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1

Johdanto

1.1

Lyhyt kuvaus
Kiitämme AccuScreenin hankinnasta. Kyseessä on käsikäyttöinen, otoakustista emissiota käyttävä
automatisoitu ABR-seulontalaite.
Huomautus: Tässä käyttöohjeessa annetaan ohjeita AccuScreenin käyttöä ja huoltoa varten.
Suosittelemme ehdottomasti lukemaan nämä ohjeet huolellisesti ennen AccuScreenin ensimmäistä
käyttöönottoa.

Puhdistus- ja huolto-ohjeita on noudatettava tarkasti. Laiminlyönnit AccuScreenin käytössä ja
huollossa voivat aiheuttaa takuun raukeamisen.
AccuScreen on nopea, luotettava, helppokäyttöinen ja kevyt kuulonseulontalaite
vastasyntyneille.
AccuScreenilla navigointi on helppoa kosketusnäytön ansiosta.

1.2

1.3

Latausasema

AccuScreen sisältää latausaseman, jonka avulla voidaan

•

ladata akku

•

siirtää tietoja AccuScreenin ja tietokoneen välillä

•

tulostaa tarroja.

AccuLink-ohjelmisto

AccuLink on ohjelmisto, jonka avulla tietoja voidaan hallita ja käsitellä, tuloksia tarkastella ja ominaisuuksia muokata
yksinkertaisessa PC-sovelluksessa.

AccuLinkin avulla voidaan luoda, muokata, tarkastella ja tulostaa tietoja potilaasta ja tutkimuksista, käyttäjistä,
sijainneista ja laitoksista.
AccuLinkin avulla AccuScreeniin voidaan tehdä muutoksia omia tarpeita varten. Kyseeseen voi tulla potilastietojen käsittelyn
pakollisten kenttien määrittely, AccuScreenin käyttämien näyttöjen määrittely sekä tietojen lataus laitteelta ja laitteelle.
AccuScreen toimii itsenäisesti AccuLinkistä riippumatta, mutta AccuLinkin käyttöliittymä tuo mukanaan lisää ominaisuuksia ja
muokkausmahdollisuuksia.
Huomautus: AccuLink-hallintaohjelmiston käyttöoppaasta voit katsoa AccuLink-ohjelmiston asennus- ja valmisteluohjeet.
Huomautus: AccuLinkin asennuksen yhteydessä on valittava tietojenvaihtojärjestelmä, jotta voit tuoda tai viedä tietoja
tietojenvaihtojärjestelmän ja AccuLink-ohjelmiston välillä.

1.4

Tulostaminen
Tulostusohjeet ovat kohdassa Tulostaminen sivulla. 54.

AccuScreen
AccuScreenin kautta voit ladata tietoja AccuLinkille ja tulostaa tutkimustuloksia tietokoneelta. Voit myös asettaa
AccuScreenin latausasemaan ja tulostaa suoraan tarratulostimelle, joka on kytketty latausasemaan.
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1.5

Käyttötarkoitus / kliininen hyöty

Tyypin 1077 laite on tarkoitettu käytettäväksi ihmisen fysiologisten tietojen (aivorungon auditiivisten vasteiden ja/tai
otoakustisten emissioiden seulonnan) tallennukseen ja automaattiseen analyysiin, joita tarvitaan auditiivisten ja kuuloon
liittyvien häiriöiden diagnosointiin.

Särösyntyiset otoakustiset emissiot (DPOAE) ja transienttisyntyiset otoakustiset emissiot (TEOAE):
Tyypin 1077 DPOAE-moduulia ja TEOAE-moduulia voidaan käyttää kaiken ikäisille potilaille lapsista aikuisiin, mukaan
lukien vauvat ja geriatriset potilaat. Moduuli on erityisesti tarkoitettu sellaisten yksilöiden tutkimiseen, joiden
käyttäytymiseen liittyviä audiometriatuloksia pidetään epäluotettavina, kuten vauvojen, pikkulasten ja kognitiivisesti
heikentyneiden aikuisten.

Aivorungon auditiiviset vasteet (ABR):

Tyypin 1077 ABR-moduuli on tarkoitettu erityisesti vauvojen tutkimiseen 34. raskausviikolta 6 kuukauden ikään asti.
Kun laitetta käytetään vauvojen seulontaan, tutkittavan lapsen tulee nukkua tai pysyä muuten hiljaa seulonnan aikana.
Laite on tarkoitettu audionomien, korva-, nenä- ja kurkkulääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden
käyttöön.
Huomautus: Natus Medical Denmark ApS ei takaa tutkimustulosten tarkkuutta tai itse tutkimuksen onnistumista käytettäessä
varusteita (esim. tipit, elektrodit, korvakoplerit jne.), joiden toimittaja on joku muu kuin Natus Medical Denmark ApS.

1.6

Fyysinen toimintaperiaate
AccuScreen hyödyntää TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emissions) ja DPOAE (Distortion Product Otoacoustic
Emissions) -tekniikoita, jotka ovat erittäin tehokkaita vastasyntyneiden kuulonseulonnassa. Otoakustiset emissiot mittaavat
korvassa olevan simpukan toimintaa ja osoittavat, toimiiko se oikein vai ei. Lasten emissiot ovat tyypillisesti voimakkaita,
mistä syystä ne on helppo ja nopea havaita. Emission voimakkuus yleensä laskee iän myötä tai kuulon heikentyessä.
Automatisoitu ABR (Auditory Brainstem Response) on käytettävissä AccuScreenissa. Tällä tekniikalla mitataan vastetta
ääneen kuuloradalla. Se antaa arvokkaan lisän TEOAE- ja DPOAE-seulontaan, ja se on välttämätön työkalu seulottaessa
lapsia, jotka ovat vaarassa menettää kuulonsa.
Yksinkertainen mutta luotettava tekniikka varmistaa, että kuulon heikentyminen voidaan havaita ja asiaan puuttua jo
varhaisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen ansiosta kuulo-ongelmista kärsivät lapset saavat mahdollisuuden normaaliin
puheen kehitykseen ja kielellisiin taitoihin.

1.7

Merkinnät

Varoitus-, Huomio- ja Huomautus-sanojen käyttö
Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä
käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti:
Varoitus: osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle.
Huomio: osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.
Huomautus: osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

Käyttöohjeessa liikkuminen
Valittavat valikot, kuvakkeet ja toiminnot on osoitettu lihavoinnein, kuten seuraavassa: Paina OK (

).

Sähköiset käyttöohjeet
Huomautus: Ohjeet sähköisten käyttöohjeiden (eIFU) saamiseen: Käyttöohjeen PDF-versio on saatavilla kyseisen
tuoteryhmän sivuilta:
https://newborncare.natus.com/products-services/accuscreen
Huomautus: tämä käyttöopas sisältää kaikki sovellettavien säädösten mukaiset tarvittavat tiedot.
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1.8

Yleiset turvallisuustiedot
Huomautus: kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa laitteen käyttäjä ja/tai potilas ovat.

1.9

Turvallisuustiedot
Varoitus: seuraavat olosuhteet tai toimintatavat saattavat aiheuttaa potilaan ja/tai käyttäjän altistumisen vaaraan tai
loukkaantumiseen:
•

Älä kytke mitään oheislaitteita (esim. kirjoitinta) AccuScreeniin tutkimuksen aikana.

•

Jos AccuScreenia käytetään leikkauksen aikana, mittapää tai liittimet eivät saa osua johtaviin esineisiin tai
maadoitukseen.

•

AccuScreenia ei saa käyttää, kun käytetään:
– kirurgisia korkeataajuuslaitteita
– sydämentahdistimia
– defibrillaattoreita
– muita sähköisiä stimulaattoreita

•

AccuScreenia ei saa käyttää kirurgisten korkeataajuuslaitteiden käytön aikana, sillä seurauksena voi olla palovammoja
elektrodien biopotentiaaliosissa ja mahdollisia sähköstimulaattorin tai biologisten vahvistimien vaurioita.

•

Elektrodien johtavat osat liittimineen mukaan lukien nollaelektrodi eivät saa osua
muihin johtaviin osiin ja maadoitukseen.

•

Varo, etteivät kytketyt mutta käyttämättömät osat ja muut johtavat osat mukaan lukien
suojamaahan kytketyt osat koske toisiinsa.

•

Älä käytä laitetta syttyvien anestesiakaasujen läheisyydessä.

•

Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään
identtisiä järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa.

•

Ei ole suositeltavaa pinota laitetta muiden laitteiden kanssa tai sijoittaa sitä huonosti tuuletettuun tilaan, koska se
voisi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Jos se pinotaan toisen laitteen kanssa tai sijoitetaan toisen laitteen viereen,
pitää varmistaa, että laitteen toiminta ei kärsi.

•

AccuScreenin radiotaajuuspäästöt ovat erittäin vähäisiä, eikä ole todennäköistä, että ne aiheuttaisivat häiriöitä
lähellä oleville sähkölaitteille. Haitallisia vaikutuksia tai toimintojen heikkenemistä muissa paikallisissa laitteissa
saattaa kuitenkin esiintyä, jos ne on sijoitettu AccuScreenin välittömään läheisyyteen.

•

Tietokone ja latausasema eivät saa olla potilaan ulottuvilla.

•

Kun sähköistä lääkintälaitetta kootaan, kokoamisesta vastaavan henkilön on huomattava, että muut laitteet, jotka eivät
täytä samoja turvallisuusvaatimuksia kuin tämä tuote, voivat heikentää järjestelmän yleistä turvallisuustasoa.

•

Jos epäilet AccuScreen OAE- ja ABR-seulontalaitteen olevan viallinen, älä käytä sitä.

•

Kaikkien laitteeseen liitettyjen tai potilaiden läheisyydessä käytettävien tietokoneiden on oltava standardien
IEC 60950-1:2005 ja IEC 62368-1:2020 mukaisia.

•

Sekä AccuScreen OAE- & ABR-seulontalaite että kaikki siihen kytkettävät laitteet, joilla on oma virtalähde, tulee
sammuttaa ennen liitäntöjen tekemistä.

Huomio: Seuraavat tilanteet tai toimintatavat saattavat aiheuttaa loukkaantumisvaaran käyttäjälle tai potilaalle.
Vaarana voi olla myös tietojen tai laitteen vahingoittuminen.
•
•
•
•
•
•
•

Älä varastoi tai käytä AccuScreenia lämpötilassa tai kosteudessa, joka ylittää teknisissä tiedoissa annetut
käyttöympäristöä koskevat arvot.
Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan Käyttötarkoitus-kohdassa
kerrottuihin tarkoituksiin.
Kuluvat varusteet kuten korvatipit ovat kertakäyttöisiä, ja ne on vaihdettava aina potilaan vaihtuessa
ristikontaminaation estämiseksi.
Tämän luokan laitetta saa käyttää asuinrakennusta vastaavissa tiloissa, kun sitä käyttää terveydenhuollon
ammattihenkilö toimivaltansa puitteissa.
Tukehtumisvaara! Älä jätä korvatippejä valvomatta lasten ulottumille.
Laite on tarkoitettu audionomien, korva-, nenä- ja kurkkulääkäreiden ja muiden terveydenhuollon
ammattihenkilöiden käyttöön.
Jotta korvakäytävä ei vahingoitu viedessäsi mittapäätä sisään, käytä vähäistä painetta ja kierrä samalla mittapäätä
varovaisesti.
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1.10

Latausaseman turvallisuustiedot
Varoitus: käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettua verkkomuuntajaa.

1.11

Tietoa tästä käyttöohjeesta
Tämän käyttöohjeen kuvat valikoista ja näytöistä saattavat erota omasta laitteestanne.
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu AccuScreenin tärkeimmät toiminnot. Suosittelemme tutustumaan seuraaviin kohtiin:

Asennus
Katso AccuScreenin valmisteluohjeet kohdista Pakkauksesta purkaminen ja asennus, 11 ja Valmistautuminen
tutkimukseen, 27.

Turvallisuus
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava AccuScreenin turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Huomautus: paikallisia viranomaismääräyksiä on myös aina noudatettava.
Laitteen merkinnöistä kerrotaan kohdassa AccuScreenin yleiskuvaus 11 ja turvallisuustiedoista kohdassa Johdanto, 5.

Käyttökoulutus
Lue tämä käyttöohje ennen AccuScreenin käyttöä ja tutustu itse laitteeseen ennen potilaan tutkimista.
Huomautus: voit tilata ilmaisen, painetun version käyttöoppaasta ottamalla yhteyttä Natus Medical Denmark ApS:ään
(www.natus.com).

Huolto ja puhdistus
AccuScreenin ja varusteiden puhdistusohjeet ja -ajat on kerrottu kohdassa Huolto ja puhdistus, 69.
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1.12

Symbolien selitykset

Symboli

Standardin viite

Symbolin nimi

Selite

CE-merkintä

21 CFR
801.109(b)(1)

Merkinnät – lääkärin määräämät
laitteet

Vain lääkärin
määräyksestä

UL-listaus

–

–

IEC 60417
Taulukko D.1 # 20

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet –
Osa 1: Yleiset vaatimukset
turvallisuudelle ja olennaiselle
suorituskyvylle
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet –
Osa 1: Yleiset vaatimukset
turvallisuudelle ja olennaiselle
suorituskyvylle

Tyypin BF
potilasliityntäosa

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden tarroissa,
merkinnöissä ja toimitettavissa
tiedoissa käytettävät symbolit
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
(WEEE)

Lue käyttöohjeet.

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit.
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit.

Ei saa käyttää, jos
pakkaus on
vaurioitunut

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet –
Osa 1: Yleiset vaatimukset
turvallisuudelle ja olennaiselle
suorituskyvylle
Ei sovellettavissa

Tasavirta

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit

Luettelonumero

Osoittaa valmistajan
luettelonumeron, jonka
perusteella lääkinnällinen
laite voidaan tunnistaa.

Sarjanumero

Osoittaa valmistajan
sarjanumeron, jonka
perusteella yksittäinen
lääkinnällinen laite voidaan
tunnistaa.

Lääkinnällisiä laitteita koskeva
direktiivi

XXXX

Rx only

Standardin nimi

Lääkinnällisiä laitteita koskeva
EU:n asetus

93/42/ETY

IEC 60601-1,
Taulukko D.2 # 10

ISO 15223-1,
symboli 5.4.3
2012/19/EU

ISO 15223-1
Symboli 5.2.8

ISO 15223-1,
lauseke 5.2.7

ISO 15223-1
Symboli 5.4.2

IEC 60601-1,
taulukko D.1 #4
Ei sovellettavissa
ISO 15223-1
Symboli 5.1.6

ISO 15223-1
symboli 5.1.7
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Noudata
käyttöohjeita

Hävittäminen
käyttöiän lopussa

Osoittaa teknisen
vaatimustenmukaisuuden
Euroopassa. (Ilmoitetun
laitoksen numero on
symbolin alapuolella.)
Osoittaa, että tuotteen saa
myydä vain rekisteröity
terveydenhuollon
ammattilainen tai tällaisen
henkilön määräyksestä.
Nationally Recognized
Testing Laboratories
(NRTL) -sertifioinnit
Ilmoittaa tyypin BF
potilasliityntäosasta, joka
on standardin IEC 60601-1
mukainen.
Katso
käyttöopas/vihkonen.
SÄHKÖKÄYTTÖISIÄ
LÄÄKINTÄLAITTEITA
KOSKEVA HUOMAUTUS
”Noudata käyttöohjeita.”
Osoittaa, että käyttäjän on
tutustuttava käyttöohjeisiin.
Osoittaa, ettei sähkö- ja
elektroniikkaromua saa
hävittää lajittelemattomana
jätteenä, vaan ne on
kerättävä erikseen.
Ilmoittaa, että lääkinnällistä
laitetta ei saa käyttää,
mikäli sen pakkaus on
vaurioitunut tai avattu.

Epästeriili

Osoittaa, että lääkinnällistä
laitetta ei ole steriloitu.

Ei saa käyttää
uudelleen

Osoittaa, että
lääkinnällinen laite on
tarkoitettu käytettäväksi
vain kerran tai vain yhdelle
potilaalle yhden
toimenpiteen aikana.
Ilmoittaa tehokilvessä, että
laitteisto soveltuu vain
tasavirtaan; olennaisten
liittimien tunnistamiseen.
Tämä tuote on
lääkinnällinen laite.

Osoittaa
lääkinnällisen laitteen
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Symboli

Standardin viite

ISO 15223-1
Symboli 5.1.3

ISO 15223-1
Symboli 5.1.1

ISO 15223-1
Symboli 5.3.8

ISO 15223-1
Symboli 5.3.9

ISO 15223-1
Symboli 5.3.7

IEC 60601-1
Taulukko D.2 # 2
ISO 15223-1
Symboli 5.4.4

IEC 60601-1
Taulukko D.1 # 10

Standardin nimi

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet –
Osa 1: Yleiset vaatimukset
turvallisuudelle ja olennaiselle
suorituskyvylle
Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa käytettävät
symbolit
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet –
Osa 1: Yleiset vaatimukset
turvallisuudelle ja olennaiselle
suorituskyvylle
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Symbolin nimi

Selite

Valmistuspäivämäärä

Osoittaa lääkinnällisen
laitteen
valmistuspäivämäärän.

Valmistaja

Ilmoittaa lääkinnällisen
laitteen valmistajan.

Kosteusrajoitus

Ilmoittaa lääketieteelliselle
laitteelle turvallisen
(säilytysympäristön)
ilmankosteuden ylä- ja
alarajan.
Osoittaa hyväksyttävät yläja alarajat ilmanpaineelle
kuljetusta ja säilytystä
varten.

Ilmanpainerajoitus

Lämpötilaraja

Ilmoittaa lääketieteelliselle
laitteelle turvallisen
(säilytysympäristön)
lämpötilan ylä- ja alarajan.

