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Apparatbeskrivelse
MADSEN Capella² er en bærbar otoakustisk emissionsenhed (OAE). Du anvender OTOsuite Otoakustiske emissioner-modulet til at betjene Capella². Capella² kan ikke anvendes uden OTOsuite-softwaren.
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Tilsigtet anvendelse
MADSEN Capella²- og OTOsuite Otoakustiske emissioner-modulet er beregnet til screening og diagnosticering af patienter
ved hjælp af otoakustiske emissionsteknikker. Capella² er sammen med Otoakustiske emissioner-modulet beregnet til brug
som en hjælp til diagnosticering af hørerelaterede lidelser samt som et værktøj til evaluering af forhold, der kan påvirke
otoakustiske emissionsresponser på lydstimuli.
Capella² kan anvendes til patienter i alle aldre. Det er beregnet til brug af uddannet personale på hospitaler, børneafdelinger, klinikker, audiologklinikker eller andre lignende steder. Komponenterne i Otoakustiske emissioner til forskning
og diagnosticering kan anvendes af forskere og studerende til at evaluere egnetheden og virkningen af målte otoakustiske
emissioner.
Der findes ingen kendte kontraindikationer for brug af apparatet.
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Typografiske konventioner
Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren, gør manualen brug af sikkerhedssætninger som følger:

Advarsel • Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten.

Forsigtig • Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet.

Bemærk • Angiver, at du skal være særlig opmærksom.

Hvis du gerne vil have en gratis trykt kopi af brugerdokumentationen, skal du kontakte Otometrics (www.natus.com).
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Udpakning
1. Pak forsigtigt apparatet ud.
Når du pakker apparatet og tilbehøret ud, er det en god ide at gemme det indpakningsmateriale, det blev leveret i.
Hvis du får brug for at sende apparatet til reparation, vil den originale indpakning beskytte apparatet mod skader under
transporten.
2. Undersøg udstyret visuelt for eventuelle skader.
I tilfælde af skader må apparatet ikke anvendes. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp.
3. Kontroller, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør, der er beskrevet på pakkelisten. Hvis der mangler
noget i pakken, skal du kontakte din distributør.
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Samling af Capella²
Forsigtig • Installer OTOsuite på din pc, før du opretter forbindelse til MADSEN Capella² fra din pc.

1. Kontrollér, at OTOsuite er installeret på pc'en.
For at få installationsinstruktioner til OTOsuite; se OTOsuite Installationsvejledning på OTOsuite-installationsmediet.
2. Luk pc'en.

Advarsel • Capella²-enheden får strøm fra pc'ens USB-port. Sørg for at tilslutte apparatet, mens computeren er
slukket, og tænd derefter computeren for at installere hardwaredriverne.

Capella² er fuldt samlet ved levering. Når OTOsuite er installeret, skal du blot tilslutte kablerne.

A. USB-kabel: Tilslutning til computer
B. OAE-probe: Mini DIN-stik med 8 ben

Otometrics - MADSEN Capella²

C. Strømindikator
D. Probetestkammer
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3. Tilslut ER-10D OAE-proben til Capella². Anvend kun de prober, der leveres sammen med systemet, da systemet udelukkende er kalibreret til brug med de leverede prober.
4. Sæt den ene ende af USB-kablet i USB-porten på Capella² og den anden ende i en USB-port på computeren.
5. Tænd for din pc.

Sådan slukkes MADSEN Capella²
For at afbryde Capella² skal du fjerne USB-kablet fra computeren eller slukke for computeren.

5.1

ER-10D OAE-probe

A. Forforstærkerfelt

B.
C.

Probekabelstik
Probespids

Advarsel • Tilslut ikke denne komponent til andre apparater.

Advarsel • Tilslut aldrig proben til en patient uden en øreprop.

For at fjerne probespidsen:
•

Med en lille spids genstand, såsom en blyant eller en lille skruetrækker, skubbes hakkerne på venstre og højre side af
bagenden af probemikrofonens kabinet ind, indtil hver tap er løsnet.

•

Skub probespidsen af fronten af proben, og smid den væk.

For at udskifte probespidsen:

Forsigtig • Hvis probespidsen ikke indføres helt og korrekt, vil ER-10D-proben ikke fungere korrekt.

1. Sørg for, at erstatningsspidsen flugter med fronten af proben. Spidsen passer kun i én retning.
2. Hvis probespidsen ikke passer korrekt på proben, fjernes probespidsen og vendes.
3. Tryk let på spidserne for at få dem på plads. Tapperne skal flugte med probehuset.

6

Otometrics - MADSEN Capella²

Brugerguide

5.2

Ørepropper
Ørepropper anvendes til at skabe en forsegling på ørekanalen, der forhindrer støj i at påvirke stimulus og skaber et kammer, hvor stimulus kan fastholde et korrekt niveau.

Skumørepropper: OAE 14 mm

Forskellige ørepropper: 04 mm, 07 mm og 09 mm vist. Til brug med OAE-probe.

Pædiatriske træspidser (gul). Til brug med OAE-probe.

Forsigtig • Må ikke genanvendes.

Kun intakt hud
Ørepropperne skal anvendes topisk og kun på intakt hud. Må ikke påføres på inficeret hud.

Risiko for følsomhed
Alle ørepropper, der sælges af Otometrics, er fremstillet af hypoallergene materialer. Disse produkter indeholder ikke
latex.

