že je hrot sondy vyčištěný.
Viz 11.4.1
Čištění vestavěné testovací dutiny, 73.
Test sondy můžete spustit dvěma způsoby:
• Provedení testu sondy, 59 vložením sondy do testovací dutiny přístroje AccuScreen.
•

V nabídce Testy kvality, 60
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8.2.1

Provedení testu sondy
1.

Do testovací dutiny vložte hrot sondy bez ušní koncovky.
Test se spustí automaticky.

Poznámka: Automaticky se test sondy nespustí např. když provádíte zadávání údajů pacienta.

Pokud sonda funguje správně, zobrazí se zpráva Probe OK (Sonda OK).

Pokud sonda nefunguje správně, zobrazí se zpráva Probe failed (Sonda
nefunguje). Zobrazí se také seznam možných chyb.

2.

Výsledek testu potvrdíte stisknutím tlačítka OK (

V případě potřeby test opakujte.
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8.2.2

8.3

V nabídce Testy kvality
1.

Hrot sondy bez ušní koncovky vložte do testovací dutiny na přístroji nebo
do externí testovací dutiny.

2.

Na obrazovce Quality Tests (Testy kvality) stiskněte tlačítko Sonda (

3.

Další informace naleznete v oddíle Provedení testu sondy, 59.

).

Test kabelu elektrody
Před zahájením testování pacientů je třeba kabel elektrody vyzkoušet, abyste se ujistili, že funguje správně.
1.

Připněte svorky elektrody na kovové lišty testeru ABR.

2.

Na obrazovce Quality Tests (Testy kvality) stiskněte tlačítko Kabel elektrody (
Pokud kabely elektrod fungují správně, zobrazí se zpráva Electrode cable OK
(Kabel elektrody OK).
Pokud kabel elektrody nefunguje správně, zobrazí se zpráva Electrode cable

failed (Kabel elektrody nefunguje).

3.

Výsledek testu potvrdíte stisknutím tlačítka OK (
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8.4

Test kabelu ušní spojky
Před zahájením testování pacientů je třeba kabel ušní spojky vyzkoušet, abyste se ujistili, že funguje správně. Test kabelu
ušní spojky se skládá ze dvou částí:
1.

Automatický test, kterým se zkontroluje, zda nedošlo k poškození kabelu.

2.

Ruční poslechová zkouška, kterou se zjišťuje, zda nejsou adaptéry ušních spojek ucpané.

Automatický test
1.

Vložte adaptéry ušních spojek do zásuvek na obou koncích testeru ABR.

2.

Na obrazovce Quality Tests (Testy kvality) stiskněte tlačítko Kabel ušní spojky
(

).

Pokud se zobrazí zpráva Ear Coupler OK (Ušní spojka OK), kabely ušních spojek
fungují správně.

Pokud se zobrazí zpráva Ear Coupler failed (Ušní spojka nefunguje), znamená to,
že alespoň jeden adaptér ušní spojky nebo kabel ušní spojky nefunguje správně.

3.

Výsledek testu potvrdíte stisknutím tlačítka OK (

61

).

Uživatelská příručka pro přístroj Madsen AccuScreen OAE a ABR screener
Ruční poslechový test
Poznámka: Abyste se ujistili, že kabely fungují správně, měli byste denně provádět poslechový test.
1.

Odejměte adaptéry ušních spojek z testeru ABR.
Chcete-li adaptér ušní spojky odejmout, netahejte za kabel. Místo toho uchopte adaptér ušní spojky.

2.

3.

Při poslechu pravého (červeného) adaptéru ušní spojky stiskněte tlačítko Kabel ušní spojky (

Quality Tests (Testy kvality).

) na obrazovce

Ujistěte se, že slyšíte stimul ABR.
Upozornění: Nevkládejte adaptér ušní spojky do zvukovodu!
Poznámka: Přístroj AccuScreen může signalizovat, že se test nezdařil. To je normální, protože test se provádí na volném
vzduchu, nikoli v testeru ABR.

4.
5.

Stisknutím tlačítka OK (

) potvrďte.

Při poslechu levého (modrého) adaptéru ušní spojky stiskněte tlačítko Kabel ušní spojky (

Quality Tests (Testy kvality).

6.

Ujistěte se, že slyšíte stimul ABR.

7.

Stisknutím tlačítka OK (

) na obrazovce

) potvrďte.

Pokud je z obou adaptérů ušní spojky slyšet zvukový stimul ABR, fungují správně.
Pokud neslyšíte zvuk z jednoho nebo obou adaptérů ušní spojky, mohou být adaptéry ušní spojky ucpané nebo
poškozené. Tyto adaptéry ušních spojek nepoužívejte ke screeningu.
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8.5

Kombinace (kabel elektrody – kabel ušní spojky)
Každý den před zahájením testování pacientů je třeba kabel elektrody a kabel ušní spojky vyzkoušet, abyste se ujistili, že
fungují správně. Kombinovaný test se skládá ze dvou částí:
1.

Automatický test, kterým se zjistí, zda nedošlo k poškození buď kabelu ušní spojky, nebo kabelu elektrody.

2.

Ruční poslechová zkouška, kterou se zjišťuje, zda nejsou adaptéry ušních spojek ucpané.

Automatický test
1.

Připněte svorky elektrody na kovové lišty testeru ABR.

2.

Vložte adaptéry ušních spojek do zásuvek na obou koncích
testeru ABR.

3.

Na obrazovce Quality Tests (Testy kvality) stiskněte tlačítko Combined
(

).

Pokud se zobrazí zpráva All tests OK (Všechny testy OK), kabely
elektrod a kabely ušních spojek fungují správně.

Pokud se zobrazí zpráva Test FAILED (Test se NEZDAŘIL), pak
jeden nebo více kabelů elektrod a/nebo kabelů ušních spojek
nefungují správně.

4.

Výsledek testu potvrdíte stisknutím tlačítka OK (
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Ruční poslechový test
1.

Odejměte adaptéry ušních spojek z testeru ABR.
Chcete-li adaptér ušní spojky odejmout, netahejte za kabel. Místo toho uchopte adaptér ušní spojky.

2.

3.

Při poslechu pravého (červeného) adaptéru ušní spojky stiskněte tlačítko Kabel ušní spojky (

Quality Tests (Testy kvality).

) na obrazovce

Ujistěte se, že slyšíte stimul ABR.

Upozornění: Nevkládejte adaptér ušní spojky do zvukovodu!
Poznámka: Přístroj AccuScreen může signalizovat, že se test nezdařil.
To je normální, protože test se provádí na volném vzduchu, nikoli v testeru ABR.

4.
5.

Stisknutím tlačítka OK (

) potvrďte.

Při poslechu levého (modrého) adaptéru ušní spojky stiskněte tlačítko Kabel ušní spojky (

Quality Tests (Testy kvality).

6.

Ujistěte se, že slyšíte stimul ABR.

7.

Stisknutím tlačítka OK (

) na obrazovce

) potvrďte.

Pokud je z obou adaptérů ušní spojky slyšet zvukový stimul ABR, fungují správně.
Pokud neslyšíte zvuk z jednoho nebo obou adaptérů ušní spojky, mohou být adaptéry ušní spojky ucpané nebo
poškozené. Tyto adaptéry ušních spojek nepoužívejte ke screeningu.
Poznámka: Automatické testy je třeba vždy provádět s adaptéry ušních spojek připojenými k testeru ABR. Pokud je
automatický test proveden bez připojení adaptérů ušních spojek k testeru ABR, může být test neúspěšný, i když je kabel
plně funkční.
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9

Nastavení přístroje AccuScreen
Konfiguraci přístroje AccuScreen můžete provést i z přístroje AccuLink (viz uživatelská příručka AccuLink).

AccuScreen

Přejděte do nabídky Nastavení (

) a nastavte čas/datum, jazyk, zvuk a jas. Můžete také zobrazit systémové informace.

AccuLink
Nastavení lze nakonfigurovat z aplikace AccuLink – viz uživatelská příručka AccuLink.

9.1

Datum/čas
Datum
Přejděte do nabídky Nastavení (
) > Time and Date (Čas a datum).
Je k dispozici několik formátů data.
Poznámka: Pokud opustíte obrazovku Time and Date (Čas a datum) stisknutím tlačítka OK, nastavení sekund se vynuluje.
Čas
Můžete nastavit 24hodinový formát hodin nebo 12hodinový formát hodin (am/pm).

9.2

Jazyk / Zvuk
Jazyk
Přejděte do nabídky Nastavení (

) > Language (Jazyk) a vyberte pro přístroj AccuScreen požadovaný jazyk.

Zvuk
Přejděte do nabídky Nastavení (
) > Sound (Zvuk) a vyberte pro přístroj AccuScreen zvuky.
Můžete nastavit kliknutí klávesy, zvuk výsledku nebo zvuk vypnout.

65

Uživatelská příručka pro přístroj Madsen AccuScreen OAE a ABR screener

9.3

Jas displeje
Přejděte do nabídky Nastavení (
Stiskněte tlačítko

(tmavý) nebo

) > Display Brightness (Jas displeje).
(světlý).

Poznámka: Světlý displej má vliv na spotřebu energie.
Poznámka: Stisknutím tlačítka Default (Výchozí) použijete výchozí nastavení displeje.

9.4

Systémové informace
Přejděte do nabídky Nastavení (
informace.

) > System info (Systémové informace). Můžete si zobrazit následující systémové

– Vydání firmwaru
– Verze hardwaru a sériové číslo
– Servis zařízení
– Připojená sonda
– Servis sondy
– Využití paměti
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10

Správa údajů v přístroji AccuScreen

10.1

Zadávání údajů do přístroje AccuScreen

10.1.1

Klávesnice
Chcete-li zadat nebo upravit údaje, vyberte znaky a číslice z klávesnice.
Klepnutím na Shift (

) napíšete velká písmena.

Dvojím stisknutím klávesy Shift (

) zapnete funkci Caps Lock.

Chcete-li zadat speciální znaky, stiskněte abc (
Po stisknutí 123,? (

).

) můžete zadávat čísla.

Stisknutím tlačítka (

) přesunete kurzor.

Stisknutím tlačítka OK (

10.2

) nebo çêü (

) potvrďte. Tímto potvrzením se dostanete do dalšího povinného pole.

Tlačítka funkcí
Pomocí tlačítek funkcí můžete vyhledávat pacienty a třídit, procházet a zobrazovat
historii testů provedených u pacientů.
Dostupné funkce jsou zobrazeny na panelu funkcí obrazovek přístroje AccuScreen.
Tyto funkce se na jednotlivých obrazovkách liší.

Klepněte na položku Vyhledání pacienta (
).
Zadejte jméno pacienta.
) pacienta vyhledejte.
Stisknutím tlačítka OK (

Stisknutím tlačítka seřadit (

) změníte pořadí řazení.

Stisknutím tlačítka nahoru/dolů (
Stisknutím tlačítka zobrazení testu (

) zobrazíte pacienty v seznamu.
) zobrazíte seznam testů pacienta.
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10.3

Hlavní tlačítka
Pomocí hlavních tlačítek funkcí se můžete vrátit na předchozí obrazovku, zobrazit nápovědu, přejít na úvodní obrazovku,
potvrdit akci nebo přepínat kritéria vyhledávání.

Stisknutím tlačítka return (
Stisknutím tlačítka help (

) se vrátíte na předchozí obrazovku.
) zobrazíte informace nápovědy.

Stisknutím tlačítka home (

) přejděte na úvodní obrazovku.

Stisknutím tlačítka OK (

) provedete tyto akce: Potvrdit / Uložit / Přejít na další pole / Přejít na další obrazovku.

Stisknutím tlačítka toggle search (

10.4

) přepnete kritéria vyhledávání.

Vymazání dat

V případě potřeby může správce systému nastavit přístroj AccuScreen tak, aby po přenosu dat do aplikace AccuLink
data automaticky vymazal. Viz uživatelská příručka AccuLink.
Vymazat

Stisknutím tlačítka Delete (
) můžete vymazat: Single Patient (jednoho pacienta), By Date (podle data), All Patients
(všechny pacienty).
Můžete vymazat pacienty, u kterých není vykázána žádná činnost: 14 dní, 1/2/3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok. Všechny
výsledky testů týkající se vybrané skupiny pacientů budou vymazány.
Poznámka: Pacienta můžete vyhledat podle popisu v oddíle Vyhledání pacienta, 25. Poté můžete tohoto pacienta
vymazat.

10.5

Paměť je plná

Upozornění na nízký stav paměti
Když je úložiště pro data pacienta zaplněno na 80 %, zobrazí se upozornění na nízký stav paměti (Memory low). Poté je třeba
data vymazat nebo přesunout do aplikace AccuLink, než bude paměť plná.

Paměť je plná
Pokud je paměť plná (Memory full), zobrazí se varovná zpráva informující o tom, že 10 pacientů s nejstaršími záznamy
bude z přístroje AccuScreen vymazáno.
1.

Stisknutím tlačítka Yes (Ano) odstraníte 10 nejstarších záznamů o pacientech.

2.

Chcete-li údaje zachovat, stiskněte tlačítko Cancel (Zrušit). Před tímto vymazáním je třeba pacienty vymazat ručně
nebo odeslat údaje do aplikace AccuLink. Aby bylo možné provést nová měření, musíte údaje pacienta z přístroje
AccuScreen vymazat.
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11

11.1

Údržba a čištění

Hrot sondy a tělo sondy
Dodržujte všechny stanovené postupy pro prevenci šíření infekcí platné pro prostředí, ve kterém pracujete.
Nikdy nevkládejte hrot sondy do zvukovodu, aniž byste použili čistou ušní koncovku.
Poznámka: Hrot sondy obvykle nepřijde do kontaktu s kůží nebo sekretem ze zvukovodu, protože je zakrytý ušní koncovkou,
ale po každém použití sondy byste měli zkontrolovat kanálky v hrotu sondy. I malé množství ušního mazu nebo vernixu může
ucpat kanálky sondy nebo se usadit na jejím hrotu.
Upozornění: V případě potřeby vyměňte hrot sondy za náhradní.
Poznámka: Hroty sond a přístroj AccuScreen OAE a ABR screener by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy.

11.1.1

Čištění hrotu sondy
Před čištěním vyjměte ušní sondu z ucha pacienta a oddělte hrot sondy od jednorázové ušní koncovky.
Poznámka: Vždy je třeba dodržovat místní hygienické normy.
Viz Hygienická opatření, 30.

Hrot sondy
–

Sejměte hrot sondy ze sondy.

–

Pomocí čisticího drátku vyčistěte zvukové kanálky hrotu sondy ze zadní strany.

Poznámka: Nezapomeňte vyčistit čisticí drátek, když vyčnívá z hrotu sondy.
Až dokončíte čištění pomocí čisticího drátku, nezapomeňte ho vydezinfikovat
v souladu s místními postupy.
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11.1.2

Čištění těla sondy
Poznámka: Za účelem pravidelného čištění těla sondy se obraťte na autorizovaný servis.
Poznámka: Tělo sondy obsahuje citlivé součásti. Nikdy nečistěte zvukové otvory v těle sondy mechanicky nebo pomocí
kapalin. Mohli byste tím sondu poškodit.
Varování: I sebemenší množství vlhkosti může rozpustit zbytky ušního mazu a znečistit
citlivé části těla sondy.
K pravidelnému čištění povrchu používejte hadřík navlhčený v alkoholu.
Žádná část ušní sondy by neměla být vystavena ultrazvukovým čisticím roztokům nebo přístrojům.
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11.1.3

Kalibrace sondy
Poznámka: Společnost Natus Medical Denmark ApS doporučuje provádět kalibraci přístroje AccuScreen a sondy každý rok.
Společnost Natus Medical Denmark ApS rovněž doporučuje provést kalibraci, pokud došlo k jakémukoli možnému poškození
zařízení.
Sonda AccuScreen je před dodáním kalibrována ve výrobním závodě. Z tohoto důvodu nemusí být na kalibračním certifikátu
při obdržení přístroje AccuScreen uveden celý rok do data příští kalibrace.
Při prvním připojení sondy k přístroji AccuScreen a provedení prvního testu se datum kalibrace nastaví tak, aby do další
kalibrace zbýval jeden rok.
Chcete-li zobrazit datum příští kalibrace, zvolte možnosti Settings > System info (Nastavení > Systémové informace).
Před provedením prvního testu bude pole s datem prázdné.

Četnost kalibrace
Kalibraci sondy by měl každoročně provést autorizovaný servisní pracovník v autorizovaném servisu.

11.2

Ušní koncovky
Ušní koncovky jsou na jedno použití a neměly by se čistit.
Poznámka: Ušní koncovky a přístroj AccuScreen OAE a ABR screener by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy.

11.3

Kabel ušní spojky

11.3.1

Čištění kabelu ušní spojky
Před použitím vždy nasaďte ušní spojky na adaptéry ušních spojek, abyste zabránili kontaktu adaptérů ušních spojek
s pacientem. Ušní spojky jsou na jedno použití a měly by být použity pouze pro jednoho pacienta.
Pokud hrozí riziko křížové infekce, vyčistěte adaptéry. V opačném případě adaptéry vyčistěte na konci dne:
1. Odpojte kabel ušní spojky od přístroje AccuScreen.
Varování: Kabel ušní spojky nikdy neponořujte do kapaliny.
2.

Kabel ušní spojky a zástrčku kabelu očistěte před každým použitím u nového pacienta nebo pokud je jejich povrch
viditelně znečištěný.
K očištění povrchů použijte sterilní ubrousek napuštěný alkoholem a počkejte, až budou kabel ušní spojky a zástrčka
kabelu zcela suché.

Poznámka: Sterilní ubrousek napuštěný alkoholem obvykle obsahuje 70 % izopropylalkohol. Pro zajištění účinnosti
dezinfekčního prostředku je důležité, aby byl dezinfekční prostředek v kontaktu s povrchem po dobu stanovenou výrobcem.
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11.3.2

Kalibrace kabelu ušní spojky
Kabel ušní spojky MADSEN AccuScreen je před dodáním kalibrován ve výrobním závodě.

Četnost kalibrace
Kalibraci kabelu ušní spojky by měl každoročně provést autorizovaný servisní pracovník v autorizovaném servisu.

11.4

Čištění přístroje AccuScreen
•

Před čištěním přístroj AccuScreen vypněte a odpojte jej od externího zdroje napájení.

•

Od přístroje AccuScreen odpojte kabely.

•

K čištění povrchu přístroje použijte hadřík navlhčený v čisticí kapalině.

Chcete-li dosáhnout co nejdelší životnosti krytu, vyhněte se následujícím chemikáliím:
•

Izopropyl, 70 %

•

Ethanol, koncentrace > 40 %

•

Formaldehyd

•

Dichlor-meta-xylenol 5–10 %

Pokud je dezinfekce přístroje AccuScreen považována za nezbytnou, jsou vhodnou alternativou čisticí prostředky, které
obsahují:
•

Peroxid vodíku, 3 %, 30 %

•

Kyselina peroctová 0,5–5 %

•

Chlornan sodný 1–10 %

•

Glutaraldehyd 2–5 %

•

Ortoftalaldehyd (též OPA) 0,5–2 %

•

Chlorhexidinglukonát 2–4 %

Varování: Je třeba zajistit, aby se do sondy, zásuvek (konektor datového rozhraní a zástrčky sondy) ani do zkušební
dutiny nedostala vlhkost.
Varování: Nikdy neponořujte přístroj AccuScreen do vody nebo jiných čisticích roztoků.
Poznámka: Použití jiných čisticích prostředků než těch, které jsou doporučeny v uživatelské příručce, může způsobit poškození
zařízení (například praskliny v lisovaném plastu).
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11.4.1

Čištění vestavěné testovací dutiny
V případě potřeby použijte k očištění vstupního povrchu testovací dutiny hadřík navlhčený v některém z doporučených
dezinfekčních prostředků popsaných v oddíle 11.4.
Varování: Dbejte na to, aby se do testovací dutiny nedostala žádná tekutina.
Pokud byla testovací dutina znečištěna nečistotami z hrotu sondy, zajistěte, aby ji nebylo možné použít, například
nalepením kousku pásky přes vstupní otvor, a obraťte se na autorizovaný servis za účelem jejího vyčištění a/nebo
výměny.

