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Eszközleírás
A MADSEN Capella² hordozható otoakusztikus emissziómérő (Otoacoustic Emission – OAE) készülék. A(z) OTOsuite
Otoakusztikus emissziók modul segítségével működtetheti a(z) Capella² eszközt. A(z) Capella² nem működik a(z) OTOsuite
szoftver nélkül.

2

Felhasználási terület
A MADSEN Capella² és az OTOsuite Otoakusztikus emissziók modul rendeltetése a páciensek szűrésének és
diagnosztikájának ellátása otoakusztikus emissziós technikákkal. A Capella² és az Otoakusztikus emissziók modul együttes
használatának szerepe segítséget nyújtani a halláskapcsolatos rendellenességek diagnózisában, továbbá eszközt biztosítani
azon állapotok kiértékeléséhez, amelyek befolyásolják a hallásingerekre válaszként adott otoakusztikus emissziót.
A Capella² bármilyen életkorú páciens vizsgálatára alkalmas. Az használata kórházban, ápolási intézményben, klinikán,
audiológusi rendelőben vagy egyéb megfelelő környezetben dolgozó, képzett szakemberek számára javasolt. Az
Otoakusztikus emissziók kutatási és diagnosztikai komponenseit használhatják kutatók és hallgatók is a mért otoakusztikus
emisszió használhatóságának és hatásainak értékeléséhez.
A készülék használatának nincs ismert ellenjavallata.

3

Tipográfiai konvenciók
A Figyelmeztetés, Vigyázat és Megjegyzés használata
A szoftver és az eszköz biztonságos és helyes használatára vonatkozó figyelemfelhívás érdekében a kézikönyvben a következő
figyelmeztető kijelentések szerepelnek:

Figyelem • Azt jelzi, hogy fennáll a halál vagy súlyos sérülés veszélye a felhasználó vagy a páciens számára.

Vigyázat • