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1

Introduktion

1.1

Kortfattad beskrivning
Tack för att du har köpt AccuScreen – en handhållen enhet för analys av otoakustiska emissioner
och automatiserad ABR-screening.
Obs: Den här användarhandboken är din vägledning till hur du använder och underhåller
din AccuScreen. Vi rekommenderar att du läser igenom användarhandboken noggrant innan
du använder AccuScreen för första gången.

Lägg särskild vikt vid avsnitten som berör rengöring och underhåll av enheten. Om du inte följer
instruktionerna för användning och skötsel av AccuScreen kan det påverka garantins giltighet.
AccuScreen är en snabb, tillförlitlig, lättanvänd och kompakt hörseltestutrustning som är särskilt
anpassad för neonatal screening.
AccuScreen har en pekskärm som gör det enkelt att navigera mellan de olika funktionerna.

1.2

1.3

Dockningsstation

AccuScreen levereras med en dockningsstation som används för:
•

att ladda batteriet

•

dataöverföring mellan AccuScreen och en dator

•

utskrift av etiketter

Programvaran AccuLink

AccuLink är programvara med funktioner för hantering av data med visning av resultat och konfigureringar i ett och
samma datorprogram.
Från AccuLink kan du skapa, redigera, visa och skriva ut information som gäller patienter och tester, användare, orter
samt anslutna inrättningar och kliniker.
Från AccuLink kan du konfigurera AccuScreen utifrån din specifika situation. Exempel på konfigurationer är definitioner av
obligatoriska fält i patientregister, definitioner av vilka skärmbilder som ska visas i AccuScreen samt överföring av data till och
från enheten.
AccuScreen fungerar oberoende av AccuLink, även om det finns vissa funktioner och konfigurationsvärden som bara är
tillgängliga via användargränssnittet i AccuLink.
Obs: Du kan se hur man installerar och konfigurerar AccuLink-programvaran i användarhandboken för AccuLink-programvaran.
Obs: Du måste välja ett system för datautbyte under installationen av AccuLink för att kunna importera och exportera
data mellan ett system för datautbyte och AccuLink-programvaran.

1.4

Utskrift
Instruktioner för att skriva ut finns i Utskrift på s. 54.

AccuScreen
Med AccuScreen kan du överföra data till AccuLink och skriva ut testresultat från datorn. Du kan även sätta AccuScreenutrustningen i dockningsstationen och skriva ut direkt på en etikettskrivare som är ansluten till dockningsstationen.
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1.5

Avsedd användning/kliniska fördelar

Typ 1077-enheten är avsedd för att registrera och på automatisk väg analysera mänskliga fysiologiska data (screening av
hjärnstamsreaktioner på ljudstimuli och/eller otoakustiska emissioner) för att kunna diagnostisera hörselrelaterade problem.

DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions) och TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions):
DPOAE- OCH TEOAE-modulerna för typ 1077 kan användas till patienter i alla åldrar, från barn till vuxna, inklusive nyfödda
och geriatriska patienter. Enheten är i synnerhet indicerad för testning av individer som inte kan eller bör testas med
beteendebaserad hörseltester, exempelvis nyfödda, småbarn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar.

Hjärnstamsreaktioner på ljudstimuli:

ABR-modulen för typ 1077 är särskilt avsedd för barn från 34 veckor (gestationsålder) upp till 6 månader. Om enheten
används för hörselscreening av spädbarn bör barnet sova eller vara lugnt och tyst vid undersökningen.
Enheten är avsedd att användas av audionomer, ÖNH-läkare och annan sjukvårdspersonal.
Obs: Natus Medical Denmark ApS garanterar inte testresultatens eller själva testernas noggrannhet om andra tillbehör än de som
levereras av Natus Medical Denmark ApS används tillsammans med den här utrustningen (t.ex. eartips, elektroder, öroncouplers).

1.6

Fysisk användningsprincip
AccuScreen använder TEOAE och DPOAE, som är två mycket effektiva metoder för neonatala hörselscreening.
Otoakustiska emissioner mäter mekaniska rörelser i hörselsnäckan och ger en indikation på om innerörat fungerar som det
ska. Barns emissioner är oftast starka, vilket gör att det är enkelt att uppfatta dem snabbt och tydligt. Emissionsstyrkan
minskar ofta med ålder eller hörselnedsättning.
Automatiserad ABR (Auditory Brainstem Response – Hjärnstamsreaktioner på ljudstimuli) finns att tillgå i AccuScreen. Den
här tekniken går ut på att mäta reaktioner på ljud i hörselsystemet. Metoden är ett värdefullt komplement till TEOAE och
DPOAE, och ett viktigt verktyg för undersökningar av barn med förhöjd risk för hörselnedsättningar.
Den här enkla men tillförlitliga tekniken innebär att hörselnedsättningar kan identifieras och att rätt behandling kan sättas
in i tidig ålder. Med tidig intervention ges hörselskadade barn möjlighet att utveckla normala tal- och språkfärdigheter.

1.7

Typografiska beteckningar

Användning av Varning, Försiktighet och Anmärkning
Användarhandboken använder skyddsangivelser på följande sätt för att uppmärksamma användaren på information om
korrekt och säker användning av enheten eller programvaran:
Varning: Anger att användaren eller patienten riskerar att dö eller drabbas av allvarliga skador.
Försiktighet!: Anger att användaren, patienten, själva enheten eller data riskerar att skadas.
Obs: Anger att du bör vara extra uppmärksam.

Så hittar du i användarhandboken
Menyer, ikoner och funktioner som går att välja visas i fetstil. Tryck på OK (

).

Elektronisk användarhandbok (eIFU)
Obs: Anvisningar för åtkomst till elektronisk användarhandbok: En kopia av användarhandboken i PDF-format finns i det
associerade produktområdet:
https://newborncare.natus.com/products-services/accuscreen
Obs: All information som är obligatorisk enligt tillämpliga förordningar finns i den här användarhandboken.

1.8

Allmän säkerhetsinformation
Obs: Om en allvarlig olycka inträffar vid användning av enheten ska man informera tillverkaren och den behöriga
myndigheten i medlemsstaten där användaren och/eller patienten befinner sig.
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1.9

Säkerhetsinformation
Varning: Följande förhållanden eller metoder kan göra att patienten och/eller användaren skadas eller utsätts för fara:
•

Anslut inte några externa enheter (till exempel skrivare) till AccuScreen vid testning.

•

Om AccuScreen används vid operativa ingrepp får inte proben eller kontakterna komma i kontakt med strömförande
föremål, inklusive jord.

•

AccuScreen får inte användas när följande används:
– HF-kirurgiska instrument
– pacemakerutrustning
– defibrillatorer
– andra elektriska stimulatorer.

•

AccuScreen får inte användas när HF-kirurgiska instrument används, eftersom det kan orsaka brännskador i området
kring den elektriska stimulatorn i de elektroder som har en ingångsdel med biopotential. Det kan också uppstå skador
på den elektriska stimulatorn eller på de biologiska förstärkarna.

•

De strömförande delarna hos elektroderna och deras kontakter, inklusive neutralelektroden, får aldrig komma i
kontakt med andra strömförande delar eller med jord.

•

Se till att undvika oavsiktlig kontakt mellan anslutna men delar som inte används och andra strömförande delar,
inklusive sådana delar som är anslutna till skyddsjord.

•

Använd inte instrumentet i närheten av lättantändliga bedövningsmedel (gaser).

•

Av säkerhetsskäl måste tillbehör som ansluts till utrustningens utgångar vara identiska med den typ av
tillbehör som levereras tillsammans med systemet.

•

Vi rekommenderar att enheten inte staplas på annan utrustning eller placeras i ett dåligt ventilerat utrymme
eftersom det kan påverka enhetens prestanda. Om den staplas på eller placeras intill annan utrustning måste
enheten kontrolleras så att den fungerar korrekt.

•

AccuScreen avger en mycket begränsad mängd radiovågor och det är därför osannolikt att den kan orsaka
störningar hos närliggande elektronisk utrustning. AccuScreen kan dock ha en negativ inverkan på andra enheter
om de placeras i närheten.

•

Placera datorn och dockningsstationen utom räckhåll för patienterna.

•

Den person som monterar det elektromedicinska systemet måste tänka på att den utrustning som ansluts kanske inte uppfyller
samma säkerhetskrav som den här produkten, vilket kan leda till att systemets övergripande säkerhetsnivå försämras.

•

Om du misstänker att AccuScreen OAE- och ABR-screener kan vara defekt ska du inte använda den.

•

En dator som är ansluten till enheten eller som används i närheten av patienten ska uppfylla kraven i IEC 609501:2005 och IEC 62368-1:2020.

•

AccuScreen OAE- och ABR-screener samt alla enheter med egen strömförsörjning som är anslutna till den bör stängas
av innan några anslutningar upprättas.

Försiktighet: Följande tillstånd eller metoder kan utgöra en möjlig risk för dödsfall eller allvarliga skador på användaren
eller patienten: Det kan också finnas en risk för att data eller enheter skadas.
•
•
•
•
•
•
•

Förvara och använd inte AccuScreen där temperaturen eller luftfuktigheten överskrider de värden som är angivna i
de tekniska specifikationerna, Driftsmiljö.
Inga delar får förtäras, brännas eller användas i några andra syften än de som beskrivs i avsnittet Avsedd användning
i den här användarhandboken.
Engångstillbehör, till exempel ”eartips”, ska inte återanvändas och måste bytas ut för varje patient för att förhindra
överföring av smitta.
Den här typen av utrustning får användas i hemmiljö om så medges av sjukvården.
Kvävningsrisk! Håll alltid uppsikt över eartips som finns inom räckhåll för barn.
Enheten är avsedd att användas av audionomer, ÖNH-läkare och annan sjukvårdspersonal.
För att förhindra skador när du för in proben i hörselgången ska du vrida proben en aning.
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1.10

Säkerhetsinformation – dockningsstation
Varning: Använd bara sådana elnätanslutningar som anges i de tekniska specifikationerna, Nätadapter.

1.11

Om den här användarhandboken
Menyalternativen och skärmbilderna som återges i denna handbok stämmer inte nödvändigtvis överens med just din testenhet.
Användarhandboken består av en beskrivning av AccuScreen-utrustningens huvudsakliga funktioner. Vi
rekommenderar att du bekantar dig med följande avsnitt:

Installation
Se Uppackning och installation, 11 och Förbereda för testning, 27 för information om hur du konfigurerar AccuScreen.

Säkerhet
Den här användarhandboken innehåller information och varningar som du måste följa för att säkerställa säker användning
av AccuScreen.
Obs: Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas i den mån de är tillämpliga.
Se översikten över dekaler på enheten i Översikt över AccuScreen, 11 och läs säkerhetsinformationen i Introduktion, 5.

Utbildning
Du måste läsa igenom den här handboken innan du använder AccuScreen så att du lär känna utrustningen innan du
använder den på en patient.
Obs: Kontakta Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) om du vill få en kostnadsfri utskriven kopia av
användardokumentationen.

Underhåll och rengöring
Mer information om hur och när du ska rengöra AccuScreen-utrustningen och tillbehören finns i Underhåll och rengöring, 69.
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1.12

Symbol

Symbolförklaringar
Hänvisning till
standarder

Namn på symbol

Förklaring

EU-förordningen
om medicintekniska
produkter

CE-märkning

Anger att produkten uppfyller
europeiska tekniska krav. (Nummer på
anmält organ anges under symbolen.)

Etikett/förskrivningsenheter

Endast på förskrivning

UL-listning

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

IEC 60417
Tabell D.1 #20

Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda
Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
om avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning
(WEEE)

Tillämpad del typ BF

Anger att produkten är godkänd för
försäljning av eller på uppdrag av
legitimerad sjukvårdspersonal.
Certifierat som Nationally Recognized
Testing Laboratories
(NRTL)
Identifierar en tillämpad del typ BF
som uppfyller kraven i IEC 60601-1.

Anvisningar för
bortskaffande vid slutet
av produktens livslängd

Anger att förbrukad elektrisk och
elektronisk utrustning inte ska
kasseras tillsammans med osorterat
avfall, utan ska hanteras separat.

Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda
Ej tillämpligt

Använd ej om
förpackningen är skadad

Indikerar att den medicintekniska
produkten inte får användas om
förpackningen har skadats eller
öppnats.

Icke-steril

Anger att den medicintekniska
produkten inte har genomgått
en steriliseringsprocess.

Får ej återanvändas

Anger att den medicintekniska
produkten enbart är avsedd för
engångsbruk, på en enskild patient
vid ett enda tillfälle.

Likström

Indikerar på typskylten att utrustningen
endast är lämplig för likström; för att
identifiera relevanta uttag.

Indikerar medicinteknisk
produkt

Denna produkt är en medicinteknisk
produkt.

Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas

Katalognummer

Anger tillverkarens katalognummer så
att den medicintekniska produkten kan
identifieras.

93/42/EEG

XXXX

Endast Rx

Namn på standard

21 CFR
801.109(b)(1)

IEC 60601-1,
Tabell D.2 #10

ISO 15223-1,
Symbol 5.4.3

2012/19/EU

ISO 15223-1
Symbol 5.2.8

ISO 15223-1,
stycke 5.2.7

ISO 15223-1
Symbol 5.4.2

IEC 60601-1,
Tabell D.1 #4

Ej tillämpligt
ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Direktivet om
medicintekniska
produkter

Följ användarhandbok

Läs användarhandboken

9

Läs
användarhandboken/instruktionshäftet.
ANMÄRKNING OM MEUTRUSTNING
”Följ användarhandboken”.
Anger att användaren ska läsa
användarhandboken.
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Symbol

Hänvisning till
standarder

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

IEC 60601-1
Tabell D.2 #2

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4

IEC 60601-1
Tabell D.1 #10

Namn på standard
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas
på etiketter, märkning
och information som
ska tillhandahållas
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda
Medicintekniska
produkter – Symboler
som ska användas på
etiketter, märkning och
information som ska
tillhandahållas
Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda

Namn på symbol

Förklaring

Serienummer

Indikerar tillverkarens serienummer
så att en specifik medicinteknisk
produkt kan identifieras.

Tillverkningsdatum

Anger datumet då den
medicintekniska produkten
tillverkades.

Tillverkare

Anger tillverkaren av den
medicintekniska produkten.

Luftfuktighetsbegränsning

Indikerar luftfuktighetsgränserna
(för förvaring) inom vilka den
medicintekniska produkten kan
förvaras på ett säkert sätt.

Gränsvärde för lufttryck

Anger godtagbara övre och nedre
gränsvärden för lufttryck vid transport
och förvaring.

Gränsvärde för
temperatur

Indikerar temperaturgränserna
(för förvaring) inom vilka den
medicintekniska produkten kan
förvaras på ett säkert sätt.

Allmän varningssymbol

Indikerar en risk för personskador för
patient eller användare.

Var försiktig

Uppmanar användaren att läsa
användarhandboken angående viktig
säkerhetsinformation, som till exempel
varningar och försiktighetsåtgärder
som av olika anledningar inte kan
anges direkt på den medicintekniska
produkten.
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2

Uppackning och installation

2.1

Uppackning
1.

Var försiktig när du packar upp enheten.
Spara originalförpackningen när du packar upp enheten och tillbehören. Om du behöver skicka in enheten för service
utgör originalförpackningen det bästa skyddet mot skador.

2.

Kontrollera om utrustningen har synliga skador. Använd inte enheten om den är skadad. Kontakta leverantören för hjälp.

3.

Granska följesedeln för att försäkra dig om att du har fått alla nödvändiga delar och tillbehör. Kontakta leverantören
om någonting saknas.

2.2

Översikt över AccuScreen

2.2.1

Fram- och baksidan på AccuScreen

A. På/Av-knapp
B. Pekskärm
C. Indikeringslampa för ström- och laddningsstatus

D. Testkavitet
E. Knapp för öppning av batterifack
F. Lock till batterifack med serienummer
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2.2.2

Ovan- och undersida på MADSEN AccuScreen
Ovansida

A. Elektrodkabeluttag
B. Uttag för probe och öroncouplerkabel
Undersida

C. Uttag för dockningsstation

2.2.3

Dockningsstation

Indikeringslampor på framsidan
STRÖMLAMPA
Tänds när dockningsstationen förses med ström.
DATAÖVERFÖRING Tänds vid dataöverföring enligt följande:
• vid överföring av data mellan AccuScreen och AccuLink.
• vid utskrift via etikettskrivaren.
USB
Tänds när dockningsstationen är ansluten till datorn via en USB-kabel.
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Uttag på baksidan
PC/USB
Uttag för USB-anslutning till dator

Skrivare/modem
Uttag för skrivare/modem
Uttag för nätadapter

2.2.4

Skärm
Pekskärmen har ikoner och fält

Obs: Använd aldrig spetsiga föremål när du trycker på skärmen. Om du gör det är kan AccuScreen sluta fungera.
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2.2.5

Öronprobe

A. Probespets
B. Probestomme
C. Probekabel

Probekabelkontakt
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2.2.6

Elektrodkabel (endast ABR)

A. Elektrodkabelkontakt
B. Elektrodklämmor
C. Elektrodkabel

2.2.7

Öroncouplerkabel

A. Kabelkontakt
B. Öroncouplerkabel
C. Blå öroncoupleradapter för vänster öra
D. Röd öroncoupleradapter för höger öra
Öroncouplers
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2.3

Förvaring
Förvara AccuScreen och alla tillbehör i den medföljande förpackningen så att enheten inte skadas. Se även avsnittet
Driftmiljö i de tekniska specifikationerna.

2.4

Montering

Utför följande moment innan du ansluter proben:
1.

Sätt in batteriet i batterifacket. Se Sätta in batteriet i AccuScreen, 17.

Sätt AccuScreen i dockningsstationen och ladda batteriet helt före användning.
Se Ladda batteriet i dockningsstationen, 19.
2.

Starta AccuScreen. Se Så här startar du AccuScreen:, 20.

3.

Ställ in datum på enheten. Se Datum/tid, 65.

Anslut proben, öroncouplerkabeln och elektrodkabeln efter behov. Se Förbereda för testning, 27.

2.5

Strömförsörjning

AccuScreen drivs med ett uppladdningsbart batteri. Batteriet laddas:
• när AccuScreen sitter i dockningsstationen. Se Ladda batteriet i dockningsstationen, 19.
•

2.5.1

med den externa AccuScreen-laddaren (tillval). Se Ladda batteriet med den externa laddaren, 19.

Batteriet
Det batteri som används av AccuScreen:
• är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri
•

har hög kapacitet

•

har låg vikt

•

har en långsam självurladdning

•

kan laddas kontinuerligt

•

ger ungefär 8 timmars garanterad driftstid.

Vid leverans är batteriet laddat till omkring 50 %. Ladda batteriet helt innan du utför några tester.
Obs: Använd bara den typ av batteri och dockningsstation som anges i 3.4
3.5 1077 dockningsstation, 82. Se Batterisäkerhet och -underhåll, 73.

Strömförsörjning och batteri, 82 och

Batteriförvaring
Om batteriet ska förvaras en längre tid bör du förvara det med omkring 50 % återstående kapacitet och på ett torrt och
svalt ställe. Batteriet kan med fördel förvaras i kylskåp.
Om batteriet förvaras fullt laddat i rumstemperatur eller varmare, tappar batteriet permanent omkring 10–20 % av sin
kapacitet efter ett år.
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2.5.2

Sätta in batteriet i AccuScreen
1.

Skjut knappen till batterifacket uppåt. Batterifacket
skjuts ut.

2.

Ta bort batteriet om det behövs.

3.

Sätt in ett nytt, laddat batteri i batterifacket.
–

4.

Håll batteriet så att pilen med texten Insert this direction
(För in åt det här hållet) pekar nedåt mot batterifackets botten.

Stäng facket.
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2.5.3

Batteristatus

•

Batterisymbolen visas högst upp till höger på bildskärmen, vilket gör att du hela tiden kan se batteriets status.

•

När batteriet har mindre än 25 % kapacitet kvar bör du byta batteriet och ladda det så snart som möjligt.

•

När batteriets kapacitet når under 10 % kan du visa testresultat, men det går inte längre att utföra tester.
Symbol

Kvarvarande batterikapacitet
75–100 %

Batteriet är fullt laddat.

50–75 %
25–50 %
10–25 %
0–10 %

Batteriet bör laddas.
Batteriladdningen är för låg för att ett test ska kunna utföras.

Om den inte får den spänning som krävs stängs AccuScreen av automatiskt. Ladda eller byt batteriet så snart som möjligt.
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2.5.4

Ström till dockningsstationen
AccuScreen-dockningsstationen får ström genom en adapter som ansluts till elnätet.
På grund av de säkerhetskrav som ställs på medicinteknisk utrustning måste anslutningen till
dockningsstationen alltid göras utanför patientområdet (minst 1,5 meter/5 fot från patienten).
En adaptersats följer med i leveransen av din AccuScreen. Adaptersatsen innehåller flera olika kontakter. Välj den kontakt
som passar ditt eluttag.

Anslutning till elnätet
1.

Välj den adapterkontakt som passar i eluttaget och sätt fast den på adaptern.

2.

Anslut adaptern till dockningsstationen och elnätet. Indikatorlampan POWER tänds och lyser grönt.
Varning: Elektrisk utrustning måste placeras så att det är enkelt att dra ut nätsladden ur vägguttaget.

Koppla från dockningsstationen
När du ska koppla bort AccuScreen-dockningsstationen från elnätet drar du ut adapterkontakten ur eluttaget.

2.5.5

Ladda batteriet i dockningsstationen
Batteriet laddas automatiskt när AccuScreen sitter i dockningsstationen.
Sätt AccuScreen-enheten i dockningsstationen. Indikatorlampan på framsidan av AccuScreen-enheten tänds.
Obs: Ta inte bort enheten från dockningsstationen förrän dataöverföringen är klar.

Främre indikeringslampa
Grön
Fullt laddat
Orange – fast sken Laddar
Orange – blinkar
Vid start
Om det uppstår ett batterifel, till exempel:
– Inget batteri anslutet
– Batteriet har satts in felaktigt
– Defekt batteri
Att ladda ett helt urladdat batteri med dockningsstationen tar ungefär:
½ timme | 80 % laddat
6 timmar | Fullt laddat

2.5.6

Ladda batteriet med den externa laddaren
Försiktighet: Använd bara laddaren från Natus Medical Denmark ApS.
Batteriet till AccuScreen-enheten kan laddas med en extern batteriladdare (tillval).
Obs: Mer information och instruktioner för hur du använder laddaren finns i den externa batteriladdarens dokumentation.
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3

Komma igång med AccuScreen
Nedan finns kortfattade instruktioner för hur du använder AccuScreen:
• Starta AccuScreen
•

Lägga till nya patienter

•

Söka efter patienter

•

Redigera patientdata

Mer detaljerade instruktioner om förberedelser och tester finns i:

3.1

•

Förbereda för testning, 27

•

Testning med AccuScreen, 35

Så här startar du AccuScreen:
1.

Så här startar du AccuScreen: Tryck på På/Av-knappen.
En startskärm visas när AccuScreen utför ett självdiagnostiskt test.

A. På/Av-knapp

På startskärmen visas utrustningens namn.
Du kan ändra AccuScreen-utrustningens namn (se AccuLinks användarhandbok).

3.1.1

Energisparläge och automatisk avstängning
Om du inte använder AccuScreen-utrustningen under en viss tidsperiod övergår utrustningen först
till energisparläge och stänger därefter av sig själv automatiskt. Du kan ange hur långa de här tidsperioderna
är (se AccuLinks användarhandbok).
•

När AccuScreen är i energisparläge släcks displayen och strömindikatorlampan lyser grönt.

•

Om du vill aktivera AccuScreen igen trycker du på skärmen.
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3.1.2

AccuScreen-skärmbilder
AccuScreen-skärmbilden beror på konfigureringen. Val och sekvens för standardskärmbild visas nedan. Se AccuLinks
användarhandbok för att konfigurera dessa skärmbilder.
–

Instruktioner för att mata in data finns i Mata in data i AccuScreen, 67.

Navigera på AccuScreen-skärmbilderna
AccuScreen-skärmbilderna är uppdelade i tre eller fyra huvudområden:
A. Namnlisten med information om
–

klockslag

–

skärmens namn

–

batteriets status

B. Huvudskärmen som visar
–

testskärmbilder

–

patientknappar

–

knappsats för inmatning av data, osv.

C. Funktionslisten med tillgängliga funktionsknappar
D. Fältet längst ned med knappar för huvudfunktioner som

3.1.3

–

gå tillbaka till föregående skärmbild

–

hjälp

–

gå tillbaka till skärmbilden Home (Hem)

Välja användare
1. Välj en användare från User List (Användarlista).

User List (Användarlistan) kan konfigureras (se AccuLinks användarhandbok).
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3.1.4

Ange lösenord
1.

På skärmbilden Password (Lösenord) anger du ditt lösenord.

–

Ange ditt lösenord.

Det går att konfigurera lösenord och hur lösenorden används
(se AccuLinks användarhandbok).

2.

3.1.5

Tryck på OK (

) för att aktivera ditt lösenord.

Felaktigt lösenord
Om du anger fel lösenord 3 gånger i rad spärras AccuScreen-enheten och kan inte användas av dig. En annan användare
kan logga in på AccuScreen. Det är alltså bara den användare som har angett fel lösenord 3 gånger som spärras.
En AccuLink-användare med behörigheten Reset users (Återställ användare) kan låsa upp AccuScreen genom att ansluta
till enheten från AccuLink. Detta för att uppdatera enhetens konfigurering eller för att skicka eller ta emot data. Se
AccuLinks användarhandbok för mer information.

3.1.6

Övriga skärmbilder
Följande skärmbilder är valbara och ingår inte i standardkonfigurationen för AccuScreen.
Listan Location (Ort) kan konfigureras (se AccuLinks
användarhandbok). Facility List (Inrättningslistan) kan
konfigureras (se AccuLinks användarhandbok).

3.1.7

Menyn Home (Hem)
Menyn Home (Hem)
Menyn Home (Hem) visar AccuScreens funktioner.

Find Patient (Sök patient). Se Söka efter en patient, 25.
New Patient (Ny patient). Se Lägga till en ny patient, 23.
Test View (Testvisning). Se Visa patientens testresultat, 51.
Print (Utskrift). Se Utskrift, 54.
Delete (Radera). Se Radera data, 68.
Quick Test (Snabbtest). Se Snabbtest, 53.
Quality Tests (Kvalitetskontroller). Se Kvalitetskontroller, 58.
Settings (Inställningar). Se Inställningar för AccuScreen, 65.
Obs: Via menyn Quality Tests (Kvalitetskontroller) kan du testa proben, elektrodkabeln, öroncouplerkabeln
och de kombinerade kablarna för elektrod och öroncoupler.
Obs: Följ alltid lokala regler och rutiner.
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3.2

Patienthantering med AccuScreen
Obs: Om du vill utföra ett Quick Test (Snabbtest) behöver du inte lägga till eller söka efter en patient.
Du kan hämta patientdata i förväg från AccuLink (se AccuLinks användarhandbok).

3.2.1

Lägga till en ny patient
1.

Om du vill lägga till en ny patient trycker du på knappen New Patient (

) (Ny patient) i menyn Home (Hem).

Skärmbilden New Patient (Ny patient) visar alternativ för patientdata. Det finns
två typer av fält för datainmatning:
1 Obligatoriska fält
I de obligatoriska fälten visas texten Press to edit (Tryck här för att redigera) i rött.
Obligatoriska fält definieras i AccuLink (se AccuLinks användarhandbok).
Obs: Du måste ange ett värde i de obligatoriska fälten.
2 Valfria fält
2.

Tryck på ett fält för att ange patientdata.
När du har angett data i ett fält trycker du på OK (
nästa knapp i listan.

) och sedan på

3.

Om du vill visa fler fält på skärmbilden New Patient (Ny patient) trycker du på pilknapparna.

4.

När du har angett data i alla obligatoriska fält sparar du informationen genom att
trycka på OK (

). Värdena sparas, och skärmbilden Test Menu (Testmeny) visas.

Skärmbilder för inmatning av vanliga data
På de flesta skärmbilder kan du mata in data med knappsatsen.
•

Skärmbilden ID

•

Skärmbilden First Name (Förnamn)

•

Skärmbilden Last Name (Efternamn)

Skärmbilder för inmatning av särskilda data
I det här avsnittet beskrivs skärmbilder med inmatning av särskilda data.

Skärmbilden Födelsedatum
På skärmbilden Date of Birth (Födelsedatum) kan du ange rätt födelsedatum.
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Skärm om neo-IVA-status
Endast NHSP England
På skärmbilden NICU Status (Neo-IVA-status) väljer du barnets neo-IVA-status
(neonatal intensivvårdsenhet).
• Yes (Ja). Barnet är inlagt på/har varit inlagt på neo-IVA-enhet.
•

No (Nej). Barnet ligger inte/har inte legat på neo-IVA-enhet.

Skärmbilden NICU Status (neo-IVA-status) kan konfigureras
(se AccuLinks användarhandbok).

Skärmbilden Status för samtycke
Endast NHSP England
På skärmbilden Consent Status (Status för samtycke) anger du om barnets
vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke:
• Full consent (Fullständigt samtycke). Screening och data kan identifieras
i den nationella databasen.
• Screen only (Endast screening). Screening och data lagras i den nationella
databasen, men anonymiseras för alla användare utom den lokala enheten som
ansvarar för barnet.

Skärmbilden Consent Status (Status för samtycke) kan konfigureras (se AccuLinks användarhandbok).

Skärmbilden Risk Factors (Riskfaktorer)
På skärmbilden Risk Factors (Riskfaktorer) kan du föra in en eller flera riskfaktorer som
kan vara aktuella för den här patienten eller det här testet.
Riskfaktorerna är förinställda på U (Unknown /[Okänt]).
Skärmbilden Risk Factors (Riskfaktorer) kan konfigureras
(se AccuLinks användarhandbok).
•

Föra in en riskfaktor
Tryck på växlingsknappen tills önskat värde visas. Använd växlingsknappen
för att växla mellan följande värden:
Unknown
(Okänt)
Yes (Ja)
No (Nej)
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3.2.2

Söka efter en patient
1.

Om du vill söka efter en patient trycker du på Find Patient (Sök

patient) (

) på skärmbilden Home (Hem). Skärmbilden Find

Patient (Sök patient) visas.
2.

Du kan ändra sorteringsordningen. Tryck på knappen Change sort order

(Ändra sorteringsordning) (
3.

) tills listan har sorterats.

Välj en patient i listan.

Söka i den utökade patientlistan
1.

Om du vill söka i den utökade listan över patienter trycker du på knappen

Find Patient (Sök patient) (
2.

) på skärmbilden Find Patient (Sök patient).

Standardkriterierna för sökning är patientens efternamn. Om du vill ändra
sökvillkoren trycker du på knappen Search Criteria (Sökkriterier) (

).

3.

Ange patientuppgifter (t.ex. efternamn eller registernummer) enligt de sökkriterier du har valt.

4.

Tryck på OK (

) för att påbörja sökningen.

En lista visas med de patienter som uppfyller sökkriterierna.
5.

Välj en patient.

Skärmbilden Patient Details (Patientinformation) visas.

6.

Tryck på Test View (Testvisning) (

) för att visa de genomförda patienttesterna.
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3.2.3

Redigera patientdata
1.

Sök efter en patient enligt beskrivningen i Söka efter en patient, 25.

2.

Tryck på det fält som ska redigeras på skärmbilden Patient Details (Patientinformation).

3.

Redigera fältet.

4.

Tryck på OK (

5.

Om du ska redigera fler fält trycker du på nästa fält som ska ändras.

) för att spara.
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4

Förbereda för testning

4.1

Förbereda AccuScreen

4.2

•

Följ instruktionerna i Komma igång med AccuScreen, 20.

•

Du kan hämta patientdata i förväg från AccuLink-databasen (se AccuLinks användarhandbok).

•

Se Testning med AccuScreen, 35 om hur du utför specifika tester.

Förbereda utrustningen

Inför varje arbetsdag, innan du börjar undersöka patienterna, rekommenderar vi att du utför de kvalitetskontroller som
kan behövas för att säkerställa att probe, elektrodkabel och öroncouplerkabel fungerar korrekt. Se Kvalitetskontroller, 58.
Obs: Sätt endast i rena probespetsar i testkaviteten.
Se 11.4.1

4.2.1

Rengöra den inbyggda testkaviteten, på sidan 73.

Förbereda proben för testning
Kontrollera före varje användningstillfälle att du inte ser några kvalitetsförsämringar (färgförändringar, ändrat utseende på
ytan) på probens återanvändbara delar. Om du noterar kvalitetsförsämringar, kontakta din återförsäljare.

4.2.2

Ansluta proben
Obs: Probeuttaget är avsedd för att ansluta öronproben eller öroncouplern till AccuScreen. Inga andra enheter får anslutas
till uttaget.

1.

Lägg AccuScreen-utrustningen med displayen nedåt.
Probekontaktens hylsa och färgmarkeringen kring probeuttaget är blå.

2.

Passa in upphöjningarna på kontakten mot skårorna i det blåkantade uttaget på den övre delen av AccuScreen.

3.

För försiktigt in probekontakten i probeuttaget. Du ska inte behöva använda kraft för att sätta i kontakten korrekt.

Koppla från proben
Obs: Dra inte i kabeln när du kopplar från probekontakten. Dra istället i hylsan på den grå kontakten.
Vrid inte på kontakten när du kopplar från den. Håll istället i kontaktens hylsa och lossa kontakten genom att dra den rakt
ut ur uttaget.
Proben lossnar inte om du drar i någon annan del än kontaktens hylsa.
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4.2.3

Ansluta elektrodkabeln för ABR-testning

1.

Lägg AccuScreen-utrustningen med displayen nedåt.
Hylsan på elektrodkabelns kontakt och färgmarkeringen kring elektroduttaget på AccuScreen är grön.

2.

Passa in upphöjningen på elektrodkabelns kontakt i skåran i det grönkantade uttaget på den övre delen av
AccuScreen.

3.

För varsamt in elektrodkabelns kontakt i elektrodkabeluttaget. Du ska inte behöva använda kraft för att sätta
i kontakten korrekt.

Koppla från elektrodkabeln
Obs: Dra inte i kabeln när du ska koppla från elektrodkontakten. Dra istället i hylsan på den grå kontakten.
Vrid inte på kontakten när du kopplar från den. Håll istället i kontaktens hylsa och lossa kontakten genom att dra den rakt
ut ur uttaget.
Kabeln lossnar inte om du drar i någon annan del än kontaktens hylsa.
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4.2.4

Ansluta öroncouplerkabeln för ABR-testning
Vid ABR-mätningar kan du använda antingen öronproben eller öroncouplerkabeln med öroncouplers. En stor fördel med
att använda öroncouplerkabeln är att när testet har startats kan båda öronen testas samtidigt eller efter varandra. Använd
öroncouplerkabeln för ABR-mätning. Den främsta fördelen med öroncouplerkabeln är att du kan testa båda öronen samtidigt
eller direkt efter varandra när du har startat testet.

1.

Lägg AccuScreen-utrustningen med displayen nedåt.
Hylsan på kontakten till öroncouplerkabeln och färgmarkeringen kring öroncoupleruttaget är blå.

2.

Passa in upphöjningarna på kontakten mot skårorna i det blåkantade uttaget på den övre delen av AccuScreen.

3.

För försiktigt in kontakten i probeuttaget. Du ska inte behöva använda kraft för att sätta i kontakten korrekt.

Koppla från kabeln
Obs: Dra inte i kabeln när du ska koppla från öroncouplerkontakten. Dra istället i hylsan på den grå kontakten.
Vrid inte på kontakten när du kopplar från den. Håll istället i kontaktens hylsa och lossa kontakten genom att dra den rakt
ut ur uttaget.
Kabeln lossnar inte om du drar i någon annan del än kontaktens hylsa.
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4.3

Förbereda testmiljön
Fysisk miljö
•

Se till att testmiljön är så tyst som möjligt. Ett tystare rum ger större möjligheter att få korrekta och snabba
testresultat.

•

Kontrollera att mätningen inte sker i närheten av ventilationsdon, fläktar eller luftkonditioneringsaggregat.

•

Kontrollera att det inte finns några mobiltelefoner i närheten och att det inte förs högljudda samtal i intilliggande rum.

Hygieniska förberedelser
•

Var noga med att följa alla fastställda rutiner för infektionskontroll i den miljö där testerna ska utföras.

•

Rengör probestomme, probekabel och probekontakt före varje patient och även då ytan är synbart smutsig.

•

Rengör ABR-elektrodkabeln och elektrodkabelkontakten före varje patient och även då ytan är synbart förorenad.

•

Använd en steril torkduk med tvättsprit* för att rengöra ytorna, och vänta sedan tills probestommen, probekabeln
och probekontakten är helt torra.

Obs: En steril torkduk med tvättsprit innehåller normalt 70-procentig isopropylalkohol. Det är viktigt att desinfektionsmedlet har
kontakt med ytan under hela den tid som desinfektionsmedelstillverkaren anger för att det verkligen ska fungera effektivt.

4.4

•

Använd alltid nya eartips.

•

Använd alltid nya ABR-elektroder.

•

Använd alltid nya öroncouplers.

Förbereda patienten
Hörselscreening av nyfödda
Hörselscreening av nyfödda med OAE eller ABR utförs bäst när barnet sover. Försök att utföra testet när barnet nyss
har ätit och blivit bytt på.
Nyfödda kan med fördel lindas inför ABR-testning. Att linda nyfödda barn har en lugnande effekt.
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4.4.1

Förbereda patienten för införande av öronproben
Allmänna förberedelser av patienten
1.

Placera patienten så att du bekvämt kan komma åt det öra som ska testas.

2.

Fatta tag i ytterörat och dra det försiktigt bakåt och utåt från patientens huvud.

3.

Titta in i hörselgången.
Om det ser ut som att hörselgången är blockerad beror det antagligen på att den inte är rak.
Nyföddas hörselgångar är mycket mjuka, och därför kan de lätt deformeras. Om detta är
fallet kan du vänta tills hörselgången återfått sin naturliga form.
Släpp ytterörat och försök igen. Lätt massage av området kan hjälpa till att öppna
hörselgången.

4.

4.4.2

Kontrollera hörselgången och se till att det inte finns vax eller fostertalg som kan påverka
testresultatet.

Sätta på eartipen på proben

1.

Välj eartips som passar patientens hörselgång. Du kan behöva försöka med flera olika storlekar för att hitta
en som passar.

2.

Tryck försiktigt ned eartipen över probespetsen tills den sitter ordentligt mot probens bas. Det är lättare att få på
och av eartipen om du vrider den samtidigt som du sätter på eller tar av den. När du gör det ska du se till att du
håller proben i stommen och inte i kabeln.
Försiktighet!: Tryck försiktigt ned eartipen över probespetsen tills den sitter ordentligt mot probens bas.

Obs: Korrekta testresultat kan bara garanteras om du använder de eartips som medföljer produkten.
Obs: En eartip kan användas i båda öronen. Om du misstänker att ett öra är infekterat bör du byta eartip och rengöra
probespetsen eller byta ut den innan du fortsätter med att testa det andra örat.
Försiktighet!: Om du använder en probe med en eartip av fel storlek, eller om du använder för mycket kraft, kan det
irritera hörselgången.
Obs: Om det uppstår ett probefel bör du kontrollera att probespetsens kanaler inte är blockerade
(se Underhåll och rengöring, 69) och att proben är korrekt ansluten.
Se även Probetest, 58.
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4.4.3

Föra in proben med eartipen i patientens hörselgång

1.

När du har satt på en eartip på proben drar du ytterörat försiktigt bakåt och nedåt, och för sedan in proben
i hörselgången samtidigt som du vrider en aning på proben.
Kontrollera visuellt att den sitter rätt.
Proben kan föras in med kabeln uppåt eller nedåt, beroende på vilken riktning som passar bäst.
Kontrollera att proben sitter ordentligt i hörselgången. Dålig passform kan förlänga testtiden på grund
av ljudläckage och brus utifrån.
Sätt fast klämman i patientens kläder eller i sängkläderna för att fästa probekabeln.

Obs: Se till att kabeln inte berör vibrerande ytor under testet.
Försiktighet!: I händelse av öron- eller hörselgångstrauma ska inga mätningar göras.

2.

Om du har valt ett ABR-test måste du också kontrollera att elektroderna sitter ordentligt.
Se Placera elektroderna för ABR-test, på sidan 33.
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4.4.4

Placera elektroderna för ABR-test
Förbereda huden
Obs: Använd inte rengöringsdukar med tvättsprit eller andra alkoholbaserade rengöringsmedel när du ska förbereda huden,
eftersom alkoholen torkar ut huden vilket ger högre impedans.
1.

2.

Fäst elektroderna på patienten enligt följande:

Röd

I nacken

Svart

På kindbenet (referens- eller jordelektrod)

Vit

På pannans övre del

Kontrollera att elektroderna sitter ordentligt mot huden.

Varning: Elektrodernas hydrogel kan torka ut. Se till att öppnade förpackningar försluts väl.
Torkad hydrogel kan mycket hög elektrodimpedans. Byt ut elektroderna om du misstänker att deras hydrogel är torr.
Obs: Den svarta elektroden (referens- eller jordelektrod) kan alternativt placeras på barnets bröst eller axel. Den röda och
den vita elektroden måste dock placeras såsom anges, dvs. i nacken respektive högt upp på pannan. Någon annan placering
av elektroderna är inte godkänd.
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4.4.5

Placera öroncouplers
Försiktighet: Placera aldrig de röda och blå öroncoupleradaptrarna direkt i hörselgången. Använd dem bara med
öroncouplers monterade.
Obs: Använd endast öroncouplers tillsammans med öroncouplerkabeln – inte med öronproben.

Öroncouplers

A.
B.

Kabelkontakt
Öroncouplerkabel

C.
D.

Blå öroncoupleradapter för vänster öra
Röd öroncoupleradapter för höger öra

1.

Fäst elektroderna på barnets panna, nacke och kindben innan du ansluter öroncouplers.
Se Placera elektroderna för ABR-test, på sidan 33.

2.

För in en öroncoupleradapter i röret högst upp på varje öroncoupler.

3.

Dra av skyddsfilmen på öroncouplern.

4.

Placera öroncouplern med den röda adaptern över barnets högra öra, och öroncouplern med den blå adaptern
över barnets vänstra öra.

Öroncouplers kan placeras med kablarna uppåt och nedåt, beroende på vilken riktning som passar bäst.
Obs: Dra inte i själva kablarna när du tar bort öroncouplerkablarna. Håll istället i själva öroncoupleradaptern.
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5

Testning med AccuScreen
Innan du påbörjar testningen:
1.

Bestäm på vilket öra testet ska utföras.

2.

Bestäm vilket test du ska utföra.

3.

5.1

–

TEOAE-test, 36

–

DPOAE-test, 40

–

ABR-resultat, 46

Utför stegen i Förbereda för testning, 27.

Klar för test
Du kan starta ett test på två olika sätt:
• Snabbtestning
•

Vanlig testning.

Snabbtestning
1.

Tryck på Quick Test (Snabbtest) (

).

Vilket test som ska väljas beror på utrustningens typ, utrustningens
konfiguration och vilka kablar som är anslutna.
2.

Beskrivningar av testen finns i:
–

TEOAE-test, 36

–

DPOAE-test, 40

–

ABR-resultat, 46

Obs: Testresultat lagras inte.
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Vanlig testning
1.

Sök efter en patient (se Söka efter en patient, 25) eller lägg till en ny patient
(se Lägga till en ny patient, 23).

2.

Tryck på OK (
) på skärmbilden New Patient (Ny patient) eller skärmbilden Patient Details (Patientinformation).
Patientens Test Menu (Testmeny).
Vilket test som ska väljas beror på utrustningens typ, utrustningens
konfiguration och vilka kablar som är anslutna.
Du kan konfigurera vilka valbara tester som finns tillgängliga
(se AccuLinks användarhandbok).

3.

Beskrivningar av testen finns i:
–

TEOAE-test, 36

–

DPOAE-test, 40

–

ABR-resultat, 46

5.2

TEOAE-test

5.2.1

Starta testet
1.

Du startar testet genom att trycka på startknappen (
) intill TEOAE.
Tryck på den startknapp som motsvarar örat där du har placerat proben.

Kalibrering utförs innan själva testet startar.
Testet startar automatiskt när kalibreringen är slutförd.
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5.2.2

TEOAE-test
Testets förlopp visas.

Tryck på stoppknappen (…

) om du vill stoppa testet. Testet registreras som ett ofullständigt test.

Information om testet
Visar vilket öra som testas.

A. Godkända toppvärden
B. Emissioner vid högre frekvenser
C. Emissioner vid lägre frekvenser

På den grafiska displayen visas de
toppvärden som uppfyller testvillkoren.
Grafen är statistisk.

Godkänd topp
Visar att intensiteten för en topp är godkänd och att den räknats av systemet.
Räknare
Testet måste registrera totalt åtta giltiga toppvärden i alternerande riktningar
(räknas både under och över medianlinjen) för att resultatet ska bli ett
Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar).

Probeanpassning

Om guiden Probe Fit (Probeanpassning) är aktiverad visar spalten kvaliteten
på probens placering. Ju längre stapel, desto bättre probeanpassning.
Indikeringsstapeln är grön när probeanpassningen är bra. Om stapeln är grå ska
du justera proben så att den sitter bättre. (Guiden Probe Fit (Probeanpassning)
är inaktiverad som standard. Den kan aktiveras och inaktiveras i AccuLink.)

37

Användarhandbok för Madsen AccuScreen OAE- och ABR-screener

Information om testet

Brus

Aktuell brusnivå. Kontrollera att nivån för Noise (Brus) är så låg som möjligt.
Om nivån för Noise (Brus) är hög kan det indikera en bullrig miljö eller att
patienten ger ifrån sig ljud.

Artefakt

Visar den genomsnittliga artefaktnivån i procent. Artefaktnivån
(härrörande från brus) ska om möjligt ligga under 20 %.
Om det förekommer artefakter kan det indikera en bullrig miljö eller att
patienten ger ifrån sig ljud. Om detta är fallet bör du kontrollera testmiljön och
se till att proben sitter bra.

Stabilitet
Visar den genomsnittliga probestabiliteten i procent. Stimulansstabiliteten
(baseras på probestabiliteten) ska om möjligt ligga över 80 %.

Förlopp

Visar tidsförloppet för aktuell testfrekvens. Om resultatet Pass/Clear Response
(Godkänt/Tydligt svar) inte uppnås för den aktuella frekvensen kommer
testfrekvensen att pausas. Maximal tid beror på hur bullrig miljön är. Om ingen
respons kan uppmätas trots att testmiljön är optimal kommer frekvensen att
pausas innan förloppsindikeringen når hela vägen fram.

Testtid för barn
Mindre än 10 sekunder för barn med normal hörsel under tysta förhållanden, men kan vara längre beroende på den
allmänna testmiljön.

5.2.3

TEOAE-resultat
När testet är klart registreras alla testdata och resultatet visas på skärmen.
) för att återvända till Test Menu (Testmeny).
Tryck på OK (

Godkänt/Tydligt svar
Om resultatet är Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) visas bara grafen.
•

Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) innebär att patientens
yttre hårceller fungerar normalt i området som svarade på testsignalen.

•

Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) bestäms av en statistisk
algoritm. Den baseras på ett viktat medelvärde, vilket garanterar hög noggrannhet
och känslighet. Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) behöver
inte tolkas ytterligare.
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Remiss/Inget tydligt svar
Om resultatet är Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) visas
detaljerad information direkt under grafen.

Remiss/Inget tydligt svar:
• Svaret Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) är ett ”bra” resultat
om nivåerna för Artifact (Artefakt) och Stimulus (Stimulans) inte överskrider
gränsvärdena (se nedan), vilket betyder att testmiljön har varit bra.
•

Svaret Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) är ett ”dåligt” resultat
om nivåerna för Artifact (Artefakt) och Stimulus (Stimulans) har överskridits,
vilket betyder att testmiljön inte har varit optimal. I det här fallet bör patienten
testas på nytt.
Om stapeln för probeanpassning visar att probeanpassningen var dålig bör
proben justeras och patienten därefter testas på nytt.

Resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) kan ha flera olika orsaker, och den viktigaste orsaken är att
patienten kan lida av sensorineural hörselnedsättning.
När resultatet är Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) bör faktorerna nedan dock alltid övervägas. Det kan
vara möjligt att förbättra testförhållandena och på så sätt uppnå resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) vid
ett andra test. Om resultatet blir Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) bör testet alltid utföras en gång till.
Överväg följande när du tolkar resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar):
• Störningar vid överföringen av ljud är den absolut vanligaste orsaken till att emissioner inte kan detekteras. Du kan
eliminera den här möjligheten genom att se till att probespetsen och hörselgången inte blockeras av öronvax eller
fostertalg. Rengör proben, byt eartip och upprepa testet. Kontrollera indikeringen för probeanpassning under
kalibreringen och anpassa proben efter behov för att se till att den sitter bra.
•

Vi rekommenderar att du upprepar testet om förhållandena inte var optimala (t.ex. för mycket brus, orolig patient).
Om det behövs kan du använda en ljuddämpande skärm eller ett tyst rum där brus från omgivningen minimeras.

Värden för artefakt och stimulans
Om värdet Artifact (Artefakt) (artefakteliminering) är större än 20 % kan det tyda på att testet utfördes i en bullrig miljö.
Försök att förbättra förhållandena och utför testet igen.
Om värdet Stimulus (Stimulans) är mindre än 80 % kan det betyda att proben har flyttat sig, eller att den sitter på ett
ställe där responsen inte kan registreras. Försök att flytta proben och utför testet igen.
Obs: Retrocochleära hörselnedsättningar kan inte identifieras med TEOAE-metoden.

Ofullständigt test
Om testet stoppas visas ett felmeddelande och detaljerad information.
Resultatskärmen ser annorlunda ut om testet misslyckades eller avbröts under
kalibreringen.
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5.3

DPOAE-test
DPOAE är responser som genereras av innerörat på en tvåtonsstimulering. För varje frekvens som testas presenteras ett
tonpar. Frekvensen för den ena av de presenterade tonerna kallas F1 och nivån för den tonen kallas L1. Den andra tonen
kallas F2 och dess nivå L2.

5.3.1

DPOAE-testprotokoll
Testen utförs genom att mäta frekvenserna i fallande ordning. Resultaten visas med stigande frekvens från vänster till
höger. Vilka frekvenser som testas beror på aktuella inställningar. Standardfrekvenserna är:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Paret L1/L2 är 59/50 dB SPL. Endast F2 visas.

5.3.2

Starta testet
För att starta testet:
1. Ange typ av test och på vilket öra (L eller R /[V eller H]) du har placerat proben.
2.

Tryck på startknappen (

).

Kalibrering och högtalartest utförs innan själva testet startas.

Kalibrering
Om proben inte sitter ordentligt justerar du probens position.

Högtalartest
Efter kalibreringen utförs ett högtalartest som kontrollerar att de två
högtalarna fungerar korrekt.

Testet startar automatiskt när kalibreringen är slutförd.
Meddelandet ”Incomplete” (Ofullständigt)
Om meddelandet Incomplete (Ofullständigt) visas:
• Justera proben och se till att den sitter ordentligt.
•

Tryck på startknappen (

) för att starta om testet.
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5.3.3

DPOAE-test

När testet pågår visas dess förlopp på displayen.
Det öra och den frekvens som testas just nu visas högst upp på skärmen.

I tabellen Test details (Information om testet) nedan förklaras stapeldiagrammet och
andra data som visas.

Om det behövs kan du trycka på Skip (Hoppa över) (

•

) för att hoppa över en viss frekvens.

Det går att ställa in hur många frekvenser som ingår i testet. Se AccuLinks användarhandbok.
Om det behövs kan du trycka på stoppknappen (
testet. Testet registreras som ett ofullständigt test.

•

) för att stoppa

Information om testet
Visar vilket öra som testas.

Stapeldiagram
Brus
Registrerad DPOAE-respons: Frekvensen godkänd
Den DPOAE-frekvens som testas, hoppas över eller remitteras
Höjden på stapeln representerar amplituden för brus/respons.
Testfrekvenserna visas under stapeldiagrammet.
Testprotokollen kan konfigureras (se AccuLinks användarhandbok).
I ett normalt DPOAE-test ingår nedanstående fyra frekvenser, där 5
kHz testas först.
•

5 kHz

•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

Standardkriteriet för Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) och Refer/No Clear Response
(Remiss/Inget tydligt svar) är 3/4. Testet stoppas automatiskt om tre frekvenser får resultatet Pass/Clear Response
(Godkänt/Tydligt) svar eller om två frekvenser får resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar).
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Information om testet

DPOAE (Distortion-Product Otoacoustic Emissions)
Respons vid aktuell testfrekvens.

Brus

Aktuell brusnivå. Kontrollera att brusnivån är låg.

Förlopp

Visar tidsförloppet för aktuell testfrekvens. Om resultatet
Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) inte uppnås för den
aktuella frekvensen kommer testfrekvensen att pausas. Maximal
tid beror på hur bullrig miljön är. Om ingen respons kan
uppmätas trots att testmiljön är optimal kommer frekvensen att
pausas innan förloppsindikeringen når hela vägen fram.

Varaktighet – normalt DPOAE-test
Ungefär 10 sekunder för patienter med normal hörsel under tysta förhållanden, men varierar beroende på den
allmänna testmiljön.

5.3.4

DPOAE-testresultat
När testet är klart registreras alla testdata och resultatet visas på skärmen. Se Alternativ
på testskärmbilderna, 49 för en beskrivning av vilka knappar som finns tillgängliga.
Följande definitioner för Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) och Refer/No Clear Response (Remiss/Inget
tydligt svar) gäller endast för DPOAE-standardprotokollet för AccuScreen. Mer information om anpassade protokoll
finns i AccuLinks användarhandbok

Godkänt/Tydligt svar
Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) för en enskild frekvens
bestäms av en statistisk algoritm. Den baseras på ett viktat medelvärde, vilket
garanterar hög känslighet. Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) för
en enskild frekvens innebär att patientens hårceller reagerar normalt på motsvarande
frekvensområde i hörselsnäckan vid testtillfället.
Hela testet avslutas med resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar)
om DPOAE kunde registreras för minst tre av fyra frekvenser.

Obs: Retrocochleär hörselnedsättning kan inte identifieras av DPOAE-testning.
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Remiss/Inget tydligt svar
Resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) innebär att det inte
gick att registrera ett signifikant DPOAE-svar i minst två av de fyra frekvensbanden.
I DPOAE-resultatet anges varje frekvens som testats. Detta underlättar beslut om
fortsatta insatser. Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) för en enskild
frekvens betyder att de yttre hårcellerna reagerar nästan normalt i motsvarande
frekvensområde i hörselsnäckan.
De vanligaste orsakerna till utebliven registrering är bullrig testmiljö eller en probe
som sitter dåligt. I DPOAE-tester är detta särskilt vanligt för de lägre frekvenserna.
Detta innebär att resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) för
en låg frekvens och resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) för en hög
frekvens är en tydlig indikering på att testmiljön inte har varit optimal. Försök att
förbättra förhållandena och utför testet igen.

Ofullständigt test
Om testet stoppas visas ett felmeddelande.
Resultatskärmbilden skiljer sig från den som visas om testet misslyckades eller
avbröts under kalibreringen.
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5.4

ABR-resultat
ABR-testerna är identiska, förutom vad gäller dB-nivåerna vid vilka testerna utförs. Nivån indikeras av namnet på testerna:

ABR 30, ABR 35, ABR 40 och ABR 45.
Mobiltelefoner, elektriskt höj- och sänkbara bord och annan elektrisk utrustning kan orsaka elektromagnetiska störningar
som kan påverka ABR-mätningar och orsaka felaktiga värden. Se till att du utför tester på avstånd från källor till
elektromagnetiska störningar.

5.4.1

Starta testet
1.

Fäst elektroderna på patienten och se till att de är i kontakt med huden, till exempel samtidigt som du förklarar
processen för föräldrarna. (Se Placera elektroderna för ABR-test, 33.)

2.

Anslut elektrodkablarna.

3.
4.

Justera proben eller öroncouplers med öroncouplerkabeln. ABR-displayen uppdateras automatiskt.
Bestäm vilket öra du ska utföra testet på, och förbered patienten enligt instruktionerna i Förbereda patienten, 30.

Testa ett öra
1. Ange typ av test och på vilket öra (L eller R /[V eller H]) du har placerat proben.
2.

Tryck på startknappen (

).

Testa båda öronen
Om du testar med öroncouplers visas knappen binauralt test . Tryck på knappen för binauralt test (
båda öronen.
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5.4.2

Testning och kalibrering av impedans
Elektrodernas impedans testas och kalibreras innan själva testet påbörjas.
Alla indikatorer – stimulans, pann- och nackimpedans samt balans – ska
vara gröna (se Testning och kalibrering av impedans, 45). Testet
kan dock startas även om indikeringarna är gula.

Startknappen är grå tills värdena för Stimulus (Stimulans) och Impedance
(Impedans) är acceptabla.

Indikeringar för impedanstest

Stimulans

Akustisk stimulans kalibreras.
Om värdena för Impedance (Impedans) och Balance (Balans) är OK (gröna), trycker du på
startknappen (
) för att starta testet. (Beroende på hur enheten är konfigurerad kan det vara så
att testet startar automatiskt om indikeringarna är gröna eller gula.)

Röd (nacke)
Värdet Röd anger summan av hudimpedansen från elektroderna Röd och Svart
(referens eller skyddsjord).

Vit (högt upp i pannan)
Värdet Vit anger summan av hudimpedansen från elektroderna Vit och Svart
(referens eller skyddsjord).
Färgkodning
Grön/mindre än 4 kΩ: Bra
Gul/4 till 12 kΩ: Acceptabelt
Röd/mer än 12 kΩ: Dåligt
Testningen kan inte utföras. Startknappen kan inte användas, endast
stoppknappen kan användas.
Balans
Indikerar skillnaden i hudimpedans mellan vit och röd elektrod. Det här värdet
bör också vara lågt (mindre än 4 kΩ):
Grön/0 till 2 kΩ: Bra
Gul/ 2 till 4 kΩ: Acceptabel
Röd/mer än 4 kΩ: Dåligt
Testningen kan inte utföras. Startknappen kan inte användas, endast
stoppknappen kan användas.
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Om impedansvärdena är höga

5.4.3

1.

Kontrollera att elektrodkabeln är ansluten till AccuScreen.

2.

Kontrollera att elektroderna sitter korrekt.

3.

Kontrollera att huden är rengjord.
Använd vatten och en mjuk trasa för att rengöra huden på de platser där de tre elektroderna ska sitta.

4.

Om det behövs kan du försöka fästa nya elektroder och se om de impedansvärdena blir lägre.

5.

) för att starta testet. (Beroende på hur enheten är konfigurerad kan testet
Tryck på startknappen (
starta automatiskt om indikeringarna är gröna eller gula.)

ABR-resultat
När testet pågår visas dess förlopp på displayen.

Pausa ett test
• Om det behövs kan du trycka på pausknappen (
) för att göra uppehåll i testet, till exempel om testet
fungerar bra men störs tillfälligt av brus eller rörelser.
När du trycker på pausknappen registreras den information som samlats in så långt. Detta
förhindrar att registrerade data påverkas av brus eller rörelser.
Som standard kan testet pausas högst 5 minuter i taget. (Den maximala paustiden kan
konfigureras i AccuLink.)
•

Tryck på startknappen (

) för att återuppta testet.

Stoppa ett test
• Om det behövs kan du trycka på stoppknappen (

) för att stoppa testet. Testet registreras som ett ofullständigt test.
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Information om testet
Visar vilket öra som testas.

Testning av ett öra

Binauralt test

ABR

Visar ABR-svar.

EEG

Är en indikering av amplituden hos den sammanlagda registrerade potentialen.
Lägre värden innebär enklare test. Om elektrodsignalerna är signifikant höga
(störningar, muskulära artefakter) ignoreras mätvärden som har registrerats under
den här tidsperioden.

Impedans

De här impedansvärdena uppdateras och visas var 20:e sekund.

Förlopp

Visar tidsförloppet för aktuell testfrekvens. Om resultatet Pass/Clear Response
(Godkänt/Tydligt svar) inte uppnås för den aktuella frekvensen kommer
testfrekvensen att pausas. Maximal tid beror på hur bullrig miljön är. Om ingen
respons kan uppmätas trots att testmiljön är optimal kommer frekvensen att
pausas innan förloppsindikeringen når hela vägen fram.
Det faktiska testet kan liknas vid en tävling mellan Progress (Förlopp) och ABR:
• Om Progress (Förlopp) vinner blir resultatet Refer/No Clear Response
(Remiss/Inget tydligt svar).
•

Om ABR vinner blir resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar).

Paus

Tryck för att pausa testet.

Testtid för barn
Testning av ett öra:
Ungefär 1½ minut för barn med normal hörsel under tysta förhållanden, men kan variera beroende på testmiljön.

Binauralt test:
Ungefär 3 minuter för barn med normal hörsel under tysta förhållanden, men kan variera beroende på testmiljön.
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5.4.4

ABR-testresultat
När testet är klart registreras alla testdata och resultatet visas.
1. Se Alternativ på testskärmbilderna, 49 för en beskrivning av vilka knappar som finns tillgängliga.
2.

Tryck på OK (

) för att återvända till Test Menu (Testmeny).

Testresultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar)
Om resultatet är Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) visas bara grafen.
•

Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) indikerar en auditiv
hjärnstamsrespons vid bredbandsstimulans på 30, 35, 40 eller 45 dB nHL.
Den här metoden testar huvudsakligen frekvenser från 2 till 4 kHz, det frekvensområde
där den viktigaste akustiska informationen för talets utveckling finns.

•

Resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) innebär att en
signifikant hörselnedsättning i dessa frekvenser kan uteslutas med
99,5 % säkerhet.

Testresultatet Remiss/Inget tydligt svar
Om resultatet är Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) visas
detaljerad information direkt under grafen.
•

Resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) kan indikera
en betydande hörselnedsättning.

•

Resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) kan även
bero på elektriskt brus som stör responsen.

Om barnet rör sig, suger på något eller gråter under testet kan detta generera elektriskt brus. Annan elektrisk
utrustning och lysrörsbelysning i lokalen kan också skapa elektrisk interferens.
En bra indikering på detta är om ABR-stapeln på skärmen är i närheten av Pass/No Clear Response
(Godkänt/Tydligt svar), utan att ge resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar). Om detta
är fallet kan du försöka att förbättra förhållandena och göra om testet.
Innan du remitterar patienten vidare rekommenderar vi att du alltid försöker förbättra förhållandena och göra om testet:
• Sitter proben korrekt i hörselgången?
•

Är elektroderna rätt placerade, och sitter de ordentligt? Även om enheten accepterar impedansvärdena är det ofta en
god idé att försöka minimera impedansen och särskilt differensen i impedans. Bruset i
elektrodkabeln beror i hög grad på impedansvärdena.

•

Är patienten lugn och avslappnad i musklerna? Observera att elektriska artefakter kan genereras av muskler som är
orörliga men spända (isometrisk kontraktion). Kontrollera i synnerhet om nacken är spänd eller inte.

•

Finns det källor till elektromagnetiska störningar i lokalen? Enheter med elmotorer, till exempel pumpar, kan orsaka
starkt elektriskt brus som ibland kan accepteras av enheten, men som kan vara för starkt om till exempel responsen
har låg amplitud. Det kan vara en god idé att göra om testet i en annan lokal.

•

Finns det akustiska störningar i miljön? En hög allmän ljudnivå kan dränka stimulanssignalen.

•

Oönskat brus kan uppstå om AccuScreen utsätts för starka radiovågor, och detta brus kan störa testprocessen. Många
typer av elektrisk utrustning kan generera radiovågor, till exempel mobiltelefoner. Vi rekommenderar att användningen
av sådan utrustning begränsas i närheten av AccuScreen.
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Ofullständigt test
Om testet stoppas visas ett felmeddelande.

5.5

Alternativ på testskärmbilderna
Alternativ för testresultat

Lägg till kommentarer

Om du vill kommentera testresultatet trycker du på knappen Kommentarer . När du gör det öppnas
skärmbilden Add comment (Lägg till kommentar) där du kan välja mellan fördefinierade kommentarer eller
skapa dina egna. Se Lägga till kommentarer till ett test, 50.

Skriva ut resultat
Se Utskrift, 54.

Testa andra örat

Påbörjar testet för andra örat.

Start

Om du vill upprepa testet trycker du på startknappen.

OK

Tryck för att återgå till Test Menu (Testmeny) så att du kan testa det andra örat eller fortsätta med en annan
typ av test.

1.

Tryck på OK (

) för att återvända till Test Menu (Testmeny).

2.

När testet av ett öra är klart ändras startknappen till att visa resultatet.
Knappen visar det bästa och senaste testet. Tryck på den specifika knappen för att visa resultatet.

Godkänt/Tydligt svar
Remiss/Inget tydligt svar
–
3.

Ofullständigt

Knappen för binauralt test (
) för ABR förändras inte (om den visas). Tryck på knappen för
att starta ett nytt binauralt test.
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5.6

Lägga till kommentarer till ett test
Du kan antingen välja från en lista med standardkommentarer eller skriva din egen kommentar.
Du kan redigera de fördefinierade kommentarerna från AccuLink och sedan överföra dem till AccuScreen.

5.6.1

Lägga till en standardkommentar
1.

Om du vill lägga till en standardkommentar trycker du på knappen Lägg till kommentarer (
) på skärmbilden
Test Result (Testresultat). Skärmbilden Add comment (Lägg till kommentar) visas. Om det redan finns kommentarer

som hör till testet är de markerade här.

5.6.2

2.

På skärmbilden Add comment (Lägg till kommentar) kan du välja en
fördefinierad kommentar som kan gälla även för denna patient eller aktuell
testmiljö. Kommentarer kan konfigureras i AccuLink.

3.

Tryck på OK (

) för att spara.

Lägga till en ny kommentar
Du kan lägga till kommentarer från de enskilda testresultatskärmbilderna och från patientens Test Menu (Testmeny).
1.

Du lägger till en ny kommentar genom att trycka på Lägg till kommentar (
(Lägg till kommentar). Skärmbilden Add Comment (Lägg till kommentar) visas.

2.

Ange en eller flera kommentarer med de funktioner för datainmatning som

3.

Tryck på OK (

beskrivs nedan.

) för att spara.
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5.6.3

Visa kommentarer
Du kan visa kommentarer från de enskilda testresultatskärmarna och från patientens Test Menu (Testmeny).
1.

Du visar en kommentar genom att trycka på knappen Visa kommentarer (

).

Skärmbilden Add comment (Lägg till kommentar) visas. Om det redan finns kommentarer som har
lagts till i ett test visas de också här.

5.7

5.8

Fortsätta testningen på det andra örat
1.
2.

Innan du testar det andra örat måste du kontrollera att proben är ren. Se även Underhåll och rengöring, 69.
Om det behövs placerar du patienten så att du kan testa det andra örat och sätta in proben korrekt i det örat.

3.

Tryck på Testa det andra örat (

) på skärmbilden för testresultat. Testet startar automatiskt.

Visa patientens testresultat
En patient som undersöks med AccuScreen får antingen resultatet Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) eller
Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar).
•

Om resultatet är Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) behövs ingen ytterligare åtgärd.

•

Om resultatet är Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) rekommenderas du att göra om testet. Om
patienten får resultatet Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar) igen bör patienten remitteras för
vidare undersökningar.

Se även TEOAE-test, 36; DPOAE-test, 40; ABR-resultat, 44.

5.9

Testvisning
Du kan visa en patients tester:
• från skärmbilden Home (Hem)
•

från skärmbilden Patient Details (Patientinformation)

•

från patientens Test Menu (Testmeny)

Från skärmbilden Home (Hem)
1.

Tryck på knappen för Testvisning (

) på skärmbilden Home (Hem). En patientlista för val av patient visas.

2.

Välj en patient. Skärmbilden Test View (Testvisning) visas.

Från skärmbilden Patient Details (Patientinformation)
1.

Använd vid behov de funktioner som beskrivs i Söka efter en patient, 25 för att hitta en patient.

2.

Välj ett patientnamn.

3.

Tryck på knappen för Testvisning (
Test View (Testvisning) visas.

) på skärmbilden Patient Details (Patientinformation). Skärmbilden
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5.10

Skärmbilden Testvisning
På skärmbilden Test View (Testvisning) visas de tester som har utförts på en viss
patient. Testerna visas i datumordning, med de senaste testerna högst upp i listan.
1.

Om du vill visa fler tester trycker du på knapparna för att bläddra uppåt eller
nedåt i listan.
Skärmbilden Test View (Testvisning) visar:
–

Vilka typer av tester som gjordes.

–

Vilket öra som testades.

–

Tid och datum då testet utfördes.

Testresultat
•

Godkänt/Tydligt svar

•

Remiss/Inget tydligt svar

•

Ofullständigt

2.

Om du vill visa eller skriva ut resultatet för ett enskilt test trycker du på
resultatikonen. När du gör det öppnas testresultatskärmen.
Mer information om de olika testresultattyperna finns i:

3.

–

TEOAE-resultat, 38

–

DPOAE-testresultat, 42

–

ABR-testresultat, 48

Tryck på Kommentarer (
) för att se testresultatkommentarer på den
specifika skärmen för testresultat.

52

Användarhandbok för Madsen AccuScreen OAE- och ABR-screener

6

Snabbtest
Med ett Quick Test (Snabbtest) kan du göra ett snabbt test av alla testfunktioner utan att du behöver knyta testet till en
särskild patient. Det kan vara praktiskt för demonstration eller test av AccuScreen.
Obs: Dessa testresultat lagras inte. Följaktligen finns det inga data från de här testerna att tillgå på skärmbilderna
Testvisning och Skriv ut.

6.1

Utföra ett snabbtest
1.

Utför stegen i Förbereda för testning, 27, men utan att lägga till en ny patient eller knyta testet till en särskild patient.

2.

Tryck på knappen för Snabbtest (
visar olika testtyper.

3.

Tryck på startknappen (
) bredvid det test du vill utföra och som
motsvarar det öra du har valt att testa.

) på skärmbilden Home (Hem). Skärmbilden Quick Test (Snabbtest)

Se TEOAE-test, 36; DPOAE-test, 40; ABR-resultat, 44 för testinformation.
Obs: Dessa testresultat lagras inte och kan inte skrivas ut.
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7

Utskrift
Du kan skriva ut fullständiga testresultat från AccuScreen direkt till en etikettskrivare (se Skriva ut från AccuScreen, 54).
Om en skrivare är ansluten till datorn kan du även använda programvaran AccuLink för att skriva ut AccuScreen-resultat
(se AccuLinks användarhandbok).

7.1

Skriva ut från AccuScreen
Varning: Innan du gör en utskrift måste du kontrollera att patienten inte är ansluten till AccuScreen genom att ta bort
probe och öroncouplers från patientens öron och koppla från alla elektroder.
På grund av de säkerhetskrav som ställs på medicinsktekniska produkter måste anslutningen till skrivaren alltid göras utanför
patientområdet (minst 1,5 meter/5 fot från patienten).
Obs: Det går inte att utföra testning när AccuScreen sitter i dockningsstationen eller är ansluten till skrivaren.
Obs: Stäng inte av AccuScreen-utrustningen när en utskrift pågår. Om du gör det kan testresultaten påverkas.
Obs: Om etikettskrivaren inte är ansluten, eller om den är avstängd, visas ett felmeddelande på skärmen.
Obs: Använd endast den rekommenderade etikettskrivaren. AccuScreen identifierar etikettskrivaren automatiskt.
Obs: Skriv inte ut från AccuScreen om etikettskrivarens statusindikator visar ”Svalnar” eller ”Buffertspill”.
Obs: AccuScreens dockningsstation ska inte vara ansluten till både en dator och etikettskrivaren samtidigt.
Obs: Justera etiketterna/papperen och ta bort eventuella papper som sitter fast.

Innan du ansluter AccuScreens dockningsstation till en dator ska du koppla från etikettskrivaren från dockningsstationen.
1.

Säkerställ att AccuScreens dockningsstation inte är ansluten till en dator.

2.

Anslut etikettskrivarens kabel till AccuScreen-dockningsstationen och sätt utrustningen i dockningsstationen.

3.

Starta skrivaren.
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Välja en patient
1.

Starta AccuScreen och tryck på Skriv ut (

2.

Välj en patient. Skärmbilden Test View (Testvisning) visas. Vid behov,
se Söka efter en patient, 25.

). Utskriftslistan visas.
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Utskrift
1.

Om du vill skriva ut hela listan från skärmbilden Test View (Testvisning)
trycker du på knappen Skriv ut (

).

Patientkommentarer skrivs ut.

2.

Om du vill visa ett testresultat trycker du på Resultatknappen intill det
test du vill skriva ut.

3.

Tryck på knappen Skriv ut (

) på skärmbilden Test

Result (Testresultat). Testkommentarer skrivs ut.
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7.2

Utskrifter från etikettskrivare
Utskrifterna visar:
• Patientens namn (förnamn, efternamn)
•

Patient-ID

•

Testdatum

•

Undersökarens namn

•

Testtyp

•

Resultat för vänster och/eller höger öra, samt tid och datum

•

Allmänna kommentarer som gäller patienten visas längst ner på utskriften

Alla resultat
De senaste och bästa resultaten från alla tester för den här patienten
kombineras i en utskrift. (Resultat för TEOAE, DPOAE, ABR)
Om det inte finns några resultat för ett specifikt test visas inte testtypen.

Enstaka resultat
Det senaste resultatet skrivs ut.
Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar)

Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar)

Teckenförklaring
Teckenförklaring

L

•

Vänster öra

R

•

Höger öra

C

•

Det finns kommentarer som gäller ett specifikt test. Om du vill visa kommentarerna måste du skriva
ut ett fullständigt testresultat.
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8

Kvalitetskontroller
Via menyn Quality Tests (Kvalitetskontroller) kan du testa den probe och de kablar som är
anslutna till AccuScreen. Du bör alltid testa proben och kablarna vid arbetsdagens början.
Obs: Följ alltid lokala regler och rutiner.

8.1

Utföra kvalitetskontroller
1.

Tryck på knappen för Kvalitetskontroller (

) på skärmbilden Home (Hem).

2.

Via menyn Quality Tests (Kvalitetskontroller) kan du komma åt de
kvalitetskontrollstyper som finns tillgängliga i AccuScreen:

•

Probe. Probetest, 58

•

Electrode cable (Elektrodkabel). Test av elektrodkabeltest, 60

•

Ear coupler cable (Öroncouplerkabel). Test av öroncouplerkabeln, 61

•

Combined (Kombinerad) (elektrodkabel –

öroncouplerkabel). Kombinerad (elektrodkabel –
öroncouplerkabel), 63

8.2

Probetest
Du bör testa proben varje dag innan du börjar undersöka dina patienter, så att du kan vara säker på att den fungerar
som den ska.
Obs: Kontrollera att probespetsen är rengjord innan du sätter i den i testkaviteten.
Se 11.4.1
Rengöra den inbyggda testkaviteten, 73.
Du kan starta probetestet på två sätt:
• Utföra probetestet, 59 genom att föra in proben i testkaviteten på AccuScreen.
•

Via menyn Kvalitetskontroller, 60
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8.2.1

Utföra probetestet
1.

Sätt i probespetsen utan eartip i testkaviteten.
Testet startar automatiskt.

Obs: Probetestet startar inte automatiskt till exempel när en patient håller på att skapas.

Om proben fungerar som den ska visas meddelandet Probe OK (Proben godkänd).

Om proben inte fungerar som den ska visas meddelandet Probe failed
(Proben ej godkänd). Du kommer också att få se en lista över möjliga fel.

2.

Tryck på OK (

) för att bekräfta testresultatet.

Upprepa testet vid behov.
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8.2.2

8.3

Via menyn Kvalitetskontroller
1.

Placera probespetsen, utan eartip, i enhetens testkavitet,
eller i testkaviteten på en extern enhet.

2.

Tryck på Probeknappen (

3.

För mer information, se Utföra probetestet, 59.

) på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

Test av elektrodkabeltest
Innan du börjar undersöka patienter ska du testa elektrodkabeln för att kontrollera att den fungerar som den ska.
1.