11.5

Bezpečnost a údržba baterie

11.5.1

Bezpečnostní informace
Riziko výbuchu
Varování: Baterii uchovávejte mimo dosah tepla nebo otevřeného ohně a nevhazujte ji do ohně, protože by mohla
explodovat.
Varování: Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo
chemického popálení. Baterii nerozebírejte, nezahřívejte na teplotu vyšší než 60 °C (140 °F) ani nespalujte.

11.5.2

•

Při nesprávné manipulaci, proudovém přetížení při nabíjení a při přepólování se baterie může nadměrně nabít nebo
zničit.

•

Baterii neotevírejte, neupravujte ani nedemontujte.

•

Baterie nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.

•

Svorky nesmí být v žádném případě zkratovány.

Zvýšení životnosti baterie
•

Používejte pouze typ baterie, dokovací stanici a nabíječku uvedené v oddíle 3.4
a 3.5
1077 dokovací stanice, 82.

•

Baterii nabíjejte pokud možno při pokojové teplotě.

•

Chraňte baterii před pádem a prudkým nárazem.

•

Uchovávejte v suchu a chladu.

•

Svorky baterie udržujte v čistotě. Podle potřeby je očistěte měkkou látkou.

Zdroj napájení a baterie, 82

Obnova baterie
Upozornění: Kapacita baterie se postupně snižuje mnoha nabíjecími/vybíjecími cykly a stárnutím. Společnost Natus
Medical Denmark ApS doporučuje vyměnit baterii každých 12 až 18 měsíců.
Potřeba obnovy baterie závisí na způsobu používání a potřebné kapacitě baterie.

Životnost
Životnost OAE a ABR screeneru AccuScreen činí nejméně 5 let.
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11.5.3

Likvidace starých baterií
Poznámka: Li-Ion baterie lze recyklovat!
Poznámka: Použitou baterii ihned zlikvidujte.
Poznámka: Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ochrana životního prostředí
Pokud Li-Ion dobíjecí baterie ztratí schopnost nabíjení, zajistěte její likvidaci v souladu s místními předpisy o ochraně
životního prostředí nebo ji vraťte prodejci.

74

Uživatelská příručka pro přístroj Madsen AccuScreen OAE a ABR screener

Dodatek 1

Normy a bezpečnost

Tato příručka obsahuje informace a varování, která je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečného fungování přístroje
AccuScreen.
Poznámka: Za všech okolností je nutné dodržovat platná pravidla a nařízení místních orgánů.

1.1

Záruka
Informace o záruce na výrobek naleznete na adrese natus.com.

1.2

Opravy, poprodejní servis a pravidelné kontroly
Pokud se zjistí, že je přístroj AccuScreen jako takový vadný nebo se nějakým způsobem liší od specifikací výrobce,
autorizovaný prodejce přístroj bezplatně opraví, vymění nebo překalibruje, a to v době záruky přístroje AccuScreen.
Varování: Servis a opravy zdravotnického elektrického zařízení by měl provádět pouze výrobce zařízení nebo jeho
autorizovaní zástupci.
Výrobce si vyhrazuje právo zřeknout se odpovědnosti za provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, které je
opravováno třetími stranami nebo na které je třetími stranami poskytován servis.
Po opravě by měl kvalifikovaný elektrotechnik ověřit bezpečnost všech zařízení.
Kalibraci by měl každoročně provádět náležitě kvalifikovaný personál pomocí příslušného vybavení.

Prohlášení
Všechna zařízení typu AccuScreen by měla být každoročně kontrolována a kalibrována v servisním středisku
autorizovaném výrobcem.

1.3

Odpovědnost výrobce
Upozornění: Veškeré montážní práce, rozšíření, změny nastavení, úpravy nebo opravy provede výrobce zařízení
nebo pracovník autorizovaný výrobcem.
Výrobce ponese zodpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení pouze tehdy, když:
•

Elektrická instalace, ke které je zařízení připojeno, vyhovuje požadavkům EN/IEC.

•

Zařízení je používáno v souladu s pokyny k použití.

Výrobce si vyhrazuje právo zřeknout se odpovědnosti za provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, které je
opravováno nebo udržováno třetími stranami.
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Dodatek 2
2.1

Stav a Chybová hlášení

Hlášení týkající se zařízení
Chybové hlášení

Příčina

Řešení

•

Nabití baterie je nízké.

•

Nabijte přístroj AccuScreen nebo
vyměňte baterii za náhradní.

The last device
configuration was
incomplete!
(Poslední
konfigurace zařízení
nebyla dokončena!)

•

Poslední konfigurace přístroje AccuScreen
mohla být přerušena, např. pokud bylo
zařízení během synchronizace vyjmuto
z dokovací stanice.

•

Umístěte přístroj AccuScreen do
dokovací stanice a synchronizujte jej
pomocí nástroje Instrument
Management v aplikaci AccuLink.

The real time clock
data is invalid.
Please set time and
date. (Údaje hodin
reálného času jsou
neplatné. Nastavte
čas a datum.)

•

Záložní napájení hodin reálného času bylo
zcela vyčerpáno.

•

Nastavte čas a datum: Zvolte možnost
Settings (Nastavení)
> Date and Time (Datum a čas)
nebo jednotku synchronizujte
s aplikací AccuLink.

•

Obraťte se na svého dodavatele.

nebo
Low battery voltage
(Nízké napětí
baterie)

Hardware failure
(Porucha hardwaru)
Real time clock
error (Chyba
hodin reálného
času)

•

Chyba autotestu.

•

Obraťte se na svého dodavatele.

Memory error
(Chyba paměti)

•

Chyba autotestu.

•

Obraťte se na svého dodavatele.

FLASH runtime
error (Chyba
provozu
FLASH)

•

Chyba autotestu: V paměti flash byly
nalezeny neplatné údaje o pacientovi nebo
testu.

•

Zkuste údaje nahrát do aplikace
AccuLink, všechny údaje o pacientovi
vymažte a proveďte restart. Pokud se
hlášení objeví znovu, kontaktujte
svého dodavatele.

Codec malfunction
(Nefunkční kodek)

•

Chyba autotestu.

•

Restartujte zařízení. Pokud se
hlášení objeví znovu, kontaktujte
svého dodavatele.