Forsigtig • Brug af den forkerte spidsstørrelse kan medføre forkert forsegling, der resulterer i støjproblemer eller reducerede lydniveauer under test.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Advarsel • Tilslut aldrig proben til en patient uden en øreprop.
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Klargøring til test
Baggrunds- og patientstøj
Minimer baggrundsstøj. Samarbejdsvillige patienter kan instrueres i ikke at bevæge sig eller synke under test. Placer patienten i en stilling, der minimerer støj fra vejrtrækning.

Testpersonens tilstand
Det er generelt bedst at teste testpersoner, når de sidder eller ligger stille ned.

Klargøring af udstyr
Rengør alle udstyrskomponenter, der har været i kontakt med andre testpersoner. Brug altid nye og rene ørepropper.
Tænd for udstyret, og start OTOsuite.

Advarsel • Tænd for udstyret før indsættelse af proben i patientens ørekanal.

Advarsel • Hvis der er synlige skader, eller hvis softwaren registrerer et problem, må der ikke udføres test på patienter,
før problemet er blevet løst af producenten af udstyret eller af servicepersonalet i en autoriseret forretning.

Øreinspektion
Det anbefales at foretage en otoskopisk inspektion af den ydre ørekanal og den tympaniske membran før tilpasning af proben for at fastslå, hvorvidt en korrekt probeforsegling er mulig. Snavs og væske i ørekanalen kan forhindre registreringen af
OAE'er.

Advarsel • Rens ikke ørekanalen, medmindre du er certificeret audiologist eller læge med uddannelse inden for denne
procedure. Hvis denne procedure ikke udføres korrekt, kan det medføre skader eller høretab for testpersonen.

6.1

Anbringelse af proben på patienten
En probetilpasning af høj kvalitet vil optimere stimuluspræsentation og reducere baggrundsstøj i ørekanalen.
1. Placer øreproppen helt på probespidsen. Tilslut aldrig proben til en patient uden en øreprop.
2. Brug klemmen på forforstærkerboksen til at fastgøre forforstærkerboksen på tøj eller linned.
Probens placering skal være stabil gennem hele optagelsen for at sikre korrekt test.
3. Før proben fast, men forsigtigt, ind i patientens ørekanal.
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Bemærkninger :
•

Kun personer med uddannelse i disse procedurer må udføre isættelsen af øreproppen.

•

Det er vigtigt, at der træffes hygiejneforanstaltninger for at beskytte testpersonen
mod krydsinfektion. Sørg for at følge alle procedurer for infektionskontrol, der gælder for de omgivelser, du arbejder i.

•

Rens ikke ørekanalen, medmindre du er certificeret audiologist eller læge med
uddannelse inden for denne procedure. Hvis denne procedure ikke udføres korrekt, kan det medføre skader eller høretab for testpersonen.

•

Kun passende ørepropper fremstillet til ER-10D-proben må anvendes.

•

Spidsen skal sidde tæt i ørekanalen for at danne en forsegling.

•

Spidsen må ikke være for løs eller trænge for langt ind i ørekanalen.

Fig. 1

ER-10D OAE-probe
med skumøreprop

Advarsel • Ørepropper kan ikke genbruges.
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Måling af otoakustiske emissioner med Capella²
Otoakustiske emissioner har lille amplitude. For at kunne optage dem anvender Capella² en meget følsom mikrofon i proben. På grund af optagelsesmikrofonens følsomhed kan baggrundsstøj og støj fra patienten, såsom tale, hoste eller gråd, forhindre, at OAE'er registreres. Et egnet testmiljø og korrekt probetilpasning er nødvendigt for korrekte OAE-målinger.
Snavs i ørekanalen kan også hæmme optagelsen af OAE'er. Optagelse af OAE'er påvirkes også af den fysiske tilstand for den
tympaniske membran og mellemøret. En unormal tilstand i et af ovennævnte områder (f.eks. infektion i mellemøret) kan
have negativ indvirkning på optagelsen af OAE'er.
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Måling af forvrængningsprodukt OAE'er
DPOAE'er er genereret af cochlea som respons på en stimulering med to toner, der sendes til øret. DPOAE'er genereres af
de fleste normale, sunde ører og kan anvendes til at evaluere cochlea-funktionen.Hver af de to anvendte stimulusrentoner
er kendetegnet ved dens frekvens og lydintensitet eller -niveau. Forvrængningsprodukter produceret af cochlea er et
biprodukt af de to stimuleringsfrekvenser, de såkaldte F1 og F2 og deres to tilsvarende intensiteter eller lydniveauer (L1 og
L2). Det største forvrængningsprodukt sker ved en frekvens, der er to gange F1 minus F2; ((2*F1) - F2).

DP-gram (DP-gram)
Under indsamling kan Capella² teste en eller flere DPOAE-frekvenspar i henhold til brugerspecifikationerne. Forholdet mellem de to stimuleringsfrekvenser, F2/F1-forholdet, kan angives ved at vælge en frekvens og forholdet og derefter lade systemet beregne den anden frekvensværdi eller ved at indtaste værdier for både F1 og F2 direkte. Lydniveauet for
stimuleringssignalerne L1 og L2 kan også vælges af brugeren for hver udført test.