Yleinen
varoitusmerkki

Osoittaa potilaaseen tai
laitteen käyttäjään
kohdistuvan mahdollisen
henkilövahingon vaaran.
Osoittaa, että käyttäjän on
tarkistettava käyttöohjeista
tärkeät tiedot, kuten
sellaiset varoitukset ja
varotoimet, joita eri syistä
ei voi esittää itse
lääkinnällisessä laitteessa.

Huomautus
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2

Pakkauksesta purkaminen ja asennus

2.1

Pakkauksesta purkaminen
1.

Pura laite varovasti pakkauksestaan.
Säilytä laitteen pakkausmateriaalit. Jos laite täytyy lähettää huoltoon, alkuperäinen pakkausmateriaali suojaa laitetta
vaurioilta kuljetuksen aikana.

2.

Tarkasta laite silmämääräisesti mahdollisten kuljetusvahinkojen varalta. Jos laite on vaurioitunut, älä ota sitä käyttöön.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jolta saat lisäohjeita.

3.

Tarkista lähetyslistasta, että kaikki tarvittavat osat ja varusteet ovat mukana. Jos jotain puuttuu, ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään.

2.2

AccuScreenin yleiskuvaus

2.2.1

AccuScreen edestä ja takaa

A. Virtakytkin
B. Kosketusnäyttö
C. Virran ja latauksen merkkivalo

D. Testiontelo
E. Akkupesän avauspainike
F. Akkupesän kansi ja sarjanumerotarra
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2.2.2

MADSEN AccuScreenin ylä- ja alapääty
Yläpääty

A. Elektrodikaapelin liitin
B. Mittapään liitin ja korvakoplerin liitin
Alapääty

C. Latausaseman liittimet

2.2.3

Latausasema

Merkkivalot edessä
POWER
Palaa, kun latausasema on kytketty verkkovirtaan.
TIEDONSIIRTO. Palaa tiedonsiirron aikana seuraavasti:
• kun tietoa siirretään AccuScreenin ja AccuLinkin välillä
• kun tarratulostinta käytetään.
USB
Palaa, kun latausasema on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
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Takana olevat liittimet
PC/USB
USB-liitäntä tietokoneen liittimeen

Tulostin/modeemi
Tulostimen/modeemin liitäntäpistoke
Verkkomuuntajan liitin

2.2.4

Näyttö
Kosketusnäytössä on kuvakkeita ja kenttiä.

Huomautus: Näyttöä ei saa koskea millään terävällä esineellä. Muussa tapauksessa AccuScreenin luotettavaa toimintaa ei
voida taata.
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2.2.5

Korvaan tuleva mittapää

A. Mittapään kärki
B. Mittapään runko
C. Mittapään kaapeli

Mittapään kaapelin pistoke
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2.2.6

Elektrodikaapeli (vain ABR)

A. Elektrodikaapelin pistoke
B. Elektrodin pidikkeet
C. Elektrodikaapeli

2.2.7

Korvakoplerin kaapeli

A. Kaapelin liitin
B. Korvakoplerin kaapeli
C. Sininen korvakoplerin sovitin vasenta korvaa varten
D. Punainen korvakoplerin sovitin oikeaa korvaa varten
Korvakoplerit
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2.3

Säilytys
Säilytä AccuScreenia varusteineen laitteen mukana toimitetussa pehmeässä laukussa, joka suojaa laitetta vaurioilta. Lue lisää
käyttöympäristöstä Tekniset tiedot -liitteestä.

2.4

Kokoaminen

Tee seuraavat toimet ennen mittapään liittämistä laitteeseen:
1.

Aseta akku akkupesään. Katso Akun kiinnittäminen AccuScreeniin, 17.

AccuScreen on ennen käyttöä ladattava täyteen latausasemassa. Katso Akun lataaminen latausasemassa, 19.
2.

Kytke AccuScreen päälle. Katso AccuScreenin käynnistäminen, 20.

3.

Aseta laitteen päiväys. Katso Päivämäärä/kellonaika, 65.

Kytke tarpeen mukaan mittapää, korvakopleri ja elektrodikaapeli. Katso Valmistautuminen tutkimukseen, 27.

2.5

Virran saanti

AccuScreen saa virtansa ladattavasta akusta. Akku latautuu:
• kun AccuScreen asetetaan latausasemaan. Katso Akun lataaminen latausasemassa, 19.
•

2.5.1

käyttämällä AccuScreen-laturia (lisävaruste). Katso Akun lataaminen erillisellä laturilla, 19.

Akku
AccuScreenissa käytettävä akku:
• on ladattava litiumioniakku
•

on erittäin tehokas

•

on kevyt

•

purkautuu itsestään vain vähän

•

kestää jatkuvan latauksen

•

kestää noin 8 tunnin käytön.

Akku on toimitushetkellä ladattu noin puoleen (50 %) täydestä latauksesta. Akku on ladattava täyteen ennen tutkimuksen
aloittamista.
Huomautus: Käytä vain akkutyyppiä ja latausasemaa, jotka on esitetty kohdissa 3.4
1077-latausasema, 82. Katso Akun turvallisuus ja huolto, 73.

Virransyöttö ja akku, 82 ja 3.5

Akun varastointi
Jos akku tulee olemaan pitkän aikaa käyttämättä, se on varastoitava suunnilleen puoliksi (50 %) ladattuna kuivaan ja
viileään paikkaan. Akkua voi säilyttää myös jääkaapissa.
Jos akkua säilytetään täyteen ladattuna huoneenlämmössä tai sitäkin lämpimämmässä, sen teho heikkenee pysyvästi
noin 10–20 % vuoden kuluessa.
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2.5.2

Akun kiinnittäminen AccuScreeniin
1.

Työnnä akkupesän painiketta ylös. Akkupesä
ponnahtaa ulos.

2.

Poista akku tarvittaessa.

3.

Aseta uusi täyteen ladattu akku akkupesään.
–

4.

Aseta akku niin, että siihen merkitty nuoli ja teksti Insert this direction
osoittavat alaspäin akkupesän pohjaa kohti.

Sulje akkupesä.
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2.5.3

Akun tila

•

Akkukuvake näkyy näytön oikeassa yläkulmassa ja osoittaa akun tilan aina käytön aikana.

•

Kun akun varauksesta on jäljellä enää alle 25 %, akku on vaihdettava ja ladattava mahdollisimman pian.

•

Kun akun varaustaso on alle 10 %, tutkimustulokset voidaan lukea, mutta tutkimus ei ole enää mahdollista.
Symboli

Akun jäljellä oleva varaus
100–75 %

Akku on täyteen ladattu.

75–50 %
50–25 %
25–10 %
10–0 %

Akku on ladattava.
Akun varaus on lopussa, eikä tutkimusta voida enää suorittaa.

Jos jännite putoaa alle minimin, AccuScreen sammuu automaattisesti. Lataa akku tai vaihda se mahdollisimman pian.
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2.5.4

Latausaseman virransaanti
AccuScreen-latausasema käyttää verkkovirtaa muuntajansa kautta.
Lääkinnällisiä laitteita koskevien turvamääräysten mukaan liitännän latausasemaan
saa tehdä vain potilasalueen ulkopuolella (vähintään 1,5 metriä potilaasta).
AccuScreenin pakkauksessa on mukana erilaisia muuntajan pistokkeita. Voit valita niistä omaan pistorasiaasi sopivan.

Laitteen kytkeminen sähköverkkoon
1.

Valitse oman sähköverkkosi pistorasiaan sopiva pistoke ja liitä se muuntajaan.

2.

Kytke adapteri latausasemaan ja verkkovirtaan. Vihreä POWER -merkkivalo syttyy.
Varoitus: sähkölaitteet on sijoitettava niin, että niiden pistoke on helppo irrottaa verkkovirrasta.

Laitteen kytkeminen irti sähköverkosta
AccuScreen-latausasema kytketään irti sähköverkosta irrottamalla muuntajan pistoke pistorasiasta.

2.5.5

Akun lataaminen latausasemassa
AccuScreenin akku alkaa latautua automaattisesti, kun asetat sen latauslaitteeseen.
Aseta AccuScreen latauslaitteeseen. AccuScreenin etupaneelissa oleva merkkivalo syttyy.
Huomautus: älä poista laitetta latausasemasta ennen kuin tiedonsiirto on valmis.

Etupaneelin merkkivalot
Vihreä
Täyteen ladattu
Oranssi – palaa
Lataus käynnissä
koko ajan
Oranssi – vilkkuu
Käynnistyksen aikana
Akun vikatilanteessa esimerkiksi silloin, kun
– laitteessa ei ole akkua
– akku on asennettu väärin
– akku on viallinen.
Täysin tyhjän akun lataaminen latausasemassa vie aikaa seuraavasti:
½ tuntia | 80 % ladattu
6 tuntia | täyteen ladattu

2.5.6

Akun lataaminen erillisellä laturilla
Huomio: käytä vain laturia, jonka on toimittanut Natus Medical Denmark ApS.
AccuScreenin akun voi ladata myös erillisellä laturilla (lisävaruste).
Huomautus: Lue laturin valmistajan laatimat tekniset tiedot ja käyttöohjeet.
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3

AccuScreenin käytön aloittaminen
Seuraavassa annetaan pikaohjeet AccuScreenin käytön aloittamiseen.
• AccuScreenin kytkeminen päälle
•

Uusien potilaiden lisääminen

•

Potilaiden etsintä

•

Potilastietojen muokkaaminen

Tarkempia tietoja laitteen valmistelusta ja tutkimuksista saa kohdasta:

3.1

•

Valmistautuminen tutkimukseen, 27

•

Tutkimuksen suorittaminen AccuScreenilla, 35

AccuScreenin käynnistäminen
1.

AccuScreenin käynnistäminen: Paina virtakytkintä.
AccuScreen aloittaa itsetestauksen käynnistysnäytön tullessa esiin.

A. Virtakytkin

Käynnistysnäytössä näkyy laitteen nimi.
AccuScreenin nimeä voidaan muokata (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).

3.1.1

Virransäästötila ja automaattinen virran katkaisu
Jos AccuScreenia ei käytetä tietyn ajan kuluessa, se siirtyy ensin virransäästötilaan ja lopulta sammuu automaattisesti.
Näitä aikoja voidaan muokata (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).
•

Kun AccuScreen on virransäästötilassa, näyttö menee mustaksi, mutta vihreä virran merkkivalo palaa.

•

AccuScreen aktivoidaan uudelleen koskettamalla näyttöä.
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3.1.2

AccuScreenin näytöt
AccuScreenin näyttömuoto määräytyy kokoonpanon mukaan. Alla esitetään oletusnäytöt ja niiden järjestys. Lue lisää
näiden näyttöjen määrittämisestä AccuLinkin käyttöohjeesta.
–

Ohjeet siitä, miten tietoja syötetään syöttöruutuihin, annetaan kohdassa Tietojen syöttö AccuScreeniin, 67.

Näytöltä toiseen siirtyminen AccuScreenissa
AccuScreenin näytöt voidaan jakaa 3 tai 4 pääalueeseen seuraavasti:
A. Otsikkopalkki, jossa näkyy
–

aika

–

näytön nimi

–

akun tila

B. Päänäyttö, joka sisältää
–

tutkimusnäytöt

–

potilaspainikkeet

–

näppäimistö tietojen syöttämistä yms. varten

C. Toimintopalkki, joka sisältää toimintopainikkeet
D. Alapalkki, joka sisältää päätoimintopainikkeet, kuten

3.1.3

–

palaa edelliseen näyttöön

–

ohje

–

palaa aloitusnäyttöön

Käyttäjän valinta
1. Valitse käyttäjä käyttäjälistasta.

Käyttäjälistaa voidaan muokata (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).
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3.1.4

Salasanan syöttäminen
1.

Salasana-näytöllä pyydetään salasanaa.
–

Syötä salasanasi.

Salasanoja ja niiden käyttöä voidaan muokata (lue lisää AccuLinkin
käyttöohjeesta).

2.

3.1.5

Aktivoi salasana painamalla OK (

).

Väärä salasana
Jos väärä salasana annetaan 3 kertaa peräkkäin, AccuScreen lukittuu, eikä käyttäjä pääse käyttämään sitä. Toinen
käyttäjä voi kirjautua käyttämään AccuScreenia. Ainoastaan 3 kertaa väärän salasanan syöttänyt käyttäjä lukitaan
pois järjestelmästä.
AccuLink-käyttäjä, jolla on Nollaa käyttäjät -oikeudet, voi avata AccuScreenin lukituksen kytkeytymällä laitteeseen
AccuLinkistä, joko laitemääritysten päivittämiseksi tai tietojen lähettämiseksi tai vastaanottamiseksi. Lue lisää AccuLinkin
käyttöohjeesta.

3.1.6

Valinnaiset näytöt
Seuraavat näytöt ovat valinnaisia, eivätkä ne kuulu AccuScreenin oletuskokoonpanoon.

Sijainti-luetteloa voidaan muokata (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).
Laitosluettelo on muokattavissa (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).

3.1.7

Aloitusvalikko
Aloitusvalikko

Aloitusvalikossa näkyvät AccuScreenin toiminnot.

Etsi potilas. Katso Potilaan haku, 25.
Uusi potilas. Katso Uuden potilaan lisääminen, 23.
Tulokset. Katso Potilaan tutkimustietojen tarkastelu, 51.
Tulostus. Katso Tulostaminen, 54.
Poista. Katso Datan poistaminen, 68.
Pikatutkimus. Katso Pikatutkimus, 53.
Tarviketestit. Katso Tarviketesti, 58.
Asetukset. Katso AccuScreenin asetukset, 65.
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Huomautus: Tarviketesti-valikon kautta voit testata mittapään, elektrodikaapelin, korvakoplerin kaapelin sekä yhdistetyt
elektrodi- ja korvakoplerikaapelit.
Huomautus: paikallisia sääntöjä ja menettelytapoja on aina noudatettava.

3.2

Potilastietojen käsittely AccuScreenissa
Huomautus: jos haluat tehdä Pikatutkimuksen, potilaan haku tai lisääminen ei ole tarpeen.
Voit ladata potilastiedot etukäteen AccuLink-ohjelmasta (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).

3.2.1

Uuden potilaan lisääminen
1.

Uusi potilas lisätään painamalla Uusi potilas (

) -painiketta aloitusvalikosta.

Uusi potilas -näytössä näkyvät potilastietovaihtoehdot. Tietojen syöttämistä
varten on olemassa kahdenlaisia kenttiä:
1 Pakolliset kentät
Pakollisissa kentissä näkyy punaisella teksti Paina muuttaaksesi.
Pakolliset kentät määritellään AccuLinkissä (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).
Huomautus: pakollisiin kenttiin on aina syötettävä arvo.
2 Valinnaiset kentät
2.

Syötä potilastiedot painamalla kenttää.
Kun olet syöttänyt tiedot kenttään, paina OK (
luettelon seuraavaa painiketta.

) ja sen jälkeen

3.

Saat lisää kenttiä näkyviin Uusi potilas -näyttöön painamalla nuolia.

4.

Kun olet syöttänyt tiedot tarvittaviin kenttiin, paina OK (
tallennetaan ja Tutkimusvalikko-näyttö avautuu.

). Tiedot

Perustietojen syöttöruudut
Useimpiin kenttiin tiedot syötetään näppäimistön avulla.
• Tunnus-näyttö
•

Etunimi-näyttö

•

Sukunimi-näyttä

Erikoistietojen syöttöruudut
Seuraavassa esitellään erikoistietojen syöttämistä varten olevat näytöt.

Syntymäaika-näyttö
Syntymäaika-näytössä valitaan syntymäaika.
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NICU-tilan näyttö
NHSP vain Englanti
Valitse NICU-tila-näytössä lapselle
NICU-tila (Vastasyntyneiden tehohoitoyksikkö).
• Kyllä. Lapsi on / on ollut vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä
•

Ei. Lapsi ei ole / ei ole ollut vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä.

Voit määrittää NICU-tila-näytön (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).

Suostumustila-näyttö
NHSP vain Englanti
Ilmoita Suostumustila-näytöllä, onko vanhemmilta saatu suostumus:
• Täysi suostumus. Seulonta ja tiedot ovat tunnistettavissa kansallisesta tietokannasta.
• Vain seulonta. Seulonta ja tiedot tallennetaan kansalliseen tietokantaan,
mutta ne näkyvät nimettöminä lukuun ottamatta lapsen paikallisesta
seulontaohjelmasta vastaavaa henkilöä.

Suostumustila-näyttöä voi muokata (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).

Riskitekijät-näyttö
Riskitekijät-näytölle merkitään yksi tai useampi riskitekijä, jotka koskevat tätä potilasta
tai tutkimusolosuhteita.
Riskitekijöiden oletusasetuksena on U (tuntematon).

Riskitekijät-näyttöä voi muokata (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).
•

Riskitekijän määritteleminen
Paina selauspainiketta, kunnes haluamasi arvo tulee näkyviin. Voit selata
selauspainikkeella seuraavia arvoja:
Tuntematon
Kyllä
Ei
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3.2.2

Potilaan haku
1.

Tee potilashaku painamalla aloitusnäytön Etsi potilas -painiketta (

).

Etsi potilas -näyttö avautuu.
2.

Voit muuttaa lajittelujärjestystä. Paina Muuta lajittelujärjestystä -painiketta

(
3.

) , kunnes luettelo on lajiteltu.

Valitse potilas listalta.

Haku laajennetulta potilaslistalta
1.

Haku laajennetulta potilaslistalta tapahtuu painamalla Etsi potilas -näytön

Etsi potilas -painiketta (
2.

).

Oletushakukriteeri on potilaan sukunimi. Jos haluat muuttaa hakukriteereitä
haun rajoittamiseksi, paina Hakukriteerit -painiketta (

).

3.

Syötä potilaan tiedot (esimerkiksi sukunimi tai tunnusnumero) valitsemasi hakukriteerin mukaisesti.

4.

Aloita haku painamalla OK (

).

Haku tuottaa luettelon hakukriteereitä vastaavista potilaista.
5.

Valitse potilas.