Fäst elektrodklämmorna på ABR-testutrustningens metallstänger.

2.

Tryck på Elektrodkabel-knappen (

) på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

Om elektrodkabeln fungerar som den ska visas meddelandet Electrode cable OK (Elektrodkabeln godkänd)
.
Om en elektrodkabel inte fungerar som den ska visas meddelandet Electrode

cable failed (Elektrodkabeln ej godkänd).

3.

Tryck på OK (

) för att bekräfta testresultatet.
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8.4

Test av öroncouplerkabeln
Innan du börjar undersöka dina patienter ska du testa öroncouplerkabeln för att kontrollera att den fungerar som den
ska. Testet av öroncouplerkabeln utgörs av två delar:
1.

Ett automatiskt test för att kontrollera om det finns brott på kabeln.

2.

Ett manuellt lyssningstest för att säkerställa att öroncoupleradaptrarna inte är tilltäppta.

Automatiskt test
1.

Sätt i öroncoupleradaptrarna i uttagen i vardera ände av ABR-testutrustningen.

2.

Tryck på Öroncouplerkabelknappen (

) på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

Om meddelandet Ear Coupler OK (Öroncouplern godkänd) visas fungerar
öroncouplerkabeln som den ska.

Om meddelandet Ear Coupler failed (Öroncouplern ej godkänd) visas är det
minst en öroncoupleradapter eller öroncouplerkabel som inte fungerar.

3.

Tryck på OK (

) för att bekräfta testet.
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Manuellt lyssningstest
Obs: För att kontrollera att kablarna fungerar som de ska måste du utföra ett lyssningstest dagligen.
1.

Ta bort öroncoupleradaptrarna från ABR-testutrustningen.
Dra inte i kablarna när du tar bort öroncoupleradaptrarna. Dra istället i själva öroncoupleradaptern.

2.

När du lyssnar på den högra (röda) öroncoupleradaptern trycker du på Öroncouplerkabelknappen (
på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

3.

Kontrollera att du kan höra ABR-stimulansen.

)

Försiktighet!: För inte in öroncoupleradaptern i hörselgången!
Obs: AccuScreen kan indikera att testet har misslyckats. Det är normalt eftersom testet utförs i fria luften och inte i ABRtestutrustningen.

4.

Tryck på OK (

5.

När du lyssnar på den vänstra (blå) öroncoupleradaptern trycker du på Öroncouplerkabelknappen (
på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

6.

Kontrollera att du kan höra ABR-stimulansen.

7.

Tryck på OK (

) för att bekräfta.
)

) för att bekräfta.

Om du kan höra ABR-stimulansljudet från båda öroncoupleradaptrarna fungerar de som de ska.
Om du inte kan höra ljudet från den ena eller båda öroncoupleradaptrarna kan de vara tilltäppta eller trasiga. Använd
inte dessa öroncoupleradaptrar för screening.
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8.5

Kombinerad (elektrodkabel – öroncouplerkabel)
Du kan testa elektrodkabeln och öroncouplerkabeln varje dag innan du börjar undersöka patienter för att du vara säker
på att kablarna fungerar som de ska. Det kombinerade testet består av två delar:
1.

Ett automatiskt test för att kontrollera om det finns något brott på öroncouplerkabeln eller elektrodkabeln.

2.

Ett manuellt lyssningstest för att säkerställa att öroncoupleradaptrarna inte är tilltäppta.

Automatiskt test
1.

Fäst elektrodklämmorna på metallstängerna i ABR-testutrustningen.

2.

Sätt i öroncoupleradaptrarna i uttagen i vardera ände av ABRtestutrustningen.

3.

Tryck på Kombinerad-knappen (

) på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

Om meddelandet All tests OK (Alla tester OK) visas fungerar
elektrodkablarna och öroncouplerkablarna som de ska.

Om meddelandet Test FAILED (Testet MISSLYCKADES) visas
fungerar en eller flera elektrodkablar och/eller
öroncouplerkablar inte som de ska.

4.

Tryck på OK (

) för att bekräfta testresultatet.
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Manuellt lyssningstest
1.

Ta bort öroncoupleradaptrarna från ABR-testutrustningen.
Dra inte i kablarna när du tar bort öroncoupleradaptrarna. Dra istället i själva öroncoupleradaptern.

2.

När du lyssnar på den högra (röda) öroncoupleradaptern trycker du på Öroncouplerkabelknappen (
på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

3.

Kontrollera att du kan höra ABR-stimulansen.

)

Försiktighet!: För inte in öroncoupleradaptern i hörselgången!
Obs: AccuScreen kan indikera att testet har misslyckats.
Det är normalt eftersom testet utförs i fria luften och inte
i ABR-testutrustningen.

4.

Tryck på OK (

5.

När du lyssnar på den vänstra (blå) öroncoupleradaptern trycker du på Öroncouplerkabelknappen (
på skärmbilden Quality Tests (Kvalitetskontroller).

6.

Kontrollera att du kan höra ABR-stimulansen.

7.

Tryck på OK (

) för att bekräfta.
)

) för att bekräfta

Om du kan höra ABR-stimulansljudet från båda öroncoupleradaptrarna fungerar de som de ska.
Om du inte kan höra ljudet från den ena eller båda öroncoupleradaptrarna kan de vara tilltäppta eller trasiga. Använd
inte dessa öroncoupleradaptrar för screening.
Obs: De automatiska testerna ska alltid utföras med öroncoupleradaptrarna kopplade till ABR-testutrustningen. Om ett
automatiskt test utförs utan att öroncoupleradaptrarna ansluts till ABR-testutrustningen kan testet misslyckas även om
kabeln fungerar som den ska.
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9

Inställningar för AccuScreen
Du kan konfigurera AccuScreen direkt på enheten och från AccuLink (se AccuLinks användarhandbok).

AccuScreen

Gå till Settings (Inställningar) (
systeminformation.

) för att ställa in tid/datum, språk/ljud och ljusstyrka. Du kan även visa

AccuLink
Inställningarna kan konfigureras från AccuLink – se AccuLinks användarhandbok.

9.1

Datum/tid
Datum
Gå till Inställningar (
) > Time and Date (Tid och datum).
Det finns flera olika datumformat.
Obs: Om du lämnar skärmbilden Time and Date (Tid och datum) genom att trycka på OK ställs inställningen för sekunder in på noll.
Tid
Du kan ställa in 24-timmarsformat eller 12-timmarsformat (am/pm).

9.2

Språk/ljud
Språk
Gå till Settings (Inställningar) (

) > Language (Språk) för att välja språk för AccuScreen.

Ljud
Gå till Settings (Inställningar) (
) > Sound (Ljud) för att ställa in ljud för AccuScreen.
Du kan ställa in knappljud, resultatljud eller stänga av ljudet.
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9.3

Skärmens ljusstyrka
Gå till Settings (Inställningar) (
Tryck på

(mörkt) eller

) > Display Brightness (Skärmens ljusstyrka).

(ljust).

Obs: En ljus skärm påverkar strömförbrukningen.
Obs: Tryck på Default (Standard) för att använda standardinställningar för skärmen.

9.4

Systeminformation
Gå till Settings (Inställningar) (

) > System info (Systeminformation). Du kan visa följande systeminformation.

– firmware-version
– hårdvaruversion och -serienummer
– enhetsservice
– ansluten probe
– probeservice
– minnesanvändning.
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10

Hantera data i AccuScreen

10.1

Mata in data i AccuScreen

10.1.1

Knappsats
Mata in eller ändra data med hjälp av bokstäver och siffror på knappsatsen.
Tryck på Shift (

) för att skriva med stora bokstäver.

Dubbeltryck på Shift (
Tryck på abc (

) eller çêü (

Tryck på 123,? (
Tryck på (

) för att skriva med specialtecken.

) för att ange siffror.
) för att flytta markören.

Tryck på OK (

10.2

) för att aktivera Caps Lock.

) för att bekräfta. När du gör det går du till nästa obligatoriska fält.

Funktionsknappar
Använd funktionsknapparna för att hitta patienter, sortera, bläddra och se patienters testhistorik.
De tillgängliga funktionerna visas i funktionsfältet på skärmbilderna i
AccuScreen. Vilka funktioner som visas beror på den aktiva skärmbilden.

Tryck på Patient Search (Sök patient) (
Ange patientens namn.
) för att söka.
Tryck på OK (

Tryck på sortera (
Tryck på upp/ner (

).

) för att ändra sorteringsordning.
) för att se patienter i en lista.

Tryck på Test View (Testvisning) (

) för att visa patientens testlista.
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10.3

Allmänna knappar
Använd huvudfunktionsknapparna för att återgå till föregående skärm, visa hjälpavsnittet, gå till hemskärmen, bekräfta en
åtgärd eller ändra sökkriterierna.

Tryck på gå tillbaka (
Tryck på hjälp (

) för att se hjälpinformation.

Tryck på hem (

) för att gå till hemskärmen.

Tryck på OK (

) för att utföra dessa åtgärder: Bekräfta/Spara/Gå till nästa fält/Gå till nästa skärmbild.

Tryck på ändra sökning (

10.4

) för att gå tillbaka till föregående skärm.

) för att ändra sökkriterier.

Radera data

Om det behövs kan en systemadministratör konfigurera AccuScreen så att data tas bort automatiskt efter överföringen
till AccuLink. Se AccuLinks användarhandbok.
Ta bort

Välj Delete (Radera) (
) för att radera: En patient, efter datum, alla patienter.
Du kan radera patienter som inte har någon aktivitet: 14 dagar, 1/2/3/6 månader, 1 år Alla testresultat som gäller den
här patientgruppen tas bort.
Obs: Du kan söka efter en patient enligt beskrivningen i Söka efter en patient, 25. Du kan sedan radera den patienten.

10.5

Fullt minne

Varning om minnesutrymme

När lagringsutrymmet för patientdata är 80 % fullt visas ett meddelande om att det är ont om minne. Välj mellan att radera
data eller föra över data till AccuLink innan minnet är fullt.

Fullt minne
Om minnet är fullt visas ett varningsmeddelande på skärmen som säger att de 10 äldsta patienterna kommer att
raderas från AccuScreen.
1.

Välj Yes (Ja) för att radera de 10 äldsta patientposterna.

2.

Tryck på Cancel (Avbryt) för att behålla alla data. Du kommer att behöva radera patienter manuellt eller skicka data
till AccuLink innan du raderar. Du måste radera patientdata från AccuScreen innan nya mätningar kan göras.
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11

11.1

Underhåll och rengöring

Probespets och probestomme

Var noga med att följa alla fastställda rutiner för infektionskontroll i den miljö där testerna ska utföras.
Sätt aldrig in probespetsen i hörselgången utan att använda en ren eartip.
Obs: Probespetsen ska normalt sett inte komma i kontakt med hud eller sekret i hörselgången eftersom den skyddas av en
eartip, men du bör kontrollera kanalerna i probespetsen varje gång du har använt den. Även små mängder vax eller
fostertalg kan blockera probekanalerna eller ansamlas på probespetsen.
Försiktighet!: Byt vid behov ut probespetsen.
Obs: Probespetsar och AccuScreen OAE- och ABR-screenern ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

11.1.1

Rengöra probespetsen
Avlägsna proben från patientens öra och lossa probespetsen från engångs-eartipen innan du påbörjar rengöringen.
Obs: Du måste alltid följa lokala hygienrutiner.
Se Hygieniska förberedelser, 30.

Probespets
–

Ta bort probespetsen från proben.

–

Använd rengöringstråden för att rengöra probespetsens
ljudkanaler bakifrån.

Obs: Glöm inte att rengöra tråden när den sticker ut från probespetsen.
När du har använt rengöringstråden klart ska
tråden desinficeras i enlighet med lokala rutiner.
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11.1.2

Rengöring av probestommen
Obs: Kontakta en auktoriserad serviceavdelning för regelbunden rengöring av probestommen.
Obs: Probestommen innehåller känsliga komponenter. Rengör aldrig ljudöppningarna i probestommen
mekaniskt eller med vätskor. Om du gör det kan du skada proben.
Varning: Även mycket små mängder fukt kan lösa upp kvarvarande öronvax och kontaminera de
känsliga delarna inne i probestommen.
Använd en trasa som fuktats med sprit för regelbunden ytrengöring.
Inga delar av öronproben får utsättas för vätskor eller maskiner för ultraljudsrengöring.
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11.1.3

Kalibrera proben
Obs: Natus Medical Denmark ApS rekommenderar att AccuScreen och proben kalibreras en gång om året. Natus Medical
Denmark ApS rekommenderar dessutom att en kalibrering utförs om utrustningen kan ha skadats.
AccuScreen-proben kalibreras på fabriken före leverans. Därför är det kanske inte ett helt år kvar till nästa kalibreringsdatum
enligt kalibreringscertifikatet när du får AccuScreen.
Första gången du ansluter proben till AccuScreen och utför ett test ställs kalibreringsdatumet in så att det är ett år till
nästa kalibrering.
För att se nästa kalibreringsdatum, välj Settings > System info (Inställningar > Systeminformation). Innan du har utfört
det första testet är datumfältet tomt.

Kalibreringsintervall
Proben ska kalibreras varje år av auktoriserad servicepersonal på en auktoriserad verkstad.

11.2

Eartips
Eartips är engångsartiklar och ska inte rengöras.
Obs: Eartips och AccuScreen OAE- och ABR-screenern ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

11.3

Öroncouplerkabel

11.3.1

Rengöra öroncouplerkabeln
Montera alltid öroncouplers på adaptrarna före användning så att adaptrarna inte kommer i kontakt med patienten. En
öroncoupler är en engångsartikel som bara ska användas en gång per patient.
Om det finns risk för korskontaminering ska adaptrarna rengöras. Annars kan du rengöra adaptrarna i slutet av arbetsdagen:
1. Koppla från öroncouplerkabeln från AccuScreen-enheten.
Varning: Sänk aldrig ner öroncouplerkabeln i vätska.
2.

Rengör öroncouplerkabel och kabelkontakt mellan varje patient eller då ytan är synbart smutsig.
Använd en steril torkduk med tvättsprit för att rengöra ytorna, och vänta tills öroncouplerkabeln och kabelkontakten är
helt torra.

Obs: En steril torkduk med tvättsprit innehåller normalt 70-procentig isopropylalkohol. Det är viktigt att desinfektionsmedlet har
kontakt med ytan under hela den tid som desinfektionsmedelstillverkaren anger för att det verkligen ska fungera effektivt.
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11.3.2

Kalibrera öroncouplerkabel
MADSEN AccuScreen-öroncouplerkabeln kalibreras på fabriken före leverans.

Kalibreringsintervall
Öroncouplerkabeln ska kalibreras varje år av auktoriserad servicepersonal på en auktoriserad verkstad.

11.4

Rengöra AccuScreen
•

Inför rengöring ska AccuScreen-utrustningen stängas av och kopplas bort från alla externa strömkällor.

•

Koppla loss kablarna från AccuScreen.

•

Använd en trasa fuktad med rengöringsmedel för att rengöra enhetens utsida.