Otometrics - MADSEN Capella²
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DP I/O (DP I/O)
DP I/O-skærmbilledet anvendes til at optage en patients respons på en specifik frekvens ved forskellige intensitetsniveauer.

8.1

DP-skærmbillederne for Otoakustiske emissioner
Både skærmbilledet DP-gram (DP-gram) og skærmbilledet DP I/O (DP I/O) indeholder de samme grundlæggende elementer:

DP-gram

A. Kontrolpanel
B. Resultatgraf: DP-gram (DP-gram)- eller DP I/O (DP
I/O)-grafen
C. Spektrum (Spectrum)-grafen
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D. Probefit (Probe Fit) - Tid-grafen
E. Probefit (Probe Fit) - Frekvens-grafen
F. Forklaring (Legend)-boksen/Overlays (Overlays)boksen/Data (Data)-tabellen
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DP I/O

A. Kontrolpanel
B. Resultatgraf: DP-gram (DP-gram)- eller DP I/O (DP
I/O)-grafen
C. Spektrum (Spectrum)-grafen

8.2

D. Probefit (Probe Fit) - Tid-grafen
E. Probefit (Probe Fit) - Frekvens-grafen
F. Forklaring (Legend)-boksen/Overlays (Overlays)boksen/Data (Data)-tabellen

Kontrolpanelet i DP-grammet og DP I/O
Kontrolpanelet indeholder seks måleknapper, der kan konfigureres til forskellige testprotokoller.
I DP-gram (DP-gram) kan du indstille intensitetsniveauerne for F1 og F2, de frekvenser, der skal testes, samt sweep-retningen.

Bemærk • Min.- og maks. værdier for F2 skal være mellem 500 og 10.000 Hz. Hvis du indtaster en værdi uden for
området, vises et fejlsymbol:

(Simpelt frekvensvalg) eller * (Opsætning af PrecisePoints). Hvis du lukker dia-

logboksen, mens fejlsymbolet vises, vil dine ændringer ikke blive gemt.

I DP I/O (DP I/O) kan du indstille frekvensen for F2 og niveauintervallet, der skal testes, forskellen mellem L1 og L2, intervallet mellem testniveauer samt sweep-retning.

Bemærk • Alle testniveauer skal være mellem 15 og 75 dB. Hvis du eksempelvis indtaster 20 i feltet Minimum (L1) (
Minimum (L1)), og du indtaster -10 i feltet I forhold til L1 (Relative to L1), vises en meddelelse i bunden af dialogboksen, hvor det angives, at niveauet ligger uden for området, da disse indstillinger ville betyde, at L2 ville blive
afspillet ved 10 dB, hvilket er uden for området.
Ligeledes tillader OTOsuite kun måling af maks. 20 niveauer. Hvis du angiver en trinstørrelse, der vil medføre et større

Otometrics - MADSEN Capella²
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antal niveauer, vises en meddelelse i dialogboksen.
Hvis du lukker dialogboksen, mens fejlsymbolet vises, vil dine ændringer ikke blive gemt.

Det er muligt at redigere titlen på alle knapper. Du kan også konfigurere acceptkriterier for individuelle punkter og den
overordnede test.
For at få adgang til konfigurationsmenuerne for en måleknap skal du klikke på drop down-menuen til højre for måleknappen.

8.3

Resultatgrafen i DP-grammet og DP I/O
DP-gramtesten optager forvrængningsprodukter for faste niveauer ved forskellige frekvenser. DP I/O-testen optager
forvrængningsprodukter for faste frekvenser ved forskellige niveauer.
Resultatgrafen, (DP-gram (DP-gram) eller DP I/O (DP I/O)-grafen) viser det målte forvrængningsprodukt for hvert af de
testede punkter.
Der kan vises mere end én måling i resultatgrafen i overensstemmelse med dine valg i feltet Forklaring (Legend). Øvrig
information, såsom støjgulv og standardafvigelse, kan vises, afhængigt af de overlays du har valgt.
Forvrængningsproduktets respons, der vises i resultatgrafen, afhænger af den valgmulighed, der er valgt i feltet Vist DP (Displayed DP) (Valgmuligheder > (Options > )Otoakustiske emissioner,Vis (View), Diverse (Misc)). Som standard vises DP1
((2*F1) - F2) for hver frekvensmåling, men det er også muligt at vælge DP2 ((2*F2) - F1).

Genmåling af et punkt
Efter et DP-gram eller DP I/O-test er blevet udført, kan der foretages en genmåling af punktet i kurven. Højreklik på det
punkt, der skal måles igen, og klik derefter på Genmål punkt (Remeasure point).

