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1

Laitekuvaus
MADSEN Capella² on kannettava otoakustista emissiota (OAE) käyttävä laite. Käytät OTOsuite Otoakustiset emissiot moduulia Capella²-laitteen käyttöön. Capella²-laitetta ei voi käyttää ilman OTOsuite-ohjelmistoa.
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Käyttötarkoitus
MADSEN Capella²-laitteen ja OTOsuite Otoakustiset emissiot-moduulin käyttötarkoitus on potilaiden seulonta ja
diagnosointi otoakustisten emissiotekniikoiden avulla. Capella² käytettynä yhdessä Otoakustiset emissiot-moduulin kanssa
on tarkoitettu apuvälineeksi kuuloon liittyvien häiriöiden diagnosoinnissa sekä sellaisten tilojen arvioinnissa, jotka
vaikuttavat otoakustisiin emissiovasteisiin kuulostimuluksiin.
Capella² on tarkoitettu kaikenikäisille potilaille. Sitä voi käyttää koulutettu henkilökunta sairaalassa, lastenhuoneessa,
klinikalla, audionomin vastaanotolla tai muussa asianmukaisessa ympäristössä. Tutkijat ja opiskelijat voivat käyttää
Otoakustiset emissiot-laitteen tutkimus- ja diagnostiikkakomponentteja mitattujen otoakustisten emissioiden
käyttökelpoisuuden ja vaikutusten arviointiin.
Laitteen käytölle ei ole tunnettuja vasta-aiheita.
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Merkinnät
Varoitus-, tärkeää- ja huomautus-sanojen käyttö
Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä
käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti:

Varoitus • osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle.

Tärkeää • osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.

Huomautus • osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

Voit tilata ilmaiset painetut käyttöoppaat ottamalla yhteyttä Otometrics (www.natus.com).
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Pakkauksesta purkaminen
1. Pura laite varovasti pakkauksestaan.
Laitteen pakkausmateriaalit kannattaa säilyttää. Jos laite täytyy lähettää huoltoon, alkuperäinen pakkausmateriaali
suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.
2. Tarkasta laite silmämääräisesti mahdollisten kuljetusvahinkojen varalta.
Jos laite on vaurioitunut, älä ota sitä käyttöön. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jolta saat lisäohjeita.
3. Varmista lähetysluettelosta, että kaikki tarvittavat osat ja varusteet ovat mukana. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään.
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Kokoaminen Capella²
Tärkeää • Asenna OTOsuite tietokoneeseen ennen kuin yhdistät laitteeseen MADSEN Capella² tietokoneelta.

1. Varmista, että OTOsuite on asennettu tietokoneeseen.
Katso OTOsuite -asennusohjeet oppaasta OTOsuite Asennusopas OTOsuite -asennustietovälineellä.
2. Sammuta tietokone.

Varoitus • Capella²-laite saa virran USB-portista. Liitä laite, kun tietokone on pois päältä, ja kytke sitten tietokone
päälle laitteistoajureiden asennusta varten.

Capella² toimitetaan valmiiksi koottuna. Kun OTOsuite on asennettu, tarvitsee vain kytkeä kaapelit.

A. USB-kaapeli: Yhteys tietokoneeseen
B. OAE-mittapää: 8-nastainen mini-DIN-liitin

Otometrics - MADSEN Capella²

C. Virran merkkivalo
D. Mittapään tutkimusontelo
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3. Kytke ER-10D OAE-mittapää Capella²-laitteeseen. Varmista, että käytät ainoastaan järjestelmän mukana toimitettuja
mittapäitä. Järjestelmä kalibroidaan käyttöön yksinomaan toimitetun mittapään kanssa.
4. Liitä USB-kaapelin toinen pää Capella²-laitteen USB-porttiin ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
5. Kytke tietokone päälle.

Laitteen MADSEN Capella² sammuttaminen
Kytke Capella² pois päältä irrottamalla USB-johto tietokoneesta tai kytkemällä tietokone pois päältä.

5.1

ER-10D OAE-mittapää

A. Esivahvistin

B.
C.

Mittapään kaapelin liitin
Mittapään kärki

Varoitus • Älä kytke tätä tarviketta mihinkään muuhun laitteeseen.

Varoitus • Älä koskaan liitä mittapäätä potilaaseen ilman korvatippiä.

Mittapään kärjen irrottaminen:
•

Paina pienellä terävällä esineellä, esimerkiksi kynällä tai pienellä ruuvimeisselillä, tutkimusmikrofonin kotelon takaosan
vasemmassa ja oikeassa reunassa oleviin uriin, kunnes kukin liuska vapautuu.

•

Siirrä mittapään kärki pois mittapään etuosasta ja hävitä se.

Mittapään kärjen vaihtaminen:

Tärkeää • Jos mittapään kärkeä ei viedä paikalleen kokonaan ja asianmukaisesti, ER-10D-mittapää ei toimi oikein.

1. Aseta vaihtokärki mittapään etuosan kohdalle. Kärki sopii vain yhteen suuntaan.
2. Jos mittapään kärki ei asetu mittapäähän turvallisesti, irrota se ja aseta uudelleen.
3. Paina liuskoja kevyesti napsauttaaksesi ne paikoilleen. Liuskojen tulee olla mittapään rungon tasalla.
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5.2

Korvatipit
Korvatippejä käytetään korvakäytävän sulkemiseen, niin että kohina ei pääse vaikuttamaan stimulukseen ja stimulukselle
syntyy kammio sopivan tason ylläpitämiseen.

Vaahtomuoviset korvatipit: OAE 14 mm

Erilaiset korvatipit: kuvassa 04 mm, 07 mm ja 09 mm; käyttöön OAE-mittapään kanssa.

Puiset tipit lapsille (keltaiset); käyttöön OAE-mittapään kanssa

Tärkeää • Älä käytä uudelleen.

Vain ehjälle iholle
Korvatippejä tulee käyttää ainoastaan tarvittaessa ehjällä iholla. Älä käytä infektoituneella iholla.

Herkkyysriski
Kaikki korvatipit, joita Otometrics myy, on valmistettu allergiatestatusta materiaalista. Nämä tuotteet eivät sisällä lateksia.

Tärkeää • Vääränkokoisen kärjen käyttö voi tehdä tulpasta sopimattoman, mikä johtaa meluongelmiin tai
heikentyneisiin stimuluksen äänenvoimakkuuksiin tutkimuksen aikana.

Varoitus • Älä koskaan liitä mittapäätä potilaaseen ilman korvatippiä.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Valmistautuminen tutkimukseen
Ympäristöstä ja potilaista johtuva melu
Minimoi ympäristön melu. Yhteistyöhaluisia potilaita voi pyytää olemaan liikkumatta tai nielemättä tutkimuksen aikana.
Aseta potilas asentoon, jossa hengitysäänet ovat mahdollisimman hiljaisia.

Asiakkaan tila
Yleensä potilaita on paras tutkia, kun he istuvat tai makaavat hiljaa.

Laitteiston valmistelu
Puhdista kaikki laitteen tarvikkeet, jotka ovat olleet kosketuksissa muihin asiakkaisiin. Käytä aina uutta ja puhdasta
korvatippiä.
Kytke laite päälle ja käynnistä OTOsuite.

Varoitus • Kytke laite päälle ennen mittapään viemistä potilaan korvakäytävään.

Varoitus • Jos laitteessa on näkyviä vaurioita tai ohjelmisto havaitsee ongelman, älä yritä tutkia potilaita, ennen kuin
laitteen valmistaja tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunta on korjannut ongelman.

Korvan tarkastus
Korvakäytävän ulko-osan ja tärykalvon tarkastusta ennen mittapään sovitusta suositellaan sen määrittämiseksi, onko
mittapään asianmukainen sulkeminen mahdollista. Roskat ja neste korvakäytävässä voivat estää OAE-arvojen tunnistuksen.

Varoitus • Älä puhdista korvakäytävää, ellet ole virallinen audiologi tai lääkäri, jolla on koulutus tähän tehtävään.
Jos toimenpide tehdään virheellisesti, se voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuulon menetyksen.

6.1

Mittapään asettaminen potilaaseen
Laadukas mittapään sovitus optimoi stimuluksen tuoton ja vähentää ympäristön melua korvakäytävässä.
1. Aseta korvatippi kokonaan mittapään kärjen päälle. Älä koskaan liitä mittapäätä potilaaseen ilman korvatippiä.
2. Käytä esivahvistinkotelossa olevaa kiinnikettä esivahvistinkotelon kiinnittämiseen vaatteisiin tai vuodevaatteisiin.
Mittapään sijainnin on pysyttävä vakaana koko tallennuksen ajan asianmukaisen tutkimuksen varmistamiseksi.
3. Aseta mittapää tukevasti mutta varoen korvakäytävään.
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Huomautuksia:
•

Ainoastaan näihin toimenpiteisiin koulutuksen saaneet henkilöt saavat viedä
korvatipin korvan sisään.

•

On tärkeää noudattaa hygieenisiä varotoimia, joiden avulla asiakkaat suojataan
ristikontaminaatiolta. Laitos-/sairaalakohtaisia infektioita estäviä käytäntöjä on
ehdottomasti noudatettava.

•

Älä puhdista korvakäytävää, ellet ole virallinen audiologi tai lääkäri, jolla on
koulutus tähän tehtävään. Jos toimenpide tehdään virheellisesti, se voi aiheuttaa
vakavan vamman tai kuulon menetyksen.

•

Ainoastaan ER-10D-mittapäälle valmistettujen asianmukaisten korvatippien käyttö
on sallittua.

•

Kärjen pitäisi istua korvakäytävään tiiviisti ja muodostaa tulppa.

•

Kärki ei saa olla löysä eikä mennä liian syvälle korvakäytävään.

Kuva 1

ER-10D OAEmittapää, jossa
vaahtomuovinen
korvatippi

Varoitus • Korvatippejä ei voi käyttää uudelleen.
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Otoakustisten emissioiden mittaaminen Capella²n
avulla
Otoakustisilla emissioilla on alhainen amplitudi; niiden tallentamiseksi Capella²-laitteessa on erittäin herkkä mikrofoni
mittapään sisällä. Tallennusmikrofonin herkkyyden vuoksi ympäristön melu ja potilaan aiheuttama melu, kuten puhe,
yskiminen ja itku, voivat vaikeuttaa OAE-arvojen tunnistusta. Onnistuneisiin OAE-mittauksiin tarvitaan sopiva
tutkimusympäristö ja asianmukainen mittapään sovitus. Korvakäytävään päässeet roskat voivat myös vaikeuttaa OAE-arvojen
tallennusta. OAE-arvojen tallennukseen vaikuttaa myös tärykalvon ja keskikorvan fyysinen tila. Näistä jommankumman
poikkeava tila (esim. keskikorvan tulehdus) voivat haitata OAE-arvojen tallennusta.

8

OEA-arvojen vääristymätulon mittaaminen
DPOAE:t ovat korvan simpukan kaksiääneksisen stimulaation synnyttämiä vasteita. Useimmat normaalit terveet korvat
synnyttävät niitä, ja niitä voidaan käyttää simpukan toiminnan arvioimiseen.Molemmilla stimuluksessa käytetyistä puhtaista
ääneksistä on oma taajuutensa ja äänen intensiteettinsä tai tasonsa. Simpukan tuottamat vääristymätulot syntyvät kahden
stimulaatiotaajuuden (F1 ja F2) sivutuotteena, joilla on vastaavasti kaksi intensiteettiä tai äänitasoa (L1 ja L2). Suurin
vääristymätulo syntyy taajuudella, joka on kaksi kertaa F1 miinus F2; ((2*F1) - F2).

DP-käyrä (DP-gram)
Mittauksen aikana Capella² voi tutkia yhden tai useampia DPOAE-taajuuspareja käyttäjän määritysten mukaan. Kahden
stimulointitaajuuden suhde eli F2/F1-suhde voidaan määrittää valitsemalla yksi taajuus ja suhde ja antamalla sitten
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järjestelmän laskea toinen taajuusarvo tai syöttämällä sekä F1- että F2-arvo suoraan. Käyttäjä voi myös valita
stimulointisignaalien (L1 ja L2) äänenvoimakkuustason jokaista tutkimusta varten.

DP I/O (DP I/O)
DP-tulo-/-lähtönäytön avulla äänitetään potilaan vaste tiettyyn taajuuteen eri intensiteettitasoilla.

8.1

DPOtoakustiset emissiot-näytöt
DP-käyrä (DP-gram)- ja DP I/O (DP I/O)-näyttö sisältävät molemmat samat peruselementit:

DP-käyrä

A. Ohjauspaneeli
B. Tuloskaavio: DP-käyrä (DP-gram)- tai DP I/O (DP
I/O) -kaavio
C. Spektri (Spectrum) -kaavio

10

D. Mittapään sovitus (Probe Fit) - aika -kaavio
E. Mittapään sovitus (Probe Fit) - taajuus -kaavio
F. Selitys (Legend) -ruutu/Kerrokset (Overlays) ruutu/Tiedot (Data) -taulukko
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DP I/O

A. Ohjauspaneeli
B. Tuloskaavio: DP-käyrä (DP-gram)- tai DP I/O (DP
I/O) -kaavio
C. Spektri (Spectrum) -kaavio

8.2

D. Mittapään sovitus (Probe Fit) - aika -kaavio
E. Mittapään sovitus (Probe Fit) - taajuus -kaavio
F. Selitys (Legend) -ruutu/Kerrokset (Overlays) ruutu/Tiedot (Data) -taulukko

DP-käyrän ja DP-tulon/-lähdön ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli sisältää kuusi mittauspainiketta, jotka voit määrittää eri tutkimusprotokollille.

DP-käyrä (DP-gram) -kohdassa voit asettaa F1:n ja F2:n intensiteettitasot, testattavat taajuudet ja pyyhkäisysuunnan.
Huomautus • F2:n minimi- ja maksimiarvojen on oltava 500 ja 10 000 Hz:n välillä. Jos syötät arvon, joka on tämän
alueen ulkopuolella, näytölle tulee virheen symboli:

(yksinkertainen taajuuden valinta) tai * (PrecisePoints-

asetus). Jos suljet valintaikkunan, kun virheen symboli on näkyvissä, muutoksesi eivät tallennu.

DP I/O (DP I/O) -kohdassa voit asettaa F2:n taajuuden ja testattavan tasoalueen, L1:n ja L2:n erotuksen, testitasojen välin ja
pyyhkäisysuunnan.

Huomautus • Kaikkien tutkimustasojen on oltava 15 ja 75 dB:n välillä. Jos esimerkiksi syötät arvon 20 Minimi (L1) (
Minimum (L1)) -kenttään ja -10 Suhteessa L1:een (Relative to L1) -kenttään, valintaikkunan alareunaan tulee viesti,
jonka mukaan jonkin tason arvo on alueen ulkopuolella, koska asetukset aiheuttaisivat L2:n soimisen 10 dB:n
äänenvoimakkuudella, joka on alueen ulkopuolella.
Lisäksi OTOsuite mahdollistaa enintään 20 tason mittaamisen. Jos syötät askelkoon, joka lisää tasojen määrää,
valintaikkunaan tulee viesti.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Jos suljet valintaikkunan, kun virheen symboli on näkyvissä, muutoksesi eivät tallennu.

Kaikkien painikkeiden otsikkoa voi muokata. Voit myös määrittää hyväksymiskriteerit yksittäisille pisteille ja koko
tutkimukselle.
Jotta pääset käyttämään mittauspainikkeen määritysvalikoita, napsauta pudotusvalikon painiketta mittauspainikkeen
oikealla puolella.

8.3

Tuloskaavio DP-käyrässä ja DP-tulossa/-lähdössä
DP-käyrätutkimus tallentaa kiinteiden tasojen vääristymätulot eri taajuuksilla. DP-tulo-/lähtötutkimus tallentaa kiinteiden
taajuuksien vääristymätulot eri tasoilla.
Tuloskaavio (DP-käyrä (DP-gram)- tai DP I/O (DP I/O) -kaavio) näyttää jokaisen tutkitun pisteen vääristymätulon.
Tuloskaaviossa voi näkyä useampi mittaus Selitys (Legend) -ruudussa tehdystä valinnasta riippuen. Lisäksi voi näkyä muita
tietoja, kuten kohinan pohjataso ja vakiopoikkeama, valituista kerroksista riippuen.
Tuloskaaviossa näkyvä vääristymätulovaste riippuu asetuksesta, joka on valittu Näytettävä DP (Displayed DP) -kentässä
(Valinnat > (Options > )Otoakustiset emissiot,Näytä (View), Sekalaista (Misc)). Oletuksena on näyttää DP1 ((2*F1) - F2)
jokaisella taajuusmittauksella, mutta on mahdollista valita myös DP2 ((2*F2) - F1).

Pisteen uudelleenmittaus
Kun DP-käyrä- tai DP-tulo/-lähtötutkimus on valmis, voit mitata uudelleen käyrän pisteen. Napsauta hiiren oikealla
painikkeella pistettä, jonka haluat mitata uudelleen, ja napsauta sitten kohtaa Mittaa piste uudelleen (Remeasure point).

8.4

Spektrikäyrä
Spektrikaaviossa näkyvät DP-käyrästä valittuna olevan pisteen tulokset.
A. Valitun DP:n signaalikohinasuhde

L1 ja L2 ovat esitettyjen ensisijaisten puhtaiden äänesten mitatut tasot. Mitattu taso voi poiketa valitusta tasosta, jos
mittapää on tukkeutunut tai jos järjestelmää ei ole kalibroitu asianmukaisesti, tai aktiivisten aaltojen vuoksi.
DP1 ((2*F1) - F2) ja DP2 ((2*F2) - F1) ovat tulokseksi saatavat vääristymätulot.
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8.5

Mittapään sovitus OAE:ssä
Jokaisen mittauksen alussa ja lopussa Otoakustiset emissiot-ohjelmisto tarkistaa korvatipin ja korvaan asennetun mittapään
istuvuuden. Laite toistaa 500 Hz:n äänen, ja korvakäytävän tilavuus tarkistetaan. Tämän perusteella ohjelmisto määrittää,
onko mittapää korvan ulkopuolella, tukossa vai OK. Jos mittapäätä ei ole asetettu oikein tai jos se on tukossa, näytölle tulee
valintaikkuna. Säädä mittapää ja yritä uudelleen.
Hyvän istuvuuden saavuttaminen voi olla mahdotonta tiettyjen potilaiden kohdalla. Tällöin ulkoista kohinaa tulee vähentää
mahdollisimman paljon ja jatkaa sen jälkeen tutkimusta. Tulokset saattavat kärsiä hieman.
Jos mittapään sovitus hylätään mittauksen lopussa, voit joko hyväksyä mittauksen tai yrittää uudelleen. Jos hyväksyt
mittauksen sen jälkeen, kun mittapään sovitustesti hylätään, Selitys (Legend) -ruutuun ilmestyy mittauksen
kokonaistuloksen sijaan teksti Huono mittapään sovitus.