76

Uživatelská příručka pro přístroj Madsen AccuScreen OAE a ABR screener

2.2

Hlášení týkající se používání a testování
Chybové hlášení

Příčina

Řešení

This user account is
blocked because of too
many unsuccessful log-in
attempts. (Tento
uživatelský účet je
zablokován z důvodu příliš
velkého počtu neúspěšných
pokusů o přihlášení.)

•

Třikrát bylo zadáno nesprávné heslo.
Zařízení je pro uživatele uzamčeno na
24 hodin.

•

Uživatel aplikace AccuLink
s oprávněním Resetovat
uživatele může přístroj
prostřednictvím aplikace
AccuLink odemknout.

The maximum number of
patients is reached.
Cannot generate new
patient. (Je dosaženo
maximálního počtu
pacientů. Nelze
vygenerovat nového
pacienta.)

•

Pro přidání dalších pacientů nebo
testů není k dispozici žádné místo
v paměti.

•

Vymažte pacienty a testy.

Wrong probe for test
(Nesprávná sonda pro tento
test)

•

Pro testování DPOAE je připojena
sonda TEOAE nebo pro testování
OAE je připojen kabel ušní spojky.

•

Připojte příslušnou sondu.

Probe FAILED (Sonda
NEFUNGUJE)

•

Sonda neprošla testem. Příčin může
být několik:

•

Ujistěte se, že je hrot sondy čistý
a že kanálky nejsou ucpané.

–

hrot sondy je zablokovaný

•

–

testovací dutina je zablokovaná

–

sonda je poškozená

Ujistěte se, že testovací dutina není
ucpaná např. prachem, vlákny
apod.

•

Vyměňte sondu za náhradní
a proveďte test sondy, abyste
zjistili, zda není poškozená.

Byl zjištěn příliš velký rozdíl
mezi úrovněmi reproduktorů.

•

Vyčistěte hrot sondy a test
zopakujte.

•

Vyměňte hrot sondy za náhradní
a test zopakujte.

Speaker mismatch (Neshoda
reproduktorů)

•

Too much noise (Příliš mnoho
hluku)

•

Dítě nebo testovací prostředí je
příliš hlučné.

•

Omezte hluk (hovor rodičů,
mobilní telefony, dětský pláč atd.).

Stimulus high (Stimul je silný)

•

Sonda je ve zvukovodu špatně
usazena.

•

Zkuste sondu znovu zasunout.

•

Sonda není ve zvukovodu.

•

Sonda je ve zvukovodu špatně
usazena.

•

•

Hrot sondy je zablokovaný.

Zkuste sondu znovu zasunout.
Pokud problém přetrvává,
vyčistěte hrot sondy nebo jej
vyměňte za náhradní.

Timeout during pause
(Překročení časového limitu
během pauzy)

•

Test ABR byl pozastaven na dobu
delší, než je maximální doba trvání
pauzy nakonfigurovaná v aplikaci
AccuLink.

•

Pacienta znovu otestujte.

Paper feed error (Chyba
podavače papíru)

•

Štítky nejsou v tiskárně štítků správně
nastaveny nebo došlo k zaseknutí
papíru.

•

Znovu nastavte štítky/papíry,
abyste odstranili případné
zaseknutí podavače papíru.

Stimulus low (Stimul je slabý)
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Dodatek 3
3.1

Technické specifikace

Příslušenství
Standardní příslušenství a volitelné příslušenství se mohou v jednotlivých zemích lišit. Kontaktujte místního distributora.

Standardní příslušenství
Přenosné pouzdro
Dokovací stanice včetně napájecího adaptéru a kabelu USB
Sonda (kromě ABR s kabelem ušní spojky) (Přibližná délka kabelu: 150 cm / 59 palců)*
Kabel elektrody ABR (pouze verze ABR) (Přibližná délka: 140 cm / 55 palců)*
Kabel ušní spojky ABR (pouze verze ABR s kabelem ušní spojky) (Přibližná délka: 145 cm / 57 palců)*
Tester ABR (pouze verze ABR)
Uživatelská příručka Hadřík na čištění baterií

Volitelné příslušenství
Startovací sada (obsahuje ušní koncovky, hroty sond a nástroj na čištění hrotů sond)
Ušní koncovky Hroty sond
Nástroj na čištění hrotu sondy
Tiskárna štítků s kabelem tiskárny
Sonda (Přibližná délka: 150 cm / 59 palců)*
Kabel ušní spojky ABR (Přibližná délka: 145 cm / 57 palců)*
Externí nabíječka baterie
Ušní spojky
Kabel ušní spojky pro ušní spojky (Přibližná délka: 145 cm / 57 palců)*
* Očekávaná životnost kabelů označených * (hvězdičkou) je dva roky.
Standardní příslušenství a volitelné příslušenství se mohou v jednotlivých zemích lišit. Kontaktujte místního distributora.

3.2

Metody měření
TEOAE
Způsob vyhodnocení:

Průměrování váženého šumu, počítání významných vrcholů signálu

Stimul:

Nelineární sled cvaknutí

Hladina stimulu:

75 dB(A) ± 5 dB ve spojce 2 cc, vlastní kalibrace v závislosti na objemu zvukovodu

Frekvence cvaknutí:

65–80 cvaknutí za sekundu (randomizované)

Vstupní filtr:

1 až 4 kHz

Zobrazení testování:

Zprůměrované křivky, počet vrcholů TEOAE, asistent uložení sondy, hladina
šumu, úroveň artefaktu, míra stability a průběh testu.

Zobrazení výsledku:

Zprůměrované křivky, počet vrcholů TEOAE a celkové výsledky Pass/Clear
Response (Pass / Jasná odezva) nebo Refer/No Clear Response (Refer / Bez
jasné odezvy). U výsledku Refer/No Clear Response také asistent uložení
sondy, hladina šumu, úroveň artefaktu, míra stability.
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DPOAE
Způsob vyhodnocení:

Statistika fází váženého šumu

Stimul:

Primární tónový pár, F2/F1 = 1,24

Dostupné testovací frekvence:

F2 = 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5 a 6 kHz

Testovací frekvence ve
výchozím nastavení:

F2 = 2, 3, 4 a 5 kHz (výsledek Pass/Clear Response u 3 ze 4)

Dostupné testovací úrovně:

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

Testovací úrovně ve výchozím nastavení:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Zobrazení testování:

DP-Gram, úroveň DPOAE, hladina šumu, průběh testu

Zobrazení výsledku:

Celkový výsledek Pass/Clear Response nebo Refer/No Clear Response,
DP-Gram, úroveň DPOAE, hladina šumu.