Potilaan tiedot -näyttö avautuu.

6.

Saat suoritetut potilastutkimukset näkyviin painamalla Tulokset-painiketta (

25
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3.2.3

Potilastietojen muokkaaminen
1.

Hae potilas ohjeiden mukaan, jotka annetaan kohdassa Potilaan haku, 25.

2.

Paina Potilaan tiedot -näytössä kenttää, jota haluat muokata.

3.

Tee kenttään haluamasi muutokset.

4.

Tallenna painamalla OK (

5.

Voit tarvittaessa siirtyä seuraavaan muokattavaan kenttään.

).
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4

Valmistautuminen tutkimukseen

4.1

AccuScreenin valmistelu

4.2

•

Noudata ohjeita, jotka annetaan kohdassa AccuScreenin käytön aloittaminen, 20.

•

Voit ladata potilastiedot etukäteen AccuLinkin tietokannasta (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).

•

Lue eri tutkimusten suorittamista koskevat ohjeet kohdasta Tutkimuksen suorittaminen AccuScreenilla, 35.

Laitteiston valmistelu

Joka päivä ennen potilaiden tutkimista on suositeltavaa suorittaa tarvittava tarviketesti, jotta
mittapään, elektrodikaapelin ja korvakoplerin kaapelin oikea toiminta voidaan varmistaa. Katso Tarviketesti, 58.
Huomautus: vie testionteloon vain puhtaita mittapään kärkiä.
Katso 11.4.1 Sisäänrakennetun testiontelon puhdistaminen, sivulla 73.

4.2.1

Mittapään valmistelu tutkimusta varten
Tarkasta mittapään kunto (värimuutokset, pinnan muutokset) uudelleen käytettävistä mittapään osista ennen jokaista
käyttökertaa. Jos havaitset muutoksia, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

4.2.2

Mittapään liittäminen laitteeseen
Huomautus: Mittapään liitin on tarkoitettu korvaan tulevan mittapään tai korvakoplerin kytkemiseen AccuScreeniin. Tähän
liittimeen ei saa kytkeä mitään muita laitteita.

1.

Aseta AccuScreen alassuin.
Mittapään liittimen holkki ja mittapään pistokkeen värirengas ovat sinisiä.

2.

Kohdista pistokkeen kohoumat AccuScreenin yläosassa olevan sinireunaisen liitännän uriin.

3.

Työnnä mittapään pistoke varovasti mittapään liittimeen. Oikea asettaminen ei edellytä voiman käyttöä.

Mittapään irrottaminen
Huomautus: Älä vedä kaapelista irrottaessasi mittapäätä. Vedä sen sijaan harmaan liittimen holkista.
Kun irrotat pistokkeen, älä väännä sitä. Pidä kiinni holkista ja irrota pistoke vetämällä se suorassa asennossa irti.
Mittapää ei irtoa, jos vedät mistään muusta kohdasta kuin holkista.
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4.2.3

Elektrodikaapelin kytkeminen ABR-tutkimusta varten

1.

Aseta AccuScreen alassuin.
Elektrodikaapelin pistokkeen holkki ja AccuScreenin elektrodin pistokkeen ympärillä oleva kaulus ovat vihreitä.

2.

Kohdista elektrodikaapelin pistokkeen kohouma AccuScreenin yläpäässä olevan vihreäreunaisen liitännän uraan.

3.

Työnnä elektrodikaapeli varovasti elektrodikaapelin liitäntään. Oikea asettaminen ei edellytä voiman käyttöä.

Elektrodikaapelin irrottaminen
Huomautus: Älä vedä kaapelista irrottaessasi elektrodikaapelia. Vedä sen sijaan harmaan liittimen holkista.
Kun irrotat pistokkeen, älä väännä sitä. Pidä kiinni holkista ja irrota pistoke vetämällä se suorassa asennossa irti.
Kaapeli ei irtoa, jos vedät mistään muusta kohdasta kuin holkista.
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4.2.4

Korvakoplerin kaapelin kytkeminen ABR-tutkimusta varten
ABR-mittauksissa voidaan käyttää joko korvaan tulevaa mittapäätä tai korvakoplerin kaapelia ja korvakopleria. Korvakoplerin
kaapelin käyttöön liittyvä merkittävä etu on se, että tutkimuksen käynnistyttyä molemmat korvat voidaan tutkia peräkkäin.
Käytä ABR-mittauksessa korvakoplerin kaapelia. Korvakoplerin kaapelin käytön merkittävä etu on, että tutkimuksen
käynnistyttyä molemmat korvat voidaan tutkia yhtä aikaa tai peräkkäin.

1.

Aseta AccuScreen alassuin.
Korvakoplerin kaapelin pistokkeen holkki ja korvakoplerin liittimen kaulus ovat sinisiä.

2.

Kohdista pistokkeen kohoumat AccuScreenin yläosassa olevan sinireunaisen liitännän uriin.

3.

Työnnä pistoke varovasti mittapään liittimeen. Oikea asettaminen ei edellytä voiman käyttöä.

Kaapelin irrottaminen
Huomautus: Älä vedä kaapelista irrottaessasi korvakoplerin kaapelia. Vedä sen sijaan harmaan liittimen holkista.
Kun irrotat pistokkeen, älä väännä sitä. Pidä kiinni holkista ja irrota pistoke vetämällä se suorassa asennossa irti.
Kaapeli ei irtoa, jos vedät mistään muusta kohdasta kuin holkista.
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4.3

Tutkimusympäristön valmistelu
Fyysinen ympäristö
•

Tutkimusympäristön pitää olla mahdollisimman hiljainen. Mitä hiljaisempi huone on, sitä tarkemmin ja
nopeammin tutkimuksen voi tehdä.

•

Varmista, ettei tutkimusta tehdä ilmastointilaitteen alla tai tuulettimen tai puhaltimen edessä.

•

Varmista, ettei lähellä ole matkapuhelimia, puhuvia ihmisiä yms.

Hygienianäkökohtia
•

Noudata tarkasti työympäristösi vakiintuneita infektiontorjuntatoimia.

•

Puhdista mittapään runko, kaapeli ja pistoke ennen kutakin potilasta tai jos pinta on selvästi likainen.

•

Puhdista ABR-elektrodikaapeli ja elektrodikaapelin pistoke ennen kutakin potilasta tai jos pinta on selvästi likainen.

•

Puhdista pinnat steriilillä alkoholipyyhkeellä ja odota, kunnes mittapään runko, kaapeli ja pistoke ovat täysin kuivia.

Huomautus: Steriili alkoholipyyhe sisältää yleensä 70 % isopropyylialkoholia. On tärkeää, että desinfiointiaine saa vaikuttaa
aineen valmistajan määrittelemän ajan, jotta sen teho voidaan taata.

4.4

•

Käytä aina uusia korvatippejä.

•

Käytä aina uusia ABR-elektrodeja.

•

Käytä aina uusia koplereita.

Potilaan valmistelu
Vastasyntyneiden kuulonseulonta
Vastasyntyneiden kuulonseulonta OAE- ja ABR-tekniikkaa käyttäen onnistuu parhaiten lapsen nukkuessa. Ihanteellisin
hetki on silloin, kun lapsi on syötetty ja vaihdettu kuiviin.
Suosittelemme kapaloimaan vastasyntyneen napakasti ABR-tutkimusta varten. Kapalointi rauhoittaa lasta.
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4.4.1

Potilaan valmisteleminen korvaan tulevan mittapään korvaan viemistä varten
Potilaan yleinen valmistelu
1.

Aseta lapsi niin, että pääset helposti tutkittavan korvan luo.

2.

Tartu korvanlehteen ja vedä sitä varovasti hieman poispäin kallosta.

3.

Katso korvakäytävään.
Jos korvakäytävässä näkyy ilmeistä kapenemista, se ei luultavasti ole suora.
Vastasyntyneen korvakäytävät ovat erittäin pehmeät, ja ne painuvat helposti pois
muodostaan. Jos näin on, odota kunnes korvakäytävä palaa alkuperäiseen muotoonsa.
Päästä irti korvanlehdestä ja yritä uudelleen. Hieromalla aluetta varovasti voit edistää
korvakäytävän avautumista.

4.

4.4.2

Tutki korvakäytävä varmistaaksesi, ettei siellä ole vaikkua tai likaa, sillä ne voivat vaikuttaa
tutkimuksen tuloksiin.

Korvatipin asettaminen mittapäähän

1.

Valitse korvatippi, joka sopii potilaan korvakäytävään. Ennen oikean koon löytymistä voi joutua sovittamaan useita
eri kokoja.

2.

Paina korvatippi varovasti mittapään kärkeen, kunnes se istuu tukevasti mittapään rungossa. Korvatipin irrottaminen
ja kiinnittäminen helpottuu, kun käännät sitä varovasti. Muista kuitenkin pitää mittapään rungosta kiinni, ei siis
kaapelista.
Huomio: paina korvatippi varovasti mittapään kärkeen, kunnes se istuu tukevasti mittapään rungossa.

Huomautus: tarkat tutkimustulokset saadaan vain käyttämällä laitteen mukana toimitettavia korvatippejä.
Huomautus: Korvatippiä voidaan käyttää molempiin korviin. Jos epäilet tulehdusta toisessa korvassa, vaihda korvatippi ja
puhdista mittapään kärki tai vaihda se ennen toisen korvan tutkimista.
Huomio: vääränkokoisen korvatipin käyttäminen mittapäässä tai liiallinen voimankäyttö voi ärsyttää korvakäytävää.
Huomautus: Mittapään toimintahäiriön sattuessa on tarkastettava, että mittapään kärjen kanavat ovat puhtaat (lue kohta
Huolto ja puhdistus, 69) ja että mittapää on kiinni.
Lue myös kohta Mittapäätesti, 58.
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4.4.3

Mittapään ja korvatipin vieminen potilaan korvakäytävään

1.

Kun olet kiinnittänyt korvatipin mittapäähän, vedä korvalehteä varovasti alaspäin ja vie mittapää korvakäytävään
kääntämällä sitä samalla hieman.
Varmista oikea istuvuus silmämääräisesti.
Mittapää voidaan viedä korvakäytävään mittapään kaapeli suunnattuna joko ylös tai alas sen mukaan, kumpi asento
sopii paremmin.
Varmista, että mittapää istuu hyvin. Mahdolliset ilmavuodot voivat pidentää tutkimuksen kestoa äänivuodon
tai liiallisen melun tai molempien vuoksi.
Varmista mittapään kaapeli kiinnittämällä kiinnitin potilaan vaatteisiin tai vuodevaatteisiin.

Huomautus: varmista, ettei kaapeli osu mihinkään tärisevään pintaan tutkimuksen aikana.
Huomio: jos korvassa tai korvakäytävässä on vamma, älä käynnistä mittausta.

2.

Jos teet ABR-tutkimuksen, varmista että elektrodit on kiinnitetty oikein.
Katso Elektrodien asettaminen ABR-tutkimusta varten, sivulla 33.
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4.4.4

Elektrodien asettaminen ABR-tutkimusta varten
Ihon käsittely
Huomautus: älä käytä ihon puhdistamiseen alkoholipyyhkeitä tai muita alkoholia sisältäviä ihonpuhdistusaineita, sillä ne
saattavat aiheuttaa ihon kuivumista ja lisätä ihon impedanssia.
1.

2.

Sijoita elektrodit potilaaseen seuraavasti:

Punainen

Niskaan

Musta

Poskipäähän (yleinen tai maadoituselektrodi)

Valkoinen

Otsan yläosaan

Varmista, että elektrodit ovat hyvin kiinni ihossa.

Varoitus: Elektrodien hydrogeeli voi kuivua. Varmista, että avattu pakkaus suljetaan kunnolla.
Kuivunut hydrogeeli voi aiheuttaa epätavallisen suuren elektrodin impedanssin. Vaihda elektrodit, jos epäilet elektrodin
hydrogeelin kuivuneen.
Huomautus: Musta elektrodi (yleinen tai maadoituselektrodi) voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa vauvan rintaan tai
olkapäähän. Punaiset ja valkoiset elektrodit pitää kuitenkin sijoittaa ohjeen mukaisesti, eli niskaan ja otsan yläosaan. Muita
elektrodisijainteja ei ole validoitu.
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4.4.5

Korvakoplereiden kiinnittäminen
Huomio: Älä sijoita punaista ja sinistä korvakoplerin sovitinta suoraan korvakäytävään. Käytä niitä vain, kun
korvakoplerit on kiinnitetty.
Huomautus: käytä korvakoplereita vain korvakoplerin kaapeleiden kanssa, älä mittapään.

Korvakoplerit

A.
B.

Kaapelin liitin
Korvakoplerin kaapeli

C.
D.

Sininen korvakoplerin sovitin vasenta korvaa varten
Punainen korvakoplerin sovitin oikeaa korvaa varten

1.

Aseta elektrodit lapsen otsalle, niskaan ja poskiluun päälle ennen korvakoplereiden liittämistä.
Katso Elektrodien asettaminen ABR-tutkimusta varten, sivulla 33.

2.

Työnnä korvakoplerin sovitin kunkin korvakoplerin yläosassa olevaan putkeen.

3.

Irrota korvakoplerin suojakelmu.

4.

Sijoita punaisella adapterilla varustettu korvakopleri lapsen oikean korvan päälle ja sinisellä adapterilla varustettu
korvakopleri lapsen vasemman korvan päälle.

Korvakoplerit voidaan asettaa kaapelit ylös tai alas sen mukaan, kumpi asento paremmin sopii.
Huomautus: Kun irrotat korvakoplerin kaapelia, älä vedä kaapelista. Vedä sen sijaan korvakoplerin sovittimesta.
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5

Tutkimuksen suorittaminen AccuScreenilla
Ennen tutkimuksen aloittamista:
1.

Valitse tutkittava korva.

2.

Valitse tutkimus.

3.

5.1

–

TEOAE-tutkimus, 36

–

DPOAE-tutkimus, 40

–

ABR-tutkimus, 46

Suorita kohdassa Valmistautuminen tutkimukseen, 27 esitetyt vaiheet.

Tutkimusvalmius
Voit valita kahden tutkimusmenetelmän välillä:
• Pikatutkimus
•

Vakiotutkimus

Pikatutkimus
1.

Paina Pikatutkimus (

) -painiketta.

Tutkimustyyppi riippuu laitetyypistä, sen kokoonpanosta ja kytketyistä
kaapeleista.
2.

Lue tutkimuskuvaus kohdasta
–

TEOAE-tutkimus, 36

–

DPOAE-tutkimus, 40

–

ABR-tutkimus, 46

Huomautus: tutkimustuloksia ei tallenneta.
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Vakiotutkimus
1.

Etsi potilas (katso Potilaan haku, 25) tai lisää uusi potilas (katso Uuden
potilaan lisääminen, 23).

2.

Paina OK (
) Uusi potilas -näytössä tai Potilaan tiedot -näytössä.
Potilaan Tutkimusvalikko-näyttö avautuu.
Tutkimustyyppi riippuu laitetyypistä, sen kokoonpanosta ja kytketyistä
kaapeleista.
Käytössä olevien tutkimusten valintaa voidaan muokata (lue lisää AccuLinkin
käyttöohjeesta).

3.

Lue tutkimuskuvaus kohdasta
–

TEOAE-tutkimus, 36

–

DPOAE-tutkimus, 40

–

ABR-tutkimus, 46

5.2

TEOAE-tutkimus

5.2.1

Tutkimuksen käynnistäminen
1.

Aloita tutkimus painamalla TEOAE:n vieressä olevaa Aloita-painiketta

(
). Varmista, että valitset Aloita-painikkeen, joka vastaa
tutkittavaa korvaa.

Ennen itse tutkimuksen aloittamista suoritetaan kalibrointi.
Tutkimus käynnistyy automaattisesti, kun kalibrointi on valmis.
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5.2.2

TEOAE-tutkimus
Tutkimuksen edistyminen näkyy näytössä.

Voit pysäyttää tutkimuksen painamalla Pysäytä-painiketta (

) . Tutkimus tallennetaan epätäydellisenä.

Tutkimuksen yksityiskohdat
Osoittaa, kumpaa korvaa tutkitaan.

A. Hyväksyttävät huippuarvot
B. Korkeampi taajuus
C. Matalampi taajuus

Graafinen esitys osoittaa huippuarvot,
jotka sopivat tutkimuskriteereihin.
Kyseessä on tilastollinen kaavio.

Hyväksyttävä huippuarvo
Osoittaa huippuarvon voimakkuuden olevan hyväksyttävä ja huippuarvolaskurin
huomioima.
Huippuarvolaskuri
Tutkimuksen on rekisteröitävä yhteensä vähintään 8 hyväksyttävää huippuarvoa
vaihtelevissa suunnissa
(laskettuna mediaanilinjan ylä- ja alapuolelta), jotta tulos on
Hyväksytty/Selkeä vaste.

Mittapään sovitus

Jos mittapään sovitusavustin on käytössä, tämä palkki osoittaa mittapään
sovituslaadun. Mitä pidempi palkki on, sitä parempi on istuvuus. Kun mittapää
istuu hyvin, palkki on vihreä. Jos palkki on harmaa, paranna mittapään
istuvuutta säätämällä sitä. (Mittapään sovitusavustin on oletuksena pois
käytöstä. Se voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä AccuLinkissä.)
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Tutkimuksen yksityiskohdat

Melu

Nykyinen melutaso. Varmista, että melutaso on mahdollisimman alhainen.
Korkea melutaso voi tarkoittaa korkeaa ympäristömelua tai äänekästä potilasta.

Artefakti

Osoittaa keskimääräisen häiriöiden määrän prosentteina. Häiriömäärän (melusta
johtuvan) on oltava alle 20 %, jos mahdollista.
Jos artefakteja esiintyy, se voi tarkoittaa korkeaa ympäristömelua tai äänekästä
potilasta. Tarkista siinä tapauksessa tutkimusolosuhteet ja varmista, että
mittapää istuu hyvin.