Mittapään sovituskäyrät
Mittapään sovituksen stimulukseen kuuluu naksautus, jota käytetään korvakanavan vasteen muodostamiseen. Mittapään
sovitus (Probe Fit) - taajuus- ja Mittapään sovitus (Probe Fit) - aika -kaavioissa näkyy mitattu vaste mittapään sovituksen
stimulointiin. Nämä kaaviot on tarkoitettu visuaaliseksi avuksi mittauspään sopivuutta arvioitaessa tai useiden mittausten
tuloksia vertailtaessa sen varmistamiseksi, että mittausolosuhteet ovat olleet samankaltaiset vertailtavia käyriä laadittaessa.

8.6

OAE:n seliteruutu
Valitse DP-käyrässä näytettävät mittaukset käyttämällä Selitys (Legend) -ruutua. Kukin rivi Merkkien selitykset -ruudussa
vastaa mittauspainiketta ja vastaavaa mitattua käyrää.

B. Käyrä, jota ei näytetä grafiikassa

D. DP Gram -mittaustiedot (DP-gram Measurement
Details) -painike

C. Tälle painikkeelle ei ole tallennettuja mittauksia

E. Kokonaistulos

A. Grafiikassa näytetty käyrä

F.

Kommentit (Comments) -painike

Kokonaistulos
Hyväksytty (Pass)/Hylätty (Fail): Jos mittauspainikkeen tutkimusparametrit sisältävät yleisiä hyväksymiskriteereitä,
mittauksen kokonaistulos tulee näkyviin Selitys (Legend) -ruutuun.
Huono mittapään sopivuus (Bad Probe Fit): Jos mittapään sovitustutkimus hylätään ja haluat pitää mittaustuloksen,
kokonaistuloksen sijaan näyttöön ilmestyy teksti Huono mittapään sovitus.

Tyhjä: Jos mittauspainikkeelle ei ole määritetty hyväksymiskriteereitä ja mittapään sovitus on OK, kokonaistulosta ei
näytetä.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.7

Kerrokset - DP-käyrä ja DP-tulo/-lähtö
DP-käyrän kerrokset ovat kaikki samanvärisiä kuin mittauskäyrä, jota ne vastaavat.
Normatiiviset tiedot

Näytettävät normatiiviset tiedot riippuvat kohdassa Valinnat (Options) tekemästäsi valinnasta.

Huomautus • Jotta normatiivinen tietokerros näkyisi, kaikki kaaviossa näytettävät
käyrät on luotava samoilla L1- ja L2-asetuksilla, joita on käytetty sovellettavien
normatiivisten tietojen keräämisessä.
L1/L2

L1 ja L2 ovat esitettyjen ensisijaisten puhtaiden äänesten mitatut tasot.
tarkoittaa tasoa L1;

Kaksi keskihajontaa
kohinan pohjatason
yläpuolella
Yksi keskihajonta
kohinan pohjatason
yläpuolella

8.8

tarkoittaa tasoa L2.

Voit näyttää kerroksen yhdelle tai kahdelle vakiopoikkeamalle kohinan pohjatason yläpuolella
nähdäksesi, kuinka vaihteleva kohinan pohjataso on. Tätä voidaan käyttää eräänlaisena
mittausolosuhteiden laadun ilmaisimena tietylle vastekäyrälle. Suuret vakiopoikkeamat voivat
kertoa heikoista tai meluisista mittausolosuhteista. Pienet vakiopoikkeamat kertovat hiljaisista
olosuhteista, jolloin saadaan todennäköisesti luotettavampia tuloksia.

Kohinan pohjataso

Kohinan pohjataso saavutetaan keskimäärin 10 binillä (spektripisteellä) DP:n taajuuden
ympärillä.

Sisäistä kohinaa

Aluksi käytettävä keskimääräinen kohinataso mitattuna ilman simulaatiota.

Tietotaulukko
Tietotaulukossa näkyvät valitun pisteen tiedot tuloskaaviossa.

Tietyn kaavion pisteen tietojen tarkastelu:
•

Napsauta pistettä DP-käyrä (DP-gram)- tai DP I/O (DP I/O) -kaaviossa. DP-käyrän hiusristikot näyttävät kyseisen pisteen.
Pisteen tiedot näkyvät Spektri (Spectrum) -kaaviossa ja Tiedot (Data) -taulukossa.

DP-tiedot-taulukko
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Tietotaulukon sisältö
F2 (Hz)
(tai F1 (Hz))

Taajuus, jolla vääristymätulo havaitaan kaaviossa

Valinnat (Options) -kohdan DP-merkinnän sijainti (DP Plot Position) -kentän valinnasta riippuen
tietotaulukossa näkyy joko F1 tai F2. Oletusarvo on F2 - toisen stimulointitaajuuden taajuus.

GM (Hz)

Ensimmäisen ja toisen stimulointitaajuuden (√(F1*F2)) geometrinen keskiarvo

L1/L2 (dB)

Ensimmäisen ja toisen esitetyn stimulointitaajuuden mitattu taso (dB SPL).

DP1 (dB)
(tai DP2 (dB))

Käyrältä havaitun vääristymätulon mitattu taso
Valinnat (Options) -kohdan Näytettävä DP (Displayed DP) -kentän valinnasta riippuen Tiedot (Data)
-taulukossa näkyy joko DP1 ((2*F1) - F2) tai DP2 ((2*F2) - F1). Oletusarvo on DP1, joka on tyypillisesti
tukevin vääristymätulo.