ABR
Způsob vyhodnocení:

Průměrování váženého šumu a porovnávání šablon

Stimul:

nHL cvrlikání 30, 35, 40 nebo 45 dB

Frekvence cvrlikání:

78–82 zacvrlikání za sekundu (randomizované)

Rozsah testu impedance:

1 až 99 kΩ

Impedance akceptovaná pro test:

< 12 kΩ

Kontrola impedance:

Před testem, pravidelně během testu, podněty pokračují během kontroly
impedance

Zobrazení testování:

Statistický graf, impedance, pravděpodobnost detekce ABR, úroveň EEG
a průběh testu

Zobrazení výsledku:
nebo výsledek

Statistický graf, impedance, úroveň EEG a celkový výsledek Pass/Clear Response

Refer/No Clear Response.
Elektrody:

3.3

Jednorázové hydrogelové elektrody

Zařízení
Přístroj MADSEN AccuScreen je typ 1077 od společnosti Natus Medical Denmark ApS.

Rozměry
Přibližně

Hmotnost
Přibližně

Displej

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

240 g (8,5 oz) bez baterie,
280 g (9,9 oz) včetně baterie

Typ:

Barevný, dotykový TFT displej s nastavitelným LED podsvícením

Rozměry:

89,4 mm (3,5 palce)

Rozlišení:

240 x 320 pixelů

Klávesnice

Rezistivní dotykový displej (lze používat v rukavicích)

Zvuk

Vestavěný reproduktor pro zvuk kliknutí klávesy a zvuků výsledků Pass/Clear Response a Refer/No Clear Response

79

Uživatelská příručka pro přístroj Madsen AccuScreen OAE a ABR screener
Nastavení jazyka

Ve vybraném jazykovém balíčku je k dispozici až 7 uživatelsky volitelných jazyků.

Paměť

Kapacita paměti pro údaje pacienta:

Max. 250 pacientů

Kapacita testovací paměti:

Max. 500 testů

Konektory

Konektor sondy OAE:

14 pin ODU Medisnap – pro sondu OAE nebo kabel ušní spojky

ABR (pouze verze ABR):

4 pin ODU Medisnap – pro kabel elektrody ABR

Hodiny reálného času
Integrované hodiny reálného času pro časové značení měření. Hodiny jsou automaticky synchronizovány s hodinami PC při
dokování.
Přesnost:

Maximální odchylka 12 minut/rok

Zálohování:

Min. 7 dní, když je baterie vyjmuta z jednotky

Datová rozhraní
PC:

IR přenos dat do dokovací stanice – USB rozhraní z dokovací stanice do PC

Tiskárna štítků:

IR přenos dat do dokovací stanice – RS232 rozhraní z dokovací stanice do
tiskárny štítků

Modem:

IR přenos dat do dokovací stanice – RS232 rozhraní z dokovací stanice do
modemu

Prostředí pro přepravu a skladování
Teplotní rozsah:

-20 až +60 °C (-4 až +140 °F)

Rozsah vlhkosti:

10 až 90 % rel., nekondenzující

Tlak vzduchu

500 hPa až 1040 hPa

Provozní prostředí
Provozní režim:

Kontinuální

Teplotní rozsah:

10 až 40 °C (50 až 104 °F)

Rozsah vlhkosti:

30 až 90 % rel., nekondenzující

Tlak vzduchu

500 hPa* až 1060 hPa
* V místech, kde je běžný tlak vzduchu nižší než 800 hPa (v nadmořské výšce
nad 2000 metrů), se doporučuje překalibrovat sondy OAE a kabel ušní spojky
ABR (pokud se používá).

Doba zahřívání

< 20 sekund.

Poznámka: Dobu zahřívání je třeba prodloužit v případě, že byl přístroj MADSEN AccuScreen uskladněn v chladném prostředí.
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Pokyny k likvidaci
Společnost Natus Medical Incorporated se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie o nakládání s OEEZ (odpadní
elektrická a elektronická zařízení) 2012/19/EU. Tyto předpisy stanovují, že elektrický a elektronický odpad musí být
shromažďován odděleně za účelem správného zpracování a využití, aby bylo zajištěno, že OEEZ budou opětovně použita nebo
recyklována bezpečně. V souladu s tímto závazkem může společnost Natus Medical Incorporated přenést povinnost
zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, a to v případě, že nedošlo k uzavření jiných dohod. Chcete-li získat
podrobnosti ohledně systému sběru a recyklace dostupného ve vašem regionu, kontaktujte nás na stránce natus.com.
Elektrické a elektronické zařízení (EEZ) obsahuje materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a představují
riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s OEEZ nenakládá správně. Proto hrají také koncoví uživatelé roli
v zajištění, aby OEEZ byla znovu použita a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí
likvidovat OEEZ společně s dalšími odpady. Uživatelé musí používat systém obecních skládek nebo postupovat podle nařízení
o zpětném sběru vydaného producentem/dovozcem nebo využívat autorizované dopravce odpadu, aby se snížil škodlivý
dopad na životní prostředí, který se pojí s likvidací elektrických a elektronických zařízení, a aby se zvýšily možnosti
opětovného použití, recyklace a obnovení elektrických a elektronických zařízení.
Zařízení označená níže uvedeným přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky jsou elektrická a elektronická zařízení. Tyto
značky přeškrtnutých odpadkových košů s kolečky značí, že se elektrická a elektronická zařízení určená k likvidaci nemají
vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se shromažďovat odděleně.

Nezbytná funkčnost
Přístroj MADSEN AccuScreen nemá nezbytnou funkčnost.

Normy

Bezpečnost:
EN 60601-1:2006 + A1:2013 (vydání 3.1)
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1:14
Vnitřní nabíjení, typ BF, IPX0
EN 60601-2-40:2019, IEC 60601-2-40:2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC):
EN 60601-1-2:2015 (vydání 4.0)
IEC 60601-1-2:2014
Testovací signály s krátkou dobou trvání:
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
Otoakustické emise:
IEC 60645-6:2009, typ 2
EN 60645-6:2010, typ 2
Potenciály vyvolané zvukovou stimulací:
IEC 60645-7:2009, typ 2
EN 60645-7:2010, typ 2

REACH 1907/2006, RoHS 2015/863
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3.4

Zdroj napájení a baterie
Zařízení
Přívodní napájení:

Nom. 3,70 V,
Max. 4,20 V,
Min. 3,20 V (měřeno při zatížení zařízení)

Maximální spotřeba energie z baterie:

1,5 W při měření

Odhadovaná výdrž baterie:

8 hodin nepřetržitého používání (na základě typického scénáře používání.
Skutečné používání může ovlivnit životnost baterie.)