Vakaus
Tämä osoittaa keskimääräisen mittapään vakaustason prosentteina.
Stimuluksen
vakauden (mittapään vakaudesta johtuen) pitää ylittää 80 %, jos mahdollista.

Eteneminen

Näyttää nykyiseen tutkimustaajuuteen käytetyn ajan. Jos nykyisen taajuuden
Hyväksytty/Selkeä vaste -tulosta ei saavuteta, tutkimustaajuus aikakatkaistaan.
Maksimiaika riippuu ympäristön meluolosuhteista. Jos tutkimusolosuhteet ovat
optimaaliset eikä vastetta mitata, taajuus aikakatkaistaan ennen kuin
etenemispalkki pääsee loppuun.

Tutkimuksen kesto lapsella
Tutkimus kestää alle 10 sekuntia normaalikuuloisilla lapsilla hiljaisissa olosuhteissa, mutta tutkimusolosuhteet vaikuttavat
kestoon merkittävästi.

5.2.3

TEOAE-tutkimustulokset
Kun tutkimus on suoritettu, tiedot tallennetaan ja tulokset näkyvät näytöllä.
Painamalla OK-painiketta (

) voit palata Tutkimusvalikkoon.

Hyväksytty/Selkeä vaste
Jos tulokseksi saadaan Hyväksytty/Selkeä vaste, näytölle tulee vain graafinen esitys.
•

Hyväksytty/Selkeä vaste -tulos osoittaa, että potilaan ulompien karvasolujen
toiminta on ollut normaalia tutkimussignaalia vastaavalla alueella.

•

Tulos Hyväksytty/Selkeä vaste määritellään tilastollisella algoritmilla, joka
perustuu painotettuun keskiarvoon ja jolla varmistetaan, että havaitseminen
tapahtuu erittäin spesifisesti ja herkästi. Jos tutkimustulos on Hyväksytty/Selkeä
vaste , lisätulkintaa ei tarvita.
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Hylätty/Ei selkeää vastetta
Jos tulos on Hylätty/Ei selkeää vastetta, yksityiskohtaiset tulokset näkyvät
välittömästi alla olevassa kaaviossa.

Hylätty/Ei selkeää vastetta:
• Tulos Hylätty/Ei selkeää vastetta on ”hyväksyttävä” kun Artefakti- ja
Stimulus-tasot eivät ylitä kriittisiä rajoja (katso alta), mikä tarkoittaa, että
tutkimusolosuhteet olivat hyvät.
•

Tulos Hylätty/Ei selkeää vastetta on ”kelvoton”, kun Artefakti- ja Stimulustasot on ylitetty, mikä tarkoittaa, että tutkimusolosuhteet eivät olleet
optimaaliset. Tässä tapauksessa potilas on tutkittava uudelleen.
Jos mittapään sovituspalkki osoittaa, että mittapää on ollut huonosti kiinni,
sitä on säädettävä ja tutkimus on suoritettava uudelleen.

Tulos Hylätty/Ei selkeää vastetta voidaan saada monestakin syystä, joista tärkein on se, että potilaalla saattaa olla
sensorineuraalinen kuulovamma.
Alla olevat tekijät on kuitenkin aina otettava huomioon, kun tulkitset Hylätty/Ei selkeää vastetta -tulosta. Tutkimuksen
laatua saatetaan pystyä parantamaan, ja kun tutkimus tehdään uudelleen, tulokseksi voidaan saada Hyväksytty/Selkeä
vaste. Tutkimus on aina suositeltavaa toistaa, kun tulokseksi saadaan Hylätty/Ei selkeää vastetta.
Ota huomioon esimerkiksi seuraavat mahdollisuudet tulkitessasi tulosta Hylätty/Ei selkeää vastetta:
• Häiriöt äänen siirtymisessä ovat ehdottomasti yleisin syy emission huomaamatta jäämiseen. Jotta tämä mahdollisuus
voidaan sulkea pois, on aina varmistettava, ettei vaikku tai lapsenkina tuki mittapään kärkeä tai korvakäytävää.
Puhdista mittapää, vaihda korvatippi ja suorita tutkimus uudelleen. Tarkista mittapään sovituksen merkkivalo
kalibroinnin aikana ja säädä mittapäätä tarvittaessa varmistaaksesi, että se istuu varmasti kunnolla.
•

Suosittelemme toistamaan tutkimuksen, jos olosuhteet eivät olleet optimaalisia (liikaa taustamelua, liian levoton
lapsi jne.). Käytä tarvittaessa äänieriötä tai huonetta, jossa ympäristön melu on mahdollisimman vähäistä.

Artefakti- ja Stimulus-arvot
Jos Artefakti-arvo on suurempi kuin 20 %, se saattaa merkitä liian meluisaa tutkimusta. Yritä parantaa olosuhteita ja suorita
tutkimus uudelleen.
Jos Stimulus-arvo (stimulanssin vakaus) on alle 80 %, mittapää on ehkä siirtynyt tai saattaa olla väärässä paikassa
vasteen tallentamista varten. Sijoita mittapää uudelleen ja suorita tutkimus uudelleen.
Huomautus: retrokokleaarinen kuulovamma ei tule esiin TEOAE-tutkimuksessa.

Tutkimus epätäydellinen
Jos tutkimus on pysäytetty, virheviesti ja yksityiskohtaiset tulokset tulevat näyttöön.
Tulosnäyttö on erilainen, jos tutkimus epäonnistui tai keskeytettiin kalibroinnin aikana.
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5.3

DPOAE-tutkimus
DPOAE:t ovat sisäkorvan kaksiääneksisen stimulaation synnyttämiä vasteita. Jokaista tutkimustaajuutta kohden
esitetään yksi äänespari. Yhden ääneksen taajuutta kutsutaan nimellä F1 ja tasoa nimellä L1, toinen äänes puolestaan
on F2 ja sen taso L2.

5.3.1

DPOAE-tutkimusprotokolla
Tutkimus tehdään mittaamalla taajuuksia laskevassa järjestyksessä; tulokset esitetään nousevina taajuuksina
vasemmalta oikealle. Tutkitut taajuudet riippuvat asetuksista. Vakiotaajuudet ovat
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz.
L1/L2-pari on 59/50 dB SPL. Vain F2 näytetään.

5.3.2

Tutkimuksen käynnistäminen
Käynnistä tutkimus seuraavasti:
1. Määritä tutkimus ja korva (vasen tai oikea), johon mittapää on asetettu.
2.

Paina Aloita-painiketta (

).

Kalibrointi ja kaiutintesti suoritetaan ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista.

Kalibrointi
Jos mittapää ei istu oikein, muuta mittapään asentoa.

Kaiutintesti
Kalibroinnin jälkeen tehdään kaiutintesti, jolla varmistetaan, että molemmat
kaiuttimet toimivat kunnolla.

Tutkimus käynnistyy automaattisesti, kun kalibrointi on valmis.
"Epätäydellinen"-viesti
Jos näyttöön tulee viesti Epätäydellinen:
• Sovita mittapää uudelleen ja varmista, että se istuu hyvin.
•

Käynnistä tutkimus uudelleen painamalla Aloita-painiketta (

40
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5.3.3

DPOAE-tutkimus

Tutkimuksen edistyminen näkyy näytöllä.
Tutkittava korva ja parhaillaan tutkittava taajuus näkyvät näytön yläosassa.

Lue Tutkimuksen yksityiskohdat -taulukosta alta kuvaus pylväsdiagrammista ja
muista näytettävistä tiedoista.

Tarvittaessa voit ohittaa taajuuden painamalla Ohita-painiketta (

•

).

Testattavien taajuuksien määrää voidaan muokata. Lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta.
Tarvittaessa voit pysäyttää tutkimuksen painamalla Pysäytä-painiketta (
Tutkimus tallennetaan epätäydellisenä.

•

).

Tutkimuksen yksityiskohdat
Osoittaa, kumpaa korvaa tutkitaan.

Pylväskaavio
Melu
Rekisteröity DPOAE-vaste: taajuus hyväksytty
Tutkittava, ohitettu tai hylätty DPOAE-taajuus
Pylväiden korkeus esittää melun/vasteen tasoa.
Tutkimustaajuudet esitetään alla olevassa pylväskaaviossa.
Tutkimusprotokollia voidaan muokata (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).
DPOAE-vakiotutkimuksessa 4 taajuutta ovat seuraavat, joista
5 kHz tutkitaan ensin:
•

5 kHz

•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz.

Hyväksytty/Selkeä vaste- ja Hylätty/Ei selkeää vastetta -oletuskriteeri on 3/4. Tutkimus pysähtyy automaattisesti, jos
3 taajuutta saa tuloksen Hyväksytty/Selkeä vastetai jos 2 taajuutta saa tuloksenHylätty/Ei selkeää vastetta.
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Tutkimuksen yksityiskohdat

DPOAE

Vaste nykyisellä tutkimustaajuudella.

Melu

Nykyinen melutaso. Varmista, että melutaso on alhainen.

Eteneminen

Näyttää nykyiseen tutkimustaajuuteen käytetyn ajan. Jos
nykyisen taajuuden Hyväksytty/Selkeä vaste -tulosta ei
saavuteta, tutkimustaajuus aikakatkaistaan. Maksimiaika riippuu
ympäristön meluolosuhteista. Jos tutkimusolosuhteet ovat
optimaaliset eikä vastetta mitata, taajuus aikakatkaistaan ennen
kuin etenemispalkki pääsee loppuun.

Tutkimuksen kesto – Vakio DPOAE
Kesto on noin 10 sekuntia normaalikuuloisilla potilailla hiljaisissa olosuhteissa,
mutta tutkimusolosuhteet vaikuttavat kestoon merkittävästi.

5.3.4

DPOAE-tutkimustulokset
Kun tutkimus on suoritettu, tiedot tallennetaan ja tulokset näkyvät näytöllä. Lue
Tutkimustulosnäytön valinnat, 49, jossa esitellään käytössä olevat painikkeet.
Seuraavat Hyväksytty/Selkeä vaste- ja Hylätty/Ei selkeää vastetta -määritelmät pätevät vain AccuScreenin DPOAEoletusprotokollaan. Lue räätälöidyistä protokollista AccuLinkin käyttöohjeesta.

Hyväksytty/Selkeä vaste
Yhden taajuuden Hyväksytty/Selkeä vaste määritellään tilastollisella algoritmilla, joka
perustuu painotettuun keskiarvoon ja jolla varmistetaan, että havaitseminen tapahtuu
erittäin herkästi. Hyväksytty/Selkeä vaste -tulos yhdellä taajuudella osoittaa, että
potilaan ulommat karvasolut toimivat simpukan eri taajuusalueilla
tutkimusajankohtana.
Koko tutkimus on suoritettu onnistuneesti ja saa Hyväksytty/Selkeä vaste tuloksen, jos DPOAE voidaan rekisteröidä vähintään kolmella neljästä taajuudesta.

Huomautus: retrokokleaarinen kuulovamma ei tule esiin DPOAE-tutkimuksessa.
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Hylätty/Ei selkeää vastetta
Tulos Hylätty/Ei selkeää vastetta osoittaa, että vähintään kahdella taajuuskaistalla
neljästä ei voitu havaita merkittävää DPOAE-vastetta.
DPOAE-tulos määritellään jokaisella tutkitulla taajuudella. Tämä tukee päätöksentekoa
tulevien toimenpiteiden suhteen. Hyväksytty/Selkeä vaste -tulos yhdellä taajuudella
osoittaa ulompien karvasolujen toimivan lähes normaalisti kyseisellä simpukan
taajuusalueella.
Tärkeimmät syyt siihen, että asiaa ei havaita, ovat kohina tutkimusympäristössä ja
huono mittapään sovitus. DPOAE:n kohdalla tämä pätee erityisesti alhaisilla
taajuuksilla. Tästä syystä alhaisen taajuuden Hylätty/Ei selkeää vastetta -tulos
yhdessä korkean taajuuden Hyväksytty/Selkeä vaste -tuloksen kanssa viittaa vahvasti
siihen, että tutkimusolosuhteet eivät olleet optimaaliset. Paranna olosuhteita ja
suorita tutkimus uudelleen.

Tutkimus epätäydellinen
Jos tutkimus pysäytetään, näkyviin tulee virheilmoitus.
Tulosnäyttö eroaa kuvan näytöstä, jos tutkimus epäonnistui tai keskeytyi
kalibroinnin aikana.

43

Madsen AccuScreen OAE- ja ABR-seulontalaitteen käyttöohje

5.4

ABR-tutkimus
ABR-tutkimukset ovat identtisiä lukuun ottamatta desibelitasoa, jolla tutkimukset suoritetaan. Taso käy ilmi tutkimuksen
nimestä: ABR 30, ABR 35, ABR 40 ja ABR 45.
Matkapuhelimet, sähköisesti ohjatut pöydät ja muut vastaavat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikuttavat
ABR- mittaukseen ja aiheuttavat vääriä tuloksia. Varmista, että tutkimus suoritetaan häiriöttömissä olosuhteissa.

5.4.1

Tutkimuksen käynnistäminen
1.

Aseta elektrodit potilaaseen ja varmista, että ne ehtivät kiinnittyä hyvin ihoon esimerkiksi sillä aikaa, kun selität
tutkimusta vanhemmille. (Katso Elektrodien asettaminen ABR-tutkimusta varten, 33.)

2.

Kytke elektrodikaapelit.

3.
4.

Sovita mittapää tai korvakoplerit korvakoplerin kaapeliin. ABR-näyttö muuttuu automaattisesti.
Päätä, kummalle korvalle tutkimus tehdään ja valmistele potilas noudattaen ohjeita, jotka annetaan kohdassa
Potilaan valmistelu, 30.

Vain yhden korvan tutkiminen
1. Määritä tutkimus ja korva (vasen tai oikea), johon mittapää on asetettu.
2.

Paina Aloita-painiketta (

).

Molempien korvien tutkiminen
Kun tutkimus suoritetaan korvakoplereilla, Binauraalinen-painike tulee näkyviin. Paina Binauraalinen-painiketta (
kun haluat tutkia molemmat korvat.
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5.4.2

Impedanssitesti ja kalibrointi
Elektrodin impedanssitesti ja sitä seuraava kalibrointi suoritetaan ennen varsinaisen
tutkimuksen aloittamista.
Stimuluksen, otsan, niskan impedanssin ja maapisteen merkkivalojen tulee kaikkien
olla vihreitä (katso Impedanssitesti ja kalibrointi, 45). Tutkimus
voidaan kuitenkin aloittaa, vaikka merkkivalot olisivatkin keltaisia.

Aloita-painike näkyy harmaana, kunnes Stimulus- ja Impedanssi-arvot ovat
kunnossa.

Impedanssitestin merkkivalot

Ärsyke

Akustista ärsykettä kalibroidaan.
Jos Impedanssi- ja Maapiste-arvot ovat OK (vihreitä), aloita tutkimus painamalla Aloita-painiketta
(
). (Laitteen määrityksistä riippuen tutkimus voi käynnistyä automaattisesti, jos merkkivalot
palavat vihreinä tai keltaisina).

Punainen (niska)
Punainen lukema osoittaa punaisen ja mustan (yleinen tai maadoitus-) elektrodin impedanssin
summan.

Valkoinen (yläotsassa)
Valkoinen lukema osoittaa valkoisen ja mustan (yleinen tai maadoitus-) elektrodin ihoimpedanssin
summan.
Värikoodit
Vihreä / alle 4 kΩ: Hyvä
Keltainen / 4–12 kΩ: Kohtalainen
Punainen / yli 12 kΩ: Huono
Tutkiminen ei ole mahdollista. Aloita-painike ei ole käytettävissä, vain Pysäytäpainiketta voidaan painaa.
Maapiste
Osoittaa eron valkoisen ja punaisen elektrodin ihon impedanssin välillä. Myös tämän arvon
pitäisi olla suhteellisen alhainen (alle 4 kΩ):
Vihreä / 0–2 kΩ: Hyvä
Keltainen / 2–4 kΩ: Kohtalainen
Punainen / yli 4 kΩ: Huono
Tutkiminen ei ole mahdollista. Aloita-painike ei ole käytettävissä, vain
Pysäytä-painiketta voidaan painaa.
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Jos impedanssiarvot ovat korkeita

5.4.3

1.

Varmista, että elektrodikaapelit on kytketty AccuScreeniin.

2.

Varmista, että elektrodit ovat oikeissa paikoissa.

3.

Varmista, että ihoalue on puhdas.
Puhdista ihoalue hyvin vedellä ja pehmeällä liinalla kaikkien kolmen elektrodin kohdalta ennen tutkimuksen aloittamista.

4.

Kiinnitä uudet elektrodit tarvittaessa nähdäksesi, jos ne laskevat impedanssiarvoja.

5.

). (Laitteen määrityksistä riippuen tutkimus voi
Aloita tutkimus painamalla Aloita-painiketta (
käynnistyä automaattisesti, jos merkkivalot palavat vihreinä tai keltaisina.)

ABR-tutkimus
Tutkimuksen edistyminen näkyy näytöllä.

Tutkimuksen keskeyttäminen
• Paina tarvittaessa Tauko-painiketta (
) keskeyttääksesi tutkimuksen, jos tutkimus
edistyy hyvin, mutta häiriintyy yhtäkkiä esimerkiksi melun tai liikkeiden takia.
Painamalla Tauko-painiketta siihen mennessä rekisteröidyt tiedot tallennetaan. Näin estetään
melun ja liikkeen vaikutus rekisteröityihin tietoihin.
Oletusarvoisesti tutkimus voidaan keskeyttää enintään 5 minuutiksi. (Tauon enimmäisajan voi
määrittää AccuLinkissä.)
•

Jatka tutkimusta painamalla Aloita-painiketta (

).

Tutkimuksen pysäyttäminen
• Tarvittaessa voit pysäyttää tutkimuksen painamalla Pysäytä-painiketta (
epätäydellisenä.
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Tutkimuksen yksityiskohdat
Osoittaa, kumpaa korvaa tutkitaan.