NF (dB)

Kohinan pohjataso

SNR (dB)

Signaali-kohinasuhde (DP-NF), dB

Hyväksytty

Hyväksytty pyyhkäisymäärä Kohinan hylkäystaso (Noise Reject Level) -kentän perusteella kohdassa
Valinnat (Options) (Valinnat > (Options > )Otoakustiset emissiot > Yleistä (General), Mittaus >
Yleiset DP-määritykset (Measurement > Common DP configuration)).
Hyväksyttyjen ja hylättyjen pyyhkäisyjen määrä antaa kuvan mittausolosuhteiden laadusta.

Hylätty

Hylätty pyyhkäisymäärä Kohinan hylkäystaso (Noise Reject Level) -kentän perusteella kohdassa
Valinnat (Options).
Hyväksyttyjen ja hylättyjen pyyhkäisyjen määrä antaa kuvan mittausolosuhteiden laadusta.

Aika
Tulos

Kaikkien mittausten kesto valitussa pisteessä
Hyväksytty

tai Hylätty

: Pisteen tulos pistokohtaisten hyväksyntäkriteerien perusteella, jotka

mittausta varten on asetettu.

8.9

Historiallisten DP-tietojen tarkastelu
Capella² mahdollistaa aiemman istunnon aikana tallennettujen tietojen tarkastelun. Voit tarkastella historiatietoja
napsauttamalla työkalupalkin Historiatiedot (Historical Data)-kuvaketta. Näytölle avautuu Historiatiedot (Historical Data) valintaikkuna, josta voit valita yhden tai useamman käyrän aikaisemmista istunnoista. Valitut historialliset käyrät näkyvät
tuloskaaviossa samoin kuin Spektri (Spectrum)- ja Mittapään sovitus (Probe Fit) -kaavioissa, joten niitä on helppo vertailla
nykyiseen käyrään nykyisen istunnon aikana.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Historiatiedot (Historical Data) -valintaikkuna
B. Historiallinen käyrä

9

C. Uusi käyrä
D. Historiatiedot (Historical Data) -ruutu

Hetkellisten ja spontaanien OAE-arvojen
mittaaminen
TEOAE
TEOAE:t (Transient Evoked Otoacoustic Emissions) ovat simpukan synnyttämiä vasteita lyhyille äänisignaaleille, kuten
naksautuksille tai äänespurkauksille. On arveltu, että ne saattavat sopia erityisen hyvin simpukkahäiriöiden tunnistukseen,
etenkin seulontasovelluksissa.
OTOsuite-laitteessa voi määrittää joko naksautuksen tai äänespurkauksen käytettäväksi TEOAE-stimuluksena.
Äänespurkauksille voi määrittää stimuluksen taajuuden ja keston.

SOAE
SOAE:t (Spontaneous Otoacoustic Emissions) ovat emissioita, jotka syntyvät spontaanisti ilman stimulointia. Ne voidaan
mitata korvakäytävästä matalan tason kapeakaistaisina signaaleina. Niitä esiintyy vain noin puolessa normaalikuuloisista
korvista ja vain muutamilla taajuuksilla niissä korvissa, joissa niitä esiintyy. Siksi niiden kliinistä käyttökelpoisuutta pidetään
rajallisina, vaikka niillä voi olla vaikutuksia tutkimuksissa.

16
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Capella² suorittaa synkronoidun spontaanin OAE-tutkimuksen. Jotta testi olisi synkroninen, aikamerkin luomiseksi tarvitaan
stimulointia. Tämä aikamerkki tekee myös vaiheista yhtenäisiä spontaania emissiota varten, jolloin järjestelmä voi saavuttaa
keskimääräisen ja paremmankin signaali-kohinasuhteen. Stimulointi- ja mittausaika eivät vastaa toisiaan. Suositus on, että
synkronointistimulus olisi alle 60 kB SPL, jotta se ei vaikuttaisi spontaaneihin emissioihin. Kliinisissä tutkimuksissa on
todettu, että synkronoitu SOAE antaa saman tuloksen kuin puhtaasti spontaani mittaus.

9.1

TEOAE- ja SOAE-näytöt
TEOAE- ja SOAE-näyttö sisältävät molemmat samat peruselementit:

A. Ohjauspaneeli
B. Spektrivaste (Spectral Response) kaavio
C. Tilapäinen vaste (Temporal
Response) -kaavio

9.2

D. Mittapään sovitus (Probe Fit) - aika -kaavio
E. Mittapään sovitus (Probe Fit) - taajuus -kaavio
F. Selitys (Legend) -ruutu/Kerrokset (Overlays) -ruutu/Tiedot (Data) taulukko

TEOAE:n ja SOAE:n ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli sisältää kuusi mittauspainiketta, jotka voit määrittää eri tutkimusprotokollille.

TEOAE (TEOAE) -kohdassa voit muuttaa stimuluksen intensiteettitasoa. (Suositustaso on 80 dB.)
Sekä TEOAE (TEOAE)- että SOAE (SOAE)-kohdassa voi määrittää tuotavien hyväksyttyjen pyyhkäisyjen määrän sekä
mittauksen aikakatkaisujakson.
Kaikkien painikkeiden otsikkoa voi muokata.
Jotta pääset käyttämään mittauspainikkeen määritysvalikoita, napsauta pudotusvalikon painiketta mittauspainikkeen
oikealla puolella.

Otometrics - MADSEN Capella²
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9.3

Spektrivaste (Spectral Response) -kaavio
TEOAE- ja SOAE-tutkimuksilla kerätään tietoja koko taajuusspektristä samanaikaisesti. Spektrivaste (Spectral Response)kaaviossa näkyvät otoakustiset emissiot taajuuden funktiona.
TEOAE-tutkimuksen tiedot voidaan näyttää joko viiva- tai pylväsdiagrammina. Jokainen pylväsdiagrammin pylväs esittää
keskiarvoa kaistalla ominaistaajuuden ympärillä, joka mainitaan pylvään alapuolella.

TEOAE-spektrivaste - Viiva- ja pylväsdiagrammi
SOAE-tutkimuksessa tiedot näytetään käyränä. SOAE-kriteerit (SOAE criteria) -kentän sisällön avulla määritetään, mitkä
huippuarvot merkitään automaattisesti SOAE-arvoiksi.