Förläng enhetens livslängd genom att undvika följande kemikalier:
•

Isopropanol, 70 %

•

Etanol, > 40 % koncentration

•

Formaldehyd

•

Dikloro-meta-xylenol 5–10 %

Om AccuScreen måste desinficeras är det lämpligt att använda rengöringsmedel som innehåller något av följande:
•

Väteperoxid, 3 %, 30 %

•

Perättiksyra 0,5–5 %

•

Natriumhypoklorit 1–10 %

•

Glutaraldehyd 2–5 %

•

Orto-ftalaldehyd (även kallad OPA) 0,5–2 %

•

Klorhexidinglukonat 2–4 %
Varning: Se till att vätska inte tränger in i proben, uttagen (datagränssnitt och probekontakter) eller testkaviteten.
Varning: Sänk aldrig ner AccuScreen i vatten eller andra vätskor.

Obs: Om andra rengöringsmedel än de som rekommenderas i användarhandboken används kan enheten skadas
(till exempel kan den gjutna plasten spricka).
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11.4.1

Rengöra den inbyggda testkaviteten
Använd vid behov en trasa fuktad med någon av de rekommenderade rengöringsmedlen i avsnitt 11.4 för att rengöra
testkavitetens ingångsyta.
Varning: Var försiktig så att ingen vätska tränger in i testkaviteten.
Om testkaviteten har kontaminerats med ämnen från probespetsen bör du se till att testkaviteten inte kan användas,
till exempel genom att fästa en bit tejp över hålet. Kontakta en auktoriserad servicecenter för rengöring och/eller byte av
testkaviteten.

11.5

Batterisäkerhet och -underhåll

11.5.1

Säkerhetsinformation
Explosionsrisk
Varning: Håll batteriet borta från öppen låga och stark värme. Kasta inte in batteriet i öppen eld, eftersom batteriet
då kan explodera.
Varning: Det batteri som används i den här enheten kan orsaka bränn- eller frätskador om det hanteras felaktigt.
Batteriet får inte plockas isär, upphettas till över 60 °C (140 °F) eller förbrännas.

11.5.2

•

Felaktig hantering, laddning med för stark ström eller omkastade poler kan överladda eller förstöra batteriet.

•

Batteriet får inte öppnas, modifieras eller plockas isär.

•

Placera inte batteriet så att det kommer i kontakt med metallföremål.

•

Kontakterna får under inga omständigheter kortslutas.

Öka livslängden
•

Använd bara den typ av batteri, dockningsstation och laddare som anges i 3.4
och 3.5 1077 dockningsstation, 82.

•

Ladda om möjligt batteriet i rumstemperatur.

•

Tappa inte batteriet och utsätt det inte för kraftiga stötar.

•

Förvara batteriet svalt och torrt.

•

Håll batteripolerna rena. Rengör vid behov med en mjuk trasa.

Strömförsörjning och batteri, 82

Byta ut batteriet
Försiktighet: Batteriets kapacitet försämras gradvis efter varje laddnings- och urladdningscykel, samt av ålder. Natus
Medical Denmark ApS rekommenderar att du byter batteri med ungefär 12 till 18 månaders mellanrum.
Behovet av batteribyte beror på användningsmönster och vilken batterikapacitet som behövs.

Livslängd
Den förväntade livslängden för AccuScreen OAE- och ABR-screenern är minst 5 år.
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11.5.3

Återvinning av gamla batterier
Obs: Litiumjonbatterier kan återvinnas!
Obs: Lämna förbrukade batterier till återvinning så snart som möjligt.
Obs: Håll batterierna utom räckhåll för barn.

Miljöskydd
När det uppladdningsbara litiumjonbatteriet inte längre kan laddas upp ska det kasseras enligt lokala miljöföreskrifter
eller återlämnas till återförsäljaren.
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Bilaga 1 Standarder och säkerhet
Den här användarhandboken innehåller information och varningar som du måste följa för att AccuScreen ska fungera på
ett säkert sätt.
Obs: Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas i den mån de är tillämpliga.

1.1

Garanti
Se natus.com för information om produktgaranti.

1.2

Reparation, service och regelbundna kontroller
Om köparen inom garantitiden upptäcker något fel på AccuScreen, eller om enheten på något sätt avviker från
tillverkarens specifikationer, kommer en auktoriserad återförsäljare att reparera, ersätta eller kalibrera om instrumentet
utan extra kostnad för köparen.
Varning: Elektromedicinsk utrustning bör bara underhållas och repareras av tillverkaren eller av auktoriserade agenter.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som
underhållits eller reparerats av andra parter.
Efter reparation bör en behörig elektroniktekniker kontrollera att all utrustning är säker att använda.
Kalibrering bör utföras årligen av personal med lämplig utbildning och med hjälp av lämplig utrustning.

Försäkran
All utrustning av AccuScreen-typ bör årligen kontrolleras och kalibreras vid ett av tillverkaren godkänt servicecenter.

1.3

Tillverkarens ansvar
Försiktighet!: Alla monteringsåtgärder, uppgraderingar, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av
tillverkaren eller av tillverkaren auktoriserad personal.
Tillverkaren ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda endast om:
•

Den elektriska installation som utrustningen ansluts till uppfyller EN/IEC-krav.

•

Utrustningen används i enlighet med användarhandboken.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att frånsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda om utrustningen
har underhållits eller reparerats av annan part.
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Bilaga 2 Status- och felmeddelanden
2.1

Utrustningsrelaterade meddelanden
Felmeddelande

Orsak

Lösning

•

Batteriet håller på att laddas ur.

•

Ladda AccuScreen eller byt till ett
reservbatteri.

The last device
configuration was
incomplete!
(Den senaste
utrustningskonfigur
ationen var
ofullständig!)

•

Den senaste konfigurationen av AccuScreen
kan ha avbrutits, till exempel om utrustningen
togs ut ur dockningsstationen under
synkronisering.

•

Sätt in AccuScreen i
dockningsstationen och
synkronisera med verktyget

The real time clock
data is invalid.
(Realtidsklockans
data är ogiltiga.)
Ställ in tid och
datum.

•

Realtidsklockans reservströmkälla är helt
urladdat.

•

Ställ in tid och datum: Välj Settings
(Inställningar)
> Date and Time (Tid och datum),
eller synkronisera utrustningen med
AccuLink.

•

Kontakta leverantören.

eller
Low battery voltage
(Låg batterispänning)

Hardware failure
(Maskinvarufel)

Instrument Management

(Instrumenthantering) i AccuLinkprogramvaran.

Real time clock
error (Fel på
realtidsklockan)

•

Fel under självtest.

•

Kontakta leverantören.

Memory error
(Minnesfel)

•

Fel under självtest.

•

Kontakta leverantören.

FLASH runtime
error (FLASHruntimefel)

•

Fel under självtest: Ogiltiga patient- eller
testdata i flashminnet.

•

Försök att överföra data till AccuLink,
radera alla patientdata och starta om.
Om det här meddelandet visas igen
bör du kontakta leverantören.

Codec malfunction
(Tekniskt codec-fel)

•

Fel under självtest.

•

Starta om utrustningen. Om det här
meddelandet visas igen bör du
kontakta leverantören.
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2.2

Användnings- och testrelaterade meddelanden
Felmeddelande

Orsak

Lösning

This user account is blocked
because of too many
unsuccessful log-in attempts.
(Detta användarkonto är spärrat
på grund av för många
misslyckade inloggningsförsök.)

•

Fel lösenord har angetts 3
gånger. Utrustningen är
låst för användaren
i 24 timmar.

•

En AccuLink-användare med
behörigheten Reset Users (Återställ
användare) kan låsa upp enheten via
AccuLink-programvaran.

The maximum number of
patients is reached. (Maximalt
antal patienter har uppnåtts.)
Kan inte skapa en ny patient.

•

Det finns inget
minnesutrymme
tillgängligt för fler
patienter eller tester.

•

Radera patienter och tester.

Wrong probe for test
(Fel probe för test)

•

TEOAE-proben är ansluten
för DPOAE-testning, eller
så är öroncouplerkabeln
ansluten för OAE-testning.

•

Anslut rätt probe.

Probe FAILED
(Proben EJ GODKÄND)

•

Testet av proben
•
misslyckades. Det kan finnas
flera orsaker till detta:
•
– probespetsen är
blockerad

Kontrollera att probespetsen är ren och
att kanalerna inte är blockerade.

–

testkaviteten är
blockerad

–

proben är skadad.

Byt ut proben mot en reservprobe och gör
testet igen för att fastställa om proben är
skadad.

•

Speaker mismatch
(Högtalarfelpassning)

•

Too much noise
(För mycket brus)

•

För högt brus, antingen från •
patienten eller omgivningen.

Stimulus high (Stimulans hög)

•

Proben sitter dåligt
i hörselgången.

•

Proben sitter inte i
hörselgången.

•

Proben sitter dåligt
i hörselgången.

•

Probespetsen är blockerad.

Timeout during pause
(Timeout under paus)

•

Paper feed error
(Pappersmatningsfel)

•

Stimulus low (Stimulans låg)

För stor skillnad
mellan
högtalarnivåerna.

Kontrollera att testkaviteten inte är
blockerad av t.ex. damm, ludd eller
liknande.

•

Rengör probespetsen och gör om testet.

•

Ersätt probespetsen med en
reservprobespets och gör om testet.
Minska omgivningsbullret (föräldrarnas prat,
mobiltelefoner, barn som gråter osv.)

•

Försök att föra in proben igen.

•

Försök att föra in proben igen. Rengör
probespetsen om problemet kvarstår,
eller byt till
en reservprobe.

ABR-testet pausades
under längre tid än den
maximala paustid som
konfigurerats i AccuLink.

•

Testa patienten igen.

Etiketterna sitter inte
korrekt i etikettskrivaren,
eller så har papper fastnat
i skrivaren.

•

Justera etiketterna/papperen och ta
bort eventuella papper som sitter fast.
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Bilaga 3 Tekniska specifikationer
3.1

Tillbehör
Vad som är standardtillbehör och vad som är valbara tillbehör kan variera i olika länder – hör efter med din lokala
återförsäljare om vad som gäller.

Standardtillbehör
Väska
Dockningsstation, inklusive nätadapter och USB-kabel
Probe (förutom ABR med öroncouplerkabel) (kabelns ungefärliga längd: 150 cm/59 tum)*
ABR-elektrodkabel (endast ABR-version) (ungefärlig längd: 140 cm/55 tum)*
ABR-öroncouplerkabel (endast ABR-version med öroncouplerkabel) (ungefärlig längd: 145 cm/57 tum)*
ABR-testutrustning (endast ABR-version)
Användarhandbok
Batteri
Rengöringsduk.

Valbara tillbehör
Startkit (innehåller eartips, probespetsar och rengöringsverktyg för probespetsar)
Eartips Probespetsar
Rengöringsverktyg för probespetsar
Etikettskrivare med skrivarkabel
Probe (ungefärlig längd: 150 cm/59 tum)*
ABR-öroncouplerkabel (ungefärlig längd: 145 cm/57 tum)*
Extern batteriladdare
EarHugs
Öroncouplerkabel till EarHugs (ungefärlig längd: 145 cm/57 tum)*
*Uppskattad livslängd för kablar markerade med * (asterisk) är två år.
Vad som är standardtillbehör och vad som är valbara tillbehör kan variera i olika länder – hör efter med din lokala
återförsäljare om vad som gäller.

3.2

Mättekniker
TEOAE (Transient-Evoked Otoacoustic Emissions)
Utvärderingsmetod:

Brusvägt medelvärde, beräknat på signifikanta signaltoppvärden

Stimulans:

Icke-linjär klicksekvens

Stimulansnivå:

75 dB(A) ± 5 dB i 2 cc-coupler, självkalibrering beroende på hörselgångens volym

Klickfrekvens:

65-80 klick per sekund (randomiserat)

Ingångsfilter:

1 till 4 kHz

Testvisning:

Genomsnittlig vågform, antal TEOAE-toppvärden, guiden probeanpassning,
brusnivå, artefaktnivå, stabilitetsnivå och testförlopp

Resultatvisning:

Genomsnittlig

vågform,

antal

TEOAE-toppvärden

och

övergripande

Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) eller Refer/No Clear Response
(Remiss/Inget tydligt svar). Vid Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt
svar) även guiden probeanpassning, brusnivå, artefaktnivå och stabilitetsnivå.
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DPOAE (Distortion-Product Otoacoustic Emissions)
Utvärderingsmetod:

Brusvägd fasstatistik

Stimulans:

Primärt tonpar, F2/F1 = 1,24

Tillgängliga testfrekvenser:

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

Standardtestfrekvenser:

F2 = 2, 3, 4 och 5 kHz (Pass/Clear Response /[Godkänt/Tydligt svar] vid 3 av 4)

Tillgängliga testnivåer:

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

Standardtestnivå:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Testvisning:

DP-diagram, DPOAE-nivå, brusnivå, testförlopp

Resultatvisning:

Övergripande Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) eller Refer/No Clear
Response (Remiss/Inget tydligt svar), DP-diagram med DPOAE och brusnivå.

ABR

3.3

Utvärderingsmetod:

Brusvägd medelvärdesberäkning och mall-matchning

Stimulans:

30, 35, 40 eller 45 dB nHL-klick

Klickfrekvens:

78–82 klick per sekund (randomiserat)

Impedanstestområde:

1 till 99 kΩ

Godkänd impedans för test:

< 12 kΩ

Impedanskontroll:

Före test, regelbundet under test, stimulans fortsätter under impedanskontroll

Testvisning:

Statistisk graf, impedanser, sannolikhet för ABR-svar, EEG-nivå och
testförlopp

Resultatvisning:

Statistisk graf, impedanser, EEG-nivå och övergripande Pass/Clear Response
(Godkänt/Tydligt svar) eller
Refer/No Clear Response (Remiss/Inget tydligt svar).

Elektroder:

Hydrogel-elektroder för engångsbruk

Produkt
MADSEN AccuScreen är typ 1077 från Natus Medical Denmark ApS.

Mått
Ca

Vikt
Ca

Skärm

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

240 g (8,5 oz) utan batteri,
280 g (9,9 oz) med batteri

Typ:

Färg, TFT, pekskärm med justerbart LED-bakgrundsljus

Mått:

89,4 mm (3,5 tum)

Upplösning:

240 x 320 pixlar

Knappsats

Resistiv pekskärm (fungerar med handskar)

Ljud

Inbyggd högtalare för knappljud och ljud för Pass/Clear Response (Godkänt/Tydligt svar) och Refer/No Clear Response
(Remiss/Inget tydligt svar)
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Språkinställningar

Upp till sju valbara språk är tillgängliga för användaren i valt språkpaket

Minne

Patientminneskapacitet:

Max. 250 patienter

Testminneskapacitet:

Max. 500 tester

Kontakter

OAE-probekontakt:

14-stifts ODU Medisnap – för OAE-probe eller

ABR-öroncouplerkabel
(endast ABR-version):

4-stifts ODU Medisnap – för ABR-elektrodkabel

Realtidsklocka
Inbyggd realtidsklocka för tidsstämpling av mätningar. Klockan synkroniseras automatiskt med datorklockan vid dockning.
Noggrannhet:

Maximal avvikelse 12 minuter/år

Reservdrift:

Min. 7 dagar, när batteriet är borttaget från enheten

Datagränssnitt
Dator:

IR-dataöverföring till dockningsstationen – USB-gränssnitt mellan
dockningsstation och dator

Etikettskrivare:

IR-dataöverföring till dockningsstationen – RS232-gränssnitt mellan
dockningsstation och etikettskrivare

Modem:

IR-dataöverföring till dockningsstationen – RS232-gränssnitt mellan
dockningsstation och modem

Transport- och förvaringsmiljö
Temperaturområde:

-20 till +60 °C (-4 till 140°F)

Luftfuktighetsområde:

10–90 % rel., icke-kondenserande

Lufttryck

500 hPa till 1 040 hPa

Driftmiljö
Driftläge:

Kontinuerligt

Temperaturområde:

10–40 °C (50–104 °F)

Luftfuktighetsområde:

30–90 % rel., icke-kondenserande

Lufttryck

500 hPa* till 1 060 hPa
*På platser där normalt lufttryck ligger under 800 hPa (på mer än 2 000 meter
m ö.h.) rekommenderar vi att OAE-proberna och ABR-öroncouplerkabeln (om
dessa används) kalibreras om.