8.4

Spektrumgrafen
Grafen Spektrum viser resultaterne af det aktuelt valgte punkt på DP-grammet.
A. Signal-til-støj-forhold for
den valgte DP

L1 og L2 er de målte niveauer for de primære rentoner, der blev præsenteret. Det målte niveau kan adskille sig fra det
valgte niveau, hvis proben blev okkluderet, hvis systemet ikke var kalibreret korrekt eller som følge af stående bølger.
DP1 ((2*F1) - F2) og DP2 ((2*F2) - F1) er de resulterende forvrængningsprodukter.
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8.5

Probetilpasning i OAE
Ved start og slut af hver måling kontrollerer Otoakustiske emissioner-softwaren tilpasningen af øreproppen og probesamlingen i øret. En tone på 500 Hz udsendes, og ørekanalvolumen kontrolleres. På baggrund af dette fastslår softwaren,
hvorvidt proben er uden for øret, okkluderet eller OK. Hvis proben ikke er indsat korrekt, eller hvis proben er okkluderet,
vises en dialogboks. Juster proben, og prøv igen.
Det kan være umuligt at opnå en god tilpasning hos visse patienter. I de tilfælde reduceres den eksterne støj så meget som
muligt, hvorefter testen fortsættes. Resultaterne kan være en smule upålidelige.
Hvis probetilpasningen mislykkes til sidst i målingen, kan du vælge at godkende målingen eller prøve igen. Hvis du accepterer målingen efter fejl ved kontrol af probetilpasning, vises teksten "Dårlig probetilpasning" i feltet Forklaring (Legend)
som det overordnede resultat for målingen.

Probetilpasningsgrafer
Probetilpasningsstimulussen indeholder et klik, der anvendes til at etablere meatalrespons. Graferne Probefit (Probe Fit) Frekvens og Probefit (Probe Fit) - Tid viser den målte respons på probetilpasningsstimulering. Disse grafer er beregnet som
et visuelt hjælpemiddel til vurdering af probetilpasning eller til sammenligning af resultater fra flere målinger for at sikre,
at måleforholdene var ens for de sammenlignede kurver.

8.6

Forklaringsboks i OAE
Anvend feltet Forklaring (Legend) til at vælge hvilke målinger, der skal vises i DP-grammet. Hver linje i Forklaringen repræsenterer en måleknap og den tilsvarende kurve, der er registreret.

B. Kurve ikke vist i graf

D. Målingsoplysninger i DP-gram (DP-gram Measurement
Details)-knappen

C. Ingen måling registreret for knappen

E. Overordnet resultat

A. Kurve vist i graf

F.

Kommentarer (Comments)-knappen

Overordnet resultat
Bestå (Pass)/Fejl (Fail): Hvis testparametrene for en måleknap omfatter overordnede kriterier for godkendelse, vises det
overordnede resultat for målingen i boksen Forklaring (Legend).
Dårlig probetilpasning (Bad Probe Fit): Hvis probetilpasningstesten fejler, og du beholder målingen, vises teksten "Dårlig
probetilpasning" i stedet for et overordnet resultat.

Tom: Hvis der ikke er fastsat kriterier for godkendelse af en måleknap, og probefittet er OK, vises det overordnede resultat
ikke.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.7

Overlays - DP-gram og DP I/O
Overlays i DP-grammet er alle i samme farve som den målingskurve, de svarer til.
Normative data

De normative data, der vises, afhænger af dit valg i Valgmuligheder (Options).

Bemærk • For at det normative dataoverlay kan vises, skal alle kurver, der vises i grafen,
være genereret med de samme indstillinger for L1 og L2, som blev anvendt til at indsamle de anvendte normative data.
L1/L2

L1 og L2 er de målte niveauer for de primære rentoner, der blev præsenteret.
indikerer L1;

To standardafvigelser
over støjgulv
En standardafvigelse
over støjgulv

8.8

indikerer L2.

Du kan vise et overlay for en eller to standardafvigelser over støjgulvet for at indstille, hvor
variabelt støjgulvet er. Dette kan anvendes som en form for kvalitetsindikator for målingsforholdene for en given responskurve. Store standardafvigelser kan indikere dårlige eller støjende målingsforhold. Små standardafvigelser viser stille forhold, der sandsynligvis giver mere
pålidelige resultater.

Støjgulv

Støjgulvet opnås ved at lave et gennemsnit for 10 bins (spektralpunkter) omkring DP-frekvensen.

Intern støj

Det indledende gennemsnitlige støjniveau målt uden stimulering.

Datatabel
Datatabellen viser data for det aktuelt valgte punkt på resultatgrafen.

For at få vist data for et punkt på grafen:
•

Klik på punktet i DP-gram (DP-gram) eller DP I/O (DP I/O)-grafen. Krydserne i DP-grammet angiver det aktuelle punkt.
Data for det aktuelle punkt vises i grafen Spektrum (Spectrum) og i tabellen Data (Data).

DP-datatabellen

14
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Indhold af datatabellen
F2 (Hz)
(eller F1 (Hz))

Den frekvens, hvor forvrængningsproduktet er sat ind i grafen

GM (Hz)

Det geometriske gennemsnit for første og anden stimuleringsfrekvens (√(F1*F2))

L1/L2 (dB)

Målt niveau (dB SPL) for første og anden stimuleringsfrekvens, der vises.

DP1 (dB)
(eller DP2 (dB))

Det målte niveau for forvrængningsproduktet indsat i grafen
Afhængigt af valget i feltet Vist DP (Displayed DP) i Valgmuligheder (Options) vil enten DP1 ((2*F1)
- F2) eller DP2 ((2*F2) - F1) blive vist i tabellen Data (Data). Standarden er DP1, der typisk er det
mest robuste forvrængningsprodukt.

NF (dB)

Støjgulv

SNR (dB)

Signal-til-støj-forhold (DP-NF) i dB

Accepteret

Antal accepterede sweeps baseret på feltet Støjafvisningsniveau (Noise Reject Level) i Valgmuligheder (Options) (Valgmuligheder > (Options > )Otoakustiske emissioner > Generelt (General), Måling > Almindelig DP-konfiguration (Measurement > Common DP configuration)).