SOAE-spektrivaste
Sekä TEOAE- että SOAE-tutkimuksessa kohinan pohjataso näkyy kaaviossa varjostettuna alueena. Selitys (Legend) -ruudussa
tehdystä valinnasta riippuen kaaviossa voi näkyä useamman kuin yhden mittauksen spektrivaste ja vastaava kohinan
pohjataso.

9.4

Tilapäinen vaste (Temporal Response) -kaavio
Tilapäinen vaste (Temporal Response) -käyrä näyttää OAE-tason eri ajankohtina.
TEOAE-tutkimuksessa käytetään kahta muistipaikkaa - puskureita A ja B. Pyyhkäisyt tallennetaan ja niille määritetään
keskiarvot puskureissa A ja B.

18
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Tilapäinen vaste (Temporal Response) -käyrältä voit valita kahdesta eri näkymästä kahden puskurin tietojen näyttämiseksi.
Molemmissa näkymissä näkyy kaksi käyrää:
•

Signaali/kohina (Signal/Noise) -näkymässä näkyy yksi käyrä signaalitasolle ja toinen kohinatasolle. Signaali
lasketaan kaavalla (A+B)/2 ja kohina kaavalla (A-B)/2.

•

9.5

A/B-puskurit (A/B buffers) -näkymässä näkyy yksi käyrä A-puskurille ja yksi B-puskurille.

Mittapään sovitus OAE:ssä
Mittapään sovituskaaviot ja mittapään sovitustoiminnot, katso Mittapään sovitus OAE:ssä ► 13.

9.6

OAE:n Selitys (Legend) -ruutu
Katso lisätietoja OAE:n Selitys (Legend) -ruudusta kohdasta OAE:n seliteruutu ► 13.

9.7

Kerrokset - TEOAE ja SOAE
Kerrokset (Overlays) -ruudussa voit määrittää, onko spektrivastekäyrä varjostettu.

9.8

Tiedot (Data) -taulukko - TEOAE
Tiedot (Data)-taulukossa näkyvät valitun mittauskäyrän tiedot taajuuksia 1000, 1500, 2000, 3000 ja 4000 Hz ympäröivillä
taajuuksilla.

TEOAE Tiedot (Data) -taulukko

Tiedot (Data) -taulukon sisältö
Tiedot (Data) -taulukko sisältää seuraavat tiedot kustakin taajuuskaistasta sekä yleisesti.
Korrelaatio (%)
(Correlation (%))

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

Otometrics - MADSEN Capella²

A- ja B-puskureiden välinen korrelaatio. Suuri korrelaatio tarkoittaa vahvaa vastetta.
Vastaavalla taajuuskaistalla mitattujen emissioiden taso.
Vastaavalla taajuuskaistalla mitattu signaali-kohinasuhde.
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Hyväksytty

9.9

(Accepted)

Hyväksytty pyyhkäisymäärä Artefaktin hylkäystaso (Artifact Reject Level) -kentän perusteella kohdassa
Valinnat (Options) (Valinnat > (Options > )Otoakustiset emissiot > Yleistä (General), Mittaus >
(Measurement > ) Yhteiset TEOAE- ja SOAE-määritykset (Common TEOAE and SOAE Configuration)).

Hylätty
(Rejected)

Hyväksyttyjen ja hylättyjen pyyhkäisyjen määrä antaa kuvan mittausolosuhteiden laadusta.
Hylätty pyyhkäisymäärä Artefaktin hylkäystaso (Artifact Reject Level) -kentän perusteella kohdassa
Valinnat (Options).

Aika (Time)

Hyväksyttyjen ja hylättyjen pyyhkäisyjen määrä antaa kuvan mittausolosuhteiden laadusta.
Mittauksen kesto.

Tiedot (Data) -taulukko - SOAE
Tiedot (Data)-taulukossa luetellaan kaikki SOAE-arvot, jotka on tunnistettu SNR-minimiarvon mukaan, joka on valittu SOAEkriteerit (SOAE criteria) -kohdassa.

SOAE Tiedot (Data) -taulukko

Tiedot (Data) -taulukon sisältö
Tietotaulukko sisältää yhden rivin kutakin SOAE-arvoa kohden ja seuraavat arvot:
Taajuus, jolla SOAE on tunnistettu.
F (Hz) (F (Hz))
Taso (dB) (Level
(dB))

SOAE-arvon taso.

Kohina (dB)

Melutaso SOAE:n taajuudella.
(Noise (dB))
SNR (dB) (SNR
Signaali-kohinasuhde SOAE:n taajuudella.
(dB))
Koko mittaukseen sovelletaan seuraavia tietoja:

Hyväksytty
(Accepted)

Hyväksytty pyyhkäisymäärä Artefaktin hylkäystaso (Artifact Reject Level) -kentän perusteella
kohdassa Valinnat (Options) (Valinnat > (Options > )Otoakustiset emissiot > Yleistä (General),
Mittaus > (Measurement > ) Yhteiset TEOAE- ja SOAE-määritykset (Common TEOAE and SOAE
Configuration)).
Hyväksyttyjen ja hylättyjen pyyhkäisyjen määrä antaa kuvan mittausolosuhteiden laadusta.

Hylätty
(Rejected)

Hylätty pyyhkäisymäärä Artefaktin hylkäystaso (Artifact Reject Level) -kentän perusteella kohdassa
Valinnat (Options).
Hyväksyttyjen ja hylättyjen pyyhkäisyjen määrä antaa kuvan mittausolosuhteiden laadusta.

Aika (Time)

20

Mittauksen kesto.
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Huolto, puhdistus ja ylläpito
Huolto
Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan
laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi
yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta.

Varoitus • Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

Puhdistus
Käytä pehmeää, kostutettua kangasta ja pientä määrää pesuainetta laitteen puhdistamiseen.

Tärkeää • Noudata laitoksen käytäntöjä laitetta puhdistaessasi. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita, jotka saattavat
vahingoittaa muovikoteloa. Älä päästä puhdistusliuosta elektroniikkaosien ja liitinten sisään.

Huolto
Huoltoteknikon tulee kalibroida Capella² kerran vuodessa tai mittapään ja vahvistimen vaihdon yhteydessä.

OTOsuiten ohjelmistopäivitykset
Saat OTOsuite-ohjelmiston uusimman version lataamalla sen osoitteesta www.natus.com tai ottamalla yhteyden
paikalliseen jälleenmyyjääsi.