Uppvärmningstid

< 20 sekunder.

Obs: Uppvärmningstiden bör förlängas om MADSEN AccuScreen har förvarats i en kall miljö.
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Anvisningar för kassering
Natus Medical Incorporated har åtagit sig att uppfylla kraven i Europeiska unionens direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska utrustning (WEEE). Förordningen innebär att elektriskt och elektroniskt avfall
måste samlas in separat för att kunna behandlas och därefter återanvändas eller återvinnas på ett säkert sätt. I enlighet med
detta åtagande kan Natus Medical Incorporated kommat att vidarebefordra ansvaret för återtagande och återvinning till
slutanvändaren, såvida inte andra överenskommelser har gjorts. Vänligen kontakta oss för information om de insamlings- och
återanvändningssystem som finns tillgängliga i din region på natus.com.
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och utgöra
en risk för människors hälsa och miljön om el- och elektronikavfall inte hanteras på rätt sätt. Därför har även slutanvändare
ett ansvar för att säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. Användare
av elektrisk och elektronisk utrustning får inte bortskaffa el- och elektronikavfall tillsammans med annat avfall. Användarna
måste nyttja de kommunala insamlingssystemen eller tillverkarens/importörens ansvar för återtagande eller godkända
avfallshanterare för att minska negativ miljöpåverkan vid kassering av elektriska och elektroniska produkter samt för att öka
möjligheterna till återanvändning och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.
Utrustning som är märkt med det överkryssade sopkärlet nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade
soptunnesymbolen indikerar att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras tillsammans med ej
separerat avfall utan ska kasseras separat.

Väsentlig prestanda
MADSEN AccuScreen har ingen väsentlig prestanda.

Standarder

Säkerhet:
EN 60601-1:2006+A1:2013 (utgåva 3.1)
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1:14
Intern energikälla, typ BF, IPX0
EN 60601-2-40:2019, IEC 60601-2-40:2016
EMC:
EN 60601-1-2:2015 (utgåva 4.0)
IEC 60601-1-2:2014
Korta testsignaler:
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
Otoakustiska emissioner:
IEC 60645-6:2009, typ 2
EN 60645-6:2010, typ 2
Auditivt framkallade responser:
IEC 60645-7:2009, typ 2
EN 60645-7:2010, typ 2

REACH 1907/2006, RoHS 2015/863
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3.4

Strömförsörjning och batteri
Produkt
Matningsspänning:

Nom. 3,7 V,
Max. 4,2 V
Min. 3,2 V (mätt under belastning)

Maximal batteriförbrukning:

1,5 W vid mätning

Beräknad batteritid:

8 timmars oavbruten användning (bygger på ett typiskt användarscenario, men
faktisk användning kan påverka batteritiden).

Indikator för batterinivå:

Batterinivåindikator med 5 steg

Laddningstid i AccuScreens
dockningsstation:

80 % laddning: 4 ½ timmar

Batteri
Varning: Använd bara det återuppladdningsbara batteriet från Natus Medical Denmark ApS, art.nr 8-73-02400.
Används något annat batteri finns risk för brand eller explosion.
Batterityp.

3.5

Uppladdningsbart litiumjonbatteri 3,7 V/1 800 mAh (6,7 Wh), fulladdat

1077 dockningsstation
Datorgränssnitt
Gränssnittstyp:

USB 2.0, full hastighet

USB-effekt:

Använder < 100 mA av strömmen från USB-gränssnittet

Skrivar-/modemgränssnitt
Gränssnittstyp:

RS232

Kontakttyp:

6-polig mini-DIN

Ineffekt (likström)
Inspänning:

5 V DC ± 5 %

Maximal effektförbrukning när
AccuScreen är dockad:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Maximal effektförbrukning när
AccuScreen inte är dockad:

0,25 VA (5 V, 50 mA)
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Nätadapter

3.6

Inspänning/område:

100–240 VAC, 50–60 Hz

Utspänning:

5,0 V DC

Utström:

Minst 1,0 A

Typer av nätanslutningskontakter:

USA, Storbritannien, Europa och Australien

OAE-probe
TEOAE (Transient-Evoked Otoacoustic Emissions)
Typ:

EP-TE från PATH Medical GmbH

DPOAE (Distortion-Product Otoacoustic Emissions)
Typ:

EP-DP från PATH Medical GmbH

Probekabel
Flexibel skärmad kabel. Ungefärlig längd: 150 cm/59 tum

Mått
Probestomme:

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

Probespets:

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

Vikt
Probe inklusive probespets:

Cirka 4,5 g

Eartips

3.7

Standard (cylindriska):

4 storlekar (3,7–5 mm)

Universalspets av silikon:

1 storlek (4–7 mm)

Skumspets:

1 storlek (7–13 mm)

ABR-elektrodkabel
Typ:

3.8

AECS-01 från PATH Medical Gmbh
Flexibel skärmad kabel. Ungefärlig längd: 140 cm/55 tum

ABR-öroncouplerkabel (tillval)
Typ:

BAST-01 från PATH Medical Gmbh

Flexibel skärmad kabel. Ungefärlig längd: 145 cm/57 tum
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3.9

Anmärkningar om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

•

MADSEN AccuScreen är en del av ett medicinskt elektriskt system och omfattas av säkerhetsskäl av särskilda
försiktighetsåtgärder. Installations- och driftsanvisningarna i detta dokument måste därför följas mycket noggrant.

•

Bärbar och flyttbar högfrekvenskommunikationsutrustning, som mobiltelefoner, kan orsaka störningar på
MADSEN AccuScreen.
Varning: Följ vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner för alla typer av utrustning och alla system.

Försiktighet: MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den
som använder MADSEN AccuScreen bör kontrollera att miljön är just sådan.

IEC 60601-1-2:2014 och EN 60601-1-2:2015
Vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN AccuScreen bör kontrollera
att miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – vägledning

RF-emissioner

Grupp 1

MADSEN AccuScreen använder endast RF-energi till sina interna funktioner. Dess RF-emissioner

CISPR11
RF-emissioner

är därför mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk utrustning.
Klass B

CISPR11
Harmoniska emissioner

MADSEN AccuScreen kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är
direktanslutna till lågspänningsnät som förser bostadshus med el.

Ej tillämpligt

IEC 61000-3-2
Spänningsfluktuationer/fli

Ej tillämpligt

mmeremissioner;
IEC 61000-3-3
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Handledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN AccuScreen bör kontrollera
att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

testnivå
Elektrostatiska

+/-8 kV kontakt

+/-8 kV kontakt

Golvet bör vara av trä, betong eller kakel. Om

urladdningar (ESD)

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

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

golven är belagda med syntetiskt material måste

IEC 61000-4-2

+/-8 kV, +/-15 kV luft

+/-8 kV, +/-15 kV luft

den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

Snabba elektriska

+/-2 kV för
strömförsörjningsledningar

+/-2 kV för
strömförsörjningsledningar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med

IEC 61000-4-4

den i en typisk kommersiell miljö eller
+/-1 kV för ingångs-/utgångsledningar +/-1 kV för ingångs-/utgångsledningar sjukhusmiljö.

Överspänning

+/-1 kV ledning(ar) till ledning(ar)

+/-1 kV ledning(ar) till

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med

IEC 61000-4-5

+/-2 kV ledning(ar) till jord

ledning(ar) Ej tillämpligt

den i en typisk kommersiell miljö eller

+/-2 kV DC ingående
likströmsledning(ar) till jord

Ej tillämpligt

sjukhusmiljö.

+/-1 kV DC ingående
likströmsledning(ar) till ledning(ar)

likströmsledning(ar) till ledning(ar)

transienter/pulsskurar

+/-2 kV I/O-ledning(ar) till jord

T

+/-1 kV DC ingående
Ej tillämpligt

T

Spänningssänkningar,
kortvariga

0 % U ; 0,5 cykler

avbrott och spännings-

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° miljö eller sjukhusmiljö. Om användaren av

variationer på
strömförsörjningsledningar

och 315°

IEC 61000-4-11

T

0 % U ; 1 cykler
och

T

70 % U ; 25/30 cykler
Enfas vid 0°
Spänningsavbrott på
strömförsörjningsledningar

T

0 % U ; 0,5 cykler

och 315°

T

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell
MADSEN AccuScreen vill att systemet ska fungera

0 % U ; 1 cykler
och

trots strömavbrott rekommenderar vi att

T

avbrottfri kraftförsörjning eller ett batteri.

70 % U ; 25/30 cykler
Enfas vid 0°

Madsen AccuScreen är kopplad till en

T

0 % U ; 250/300 cykler

0 % U ; 250/300 cykler

30 A/m

Inga relevanta portar som skulle

Magnetfält som uppstår på grund av

kunna påverkas

spänningsfrekvens bör ha nivåer som är typiska

IEC 61000-4-11
Spänningsfrekvens
(50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8

för en lokal i en typisk kommersiell miljö eller
sjukhusmiljö.

T är växelströmsspänningen före applicering av testnivån.

U
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Handledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system inom hälso- och sjukvårdsmiljöer
MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN AccuScreen bör kontrollera att
miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

testnivå
Ledningsbunden

3 Vrms

3 Vrms

RF IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IISM-band

IISM-band

Utstrålad RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,7 GHz

80 MHz till 2,7 GHz

Närhetsfält från trådlös RF-

27 V/m

27 V/m

Avståndet mellan MADSEN AccuScreens elektroniska

kommunikation

385 MHz

385 MHz

delar och trådlös RF-kommunikationsutrustning

28 V/m

28 V/m

450 MHz,

450 MHz,

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz,

2450 MHz,

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3
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måste vara större än 30 cm (11,8 tum).

Obs: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer.
Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption
och återspegling från strukturer, föremål och
människor.
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IEC 60601-1-2:2007 och EN 60601-1-2:2007
Vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN AccuScreen bör kontrollera
att miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – vägledning

RF-emissioner

Grupp 1

MADSEN AccuScreen använder endast RF-energi till sina interna funktioner. Dess RF-emissioner

CISPR11
RF-emissioner

är därför mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk utrustning.
Klass B

MADSEN AccuScreen kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är

CISPR11
Harmoniska emissioner

direktanslutna till lågspänningsnät som förser bostadshus med el.
Ej tillämpligt

IEC 61000-3-2
Spänningsfluktuationer/fli

Ej tillämpligt

mmeremissioner;
IEC 61000-3-3

Handledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN AccuScreen bör kontrollera
att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

testnivå
Elektrostatiska

+/-6 kV kontakt

+/-6 kV kontakt

Golvet bör vara av trä, betong eller kakel. Om golven

urladdningar (ESD)

+/-8 kV luft

+/-8 kV luft

är belagda med syntetiskt material måste den relativa

IEC 61000-4-2
Snabba elektriska

luftfuktigheten vara minst 30 %.
+/-2 kV för
strömförsörjningsledningar

+/-2 kV för
strömförsörjningsledningar

IEC 61000-4-4

+/-1 kV för ingångs/utgångsledningar

+/-1 kV för ingångs/utgångsledningar

Överspänning

+/-1 kV ledning(ar) till ledning(ar) +/-1 kV ledning(ar) till

IEC 61000-4-5

+/-2 kV ledning(ar) till jord

transienter/pulsskurar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den

ledning(ar) Ej

i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

tillämpligt
Spänningsfall, korta avbrott
och spänningsvariationer på
strömförsörjningsledningar
IEC 61000-4-11

T (> 95 % fall i UT)

<5%U

under
0,5 cykler

under
0,5 cykler

i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om

T

T

ska fungera trots strömavbrott rekommenderar vi att

T

T

kraftförsörjning eller ett batteri.

T

40 % U (60 % fall i U )
under 5 cykler

T

T

70 % U (30 % fall i U ) under
25 cykler

T (> 95 % fall i UT) i 5 s

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
användaren av MADSEN AccuScreen vill att systemet

T

40 % U (60 % fall i U )
under 5 cykler
70 % U (30 % fall i U ) under
25 cykler

Spänningsfrekvens

T (> 95 % fall i UT)

<5%U

MADSEN AccuScreen är kopplad till en avbrottsfri

T (> 95 % fall i UT) i 5 s

<5%U

<5%U

3 A/m

3 A/m

Magnetfält som uppstår på grund av spänningsfrekvens

(50/60 Hz) magnetfält

bör ha nivåer som är typiska för en lokal i en typisk

IEC 61000-4-8

kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

T är växelströmsspänningen före applicering av testnivån.

Obs: U
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Handledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system som INTE är livsuppehållande
MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN AccuScreen bör kontrollera
att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

testnivå
Ledningsbunden

3 Vrms

3 Vrms

Bär- och flyttbar RF-kommunikationsutrustning bör inte

RF IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

användas närmare någon del av MADSEN AccuScreensystemet, inklusive kablarna, än det rekommenderade
avstånd som har beräknats med hjälp av den ekvation
som är tillämplig för sändarens frekvens.
Rekommenderat avstånd:
d = 1,2

Utstrålad RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,5 GHz

80 MHz till 2,5 GHz

d = 1,2

för 80 MHz till 800 MHz

d = 2,3

för 80 MHz till 2,5 GHz,

där P är sändarens nominella maximala uteffekt i watt
(W) enligt tillverkaren, och d är det rekommenderade
avståndet i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som fastställts vid
en elektromagnetisk undersökning av platsen, a bör
vara mindre än överensstämmelsenivån för varje
frekvensområde. b Interferens kan förekomma i
närheten av utrustning som är märkt med följande
symbol:

Anmärkning 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensområdet.
Anmärkning 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och återspegling från föremål,
strukturer och människor.
a. Fältstyrkan från fasta sändare som basstationer för radiotelefoner (mobila/sladdlösa) och landmobil radioutrustning, amatörradio, AM- och FMradiosändning och TV-sändning kan inte förutses teoretiskt med exakthet. Man bör därför överväga att uppskatta den elektromagnetiska miljön med
avseende på fasta RF-sändare genom att genomföra en elektromagnetisk undersökning av platsen. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där MADSEN
AccuScreen används överstiger den tillämpbara RF-överensstämmelsenivån ovan, bör MADSEN AccuScreen kontrolleras så att det går att säkerställa att
den fungerar normalt. Om MADSEN AccuScreen inte fungerar normalt kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att göra om
inställningarna eller flytta enheten till en annan plats.
b. I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan understiga 3 V/m.
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Rekommenderade avstånd mellan bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning och MADSEN AccuScreen
MADSEN AccuScreen är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar från RF-strålning är reglerade. Användaren av MADSEN AccuScreen
kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och trådlös RF-kommunikationsutrustning
och MADSEN AccuScreen. Rekommenderade minimiavstånd anges nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
Nominell maximal uteffekt för

Avstånd i enlighet med frekvensen för sändaren m

sändaren
W
150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med hjälp
av den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens, där P är sändarens nominella maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.

Anmärkning 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensområdet.
Anmärkning 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och återspegling från föremål,
strukturer och människor.
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