Afhængigt af valget i feltet DP-grafposition (DP Plot Position) i Valgmuligheder (Options) vises
enten F1 eller F2 i datatabellen. Standarden er F2 - frekvensen for den anden stimuleringsfrekvens.

Antallet af accepterede og afviste sweeps giver en indikation af kvaliteten af måleforholdene.
Afvist

Antal accepterede sweeps baseret på feltet Støjafvisningsniveau (Noise Reject Level) i Valgmuligheder (Options).
Antallet af accepterede og afviste sweeps giver en indikation af kvaliteten af måleforholdene.

Tid
Resultat

Varigheden af alle målinger ved valgt punkt
Bestået

eller Ikke bestået

: Resultat for punktet i overensstemmelse med acceptkriterier

pr. punkt, der er blevet indstillet for målingen.

8.9

Visning af DP-historikdata
Capella² giver dig mulighed for at vise data, der lagres fra en tidligere session. Hvis du vil have vist historikdata, skal du
klikke på ikonet Historikdata (Historical Data) på værktøjslinjen. Vinduet til valg af Historikdata (Historical Data) åbnes, og
derefter kan du vælge en eller flere kurver fra tidligere sessioner. De valgte historikkurver vises i resultatgrafen samt i grafen Spektrum (Spectrum) og grafen Probefit (Probe Fit), så det er let at sammenligne med den aktuelle kurve i den aktuelle session.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Vinduet til valg af Historikdata (Historical Data)
B. Historikkurve

9

C. Ny kurve
D. Historikdata (Historical Data)-boks

Måling af transiente OAE'er og spontane OAE'er
TEOAE
TEOAE'er (Transient Evoked Otoacoustic Emissions) er respons genereret af cochlea som svar på korte lydsignaler, såsom
klik eller tone bursts. Det er blevet er foreslået, at de kan være særligt velegnede til registrering af cochlearlidelser, navnlig i forbindelse med screening.
I OTOsuite kan du konfigurere TEOAE-stimulus til at anvende enten klik eller tone burst. For tone burst kan du konfigurere
frekvensen og varigheden af stimulussen.

SOAE
SOAE'er (Spontane otoakustiske emissioner) er emissioner, som opstår spontant uden stimulering. De kan måles i ørekanalen som smalbåndssignaler på lavt niveau. De opstår kun hos omkring halvdelen af normalthørende ører, og det er kun
ved få frekvenser for de ører, hvor de opstår. Som følge heraf menes de at have begrænset klinisk brugbarhed, selv om de
kan have forskningsmæssig betydning.
Capella² udfører test med synkroniseret spontan OAE. For at testen kan være synkron er en vis stimulering påkrævet for at
lave en tidsmarkør. Tidsmarkøren har til formål at skabe fasekohærens for den spontane emission, der gør det muligt for
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systemet at lave et gennemsnit og forbedre signal-til-støj-forholdet. Perioden for stimulering og perioden for indsamling
stemmer ikke overens. Det anbefales, at synkroniseringsstimulussen er lavere end 60 dB SPL for at forhindre, at stimulussen påvirker de spontane emissioner. Kliniske undersøgelser viser, at den synkroniserede SOAE giver samme resultat
som ren spontan indsamling.

9.1

Skærmbillederne TEOAE og SOAE
Både TEOAE-skærmbilledet og SOAE-skærmbilledet indeholder samme basiselementer:

A. Kontrolpanel
B. Spektral respons (Spectral
Response)-grafen
C. Temporal respons (Temporal
Response)-grafen

9.2

D. Probefit (Probe Fit) - Tid-grafen
E. Probefit (Probe Fit) - Frekvens-grafen
F. Forklaring (Legend)-boksen/Overlays (Overlays)-boksen/Data (Data)tabellen

Kontrolpanelet i TEOAE og SOAE
Kontrolpanelet indeholder seks måleknapper, der kan konfigureres til forskellige testprotokoller.
I TEOAE (TEOAE) kan du ændre intensitetsniveauet for stimulus. (Det anbefalede niveau er 80 dB.)
I både TEOAE (TEOAE) og SOAE (SOAE) kan du indstille antallet af accepterede sweeps, der skal hentes, samt en timeoutperiode for målingen.
Det er muligt at redigere titlen på alle knapper.
For at få adgang til konfigurationsmenuerne for en måleknap skal du klikke på drop down-menuen til højre for måleknappen.

9.3

Spektral respons (Spectral Response)-grafen
TEOAE- og SOAE-tests indsamler data for hele frekvensspektret samtidigt. Grafen Spektral respons (Spectral Response)
viser de otoakustiske emissioner som funktion af frekvensen.
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I TEOAE kan data vises som enten en kurvegraf eller et søjlediagram. Hver søjle i søjlediagrammet viser gennemsnittet for
båndet omkring den specifikke frekvens angivet under søjlen.

Spektral respons for TEOAE - Kurvegraf og søjlediagram
I SOAE vises data som en kurve. Indholdet i feltet SOAE-kriterier (SOAE criteria) anvendes til at fastsætte, hvilke højdepunkter der automatisk markeres som SOAE'er.