11

Muut viitteet
Jos haluat lisätietoja, tutustu OTOsuiten Online-ohjeeseen, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot Capella²-laitteesta ja
Otoakustiset emissiot -moduulista sekä muista OTOsuite-tuotteista.
Katso OTOsuite -asennusohjeet oppaasta OTOsuite Asennusopas OTOsuite -asennustietovälineellä.

12

Tekniset tiedot
Liikkuvuusaste

Siirrettävät laitteet

Arvioitu käyttöikä

5 vuotta valmistuspäivästä lukien

Standardit
Turvallisuus:

Otometrics - MADSEN Capella²

Luokka I (IEC 60601-1); Tyyppi BF (IEC 60601-1); IPXO - Tavalliset laitteet (IEC 60601-1)
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Käyttöympäristö
Lämpötila:

15–35 ºC (59–95 ºF)

Suhteellinen kosteus:

15 - 90 % 40 °C:n lämpötilassa, kondensoitumaton

Varastointi ja käsittely
Lämpötila:

0...+50 ºC (32...+122 ºF)

Suhteellinen kosteus:

< 95 %, kondensoitumaton

Sähkötiedot
Nimellinen tulovirta:

0,5 A

Nimellinen tulojännite:

Nimellinen: +5 V DC; Hyväksyttävä alue: 4,30–5,50 V

Tietokoneen virtalähde
Tietokoneessa, johon Capella² on liitetty, on oltava maadoitettu virtalähde

Tekniset tiedot - ER-10D-mittapää
Liitin

8-nastainen mini-DIN

Kaapelin pituus

1,83 metriä

Nettopaino

noin 100 grammaa

Maksimilähtö

109 dB SPL - 64 dB SPL (taajuudesta riippuen), mitattuna Zwislockin koplerilla

Tekniset tiedot - OAE-järjestelmä
OAE-vahvistin Capella² -laitteen sisällä sisältää alipäästösuodattimet, ylipäästösuodattimet ja vahvistusasetukset, joita
käytetään otoakustisten emissiotallenteiden noutamiseen ER-10D OAE-mittapäältä OTOsuite-sovellukseen.
Yleiset tekniset tiedot
Stimulustaajuuden tarkkuus

1%

Mittauksen tarkkuus

+/- 1 dB SPL

Vahvistus (x1000)

100 DPOAE, 100–10,000 TEOAE

DPOAE, normaali taajuustila

22

FFT-tarkkuus

9,78125 Hz

Taajuusalue

500 Hz - 10000 Hz
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TEOAE-tila

12.1

FFT-tarkkuus

39,125 Hz

Tiedonkeräysikkunan pituus

25,56 ms

Tiedonkeräystaajuusalue

450 Hz - 5000 Hz

Lisävarusteet
•

ER-10D OAE-mittapää

•

USB-johto

•

Seinäkiinnityssarja (valinnainen)

Kertakäyttöiset varusteet
Kohde

Osanro

Kpl
aloituspakkauksessa

Uudelleenjärjestettävä määrä

MADSEN Capella² Aloituspakkaus

8-6942800

ER-10D OAE-mittapään kärjet

1-1273400

4

4

Mittapään puhdistustyökalu

1-0805300

1

1

3-6 mm:n punainen puinen kärki

8-6832300

4

100

4 mm keltainen

8-6832301

4

100

5 mm sininen

8-6832302

4

100

6 mm vihreä

8-6832303

4

100

7 mm keltainen

8-6832304

4

100

8 mm punainen

8-6832305

4

100

1

Korvatipit - Muoviset (katso myös Korvatipit
► 7)

Otometrics - MADSEN Capella²
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Kohde

Osanro

Kpl
aloituspakkauksessa

Uudelleenjärjestettävä määrä

9 mm sininen

8-6832306

4

100

10 mm vihreä

8-6832307

4

100

8-6832308

4

50

Korvatipit - Vaahtoa (katso myös Korvatipit ►
7)
14 mm keltainen

13

Jälleenmyyjä
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Tanska
+45 45 75 55 55
www.natus.com

14

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

Valtuutettu edustaja
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Haag
Alankomaat

24

Otometrics - MADSEN Capella²

Käyttöopas

15

Valmistajan vastuu
Natus Medical Denmark ApS ja valmistaja, Intelligent Hearing Systems, ovat vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta,
luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja tai
valmistajan valtuuttama henkilö.

•

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

•

laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien laitteiden
käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
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Varoitukset
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava oppaassa kuvattavien laitteiden ja ohjelmistojen
turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Paikallisia viranomaismääräyksiä on myös aina noudatettava.
1. Sähköiskuriskin välttämiseksi tämä laite tulee kytkeä ainoastaan suojamaadoitettuun verkkovirtaan.
2. Laitoksenne biolääketieteellisen suunnitteluosaston on testattava järjestelmä vuotovirran varalta.
Laitoksenne biolääketieteellisen osaston on varmistettava, että vuotovirtatestin tulokset ovat alueenne vaatimusten
mukaiset.
Järjestelmä on testattava perusteellisesti ennen potilaiden liittämistä siihen.
Verkkoon yhdistetyt tietokoneet on testattava vuotovirran varalta niiden ollessa yhteydessä verkkoon. Verkkoyhteys voi
vaikuttaa kokonaisvuotovirtaan.
3. Älä käytä laitetta syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa ympäristössä.
4. Järjestelmää ei ole suojattu defibrillaattoreilta. Irrota potilasliitännät ennen defibrillaatiota. Testaa järjestelmä
defibrillaation jälkeen vuotovirtojen varalta turvallisuuden varmistamiseksi.
5. Haitallista sähköntuotantoa saattaa esiintyä. Tätä laitetta saa käyttää vain pätevä henkilökunta.
Käyttäjä ei saa koskea mihinkään sähköjohtoihin ja potilaaseen samanaikaisesti.
Potilasliitäntöjä ei ole tarkoitettu koskettamaan suoraan sydämeen, vaikka niissä onkin sähköeristys.
6. Lue kohdan Kokoaminen Capella² ► 5 asennusohjeet ja noudata niitä järjestelmää asentaessasi tai siirtäessäsi.
7. MADSEN Capella² -laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen laitteen käyttöön ja sen
periaatteiden tuntemiseen. Sertifioidun audionomin tai otoakustisiin emissioihin perehtyneen laillistetun lääkärin on
tarkastettava kaikki tulokset.
8. Älä puhdista korvakäytävää, ellet ole virallinen audiologi tai lääkäri, jolla on koulutus tähän tehtävään. Jos toimenpide
tehdään virheellisesti, se voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuulon menetyksen.
9. Laitteen yhdistämiseen muihin osiin tai ulkoisiin tarvikkeisiin käyttöohjeissa kuvatuilla tavoilla on käytettävä ainoastaan
jälleenmyyjän toimittamia kaapeleita.
10. On tärkeää noudattaa hygieenisiä varotoimia, joiden avulla asiakkaat suojataan ristikontaminaatiolta. Laitos/sairaalakohtaisia infektioita estäviä käytäntöjä on ehdottomasti noudatettava.
11. Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa Käyttötarkoitus
kerrottuihin tarkoituksiin.
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12. Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi vahingoittaa
instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.