Yhden korvan tutkiminen

Binauraalinen tutkimus

ABR

Osoittaa ABR-vasteen.

EEG

Osoittaa rekisteröidyn potentiaalin tason. Mitä alhaisempi arvo on, sitä helpompi
tutkimuksesta tulee. Jos elektrodin signaalit ovat merkittävän
korkeita (häiriöitä, lihasten liikettä), tällä aikaa mitatut tiedot ohitetaan.

Impedanssi

Nämä impedanssiarvot päivitetään ja näytetään 20 sekunnin välein.

Eteneminen

Näyttää nykyiseen tutkimustaajuuteen käytetyn ajan. Jos nykyisen taajuuden
Hyväksytty/Selkeä vaste -tulosta ei saavuteta, tutkimustaajuus aikakatkaistaan.
Maksimiaika riippuu ympäristön meluolosuhteista. Jos tutkimusolosuhteet ovat
optimaaliset eikä vastetta mitata, taajuus aikakatkaistaan ennen kuin
etenemispalkki pääsee loppuun.
Itse tutkimus on kuin kilpajuoksua etenemisen ja ABR:n välillä:
• Jos Etenee voittaa, tulos on Hylätty/Ei selkeää vastetta.
•

Jos ABR voittaa, tulos on Hyväksytty/Selkeä vaste.

Tauko

Painamalla tästä tutkimus keskeytetään.

Tutkimuksen kesto lapsella
Yhden korvan tutkiminen:
Kesto on noin 1½ minuuttia normaalikuuloisilla lapsilla hiljaisissa olosuhteissa, mutta tutkimusolosuhteet vaikuttavat
kestoon merkittävästi.

Binauraalinen tutkimus:
Kesto on noin 3 minuuttia normaalikuuloisilla lapsilla hiljaisissa olosuhteissa, mutta tutkimusolosuhteet vaikuttavat
kestoon merkittävästi.
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5.4.4

ABR-tutkimustulos
Kun tutkimus on suoritettu, tiedot tallennetaan ja tulokset tulevat näkyviin näyttöön.
1. Lue Tutkimustulosnäytön valinnat, 49, jossa esitellään käytössä olevat painikkeet.
2.

Painamalla OK-painiketta(

) voit palata Tutkimusvalikkoon.

Tutkimustulos Hyväksytty/Selkeä vaste
Jos tulos on Hyväksytty/Selkeä vaste, vain kaavio näytetään.
•

Tulos Hyväksytty/Selkeä vaste osoittaa, että havaittiin aivorungon
kuulonherätevaste 30, 35, 40 tai 45 dB nHL:n ärsykkeellä.
Tämä menetelmä tutkii pääosin vain taajuuksia 2–4 kHz, jotka sisältävät tärkeimmät
akustiset tiedot puheen kehityksen kannalta.

•

Tulos Hyväksytty/selkeä vaste varmistaa, että näillä taajuuksilla merkittävä
kuulon heikkeneminen voidaan sulkea pois 99,5 %:n todennäköisyydellä.

Tutkimustulos Hylätty/Ei selkeää vastetta
Jos tulos on Hylätty/Ei selkeää vastetta, yksityiskohtaiset tulokset näkyvät
välittömästi alla olevassa kaaviossa.
•

Tulos Hylätty/Ei selkeää vastetta voi tarkoittaa merkittävää kuulon heikkenemistä.

•

Tulos Hylätty/Ei selkeää vastetta voi johtua myös liian suuresta
sähkömelusta, joka laskee vastetta.

Jos lapsi liikkuu, imee tai itkee tutkimuksen aikana, se voi aiheuttaa liian suurta sähköistä melua. Muut lähellä olevat
sähkölaitteet ja loisteputket voivat myös aiheuttaa häiriötä.
Tämä voi tulla kyseeseen silloin, kun ABR-palkki on lähellä Hyväksytty/Selkeä vaste -kriteeriä, mutta tuloksena ei ole
Hyväksytty/Selkeä vaste. Tällaisessa tapauksessa tulee yrittää parantaa olosuhteita ja toistaa tutkimus.
Ennen kuin ohjaat potilaan jatkotoimiin, on suositeltavaa parantaa olosuhteita ja toistaa tutkimus.
• Istuuko mittapää hyvin korvakäytävässä?
•

Ovatko elektrodit oikeissa paikoissa ja kiinnitetyt kunnolla? Vaikka laite hyväksyy impedanssiarvot, niitä kannattaa
usein yrittää pienentää, erityisesti impedanssieroja. Elektrodikaapelin melu on
erittäin riippuvainen impedanssiarvoista.

•

Onko potilas rauhallinen eikä lihasjännitystä ole? Huomaa, että sähköiset lihashäiriöt voivat olla seurausta
liikkumattomista mutta jännittyneistä lihaksista (isometrisesta supistumisesta). Tarkista erityisesti niskan tilanne.

•

Onko ympäristössä mitään sähkömelua aiheuttavaa? Erityisesti moottorikäyttöiset laitteet, kuten pumput, voivat
aiheuttaa suurta melua, jonka laite saattaa joissain tapauksissa hyväksyä, jos esimerkiksi
vasteen amplitudi on alhainen. Tutkimus on ehkä hyvä siirtää toiseen huoneeseen.

•

Onko ympäristössä akustista melua? Korkea melutaso voi peittää ärsykkeen.

•

Epätoivottavaa ääntä saattaa esiintyä, jos AccuScreen on alttiina vahvalle radiokentälle, ja melu voi häiritä
tutkimusprosessia. Monet sähkölaitteet, kuten matkapuhelimet, voivat saada aikaan radiokentän.
Suosittelemme rajoittamaan näiden laitteiden käyttöä AccuScreenin läheisyydessä.
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Tutkimus epätäydellinen
Jos tutkimus pysäytetään, näkyviin tulee virheilmoitus.

5.5

Tutkimustulosnäytön valinnat
Tutkimustulosten valinnat

Lisää kommentteja

Jos haluat lisätä tuloksiin kommentteja, paina Kommentit-painiketta. Siirryt Kommentit-näytölle, josta voit
valita valmiin kommentin tai lisätä omia kommentteja. Katso Kommenttien lisääminen tutkimukseen, 50.

Tulosta tulokset

Katso Tulostaminen, 54.

Tutki toinen korva

Käynnistää toisen korvan tutkimuksen.

Aloita

Jos haluat suorittaa tutkimuksen uudelleen, paina Aloita-painiketta.

OK

Painamalla OK voit siirtyä Tutkimusvalikkoon aloittaaksesi toisen korvan tutkimuksen tai jatkaaksesi
toisentyyppistä tutkimusta.

1.

Painamalla OK-painiketta(

) voit palata Tutkimusvalikkoon.

2.

Kun tutkimus on suoritettu toisen korvan osalta, Aloita-painike näyttää tutkimuksen lopputuloksen.
Painikkeet näyttävät parhaan, tuoreimman tutkimustuloksen. Painamalla asianomaista painiketta näet lopputulokset.

Hyväksytty/Selkeä vaste
Hylätty/Ei selkeää vastetta
–
3.

Epätäydellinen

ABR-tutkimuksen Binauraalinen tutkimus -painike (
painaminen aloittaa uuden binauraalisen tutkimuksen.
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5.6

Kommenttien lisääminen tutkimukseen
Voit joko valita luettelosta vakiokommentin tai lisätä oman kommentin.
Voit muokata valmiiksi määriteltyjä kommentteja AccuLinkissa ja ladata ne sitten AccuScreeniin.

5.6.1

5.6.2

Vakiokommentin lisääminen
1.

Voit lisätä vakiokommentin painamalla Lisää kommentteja -painiketta (
) Tutkimustulos-näytöllä.
Kommentit-näyttö avautuu. Jos tutkimukseen on jo lisätty kommentteja, ne näkyvät tässä.

2.

Voit valita Kommentit-näytöstä valmiin kommentin, joka pätee tähän
potilaaseen tai tutkimusolosuhteisiin. Kommentteja voi muokata AccuLinkissa.

3.

Tallenna painamalla OK (

).

Uuden kommentin lisääminen
Voit lisätä kommentteja eri tutkimustulosnäytöiltä ja potilaan Tutkimusvalikosta.
1.

Lisää uusi kommentti painamalla Lisää kommentteja -painiketta (
Lisää kommentti -näyttö avautuu.

2.

Lisää yksi tai useampi kommentti tietojensyöttötoiminnoilla, jotka kuvataan alla.

3.

Tallenna painamalla OK (

).
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5.6.3

Kommenttien tarkasteleminen
Voit tarkastella kommentteja erillisiltä tutkimustulosnäytöiltä ja potilaan Tutkimusvalikosta.
1.

Saat kommentit näkyviin painamalla Katso kommentit -painiketta (

).

Kommentti-näyttö avautuu. Jos tutkimukseen on jo lisätty kommentteja, ne näkyvät tässä.

5.7

Toisen korvan tutkimukseen siirtyminen
1.
2.
3.

5.8

Ennen kuin jatkat toisen korvan tutkimiseen, varmista että mittapää on puhdas. Lue myös kohta
Huolto ja puhdistus, 69.
Muuta tarvittaessa lapsen asentoa niin, että voit tutkia toisen korvan ja vie mittapää uuteen,
testattavaan korvaan.
Paina tutkimustulosnäytössä Tutki toinen korva -painiketta (

). Tutkimus käynnistyy automaattisesti.

Potilaan tutkimustietojen tarkastelu
AccuScreenin seulontapotilas saa joko tuloksen Hyväksytty/Selkeä vaste tai Hylätty/Ei selkeää vastetta.
•

Jos tulos on Hyväksytty/Selkeä vaste, lisätoimenpiteitä ei edellytetä.

•

Jos tulos on Hylätty/Ei selkeää vastetta, suosittelemme tutkimaan potilaan uudelleen. Jos potilas saa uudelleen
tuloksen Hylätty/Ei selkeää vastetta, potilas on ohjattava lisätutkimuksiin.

Katso myös TEOAE-tutkimus, 36; DPOAE-tutkimus, 40; ABR-tutkimus, 44.

5.9

Tulokset
Voit tarkastella potilaan tutkimushistoriaa:
• aloitusnäytöltä
•

Potilaan tiedot -näytöltä

•

potilaan Tutkimusvalikosta

Aloitusnäytöltä
1.

Paina aloitusnäytön Tulokset-painiketta (

2.

Valitse potilas. Tulokset-näyttö avautuu.

). Näkyviin tulee potilasluettelo, josta voit valita potilaan.

Potilaan tiedot -näytöltä
1.

Etsi potilas tarvittaessa käyttämällä toimintoja, jotka kuvataan kohdassa Potilaan haku, 25.

2.

Valitse potilaan nimi.

3.

Paina Potilaan tiedot -näytössä Tulokset-painiketta (
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5.10

Tulokset-näyttö
Tulokset-näytössä näkyvät kyseiselle potilaalle tehdyt tutkimukset. Tutkimukset
tulevat listalle päiväyksen mukaan tuoreimmat ensin.
1.

Voit tarkastella lisää tutkimuksia selaamalla nuolipainikkeilla luetteloa ylös ja alas.

Tulokset-näytössä näkyvät seuraavat tiedot:
–

tehtyjen tutkimusten tyypit

–

kummasta korvasta tutkimus tehtiin

–

tutkimuksen suorittamispäivä ja -aika.

Tutkimustulokset
•

Hyväksytty/Selkeä vaste

•

Hylätty/Ei selkeää vastetta

•

Epätäydellinen

2.

Voit tarkastella tai tulostaa yksittäisiä tutkimustuloksia painamalla
tuloskuvaketta. Tämä avaa tutkimustulosnäytön.
Yksittäiset tutkimustulostyypit on kuvattu kohdassa

3.

–

TEOAE-tutkimustulokset, 38

–

DPOAE-tutkimustulokset, 42

–

ABR-tutkimustulos, 48

Painamalla Kommentit-painiketta (
) saat näkyviin tutkimustulosten
kommentit kyseisessä tutkimustulosnäytössä.
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6

Pikatutkimus
Käyttämällä Pikatutkimus-toimintoa voit tehdä pikatutkimuksen ilman potilasmäärityksiä. Tätä voidaan hyödyntää
AccuScreenin esittely- tai testaustarkoituksiin.
Huomautus: Näitä tuloksia ei tallenneta. Tästä syystä näiden tutkimusten tietoja ei ole käytettävissä Tulokset- ja
Tulostus-näkymissä.

6.1

Pikatutkimuksen suorittaminen
1.

Suorita kohdassa Valmistautuminen tutkimukseen, 27 esitetyt vaiheet. Älä kuitenkaan lisää uutta potilasta tai
määritä tutkimusta tietylle potilaalle.

2.

Paina Pikatutkimus-painiketta (

3.

Paina Aloitus-painiketta (
), joka on suoritettavan tutkimuksen vieressä
ja vastaa tutkittavaa korvaa.

) aloitusnäytöllä. Pikatutkimus-näytössä näkyvät tutkimustyypit.

Katso tutkimuksia koskevat tiedot kohdista TEOAE-tutkimus, 36; DPOAE-tutkimus, 40; ABR-tutkimus, 44.
Huomautus: Näitä tuloksia ei tallenneta eikä niitä voi tulostaa.
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7

Tulostaminen
Voit tulostaa tulokset AccuScreenilta suoraan tarratulostimelle (lue kohta Tulostaminen AccuScreenilta, 54).
Jos tulostin on kytketty tietokoneeseen, voit tulostaa AccuScreen-tulokset myös AccuLink-ohjelmiston avulla (lue lisää
AccuLinkin käyttöohjeesta).

7.1

Tulostaminen AccuScreenilta
Varoitus: Ennen tulostamista on varmistettava, että potilas ei ole kiinni AccuScreenissa. Varmista asia poistamalla
mittapää tai korvakoplerit potilaan korvasta ja irrottamalla kaikki elektrodit.
Lääkinnällisiä laitteita koskevien turvamääräysten mukaan liitännän saa tehdä vain potilasalueen ulkopuolella (vähintään
1,5 metriä potilaasta).
Huomautus: tutkimuksia ei voi tehdä, jos AccuScreen on latauslaitteessa tai kytkettynä tulostimeen.
Huomautus: Älä sammuta AccuScreenia tulostuksen ollessa käynnissä. Se saattaa vääristää tutkimustuloksia.
Huomautus: jos tarratulostinta ei ole liitetty laitteeseen tai se on sammutettu, näkyviin tulee virheviesti.
Huomautus: Käytä vain suosittelemaamme tarratulostinta. AccuScreeen tunnistaa tarratulostimen automaattisesti.
Huomautus: älä tulosta AccuScreenista, jos tarratulostimen merkkivalo ilmaisee tulostimen olevan jäähtymässä tai sen
puskurimuistin täysi.
Huomautus: AccuScreenin latausasemaa ei saa kytkeä samanaikaisesti sekä tietokoneeseen että tarratulostimeen.
Huomautus: poista mahdolliset paperitukokset asettamalla tarrat/paperit oikeaan asentoon.

Ennen kuin liität AccuScreen-latausaseman tietokoneeseen, tarratulostin on irrotettava latausasemasta.
1.

Varmista, että AccuScreen-latausasema ei ole kytkettynä tietokoneeseen.

2.

Kytke tarratulostimen kaapeli AccuScreen-latausasemaan ja aseta AccuScreen latausasemaan.

3.

Käynnistä tulostin.
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Potilaan valinta
1.

Käynnistä AccuScreen ja paina Tulosta-painiketta (

). Näkyviin

tulee Tulostus-luettelo.

2.

Valitse potilas. Tulokset-näyttö avautuu. Lue tarvittaessa kohta Potilaan haku, 25.
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Tulostaminen
1.

Kun haluat tulostaa koko luettelon Tulokset-näytöstä, paina

Tulosta-painiketta (

).

Potilasta koskevat kommentit tulostetaan.

2.

Pääset tutkimustuloksiin painamalla tulostettavan tutkimuksen vieressä
olevaa Tulos-painiketta.

3.

Paina Tulosta-painiketta (

) kyseisellä Tutkimustulos-näytöllä.

Tutkimusta koskevat kommentit tulostetaan.

56

Madsen AccuScreen OAE- ja ABR-seulontalaitteen käyttöohje

7.2

Tulosteet tarratulostimelta
Tulosteissa näkyvät
• potilaan nimi (etu- ja sukunimi)

•

potilaan tunnus

•

tutkimuspäivä

•

tutkijan nimi

•

tutkimustyyppi

•

vasemman ja/tai oikean korvan tulokset, päiväys ja aika

•

potilasta koskevat yleiset kommentit (tulosteen alareunassa).

Kaikki tulokset
Uusimmat ja parhaat potilaan tutkimustulokset kootaan yhteen
tulosteeseen. (TEOAE-/DPOAE-/ABR-tulokset)
Jos kyseisen tutkimuksen kohdalla ei ole tuloksia, tutkimustyyppi ei ole mukana
luettelossa.

Yksittäiset tulokset
Tuoreimmat tulokset tulostetaan.
Hyväksytty/Selkeä vaste

Hylätty/Ei selkeää vastetta

Selitys
Selitys

L

•

Vasen korva

R

•

Oikea korva

C

•

Kyseistä tutkimusta koskevia kommentteja on olemassa. Näet kommentit tulostamalla tarvittaessa
yksittäiset tulokset.
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8

Tarviketesti
Tarviketesti-valikon avulla voit testata AccuScreeniin kytketyn mittapään ja kaapelit.
Mittapää ja kaapelit on testattava jokaisen työpäivän alussa.
Huomautus: paikallisia sääntöjä ja menettelytapoja on aina noudatettava.

8.1

Tarviketestin suorittaminen
1.

Paina Tarviketestit-painiketta (

) aloitusnäytöllä.

2.