Spektral respons for SOAE
I både TEOAE og SOAE vises støjgulvet i grafen som et gråt område. Den spektrale respons og det tilsvarende støjgulv for
mere end én måling kan vises i grafen i overensstemmelse med valgene i feltet Forklaring (Legend).

9.4

Temporal respons (Temporal Response)-grafen
Grafen Temporal respons (Temporal Response) viser niveauet for OAE'er over tid.
TEOAE anvender to hukommelsesplaceringer - buffer A og buffer B. Sweeps gemmes i og gennemsnitbestemmes skiftevis i
buffer A og B.
I grafen Temporal respons (Temporal Response) respons kan du vælge imellem to forskellige visninger for at få vist dataene fra de to buffere. Begge visninger viser to kurver:
•

18

Visningen Signal/støj(Signal/Noise) viser én kurve for signalniveauet og én kurve for støjniveauet. Signalet beregnes som (A+B)/2, og støj beregnes som (A-B)/2.
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•

9.5

Visningen A/B-buffere (A/B buffers) viser én kurve for A-bufferen og én kurve for B-bufferen.

Probetilpasning i OAE
Se Probetilpasning i OAE ► 13 for information om probetilpasningsgraferne og probetilpasningsfunktionen.

9.6

Forklaring (Legend)-boksen i OAE
Yderligere oplysninger om feltet Forklaring (Legend) i OAE findes i Forklaringsboks i OAE ► 13.

9.7

Overlays - TEOAE og SOAE
I feltet Overlays (Overlays) kan du fastslå, hvorvidt den spektrale responskurve skal skraveres.

9.8

Data (Data)-tabel - TEOAE
Tabellen Data (Data) viser dataene for den valgte målingskurve for båndene omkring frekvenserne 1.000, 1.500, 2.000,
3.000 og 4.000 kHz.

TEOAE Data (Data)-tabellen

Indhold af Data (Data)-tabellen
Data (Data)-tabellen indeholder følgende information for hvert frekvensbånd og overordnet.
Korrelation (%)
(Correlation (%))

Emission (dB)
(Emission (dB))
SNR (dB) (SNR
(dB))

Accepteret
(Accepted)

Korrelationen mellem A- og B-buffere. En høj relation indikerer en stærk respons.
Niveauet af emissioner målt på det tilsvarende frekvensbånd.
Signal-til-støj-forholdet målt i det tilsvarende frekvensbånd.
Antal accepterede sweeps baseret på feltet Afvisningsniveau for artefakter (Artifact Reject Level) i
Valgmuligheder (Options) (Valgmuligheder > (Options > )Otoakustiske emissioner > Generelt
(General), Måling > (Measurement > ) Fælles TEOAE- og SOAE-konfiguration (Common TEOAE and
SOAE Configuration)).
Antallet af accepterede og afviste sweeps giver en indikation af kvaliteten af måleforholdene.

Afvist (Rejected) Antal accepterede sweeps baseret på feltet Afvisningsniveau for artefakter (Artifact Reject Level) i
Valgmuligheder (Options).
Antallet af accepterede og afviste sweeps giver en indikation af kvaliteten af måleforholdene.
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Tid (Time)

9.9

Varigheden af målingen.

Data (Data)-tabel - SOAE
Tabellen Data (Data) viser alle SOAE'er, der er blevet identificeret i henhold til den min. SNR, der blev valgt i SOAE-kriterier (SOAE criteria).

SOAE Data (Data)-tabellen

Indhold af Data (Data)-tabellen
Datatabellen indeholder en linje for hver SOAE med følgende:

F (Hz) (F (Hz))
Niveau (dB)

Frekvens, hvor en SOAE er blevet identificeret.

Accepteret

Antal accepterede sweeps baseret på feltet Afvisningsniveau for artefakter (Artifact Reject Level) i
Valgmuligheder (Options) (Valgmuligheder > (Options > )Otoakustiske emissioner > Generelt
(General), Måling > (Measurement > ) Fælles TEOAE- og SOAE-konfiguration (Common TEOAE and
SOAE Configuration)).

Niveauet for SOAE.
(Level (dB))
Støj (dB) (Noise
Støjniveauet ved frekvensen for SOAE.
(dB))
SNR (dB) (SNR
Signal-til-støj-forholdet ved frekvensen for SOAE.
(dB))
Følgende data anvendes for hele målingen:

(Accepted)

Antallet af accepterede og afviste sweeps giver en indikation af kvaliteten af måleforholdene.

Afvist
(Rejected)

Antal accepterede sweeps baseret på feltet Afvisningsniveau for artefakter (Artifact Reject Level) i
Valgmuligheder (Options).
Antallet af accepterede og afviste sweeps giver en indikation af kvaliteten af måleforholdene.

Tid (Time)
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Service, rengøring og vedligeholdelse
Service
For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et defekt
apparat må ikke anvendes.

Advarsel • Ændring af dette udstyr er ikke tilladt.

Rengøring
Brug en blød og let fugtet klud med en lille mængde rengøringsmiddel til at rengøre apparatet.

Forsigtig • Følg din institutions procedurer vedrørende rengøring af apparatet. Anvend ikke stærke rengøringsmidler,
der kan beskadige plastikkabinettet. Lad ikke rengøringsvæsker trænge ind i elektroniske komponenter og stik.

Vedligeholdelse
Capella² skal kalibreres af en servicetekniker en gang om året eller ved udskiftning af probe og forstærker.