Indikátor stavu nabití baterie:

5stupňový indikátor stavu nabití baterie

Doba nabíjení v dokovací stanici
AccuScreen:

Nabito na 80 %: 4½ hodiny

Baterie
Varování: Používejte pouze dobíjecí baterii dodávanou společností Natus Medical Denmark ApS, č. dílu 8-73-02400.
Použití jakékoli jiné baterie může představovat riziko požáru nebo výbuchu.
Typ baterie:

3.5

Dobíjecí Li-ion 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wh), plně nabitá

1077 dokovací stanice
Rozhraní PC
Typ rozhraní:

USB 2.0, plná rychlost

Napájení USB:

Spotřeba proudu z rozhraní USB < 100 mA

Rozhraní tiskárny/modemu
Typ rozhraní:

RS232

Typ konektoru:

6-pol Mini Din

Vstup DC napájení
Vstupní napětí:

5 V DC ±5 %

Maximální spotřeba energie,
když je přístroj AccuScreen
v doku:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Maximální spotřeba energie,
když přístroj AccuScreen není
v doku:

0,25 VA (5 V, 50 mA)
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Síťový adaptér

3.6

Vstupní napětí/rozsah:

100–240 V AC, 50–60 Hz

Výstupní napětí:

5,0 V DC

Výstupní proud:

Minimum 1,0 A

Typy síťových zástrček:

US, UK, Evropa a Austrálie

Sonda OAE
TEOAE
Typ:

EP-TE od PATH Medical GmbH

DPOAE
Typ:

EP-DP od PATH Medical GmbH

Kabel sondy
Flexibilní, stíněný kabel. Přibližná délka: 150 cm / 59 palců

Rozměry
Tělo sondy:

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

Hrot sondy:

3,3 x 10 mm (0,13 x 0,4 palce)

Hmotnost
Sonda včetně hrotu:

Přibližně 4,5 g

Ušní koncovky
Standardní (válcové):

3.7

4 velikosti (3,7–5 mm)

Silikonová stromečková koncovka:

1 velikost (4–7 mm)

Pěnová koncovka:

1 velikost (7–13 mm)

Kabel elektrody ABR
Typ:

AECS-01 od PATH Medical GmbH
Flexibilní, stíněný kabel. Přibližná délka: 140 cm / 55 palců

3.8

Kabel ušní spojky ABR (volitelné)
Typ:

BAST-01 od PATH Medical GmbH

Flexibilní, stíněný kabel. Přibližná délka: 145 cm / 57 palců
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3.9

Poznámky k EMC (elektromagnetická kompatibilita)

•

Přístroj MADSEN AccuScreen je součástí zdravotnického elektrického systému a jako takový podléhá zvláštním
bezpečnostním opatřením. Z tohoto důvodu pokyny pro instalaci a provoz uvedené v tomto dokumentu musí být
přísně dodržovány.

•

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení, jakými jsou mobilní telefony, mohou ovlivňovat
funkci přístroje MADSEN AccuScreen.
Varování: Řiďte se pokyny a prohlášením výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy.

Upozornění: Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže.
Uživatel přístroje MADSEN AccuScreen by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.

IEC 60601-1-2:2014 a EN 60601-1-2:2015
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel přístroje MADSEN AccuScreen by měl zajistit,
aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Test emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

VF emise

Skupina 1

Přístroj MADSEN AccuScreen používá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci.

CISPR11

Z toho důvodu jsou VF emise velice nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení
okolních elektronických zařízení.

VF emise

Třída B

CISPR11

Přístroj MADSEN AccuScreen je vhodný k používání ve všech prostředích, včetně
domácností a zařízení přímo připojených k veřejné elektrické síti nízkého napětí dodávající
energii do budov určených k bydlení.

Harmonické emise

Není relevantní

IEC 61000-3-2
Kolísání napětí / emise

Není relevantní

flikru IEC 61000-3-3

84

Uživatelská příručka pro přístroj Madsen AccuScreen OAE a ABR screener

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost pro všechna zařízení a systémy
Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel přístroje MADSEN AccuScreen by měl zajistit,
aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo

úroveň testu
Elektrostatické výboje

+/− 8 kV kontakt

+/− 8 kV kontakt

(ESD) IEC 61000-4-2

+/− 2 kV, +/− 4 kV,

+/− 2 kV, +/− 4 kV,

z keramických dlaždic. Pokud je podlaha krytá

+/− 8 kV, +/− 15 kV vzduch

+/− 8 kV, +/− 15 kV vzduch

syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost
dosahovat alespoň 30 %.

Rychlé elektrické přechodné

+/− 2 kV pro napájecí vedení

+/− 2 kV pro napájecí vedení

Kvalita síťového napájení musí odpovídat typickému

jevy / skupiny impulzů dle

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení

komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

IEC 61000-4-4
Rázový impulz
IEC 61000-4-5

+/− 1 kV mezi jednotlivými částmi +/− 1 kV mezi
vedení
jednotlivými částmi
+/− 2 kV mezi vedením a zemí
vedení Není relevantní
+/− 2 kV vstup(y) spojení
stejnosměrného proudu (DC) se
zemí
+/− 1 kV vstup(y) spojení
stejnosměrného proudu (DC)
s vedením

Kvalita síťového napájení musí odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

Není relevantní
+/− 1 kV vstup(y) spojení
stejnosměrného proudu (DC)
s vedením Není relevantní

+/− 2 kV mezi vedením I/O a zemí
Krátkodobé poklesy napětí,
krátká přerušení a kolísání
napětí na vstupním vedení
napájecího zdroje
IEC 61000-4-11

Přerušení napětí na
vstupním vedení napájení

T

0 % U ; 0,5 cyklu
Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°
a 315°

T

T

0 % U ; 0,5 cyklu
Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°
a 315°

T

0 % U ; 1 cyklus
a

0 % U ; 1 cyklus
a

70 % U ; 25/30 cyklů
Jednofázový: při 0°

70 % U ; 25/30 cyklů
Jednofázový: při 0°

T

T

T

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud
uživatel
přístroje MADSEN AccuScreen vyžaduje nepřetržitý
provoz
i během výpadků proudu, doporučuje se zajistit
napájení přístroje MADSEN AccuScreen
z nepřerušitelného zdroje nebo baterie.

T

0 % U ; 250/300 cyklů

0 % U ; 250/300 cyklů

30 A/m

Žádné relevantní porty, které

Magnetická pole síťového kmitočtu mají dosahovat

by mohly být ovlivněny

úrovně charakteristické pro typické umístění v typickém

IEC 61000-4-11
Magnetické pole
síťového kmitočtu

komerčním nebo nemocničním prostředí.

(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

T je střídavé napětí napájecího zdroje před spuštěním testu.