Varoituksia
1. Älä käytä laitetta, jos johdoissa tai pistokkeita on vaurioita. Tarkasta kaikki liitäntäjohdot säännöllisin väliajoin
hankautumien tai muiden vaurioiden varalta.
2. Kun liität kaikki kaapelit, älä käytä liittämiseen liikaa voimaa; laitteisto voi vaurioitua.
3. Lue käyttöohjeessa annetut ohjeet ja noudata niitä laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.
4. Kun sähköistä laitetta kytketään laiteeseen MADSEN Capella², on huomioitava että muut laitteet, jotka eivät täytä
samoja turvallisuusvaatimuksia kuin laite MADSEN Capella² voivat heikentää järjestelmän yleistä turvallisuustasoa.
5. Kytke kaikki laitteen osat pois päältä ja irrota ne sähköverkosta huolto- ja puhdistustöiden ajaksi.
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Huomautuksia sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta (EMC)
•

MADSEN Capella² on osa sähköistä lääkintälaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset. Tästä syystä
tässä asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

•

Kannettavat korkeataajuusviestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, saattavat häiritä MADSEN Capella² toimintaa.
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
MADSEN Capella² on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen MADSEN Capella² käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

Yhteensopivuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

MADSEN Capella² käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen

CISPR 11

radiotaajuiset häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä
niiden lähettyvillä oleville elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt

Luokka B

MADSEN Capella² sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien

CISPR 11

asuinrakennukset ja tilat, jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista
asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2

Ei sovelleta

Jännitteen vaihtelut/välkyntä IEC 61000-

Ei sovelleta

3-3

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
MADSEN Capella² on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen MADSEN Capella² käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

+/- 6 kV liitin

+/- 6 kV liitin

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattioissa käytetään

+/- 8 kV ilma

+/- 8 kV ilma

synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30 %.

3 A/m

3 A/m

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista tyypilliselle sijainnille

testitaso

Sähköstaattinen
purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2
Verkkotaajuus
(50/60 Hz)

tyypillisessä kaupallisessa tai sairaalaympäristössä.

magneettikenttä
IEC 61000-4-8

Huomautus • U T on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä
MADSEN Capella² on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen MADSEN Capella² käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

3 V/m

Kannettavia ja siirrettäviä

testitaso
Säteilevä radiotaajuus

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2.5 GHz

radiotaajuusviestintävälineitä ei saa käyttää
lähempänä mitään laitteen MADSEN
Capella² osaa kaapelit mukaan lukien kuin
suositusetäisyys, joka on laskettu lähettimen
taajuuteen sovellettavasta yhtälöstä.
Suositusetäisyys:
d = 1,2

taajuuksille 80 MHz - 800 MHz

d = 2,3

taajuuksille 80 MHz - 2,5 GHz,

jossa P on lähettimen maksimilähtöteho
watteina (W) lähettimen valmistajan
ilmoituksen mukaan, ja d on suositeltu
erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien
kenttävoimakkuudet sähkömagneettisen
asennustutkimuksen a mukaan eivät saa
ylittää kunkin taajuusalueen vaatimustasoa.
b

Tällä symbolilla merkityn laitteen
läheisyydessä voi esiintyä häiriöitä:

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FMradiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien
sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos tiloissa, joissa MADSEN Capella²-laitetta
käytetään, mitatut kenttävoimakkuudet ylittävät yllä annetut radiotaajuuden suositusrajat, MADSEN Capella²-laitetta on tarkkailtava normaalin käytön
varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimenpiteet kuten MADSEN Capella²-laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen
paikkaan saattavat olla tarpeen.
b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz - 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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Suositusetäisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja MADSEN Capella²-laitteen välillä
MADSEN Capella² on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai MADSEN
Capella²-laitteen käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden
(lähettimet) ja laitteen MADSEN Capella² välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti.

Lähettimen maksiminimellisottoteho
W

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan,
m
80–800 MHz

800 MHz – 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

Muiden kuin yllä esitetyille maksimivirroille mitoitettujen lähettimien suositusetäisyys metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen lähettimen taajuudelle
sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen maksiminimellisulostulovirta watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Symbolien määritelmät
Lue varoitukset ja huomautukset käyttöoppaasta.

Katso käyttöohjeesta.

Seuraa käyttöohjeita.

Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY ja RoHS-direktiivin (2011/65/EY) mukainen.

IEC60601-1 tyypin BF vaatimusten mukainen.
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Sähkö- ja elektroniikkaromusta (WEEE) annetun direktiivin 2002/96/EY mukainen laite.
Kaikki elektroniikka- ja sähkölaitteet, akut ja paristot on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne
poistetaan käytöstä. Nämä vaatimukset koskevat koko Euroopan unionia. Näitä tuotteita ei saa hävittää
lajittelemattoman kaatopaikkajätteen mukana.
Voit palauttaa laitteen ja lisälaitteet Otometrics ille tai mille tahansa Otometrics-jälleenmyyjälle. Voit myös
ottaa yhteyden paikalliseen jäteyhtiöön, joka kertoo lisää laitteiden hävittämisestä.
Älä käytä uudelleen.

Käytetään virheviesteissä, jos ohjelmisto ei toimi. Katso tarkat tiedot valintaikkunasta.
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