OTOsuite Softwareopgraderinger
Du kan downloade den nyeste udgave af OTOsuite fra www.natus.com, eller du kan kontakte din lokale leverandør.

11

Yderligere referencer
Du kan finde mere information i onlinehjælpen i OTOsuite, som indeholder detaljeret referenceinformation om Capella²
og Otoakustiske emissioner samt andre OTOsuite-produkter.
For at få installationsinstruktioner til OTOsuite; se OTOsuite Installationsvejledning på OTOsuite-installationsmediet.
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Tekniske specifikationer
Grad af mobilitet

Bærbart udstyr

Forventet levetid

5 år fra fremstillingsdato

Standarder
Sikkerhed:

Otometrics - MADSEN Capella²

Klasse I (IEC 60601-1); Type BF (IEC 60601-1); IPXO - Ordinært udstyr (IEC 60601-1)
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Betjeningsmiljø
Temperatur:

+15 °C til +35 °C (59 °F til +95 °F)

Relativ luftfugtighed:

15 % til 90 % ved 40°C, ikke-kondenserende

Opbevaring og håndtering
Temperatur:

0°C til +50°C (32°F til +122°F)

Relativ luftfugtighed:

< 95 %, ikke-kondenserende

Elektriske specifikationer
Nominel indgangsstrøm:

0,5 A

Nominel indgangsspænding:

Nominel: +5 V DC Acceptabelt område: 4,30 V til 5,50 V

Pc-strømforsyning
Den pc, som Capella² er sluttet til, skal have en jordforbundet strømforsyning.

Tekniske specifikationer - ER-10D Probe
Stik

Mini DIN-skinne med 8 ben

Kabellængde

1,83 meter (6 fod)

Nettovægt

Ca. 100 gram (3,6 oz)

Maks. output

109 dB SPL - 64 dB SPL (frekvensafhængig) målt i Zwislocki-coupler

Tekniske specifikationer - OAE-system
OAE-forstærkeren inde i Capella² indeholder de indstillinger for lavpasfiltre, højpasfiltre og forstærkning, der anvendes
til indsamling af optagelse af otoakustisk emission fra en ER-10D OAE-probe for OTOsuite.
Generelle specifikationer
Nøjagtighed af stimulusfrekvens

1%

Målenøjagtighed

+/- 1 dB SPL

Forstærkning (x1000)

100 DPOAE, 100–10,000 TEOAE

DPOAE Normal frekvenstilstand

22

FFT-opløsning

9,78125 Hz

Frekvensområde

500 Hz - 10.000 Hz
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TEOAE-tilstand

12.1

FFT-opløsning

39,125 Hz

Længde af indsamlingsvindue

25,56 ms

Frekvensområde for indsamling

450 Hz - 5.000 Hz

Tilbehør
•

ER-10D OAE-probe

•

USB-kabel

•

Vægmonteringssæt (valgfrit)

Engangstilbehør
Post

Komponentnummer

Antal i startsæt

Genbestil
antal

MADSEN Capella² Startsæt

8-69-42800

ER-10D OAE-probespidser

1-12-73400

4

4

Proberengøringsværktøj

1-08-05300

1

1

3-6 mm træspids rød

8-68-32300

4

100

4 mm gul

8-68-32301

4

100

5 mm blå

8-68-32302

4

100

6 mm grøn

8-68-32303

4

100

7 mm gul

8-68-32304

4

100

8 mm rød

8-68-32305

4

100

9 mm blå

8-68-32306

4

100

10 mm grøn

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

1

Ørepropper - Plastik (Se også Ørepropper ► 7)

Øreprop - Skum (Se også Ørepropper ► 7)
14 mm gul

Otometrics - MADSEN Capella²
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Distributør
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com

14

Producent
Intelligent Hearing Systems
6860 SW 81st St.
Miami, FL 33143
USA

Autoriseret repræsentant
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Haag
Holland

15

Producentens ansvar
Natus Medical Denmark ApS og producenten, Intelligent Hearing Systems, er kun ansvarlige for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modifikation eller reparation udføres af udstyrets producent eller
teknikere, der er autoriseret af producenten.

•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder EN/IEC-kravene.