U
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy v prostředí profesionální zdravotní péče
Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel přístroje MADSEN AccuScreen by měl zajistit,
aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň testu
Vedené VF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz až 80 MHz

150 kHz až 80 MHz

Pásma

Pásma

IISM 6 V

IISM 6 V

rms

rms

Vyzařované VF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz až 2,7 GHz

80 MHz až 2,7 GHz

Blízká pole z VF bezdrátové

27 V/m

27 V/m

Oddělovací vzdálenost mezi elektronickými částmi

komunikace

385 MHz

385 MHz

přístroje MADSEN AccuScreen a VF bezdrátovými

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

IEC 61000-4-3

komunikačními zařízeními musí být větší než 30 cm
(11,8 palce).

Poznámka: Tyto pokyny není možné použít ve všech
situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno
pohlcováním budovami, předměty a osobami
a odrazem od nich.

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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IEC 60601-1-2:2007 a EN 60601-1-2:2007
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel přístroje MADSEN AccuScreen by měl zajistit,
aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Test emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

VF emise

Skupina 1

Přístroj MADSEN AccuScreen používá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci.

CISPR11

Z toho důvodu jsou VF emise velice nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení
okolních elektronických zařízení.

VF emise

Třída B

Přístroj MADSEN AccuScreen je vhodný k používání ve všech prostředích, včetně

CISPR11

domácností a zařízení přímo připojených k veřejné elektrické síti nízkého napětí dodávající
energii do budov určených k bydlení.

Harmonické emise

Není relevantní

IEC 61000-3-2
Kolísání napětí / emise

Není relevantní

flikru IEC 61000-3-3

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost pro všechna zařízení a systémy
Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel přístroje MADSEN AccuScreen by měl zajistit,
aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň testu
Elektrostatické výboje

+/− 6 kV kontakt

+/− 6 kV kontakt

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo

(ESD) IEC 61000-4-2

+/− 8 kV vzduch

+/− 8 kV vzduch

z keramických dlaždic. Pokud je podlaha krytá
syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost
dosahovat alespoň 30 %.

Rychlé elektrické přechodné

+/− 2 kV pro napájecí vedení

+/− 2 kV pro napájecí vedení

Kvalita síťového napájení musí odpovídat typickému

jevy / skupiny impulzů dle

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení

komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

IEC 61000-4-4
Rázový impulz

+/− 1 kV mezi jednotlivými částmi +/− 1 kV mezi
vedení
jednotlivými částmi
+/− 2 kV mezi vedením a zemí
vedení Není relevantní

IEC 61000-4-5

Poklesy napětí, krátká
přerušení a kolísání napětí na
vstupním vedení napájecího
zdroje
IEC 61000-4-11

T (> 95 % pokles v UT)

<5%U

na
0,5 cyklu

na
0,5 cyklu

T

T

T (30 % pokles v UT) na

70 % U
25 cyklů

T (> 95 % pokles v UT)

Magnetické pole

komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

T (> 95 % pokles v UT)

<5%U

40 % U (60 % pokles v U )
na 5 cyklů

Kvalita síťového napájení musí odpovídat typickému

T

Kvalita síťového napájení musí odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud
uživatel přístroje MADSEN AccuScreen vyžaduje

T

40 % U (60 % pokles v U )
na 5 cyklů

T (30 % pokles v UT) na

70 % U
25 cyklů

nepřetržitý provoz během výpadku dodávky elektrické
energie, doporučuje se přístroj MADSEN AccuScreen
napájet z nepřerušitelného zdroje napájení nebo
z baterie.

T (> 95 % pokles v UT)

<5%U
na 5 s

<5%U
na 5 s

3 A/m

3 A/m

Magnetická pole síťového kmitočtu mají dosahovat

síťového kmitočtu

úrovně charakteristické pro typické umístění v typickém

(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

komerčním nebo nemocničním prostředí.

T je střídavé napětí napájecího zdroje před spuštěním testu.

Poznámka: U
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy, které NEJSOU určeny k podpoře životních funkcí
Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel přístroje MADSEN AccuScreen by měl zajistit,
aby zařízení bylo v takovém prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň testu
Vedené VF

3 V rms

3 V rms

Vzdálenost od kterékoli části přístroje MADSEN

IEC 61000-4-6

150 kHz až 80 MHz

150 kHz až 80 MHz

AccuScreen, včetně kabelů, ve které se používají
přenosná a mobilní VF komunikační zařízení, nemá být
menší, než je doporučená oddělovací vzdálenost
vypočtená pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače.
Doporučená oddělovací vzdálenost:
d = 1,2

Vyzařované VF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz až 2,5 GHz

80 MHz až 2,5 GHz

d = 1,2

pro 80 MHz až 800 MHz

d = 2,3

pro 80 MHz až 2,5 GHz

Kde P je maximální hodnota výkonu vysílače ve wattech
(W) dle výrobce vysílače a d je doporučená oddělovací
vzdálenost v metrech (m).
Intenzity polí z pevných VF vysílačů určené v rámci
elektromagnetického průzkumu místaa mají být
menší než úroveň shody v každém z frekvenčních
rozsahů.b K rušení může dojít v blízkosti zařízení
označeného následujícím symbolem:

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto pokyny není možné použít ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno pohlcováním budovami, předměty a osobami
a odrazem od nich.
a. Intenzity polí z pevných vysílačů, jakými jsou stanice bezdrátových telefonů, pozemní pohyblivé radiostanice, amatérské rádiostanice, rozhlasové AM
a FM vysílače a TV vysílače, nemohou být na základě teoretických výpočtů přesně odhadnuty. K posouzení elektromagnetického prostředí z hlediska vlivu
fixních VF vysílačů má být zvážena možnost elektromagnetického průzkumu místa. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde je přístroj MADSEN
AccuScreen používán, přesáhne příslušnou úroveň VF shody uvedenou výše, měl by být přístroj MADSEN AccuScreen sledován, aby se zjistilo, zda funguje
normálně. Pokud je pozorována abnormální funkce, mohou být nutná další opatření, jako je změna orientace či umístění přístroje MADSEN AccuScreen.
b. Intenzity polí ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by neměly přesáhnout 3 V/m.
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Doporučená oddělovací vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a přístrojem MADSEN AccuScreen
Přístroj MADSEN AccuScreen je určen k používání v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je vyzařované vysokofrekvenční rušení kontrolováno. Zákazník
nebo uživatel přístroje MADSEN AccuScreen může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými
a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a přístrojem MADSEN AccuScreen, jak je doporučeno níže, a to dle maximálního
výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Nominální maximální hodnota

Oddělovací vzdálenost dle frekvence vysílače m

výkonu vysílače
W
150 kHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 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

Doporučená oddělovací vzdálenost d v metrech (m) pro vysílače o nominálním výstupním výkonu, které nejsou uvedeny v seznamu výše, může být
odhadnuta na základě rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je nominální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) dle výrobce vysílače.

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto pokyny není možné použít ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno pohlcováním budovami, předměty a osobami
a odrazem od nich.
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