Tarviketestit-valikosta pääset AccuScreenissa käytössä oleviin
tarviketestityyppeihin:

•

Mittapää. Mittapäätesti, 58

•

Elektrodikaapeli. Elektrodikaapelitesti, 60

•

Korvakoplerin kaapeli. Korvakoplerin kaapelin testi, 61

•

Yhdistetty (elektrodikaapeli – korvakoplerin kaapeli).

Yhdistetty (Elektrodikaapeli – korvakoplerin kaapeli), 63

8.2

Mittapäätesti
Mittapää on tarkistettava päivittäin ennen potilaiden tutkimista asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
Huomautus: Varmista, että mittapään kärki on puhdistettu ennen sen asettamista testionteloon.
Katso 11.4.1 Sisäänrakennetun testiontelon puhdistaminen, 73.
Mittapään testin voi aloittaa kahdella tavalla:
• Mittapään testin suorittaminen, 59 jossa mittapää työnnetään AccuScreenin testionteloon.
•

Tarviketesti-valikon kautta, 60
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8.2.1

Mittapään testin suorittaminen
1.

Työnnä mittapään kärki ilman korvatippiä testionteloon.
Tutkimus käynnistyy automaattisesti.

Huomautus: mittapään testi ei käynnisty automaattisesti esim. silloin, kun potilastietoja luodaan.

Jos mittapää toimii oikein, näkyviin tulee viesti Mittapää OK.

Jos mittapää ei toimii oikein, näkyviin tulee viesti Mittapäävirhe.
Näkyviin tulee myös luettelo mahdollisista virheistä.

2.

Vahvista testitulos painamalla OK-painiketta (

).

Toista testi tarvittaessa.
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8.2.2

8.3

Tarviketesti-valikon kautta
1.

Työnnä mittapään kärki ilman korvatippiä laitteen testionteloon,
tai ulkoiseen testionteloon.

2.

Paina Mittapää-painiketta (

3.

Lisätietoja on kohdassa Mittapään testin suorittaminen, 59.

) Tarviketestit-näytöltä.

Elektrodikaapelitesti
Elektrodikaapelit on tarkistettava ennen potilaiden tutkimista asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
1.

Kiinnitä elektrodipidikkeet ABR-testerin metallitankoihin.

2.

Paina Elektrodikaapeli-painiketta (

) Tarviketestit-näytöltä.

Jos elektrodikaapelit toimivat oikein, näkyviin tulee viesti Elektrodikaapeli OK.
Jos elektrodikaapeli toimii väärin, näkyviin tulee viesti Elektrodikaapelin virhe.

3.

Vahvista testitulos painamalla OK-painiketta (

).
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8.4

Korvakoplerin kaapelin testi
Korvakoplerin kaapeli on tarkistettava ennen potilaiden tutkimista asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
Korvakoplerin kaapelin testissä on kaksi vaihetta:
1.

Automaattinen testi kaapelikatkosten havaitsemiseksi.

2.

Manuaalinen kuuntelutesti sen varmistamiseksi, etteivät korvakoplerin sovittimet ole tukossa.

Automaattinen testi
1.

Liitä korvakoplerin sovittimet ABR-testerin päädyissä oleviin liittimiin.

2.

Paina Korvakoplerin kaapeli -painiketta (

) Tarviketestit-näytöltä.

Kun korvakoplerin kaapelit toimivat asianmukaisesti, näkyviin tulee viesti
Korvakopleri OK.

Kun yksi tai useampi korvakoplerin sovitin tai korvakoplerin kaapeli ei toimi
asianmukaisesti, näkyviin tulee viesti Korvakopleri epäonnistui.

3.

Vahvista testi painamalla OK (

).
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Manuaalinen kuuntelutesti
Huomautus: kaapelien asianmukainen toiminta on varmistettava suorittamalla päivittäinen kuuntelutesti.
1.

Irrota korvakoplerin sovittimet ABR-testeristä.
Kun irrotat korvakoplerin sovitinta, älä vedä kaapelista. Pidä sen sijaan kiinni korvakoplerin sovittimesta.

2.

3.

Kuuntele oikeanpuoleista (punaista) korvakoplerin sovitinta ja paina Korvakoplerin kaapeli -painiketta (

Tarviketestit-näytössä.

)

Varmista, että kuulet ABR-stimuluksen.
Huomio: älä työnnä korvakoplerin sovitinta korvakäytävään!
Huomautus: AccuScreen voi ilmoittaa, että tutkimus on epäonnistunut. Tämä on normaalia, kun tutkimus suoritetaan
ilmassa eikä ABR-testerin kautta.

4.

Vahvista painamalla OK (

5.

Kuuntele vasemmanpuoleista (sinistä) korvakoplerin sovitinta ja paina

).

Korvakoplerin kaapeli -painiketta (
6.

Varmista, että kuulet ABR-stimuluksen.

7.

Vahvista painamalla OK (

) Tarviketestit-näytössä.

).

Jos kuulet ABR-stimuluksen molemmista korvakoplerin sovittimista, ne toimivat asianmukaisesti.
Jos et kuule ääntä toisesta tai kummastakaan korvakoplerin sovittimesta, sovittimet voivat olla tukossa tai vioittuneita.
Älä käytä näitä korvakoplerin sovittimia seulontaan.
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8.5

Yhdistetty (Elektrodikaapeli – korvakoplerin kaapeli)
Elektrodikaapeli ja korvakoplerin kaapeli on tarkistettava päivittäin ennen potilaiden tutkimista asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi. Yhdistetyssä tutkimuksessa on kaksi vaihetta:
1.

Automaattinen testi kaapelikatkosten etsimiseksi korvakoplerin kaapelista ja elektrodikaapelista.

2.

Manuaalinen kuuntelutesti sen varmistamiseksi, etteivät korvakoplerin sovittimet ole tukossa.

Automaattinen testi
1.

Kiinnitä elektrodipidikkeet ABR-testerin metallitankoihin.

2.

Liitä korvakoplerin sovittimet ABR-testerin päädyissä oleviin liittimiin.

3.

Paina Yhdistetty-painiketta (

) Tarviketestit-näytössä.

Jos elektrodikaapelit ja korvakoplerin kaapelit toimivat
asianmukaisesti, näkyviin tulee viesti Kaikki tutkimukset OK.

Jos yksi tai useampi elektrodikaapeli tai korvakoplerin kaapeli ei
toimi asianmukaisesti, näkyviin tulee viesti Tutkimus epäonnistui.

4.

Vahvista testitulos painamalla OK-painiketta (

).
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Manuaalinen kuuntelutesti
1.

Irrota korvakoplerin sovittimet ABR-testeristä.
Kun irrotat korvakoplerin sovitinta, älä vedä kaapelista. Pidä sen sijaan kiinni korvakoplerin sovittimesta.

2.

3.

Kuuntele oikeanpuoleista (punaista) korvakoplerin sovitinta ja paina Korvakoplerin kaapeli -painiketta (

Tarviketestit-näytössä.

)

Varmista, että kuulet ABR-stimuluksen.

Huomio: Älä työnnä korvakoplerin sovitinta korvakäytävään!
Huomautus: AccuScreen voi ilmoittaa, että tutkimus on epäonnistunut.
Tämä on normaalia, kun tutkimus suoritetaan ilmassa eikä ABR-testerin kautta.

4.
5.

Vahvista painamalla OK (

).

Kuuntele vasemmanpuoleista (sinistä) korvakoplerin sovitinta ja paina Korvakoplerin kaapeli -painiketta (

Tarviketestit-näytössä.

6.

Varmista, että kuulet ABR-stimuluksen.

7.

Vahvista painamalla OK (

)

).

Jos kuulet ABR-stimuluksen molemmista korvakoplerin sovittimista, ne toimivat asianmukaisesti.
Jos et kuule ääntä toisesta tai kummastakaan korvakoplerin sovittimesta, sovittimet voivat olla tukossa tai vioittuneita.
Älä käytä näitä korvakoplerin sovittimia seulontaan.
Huomautus: Korvakoplerin sovittimien on aina oltava liitettyinä ABR-testeriin automaattisen testauksen ajan. Jos
korvakoplerin sovittimia ei ole kytketty ABR-testeriin automaattisen tutkimuksen aikana, tutkimus voi epäonnistua, vaikka
kaapeli toimisikin oikein.
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9

AccuScreenin asetukset
Voit määrittää AccuScreenin sen asetusvalikosta tai AccuLink-ohjelmistossa (lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta).

AccuScreen

Valitse Asetukset (

) ja määritä kellonaika/päivämäärä, kieli, ääni ja kirkkaus. Voit myös tarkastella järjestelmätietoja.

AccuLink
Asetukset voidaan määrittää AccuLinkin kautta. Katso lisätietoja AccuLinkin käyttöohjeesta.

9.1

Päivämäärä/kellonaika
Päivämäärä
Valitse Asetukset (
) > Aika ja päivämäärä.
Päivämäärän esitysmuotoja on useita.
Huomautus: jos poistut Aika ja päivämäärä -näytöstä painamalla OK-painiketta, sekuntiasetus nollautuu.
Aika
Voit ottaa käyttöön 24 tunnin tai 12 tunnin kellon (aamu-/iltapäivä).

9.2

Kieli/ääni
Kieli
Valitse AccuScreenin kieli valitsemalla Asetukset (

) > Kieli.

Ääni
Valitse AccuScreenin äänet valitsemalla Asetukset (
) > Ääni.
Voit määrittää näppäinäänet tai tulosäänen tai voit poistaa äänen käytöstä.
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9.3

Näytön kirkkaus
Valitse Asetukset (
Paina

) > Näytön kirkkaus.

(tumma) tai

(kirkas).

Huomautus: kirkas näyttö vaikuttaa virrankulutukseen.
Huomautus: valitse Oletus, jos haluat käyttää oletusarvoista näyttöasetusta.

9.4

Järjestelmätiedot
Valitse Asetukset (

) > Järjestelmätiedot. Voit tarkastella seuraavia järjestelmätietoja:

– laiteohjelmistoversio
– laiteversio ja sarjanumero
– laitehuolto
– liitetty mittapää
– mittapään huolto
– muistin käyttö.
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10

Tietojen käsittely AccuScreenissa

10.1

Tietojen syöttö AccuScreeniin

10.1.1

Näppäimistö
Tietojen syöttäminen tai muokkaaminen tapahtuu valitsemalla kirjaimet ja/tai numerot näppäimistöltä.
Napauta Shift-näppäintä (

), kun haluat kirjoittaa isoja kirjaimia.

Kaksoispainamalla Shift-näppäintä (
Paina abc (
Paina 123,? (

) tai çêü (

) syöttääksesi erikoismerkkejä.

), kun haluat syöttää numeroita.

Siirrä kohdistinta painamalla (
Vahvista painamalla OK (

10.2

) Caps Lock jää päälle.

).

). Näin siirryt seuraavaan pakolliseen kenttään.

Toimintopainikkeet
Toimintopainikkeilla voit etsiä potilaita sekä lajitella, selata ja tarkastella potilaan
tutkimushistoriaa.
Käytössä olevat toiminnot näkyvät AccuScreenin näytön toimintopalkissa.
Toiminnot vaihtelevat sen mukaan, millä näytöllä käyttäjä on.

Napauta Potilashaku-painiketta (
Syötä potilaan nimi.
).
Tee haku painamalla OK (

).

Muuta lajittelujärjestystä painamalla lajittelupainiketta (

).

Selaa luettelon sisältämiä potilaita painamalla ylös-/alas-painikkeita (
Painamalla Tulokset-painiketta (

).

) saat näkyviin potilaan tutkimusluettelon.
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10.3

Yleispainikkeet
Päätoimintopainikkeilla voit palata edelliseen näyttöön, tarkastella ohjeita, palata alkuun, vahvistaa toiminnon tai
vaihtaa hakuehtoja.

Painamalla paluupainiketta (
Painamalla ohjepainiketta (

) voit palata edelliseen näyttöön.
) saat näkyviin ohjeen.

Painamalla aloituspainiketta (
Painamalla OK (

) voit siirtyä aloitusnäyttöön.

) voit suorittaa seuraavat toiminnot: vahvista / tallenna / siirry seuraavaan

kenttään / siirry seuraavaan näyttöön.
Painamalla hakuehtojen vaihtopainiketta (

10.4

) voit vaihtaa hakuehtoja.

Datan poistaminen

Järjestelmän pääkäyttäjä voi tarvittaessa määrittää AccuScreenin siten, että tiedot poistetaan automaattisesti sen
jälkeen, kun ne on siirretty AccuLinkiin. Lue lisää AccuLinkin käyttöohjeesta.
Poista
Paina Poista-painiketta (
), kun haluat poistaa jonkin seuraavista: yksittäisen potilaan, päivämäärän mukaan tai
kaikki potilaat.
Voit poistaa potilaita, joilla ei ole toimintaa: 14 päivään, 1 / 2 / 3 / 6 kuukauteen, 1 vuoteen. Kaikki valittua
potilasryhmää koskevat tutkimustulokset poistetaan.
Huomautus: Voit etsiä potilaan kohdassa Potilaan haku, 25 ohjeistetulla tavalla. Tämän jälkeen voit poistaa
kyseisen potilaan.

10.5

Muisti täysi

Varoitus muistin vähyydestä

Kun potilastietojen tallennustila on 80 % täysi, saat varoituksen muistin vähyydestä. Poista tietoja tai siirrä niitä AccuLinkiin,
ennen kuin muisti on täynnä.

Muisti täysi
Jos muisti on täynnä, näyttöön tulee varoitusviesti, jossa ilmoitetaan, että 10 vanhinta potilasta poistetaan
AccuScreenista.
1.

Poista 10 vanhinta potilastietuetta valitsemalla Kyllä.

2.

Jos haluat säilyttää tiedot, valitse Peruuta. Tällöin sinun on poistettava potilaita manuaalisesti tai lähetettävä tietoja
AccuLinkiin ennen poistamista. Potilastietoja on poistettava AccuScreenista ennen kuin uudet mittaukset ovat mahdollisia.
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11

11.1

Huolto ja puhdistus

Mittapään kärki ja mittapään runko
Noudata tarkasti työympäristösi vakiintuneita infektiontorjuntatoimia.
Älä koskaan aseta korvakäytävään mittapään kärkeä ilman puhdasta korvatippiä.
Huomautus: Mittapään kärki ei yleensä joudu kosketuksiin ihon tai korvakäytävän eritteiden kanssa, sillä se on suojattu
korvatipillä, mutta mittapään urat on silti tarkistettava aina käytön jälkeen. Jo pienet määrät vaikkua tai lapsenkinaa voivat
tukkia mittapään kanavat tai kertyä mittapään kärkeen.
Huomio: tarvittaessa vaihda mittapään kärki.
Huomautus: AccuScreen OAE- & ABR-seulontalaite on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

11.1.1

Mittapään kärjen puhdistaminen
Poista korvaan tuleva mittapää potilaan korvasta ja irrota mittapään kärki kertakäyttöisestä korvatipistä ennen puhdistusta.
Huomautus: Kansallisia hygieniamääräyksiä on aina noudatettava.
Katso Hygienianäkökohtia, 30.

Mittapään kärki
–

Irrota mittapään kärki mittapäästä.

–

Puhdista mittapään kärjen äänikanavat puhdistuslangalla takaa päin.

Huomautus: Muista puhdistaa puhdistuslanka, kun se tulee ulos mittapään kärjestä.
Kun puhdistuslankaa ei enää käytetä, muista desinfioida se paikallisten määräysten mukaan.

69

Madsen AccuScreen OAE- ja ABR-seulontalaitteen käyttöohje
11.1.2

Mittapään rungon puhdistaminen
Huomautus: mittapään rungon määräaikaispuhdistuksen tullessa ajankohtaiseksi on otettava yhteys valtuutettuun
huoltoon.
Huomautus: Mittapään runko sisältää herkkiä osia. Älä koskaan puhdista ääniaukkoja mekaanisesti
tai nesteiden avulla. Se saattaa vahingoittaa mittapäätä.
Varoitus: pienikin määrä kosteutta voi liuottaa mahdollisia vaikkujäämiä ja siten saastuttaa
mittapään rungon herkät osat.
Puhdista pinta säännöllisesti alkoholiin kostutetulla liinalla.
Mikään korvaan tulevan mittapään osa ei saa altistua ultraäänikoneille tai -puhdistusliuoksille.
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11.1.3

Mittapään kalibrointi
Huomautus: Natus Medical Denmark ApS suosittelee, että AccuScreen ja mittapää kalibroidaan vuosittain. Natus Medical
Denmark ApS suosittelee kalibrointia myös mahdollisen korjauksen ja vaurion jälkeen.
AccuScreen-mittapää on kalibroitu tehtaalla ennen toimitusta. Tästä syystä kalibrointitodistuksessa mainittuun seuraavaan
kalibrointipäivään saattaa olla alle vuosi siitä hetkestä, kun AccuScreen on vastaanotettu.
Kun kytket mittapään AccuScreeniin ja suoritat mittauksen, kalibrointipäivä asetetaan niin, että seuraavaan kalibrointiin
on vuosi.
Näet seuraavan kalibrointipäivän kohdasta Asetukset > Järjestelmätiedot. Päivämääräkenttä on tyhjä ennen
ensimmäistä tutkimusta.

Kalibrointiväli
Mittapää on kalibroitava kerran vuodessa valtuutetussa huollossa.

11.2

Korvatipit
Korvatipit ovat kertakäyttöisiä, eikä niitä saa puhdistaa.
Huomautus: korvatipit ja AccuScreen OAE- & ABR-seulontalaite on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

11.3

Korvakoplerin kaapeli

11.3.1

Korvakoplerin kaapelin puhdistus
Asenna korvakoplerit korvakoplerin sovittimiin aina ennen käyttöä, jotta korvakoplerin sovittimet eivät joutuisi
kosketuksiin potilaan kanssa. Korvakoplerit ovat kertakäyttöisiä, ja niitä saa käyttää vain yhdellä potilaalla.
Jos ristikontaminaation riski on olemassa, puhdista adapterit. Muussa tapauksessa puhdista adapterit päivän päätteeksi:
1. Irrota korvakoplerin kaapeli AccuScreenista.
Varoitus: älä upota korvakoplerin kaapelia mihinkään nesteeseen.
2.