•

Udstyret anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er
blevet efterset eller repareret af en tredjepart.
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Advarselsmeddelelser
Denne vejledning indeholder information og advarsler, som skal følges for at sikre sikker drift af de apparater og software,
som denne manual dækker. Desuden skal de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.
1. For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes strømforsyninger med beskyttende jording.
2. Systemet skal testes for lækstrøm af den biomedicinske teknikafdeling på din institution.
Den biomedicinske afdeling på din institution skal sikre, at resultaterne af lækstrømstesten er i overensstemmelse
med kravene i din region.
Systemet skal testes grundigt før tilslutning af patienter til systemet.
Computere, der er forbundet til et netværk, skal testes for lækstrøm, mens de er sluttet til et netværk, da en netværksforbindelse kan påvirke den samlede lækstrøm.
3. Apparatet må ikke bruges i miljøer med letantændelige stoffer (gasser) eller i et iltrigt miljø.
4. Systemet er ikke beskyttet mod defibrillatorer. Fjern patienttilslutninger før defibrillering. Hvis der opstår defibrillering, skal systemet gentestes for lækstrøm for at garantere sikkerheden.
5. Der kan forekomme farlig elektrisk udledning. Dette udstyr må kun anvendes af kvalificeret personale.
Operatøren må ikke berøre elektriske kabler og patienten på samme tid.
Patienttilslutninger er ikke beregnet til direkte kontakt med hjertet, selv om de er elektrisk isolerede.
6. Læs og følg installationsinstruktionerne i Samling af Capella² ► 5 ved installation eller flytning af systemet.
7. Kun personer, der er uddannet i brug af apparatet og dets principper må anvende MADSEN Capella². Alle resultater
bør gennemgås af en certificeret audiolog eller uddannet læge med viden om otoakustiske emissioner.
8. Rens ikke ørekanalen, medmindre du er certificeret audiologist eller læge med uddannelse inden for denne procedure. Hvis denne procedure ikke udføres korrekt, kan det medføre skader eller høretab for testpersonen.
9. Kun de kabler, der leveres af distributøren, må anvendes til at tilslutte udstyret til andre dele eller til eksterne komponenter som angivet i manualerne.
10. Det er vigtigt, at der træffes hygiejneforanstaltninger for at beskytte testpersonen mod krydsinfektion. Sørg for at følge
alle procedurer for infektionskontrol, der gælder for de omgivelser, du arbejder i.
11. Ingen dele må indtages, brændes eller på anden måde anvendes til andre formål end de anvendelsesområder, der er
anført i afsnittet Tilsigtet anvendelse i denne manual.
12. Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan beskadige apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.

Forsigtighedsbemærkninger
1. Betjen ikke apparater med beskadigede ledninger eller stik. Inspicer alle forbindelsesledninger jævnligt for flosser
eller andre skader.
2. Vær forsigtig ved tilslutning af kabler; der kan opstå skader på hardwaren.
3. Læs og følg instruktionerne i brugervejledningen for sikker og korrekt brug af udstyret.
4. Når du tilslutter andet elektrisk udstyr til MADSEN Capella², er det vigtigt at huske, at udstyr, der ikke overholder de
samme sikkerhedsstandarder som MADSEN Capella², kan medføre en generel reduktion af systemets sikkerhedsniveau.
5. Sluk og afbryd alle dele af udstyret, når der udføres vedligeholdelse og rengøring.
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Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk
kompatibilitet)
•

MADSEN Capella² er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af
denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje.

•

Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre MADSEN Capella²s funktioner.
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
MADSEN Capella² er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Capella² skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

MADSEN Capella² anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne

CISPR 11

meget lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner

Klasse B

CISPR 11

MADSEN Capella² er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som
er direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der leverer
strøm til private bygninger.

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsfluktuationer/flimmer IEC

Ikke relevant

61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
MADSEN Capella² er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Capella² skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau

Elektrostatisk
udladning (ESD)
IEC 61000-4-2
Magnetfelt

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syn-

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

tetisk materiale, skal den relative fugtighed være mindst 30 %.

3 A/m

3 A/m

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for niveauer, som er karak-

med netfrekvens

teristiske for en typisk lokation i et typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.

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

Bemærk • U T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.
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Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer, som IKKE er livsopretholdende
MADSEN Capella² er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Capella² skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

3 V/m

Bærbart og mobilt udstyr til RF-kom-

-testniveau
Udstrålet RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

munikation må ikke befinde sig tættere på en
MADSEN Capella²-del, herunder kabler, end
den anbefalede sikkerhedsafstand, som er
beregnet ud fra ligningen, der er gældende for
transmitterens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand:
d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

hvor P er den maksimale udgangseffekt for
transmitteren i watt (W) i henhold til transmitterens producent, og d er den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som
bestemmes ved en elektromagnetisk undersøgelse af stedet, a skal være mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde b
Der kan forekomme interferens i nærheden af
udstyr, der er mærket med følgende symbol:

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a. Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs), landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af stedet med henblik på at
vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor MADSEN Capella² bruges, overstiger den
relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at MADSEN Capella² fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i
driften, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder drejning eller flytning af MADSEN Capella².
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
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Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og MADSEN Capella²
MADSEN Capella² er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af MADSEN
Capella² kan bidrage til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
(sendere) og MADSEN Capella² som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Transmitterens nominelle, maksimale
udgangseffekt
W

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens
m
80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12

23

For transmittere, der har en anden maksimal udgangseffekt end dem, der er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes ved
hjælp af den gældende ligning for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge transmitterens producent.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
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Definition af symboler
Se brugervejledningen for advarsler og forsigtighedsregler.

Se brugervejledningen.

Følg brugervejledningen.

Overholder direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

I overensstemmelse med Type BF-kravene i IEC60601-1.
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Otometrics - MADSEN Capella²

Brugerguide

Elektronisk udstyr, som er omfattet af direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).
Alle udtjente elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal bortskaffes som separat affald. Denne
bestemmelse gælder i hele EU. Disse produkter må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald.
Apparat og tilbehør kan returneres til Otometrics eller en hvilken som helst Otometrics-leverandør. Du kan
også kontakte de lokale myndigheder for at høre mere om bortskaffelse.
Må ikke genanvendes.

Anvendes i dialogbokse med error message (fejlmeddelelser), hvis software program (softwareprogrammet )
fejler. Se yderligere information i dialogboksen.

Otometrics - MADSEN Capella²
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