Puhdista korvakoplerin kaapeli ja pistoke potilaiden välillä tai jos pinta on selvästi likainen.
Käytä steriiliä alkoholipyyhettä pintojen puhdistamiseen ja odota, että korvakoplerin kaapeli ja pistoke ovat
kokonaan kuivia.

Huomautus: Steriili alkoholipyyhe sisältää yleensä 70 % isopropyylialkoholia. On tärkeää, että desinfiointiaine saa vaikuttaa
aineen valmistajan määrittelemän ajan, jotta sen teho voidaan taata.
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11.3.2

Korvakoplerin kaapelin kalibrointi
MADSEN AccuScreen -korvakoplerin kaapeli on kalibroitu tehtaalla ennen toimitusta.

Kalibrointiväli
Korvakoplerin kaapeli on kalibroitava kerran vuodessa valtuutetussa huollossa.

11.4

AccuScreenin puhdistus
•

Ennen puhdistusta AccuScreen on sammutettava ja irrotettava pistorasiasta.

•

Irrota kaapelit AccuScreenista.

•

Käytä puhdistusnesteeseen kastettua liinaa laitteen pinnan puhdistamiseen.

Kotelon käyttöajan maksimoimiseksi vältä seuraavia kemikaaleja:
•

Isopropyyli, 70 %

•

Etanoli, > 40 %:n pitoisuus

•

Formaldehydi

•

Dikloorimetaksylenoli 5–10 %

Jos AccuScreenin desinfioimista pidetään tarpeellisena, sopivia vaihtoehtoja ovat puhdistusaineet, jotka sisältävät
seuraavia kemikaaleja:
•

vetyperoksidi, 3 %, 30 %

•

peretikkahappo 0,5–5 %

•

natriumhypokloriitti 1–10 %

•

glutaraldehydi 2–5 %

•

ortoftalaldehydi (OPA) 0,5–2 %

•

klooriheksidiiniglukonaatti 2–4 %.

Varoitus: huolehdi, ettei mittapäähän, pistokkeisiin (käyttöliittymän liitin ja mittapään liittimet) tai testionteloon
pääse kosteutta.
Varoitus: AccuScreenia ei saa upottaa veteen tai puhdistusliuokseen.
Huomautus: muiden kuin käyttöohjeessa suositeltujen puhdistusaineiden käyttö voi vaurioittaa laitetta (aiheuttaen
esimerkiksi jännityssäröilyä valumuoviin).
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11.4.1

Sisäänrakennetun testiontelon puhdistaminen
Puhdista testiontelon sisäänmenoaukon pinta tarvittaessa liinalla, joka on kostutettu jollain kohdassa 11.4 suositellussa
desinfiointiaineella.
Varoitus: huolehdi, että onteloon ei pääse nestettä.
Jos testiontelossa on mittapään kärjestä tullutta likaa, onteloa ei saa käyttää. Varmista se esimerkiksi työntämällä
teipinpala sisäänmenoreikään ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon puhdistuksen ja/tai testiontelon vaihdon
järjestämiseksi.

11.5

Akun turvallisuus ja huolto

11.5.1

Turvallisuustiedot
Räjähdysvaara
Varoitus: Pidä akku etäällä lämmönlähteistä tai avotulen läheisyydestä. Räjähdysvaaran vuoksi akkua ei saa polttaa.
Varoitus: Laitteessa käytettävä akku saattaa väärin käytettynä aiheuttaa kemiallisen palovamman. Akkua ei saa
purkaa, käyttää yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa tai polttaa.

11.5.2

•

Akun virheellinen käsitteleminen, liian suurella virralla lataaminen tai napojen vaihtaminen voi aiheuttaa akun
latautumisen liian täyteen tai sen rikkoutumisen.

•

Akkua ei saa avata, muuttaa tai purkaa.

•

Akkua ei saa päästää kosketuksiin metalliesineiden kanssa.

•

Liittimet eivät saa missään tapauksessa joutua oikosulkuun.

Käyttöiän pidentäminen
•

Käytä vain akkutyyppiä, latausasemaa ja laturia, jotka esitetään kohdissa 3.4
ja 3.5
1077-latausasema, 82.

•

Lataa akku mahdollisuuksien mukaan aina huoneenlämpötilassa.

•

Älä pudota akkua tai kohdista siihen teräviä iskuja.

•

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

•

Pidä akun liittimet puhtaina. Puhdista tarvittaessa pehmeällä liinalla.

Virransyöttö ja akku, 82

Akun uusiminen
Huomio: Akun teho heikkenee useiden lataus-purkausjaksojen ja ikääntymisen myötä. Natus Medical Denmark ApS
suosittelee, että akku vaihdetaan 12–18 kuukauden välein.
Akun uusimistarve riippuu käyttötavasta ja akulta edellytettävästä kapasiteetista.

Käyttöikä
AccuScreen OAE- ja ABR-seulontalaitteen käyttöikä on vähintään 5 vuotta.
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11.5.3

Vanhojen akkujen hävittäminen
Huomautus: litiumioniakut voi kierrättää!
Huomautus: hävitä käytetyt akut asianmukaisesti.
Huomautus: pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Ympäristönsuojelu
Kun ladattava litiumioniakku menettää kykynsä ottaa latausta vastaan, on varmistettava, että se hävitetään
ympäristöviranomaisten määräysten mukaan tai palautetaan myyjälle.
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Liite 1

Standardit ja käyttöturvallisuus
Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava AccuScreenin turvallisen käytön varmistamiseksi.
Huomautus: kansallisia viranomaismääräyksiä ja -sääntöjä on aina noudatettava.

1.1

Takuu
Tuotteen takuutiedot ovat saatavilla osoitteessa natus.com.

1.2

Korjaukset, huollot ja määräaikaistarkastukset
Jos AccuScreen todetaan vialliseksi tai jollain lailla poikkeavaksi valmistajan spesifikaatiosta, valtuutettu jälleenmyyjä
korjaa, vaihtaa ja kalibroi laitteen uudelleen veloituksetta AccuScreenin
takuuaikana.
Varoitus: Lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava laitteen valmistajan tai valtuutetun edustajan
tehtäväksi.
Valmistaja pidättää oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien
laitteiden käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
Korjauksen jälkeen koulutetun elektroniikka-asentajan on varmistettava koko laitteen turvallisuus.
Asianmukaisesti koulutetun henkilön on suoritettava kalibrointi vuosittain asianmukaisella laitteistolla.

Ilmoitus
Kaikki AccuScreenin tyyppiset laitteet on tarkistettava ja kalibroitava vuosittain valmistajan valtuuttamassa
huoltoliikkeessä.

1.3

Valmistajan vastuu
Huomio: kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen
valmistaja tai valmistajan valtuuttama henkilöstö.
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

Sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset.

•

Laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja pidättää oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien
laitteiden käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
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Liite 2
2.1

Tila- ja virheviestit
Laitetta koskevat viestit
Virheviesti

Syy

Ratkaisu

•

Akun lataus on vähäinen.

•

Lataa AccuScreen tai vaihda akku.

Viimeisin laitteen
konfigurointi oli
epätäydellinen!

•

Edellinen AccuScreenin konfigurointi on
saattanut jäädä kesken esimerkiksi siitä
syystä, että laite otettiin latausasemasta
kesken synkronoinnin.

•

Aseta AccuScreen latausasemaan ja
synkronoi se AccuLink-ohjelmiston
Laitehallinta-työkalun avulla.

Kellonaika/päiväm
äärä on väärä.
Ole hyvä ja aseta
kellonaika/päivämä
ärä.

•

Kellon virransaanti on katkennut
kokonaan.

•

tai
Heikko akkujännite

Aseta aika ja päiväys: Valitse

Asetukset
> Päivämäärä ja aika, tai synkronoi
laite AccuLinkin avulla.

Laitevika

•

Ota yhteys laitteen toimittajaan.

Virhe
kellonajassa

•

Itsetestausvirhe.

•

Ota yhteys laitteen toimittajaan.

Muistivirhe

•

Itsetestausvirhe.

•

Ota yhteys laitteen toimittajaan.

FLASHmuistivirhe

•

Itsetestausvirhe: Flash-muistista löytyi vääriä
potilas- tai tutkimustietoja.

•

Yritä ladata tiedot AccuLinkiin, poista
kaikki potilastiedot ja käynnistä
uudelleen.
Jos
virheviesti
tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys
laitteen toimittajaan.

Koodekkivirhe

•

Itsetestausvirhe.

•

Käynnistä laite uudelleen. Jos
virheviesti tulee uudelleen näkyviin,
ota yhteys laitteen toimittajaan.
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2.2

Käyttöön ja tutkimukseen liittyvät viestit
Virheviesti

Syy

Tämä käyttäjätili on lukittu.
Liian monta
virheellistä
kirjautumisyritystä.

•

Muistin potilasmäärä on
täynnä. Uutta potilasta ei
voi lisätä.

Ratkaisu
AccuLink käyttäjä, jolla on Nollaa
käyttäjät -oikeudet, voi avata

Väärä salasana annettu 3 kertaa. Laite
on lukittu pois käytöstä vuorokauden
ajaksi.

•

•

Muistitila ei riitä uusien potilaiden
tai tutkimusten lisäämiseen.

•

Poista potilaat ja tutkimukset.

Väärä mittapää laitteessa

•

Kytkettynä on TEOAE-mittapää
DPOAE-tutkimuksessa, tai
korvakoplerin kaapeli OAEtutkimuksessa.

•

Kytke asianmukainen mittapää.

Mittapää HYLÄTTY

•

Mittapää ei läpäissyt testiä. Siihen voi
olla useita syitä:

•

Varmista, että mittapään kärki on
puhdas ja etteivät kanavat ole
tukossa.

•

Varmista, ettei testiontelo ole
tukossa esim. pölyn, nukan tai
vastaavan takia.

•

Vaihda mittapää uuteen ja suorita
mittapään testi varmistuaksesi,
että mittapää on ehjä.

•

Puhdista mittapään kärki ja
suorita tutkimus uudelleen.

•

Vaihda mittapään kärki uuteen ja
suorita tutkimus uudelleen.

Kaiuttimen
yhteensopivuusvirhe

•

–

mittapään kärki on tukossa

–

testiontelo on tukossa

–

mittapää on vaurioitunut

Liian suuri ero kaiutintasojen
välillä.

laitteen lukituksen
ohjelmiston avulla.

AccuLink-

Liikaa taustamelua

•

Lapsi tai ympäristö aiheuttaa
liikaa ääntä.

•

Vähennä ääntä (vanhempien
puhe, matkapuhelimet, lapsen itku
jne.).

Stimulus korkea

•

Mittapää sopii huonosti
korvakäytävään.

•

Yritä asettaa mittapää uudelleen.

•

Mittapää ei ole korvakäytävässä.

•

Mittapää sopii huonosti
korvakäytävään.

•

•

Mittapään kärki on tukossa.

Yritä asettaa mittapää uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, puhdista
mittapään kärki tai vaihda se
uuteen.

Aikakatkaisu taukotilassa

•

ABR-tutkimus oli taukotilassa
AccuLinkiin määritettyä tauon
enimmäiskestoa pitemmän ajan.

•

Tee tutkimus uudelleen.

Paperinsyöttövirhe

•

Tarrat ovat väärässä asennossa
tulostimessa tai kyseessä on
paperitukos.

•

Poista mahdolliset
paperitukokset asettamalla
tarrat/paperit oikeaan
asentoon.

Stimulus matala
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Liite 3
3.1

Tekniset tiedot
Lisävarusteet
Vakiovarusteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saa paikalliselta jälleenmyyjältä.

Vakiovarusteet
Kantolaukku
Latausasema sis. verkkomuuntajan ja USB-kaapelin
Mittapää (lukuun ottamatta ABR-korvakoplerin kaapelia) (kaapelin pituus noin: 150 cm / 59 tuumaa)*
ABR-elektrodikaapeli (vain ABR-versio) (Pituus noin: 140 cm (55 tuumaa)*
ABR-korvakoplerin kaapeli (vain ABR-korvakoplerin kaapeli) (Pituus noin: 145 cm / 57 tuumaa)*
ABR-testeri (vain ABR-versio)
Käyttöohje
Akku
Puhdistusliina

Lisävarusteet
Aloituspakkaus (sisältää korvatipit, mittapään kärjet ja mittapään kärjen
puhdistustyökalun)
Korvatipit
Mittapään kärjet
Mittapään kärjen puhdistustyökalu
Tarratulostin ja tulostuskaapeli
Mittapää (Pituus noin: 150 cm (59 tuumaa)*
ABR-korvakoplerin kaapeli (Pituus noin: 145 cm / 57 tuumaa)*
Erillinen akkulaturi
EarHugs-korvakoplerit
EarHugsien korvakoplerin kaapeli (Pituus noin: 145 cm / 57 tuumaa)*
* Tuotteen odotettu käyttöikä *-merkillä (asteriskilla) merkityille kaapeleille on kaksi vuotta.
Vakiovarusteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saa paikalliselta jälleenmyyjältä.

3.2

Mittaustekniikat
TEOAE
Arviointimenetelmä:

Melupainotteinen keskiarvo, merkittävien signaalipiikkien laskenta

Stimulus:

Epälineaarinen napsahdusväli

Ärsyketaso:

75 dB(A) ± 5 dB 2 cm³:n koplerissa, itsekalibrointi korvakäytävän volyymin mukaan

Napsahdusten taajuus:

65–80 napsahdusta sekunnissa (satunnaistettu)

Tulosuodatin:

1–4 kHz

Tutkimusnäyttö:

Keskimääräinen aaltomuoto, TEOAE-huippujen määrä, mittapään sovitus,
melutaso, artefaktitaso, vakaustaso ja tutkimuksen edistyminen

Tulosten näyttö:

Keskimääräinen aaltomuoto, TEOAE-huippujen määrä ja Hyväksytty/Selkeä
vaste- tai Hylätty/Ei selkeää vastetta -kokonaistulos. Hylätty/Ei selkeää
vastetta -tuloksessa myös mittapään sovitusavustin, melutaso, häiriötaso ja
vakaustaso.
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DPOAE
Arviointimenetelmä:

Melupainotteinen vaihestatistiikka

Stimulus:

Ensisijainen äänipari, F2/F1 = 1,24

Käytössä olevat tutkimustaajuudet:

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

Tutkimuksen oletustaajuus:

F2 = 2, 3, 4 ja 5 kHz (Hyväksytty/Selkeä vaste , kun kolme neljästä)

Käytössä olevat tutkimustaajuudet:

T1/T2 = 60/50 dB SPL ja T1/T2 = 65/55 dB SPL

Oletusarvoinen tutkimustaajuus:

T1/T2 = 60/50 dB SPL

Tutkimusnäyttö:

DP-käyrä, DPOAE-taso, melutaso, tutkimuksen eteneminen

Tulosten näyttö:

Hyväksytty/Selkeä vaste - tai Hylätty/Ei selkeää vastetta kokonaistulos, DP-käyrä ja DPOAE sekä melutaso.

ABR
Arviointimenetelmä:

Melupainotteinen keskiarvon ja kaavion yhteensopivuus

Stimulus:

30, 35, 40 tai 45 dB nHL:n modulaatio

Modulaatiotaajuus:

78–82 modulaatiota sekunnissa (satunnaistettu)

Impedanssitestin alue:

1–99 kΩ

Tutkimusta varten hyväksytty impedanssi: < 12 kΩ
Impedanssin valvonta:

Ennen tutkimusta, säännöllisesti tutkimuksen aikana, ärsyke jatkuu impedanssin
ohjauksen aikana

Tutkimusnäyttö:

Tilastollinen kaavio, impedanssit, ABR-havainnon todennäköisyys, EEGtaso ja tutkimuksen edistyminen

Tulosten näyttö:

Tilastollinen kaavio, impedanssit, EEG-taso sekä Hyväksytty/Selkeä vaste - tai

Hylätty/Ei selkeää vastetta -kokonaistulos.
Elektrodit:

3.3

Kertakäyttöiset hydrogeelielektrodit

Laite
MADSEN AccuScreen on tyypin 1077 laite, jonka on valmistanut Natus Medical Denmark ApS.

Mitat
Noin

Paino
Noin

Näyttö

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

240 g (8,5 oz) ilman akkua
280 g (9,9 oz) akun kanssa

Tyyppi:

Väri, TFT, kosketusnäyttö ja säädettävä LED-taustavalo

Mitat:

89,4 mm (3,5 tuumaa)

Resoluutio:

240 x 320 pikseliä

Näppäimistö

Resistiivinen kosketusnäyttö (voidaan käyttää myös käsineillä)

Ääni

Kiinteä kaiutin painikeäänille ja Hyväksytty/Selkeä vaste - ja Hylätty/Ei selkeää vastetta -äänille
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Kieliasetukset

Jopa seitsemän käyttäjän valittavissa olevaa kieltä erillisessä kielipaketissa.

Muisti

Potilasmuistin koko:

Enintään 250 potilasta

Tutkimusmuistin koko:

Maks. 500 tutkimusta

Liittimet

OAE-mittapään liitin:

14-nastainen ODU Medisnap – OAE-mittapäälle tai ABR-korvakoplerin kaapelille

ABR (vain ABR-versio):

4-nastainen ODU Medisnap – ABR-elektrodikaapelille

Tosiaikainen kello
Kiinteä tosiaikainen kello mittausten aikaleimausta varten. Kello synkronoidaan automaattisesti tietokoneen kellon kanssa
latausasemaan kiinnityksen yhteydessä.
Tarkkuus:

Poikkeama enintään 12 minuuttia vuodessa

Varmuuskopiointi:

Min. 7 päivää, kun akku irrotetaan laitteesta

Dataliitännät
Tietokone:

IR-tiedonsiirto latausasemaan – USB-liitäntä latausasemalta tietokoneelle

Tarratulostin:

IR-tiedonsiirto latausasemaan – RS232-portti latausasemalta tarratulostimelle

Modeemi:

IR-tiedonsiirto latausasemaan – RS232-liitäntä latausasemalta modeemille

Kuljetus- ja varastointiolosuhteet
Lämpötila-alue:

–20 - +60 °C (–4 - +140 °F)

Ilmankosteus:

10–90 % suhteellinen, tiivistymätön

Ilmanpaine

500–1 040 hPa

Käyttöympäristö
Toimintatapa:

Jatkuva

Lämpötila-alue:

10–40 °C (50–104 °F)

Ilmankosteus:

30–90 % suhteellinen, tiivistymätön

Ilmanpaine

500*–1 060 hPa
*Paikoissa, joissa normaali ilmanpaine on alle 800 hPa (yli 2 000 metrin
korkeudessa), OAE-mittapäät ja ABR-korvakoplerin kaapeli (jos käytössä) on
suositeltavaa kalibroida uudelleen.

Lämpenemisaika

< 20 sekuntia.

Huomautus: aikaa on pidennettävä, jos MADSEN AccuScreenia on säilytetty kylmässä.
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Hävittämisohjeet
Natus Medical Incorporated on sitoutunut täyttämään Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan
direktiivin 2012/19/EU vaatimukset. Näiden määräysten mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) on kerättävä
erikseen asianmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä varten, jotta voidaan varmistaa, että se käytetään uudelleen tai
kierrätetään turvallisesti. Tämän sitoumuksensa mukaisesti Natus Medical Incorporated saattaa siirtää toiselle taholle
velvollisuutensa vastaanottaa tuote kierrätettäväksi, ellei asiasta ole sovittu toisin. Saat lisätietoja alueellasi käytettävissä
olevista keräys- ja talteenottojärjestelmistä ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa natus.com.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät mahdollisesti vaarallisia materiaaleja, osia ja aineita, jotka aiheuttavat riskejä
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä oikein. Siksi myös käyttäjillä on roolinsa
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun turvallisessa kierrättämisessä ja uusiokäytössä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät
eivät saa hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhdessä muiden jätteiden kanssa. Käyttäjien on sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun hävittämisestä ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten vähentämiseksi ja romun keräämisen,
kierrätyksen ja uusiokäytön mahdollisuuksien lisäämiseksi vietävä romu kunnallisiin keräyspisteisiin tai
tuottajien/maahantuojien vastaanottopisteisiin tai toimitettava se valtuutetulle jätteenkeräysyhteisölle.
Alla olevalla merkinnällä (pyörillä varustettu säiliö, jonka päällä on ruksi) merkityt laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Yliviivattu jäteastiasymboli osoittaa, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää lajittelemattomana jätteenä, vaan ne on
kerättävä erikseen.

Olennainen suorituskyky
MADSEN AccuScreen -laitteella ei ole olennaista suorituskykyä.

Standardit

Turvallisuus:
EN 60601-1:2006+A1:2013 (painos 3.1)
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 nro. 60601-1:14
Sisäinen virtalähde, tyyppi BF, IPX0
EN 60601-2-40:2019, IEC 60601-2-40:2016
Sähkömagneettinen yhteensopivuus:
EN 60601-1-2:2015 (painos 4.0)
IEC 60601-1-2:2014
Lyhytkestoiset testisignaalit:
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
Otoakustiset emissiot:
IEC 60645-6:2009, tyyppi 2
EN 60645-6:2010, tyyppi 2
Herätepotentiaaliaudiometria:
IEC 60645-7:2009, tyyppi 2
EN 60645-7:2010, tyyppi 2

REACH 1907/2006, RoHS 2015/863
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3.4

Virransyöttö ja akku
Laite
Syöttöjännite:

Nim. 3,70 V,
maksimijännite 4,20 V,
minimijännite 3,20 V (mitattu kuormitettuna)

Akun virrankulutus enintään:

1,5 W mittauksen aikana

Akun arvioitu käyttöikä:

8 tuntia yhtäjaksoista käyttöä (Tämä perustuu tyypilliseen käyttöskenaarioon.
Todellinen käyttö voi vaikuttaa akun käyttöaikaan.)

Akun varaustason merkkivalo:

5-vaiheinen akun varaustason merkkivalo

Latausaika AccuScreenin
latausasemassa:

80 % ladattu: 4,5 tuntia

Akku
Varoitus: Käytä vain Natus Medical Denmark ApS:n toimittamaa ladattavaa akkua, osanro 8-73-02400. Muun
tyyppisen akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
Akkutyyppi:

3.5

Ladattava litiumioniakku 3,7 V / 1 800 mAh (6,7 Wh), täyteen ladattu

1077-latausasema
PC-liitäntä
Liitäntätyyppi:

USB 2.0, Full-speed

USB-virransaanti:

käyttää < 100 mA virtaa USB-liittimestä

Tulostimen/modeemin liitäntä
Liitäntätyyppi:

RS232

Liittimen tyyppi:

6-napainen Mini Din

Tasavirtasyöttö
Tulojännite:

5 V DC ±5%

Maksimivirrankulutus
AccuScreenin ollessa
latausasemassa:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Maksimivirrankulutus
AccuScreenin ollessa ulkona
latausasemasta:

0,25 VA (5 V, 50 mA)
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Verkkomuuntaja

3.6

Tulojännite/alue:

100–240 V AC, 50–60 Hz

Lähtöjännite:

5,0 V DC

Antovirta:

Vähintään 1,0 A

Virtapistoketyypit:

US, UK, Eurooppa ja Australia

OAE-mittapää
TEOAE
Tyyppi:

EP-TE, valmistaja PATH Medical GmbH

DPOAE
Tyyppi:

EP-DP valmistaja PATH Medical GmbH

Mittapään kaapeli
Taipuisa, suojattu kaapeli. Pituus noin: 150 cm / 59 tuumaa

Mitat
Mittapään runko:

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

Mittapään kärki:

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

Paino
Mittapää sis. kärjen:

Noin 4,5 g

Korvatipit
Vakio (kartiomainen):

3.7

4 kokoa (3,7–5 mm)

Silikonia, puinen kärki:

1 koko (4–7 mm)

Vaahtomuovi kärki:

1 koko (7–13 mm)

ABR-elektrodikaapeli
Tyyppi:

AECS-01 valmistaja PATH Medical Gmbh
Taipuisa, suojattu kaapeli. Pituus noin: 140 cm / 55 tuumaa

3.8

ABR-korvakoplerin kaapeli (lisävaruste)
Tyyppi:

BAST-01, valmistaja PATH Medical Gmbh
Taipuisa, suojattu kaapeli. Pituus noin: 145 cm / 57 tuumaa
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3.9

Tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

•

MADSEN AccuScreen on osa sähköistä lääkintälaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset.
Tästä syystä tässä asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

•

Kannettavat korkeataajuusviestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, saattavat häiritä MADSEN AccuScreenin
toimintaa.

Varoitus: noudata ohjeistusta ja valmistajan ilmoitusta, jotka koskevat kaikkien laitteiden ja järjestelmien
sähkömagneettisia päästöjä.
Huomio: MADSEN AccuScreen on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
MADSEN AccuScreenin käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään asianmukaisessa ympäristössä.

IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – koskee kaikkien laitteiden ja järjestelmien sähkömagneettisia päästöjä
MADSEN AccuScreen on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. MADSEN AccuScreenin käyttäjän on varmistettava,
että sitä käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötesti

Vastaavuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuiset

Ryhmä 1

MADSEN AccuScreen käyttää radiotaajuista energiaa vain omiin sisäisiin toimintoihinsa. Siksi

häiriöpäästöt,

sen radiotaajuiset päästöt ovat hyvin vähäisiä eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä lähettyvillä

CISPR11

oleville elektronisille laitteille.

Radiotaajuiset

Luokka B

MADSEN AccuScreen sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä, mukaan lukien

häiriöpäästöt,

asuinrakennukset ja tilat, jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista

CISPR11

asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

Harmoniset päästöt

Ei sovellettavissa

IEC 61000-3-2
Jännitteen

Ei sovellettavissa

vaihtelut/välkyntä
IEC 61000-3-3
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
MADSEN AccuScreen on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. MADSEN AccuScreenin käyttäjän on varmistettava,
että sitä käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601

Vaatimustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

-testitaso
Sähköstaattinen purkaus

+/– 8 kV kosketus

+/– 8 kV kosketus

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista

(ESD) IEC 61000-4-2

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

laattaa. Jos lattia on päällystetty synteettisellä

+/– 8 kV, +/– 15 kV ilma

+/– 8 kV, +/– 15 kV ilma

materiaalilla, suhteellisen kosteuden tulisi olla
vähintään 30 %.

Nopeat

+/– 2 kV virransyöttölinjoille

+/– 2 kV virransyöttölinjoille

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

transienttipurskeet/purkauk

+/– 1 kV tulo-/lähtölinjoille

+/– 1 kV tulo-/lähtölinjoille

ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.

Ylijännite

+/– 1 kV linjojen välillä

+/– 1 kV linjojen välillä

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

IEC 61000-4-5

+/– 2 kV linjasta (linjoista)
maadoitukseen

Ei sovellettavissa

ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.

+/– 2 kV tasavirtatulolinjasta (linjoista) maadoitukseen

+/– 1 kV tasavirtatulolinjojen

set IEC 61000-4-4

+/– 1 kV tasavirtatulolinjojen
välillä

Ei sovellettavissa
välillä
Ei sovellettavissa

+/– 2 kV tulo-/lähtölinjasta (linjoista) maadoitukseen

T

0 % U ; 0,5 jaksoa

Kulmilla 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270°
vaihtelut virransyöttölinjoissa ja 315°
linjoissa

0 % U ; 1 jaksoa

0 % U ; 1 jaksoa

IEC 61000-4-11

ja

T

Kulmilla 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270°
ja 315°
ja

Jännitekuopat, lyhyet

0 % U ; 0,5 jaksoa

katkokset ja jännitteen

Jännitekatkokset
virransyöttölinjoissa

T

T
T

T

70 % U ; 25/30 jaksoa

70 % U ; 25/30 jaksoa

Yksivaiheinen: 0°:n kulmassa

Yksivaiheinen: 0°:n kulmassa

T

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa. Jos MADSEN
AccuScreenin -laitteen käytön on oltava jatkuvaa
MADSEN AccuScreenin virtalähteenä on suositeltavaa
käyttää keskeytymätöntä virtalähdettä tai akkua.

T

0 % U ; 250/300 jaksoa

0 % U ; 250/300 jaksoa

30 A/m

Ei vastaavia portteja, joihin

Verkkotaajuuden magneettikenttien tulee vastata

tämä voisi vaikuttaa

tasoltaan tyypillistä kaupallista tai sairaalaympäristöä.

IEC 61000-4-11
Verkkotaajuuden
(50/60 Hz)
magneettikenttä
IEC 61000-4-8

T on vaihtovirtajännite ennen testitason käyttöä.

U
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille ammattimaisen terveydenhuollon käyttöympäristössä
MADSEN AccuScreen on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. MADSEN AccuScreenin käyttäjän on varmistettava,
että sitä käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601

Vaatimustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

-testitaso
Johtuva

3 V rms

3 V rms

radiotaajuus

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IISM-

IISM-

taajuusalu

taajuusalu

eet

eet

Säteilevä

10 V/m

10 V/m

radiotaajuus

80 MHz – 2,7 GHz

80 MHz – 2,7 GHz

Läheisyyskentät

27 V/m

27 V/m

Erotusetäisyyden MADSEN AccuScreen -laitteen

radiotaajuisesta

385 MHz

385 MHz

elektronisten osien ja langattoman

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

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-3

langattomasta viestinnästä
IEC 61000-4-3

radiotaajuuslaitteen välillä on oltava vähintään 30 cm
(11,8 tuumaa).

Huomautus: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde
kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja
ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja
heijastuminen.

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz,

2450 MHz,

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz
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IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – koskee kaikkien laitteiden ja järjestelmien sähkömagneettisia päästöjä
MADSEN AccuScreen on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. MADSEN AccuScreenin käyttäjän on varmistettava,
että sitä käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötesti

Vastaavuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuiset

Ryhmä 1

MADSEN AccuScreen käyttää radiotaajuista energiaa vain omiin sisäisiin toimintoihinsa. Siksi

häiriöpäästöt,

sen radiotaajuiset päästöt ovat hyvin vähäisiä eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä lähettyvillä

CISPR11

oleville elektronisille laitteille.

Radiotaajuiset

Luokka B

MADSEN AccuScreen sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä, mukaan lukien

häiriöpäästöt,

asuinrakennukset ja tilat, jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista

CISPR11

asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

Harmoniset päästöt

Ei sovellettavissa

IEC 61000-3-2
Jännitteen

Ei sovellettavissa

vaihtelut/välkyntä
IEC 61000-3-3

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
MADSEN AccuScreen on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. MADSEN AccuScreenin käyttäjän on varmistettava,
että sitä käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601

Vaatimustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

-testitaso
Sähköstaattinen purkaus

+/– 6 kV kosketus

+/– 6 kV kosketus

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista

(ESD) IEC 61000-4-2

+/– 8 kV ilma

+/– 8 kV ilma

laattaa. Jos lattia on päällystetty synteettisellä
materiaalilla, suhteellisen kosteuden tulisi olla
vähintään 30 %.

Nopeat

+/– 2 kV virransyöttölinjoille

+/– 2 kV virransyöttölinjoille

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

transienttipurskeet/purkauk

+/– 1 kV tulo-/lähtölinjoille

+/– 1 kV tulo-/lähtölinjoille

ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.

Ylijännite

+/– 1 kV linjojen välillä

+/– 1 kV linjojen välillä

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

IEC 61000-4-5

+/– 2 kV linjasta (linjoista)
maadoitukseen

Ei sovellettavissa

ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.

set IEC 61000-4-4

Jännitekuopat, lyhyet
virtakatkot ja
jännitevaihtelut
virransyöttölinjoissa

U :ssä)
0,5 jakson ajan

U :ssä)
0,5 jakson ajan

40 % U

40 % U

U :ssä) 5 jakson ajan

U :ssä) 5 jakson ajan

T

T (60 %:n kuoppa
T (30 %:n kuoppa

70 % U

T

U :ssä) 25 jakson ajan

T (> 95 %:n kuoppa

T
T

T (60 %:n kuoppa
T (30 %:n kuoppa

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa. Jos MADSEN
AccuScreen -laitteen käytön on oltava jatkuvaa myös
verkkovirran katkojen aikana, MADSEN AccuScreenin
virtalähteenä on suositeltavaa käyttää keskeytymätöntä
virtalähdettä tai akkua.

70 % U

T

U :ssä) 25 jakson ajan

T (> 95 %:n kuoppa

<5%U

<5%U

U :ssä) 5 sekunnin ajan

U :ssä) 5 sekunnin ajan

3 A/m

3 A/m

T

Verkkotaajuuden

T (> 95 %:n kuoppa

<5%U

T

IEC 61000-4-11

T (> 95 %:n kuoppa

<5%U

T

Verkkotaajuuden magneettikenttien tulee vastata
tasoltaan tyypillistä kaupallista tai sairaalaympäristöä.

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

T on vaihtovirtajännite ennen testitason käyttöä.

Huomautus: U
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä
MADSEN AccuScreen on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. MADSEN AccuScreenin käyttäjän on varmistettava,
että sitä käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601

Vaatimustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

-testitaso
Johtuva

3 V rms

3 V rms

Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintälaitteita

radiotaajuus

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

ei saa käyttää lähempänä mitään MADSEN AccuScreen -

IEC 61000-4-6

laitteen osaa, kaapelit mukaan lukien, kuin
suositusetäisyys, joka on laskettu lähettimen
taajuuteen sovellettavasta yhtälöstä.
Suositeltu erotusetäisyys:
d = 1,2

Säteilevä

3 V/m

3 V/m

radiotaajuus

80 MHz – 2,5 GHz

80 MHz – 2,5 GHz

IEC 61000-4-3

d = 1,2

taajuudella 80–800 MHz

d = 2,3

taajuudella 80 MHz – 2,5 GHz,

jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama
lähettimen maksiminimellisteho watteina (W) ja d on
suositeltava erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien
kenttävoimakkuudet sähkömagneettisen
asennustutkimuksena mukaan eivät saa ylittää kunkin
taajuusalueen vaatimustasoa.b Häiriöitä voi esiintyä
sellaisen laitteen läheisyydessä, joka on merkitty
seuraavalla symbolilla:

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen säteilyyn vaikuttavat imeytyminen ja heijastuminen rakenteista,
esineistä ja ihmisistä.
a. Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelinten ja langattomien puhelinten) ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden,
AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden
radiotaajuuslähettimien tuottamaa sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen kartoitus. Jos
mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa MADSEN AccuScreen -laitetta aiotaan käyttää, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta
koskevan vastaavuustason, MADSEN AccuScreen -laitetta on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan,
lisätoimenpiteet kuten MADSEN AccuScreen -laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen paikkaan saattavat olla tarpeen.
b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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Suositusetäisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja MADSEN AccuScreen -laitteen välillä
MADSEN AccuScreen -laite on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai
MADSEN AccuScreen -laitteen käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien
radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja MADSEN AccuScreen -laitteen välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti.
Lähettimen nimellinen

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan, m

enimmäislähtöteho
W
150 kHz – 80 MHz

80–800 MHz

800 MHz – 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

Mikäli lähettimen nimellistä enimmäislähtötehoa ei ole ilmoitettu yllä, sen suositeltu pienin erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen
lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama enimmäislähtöteho watteina (W).

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen säteilyyn vaikuttavat imeytyminen ja heijastuminen rakenteista,
esineistä ja ihmisistä.
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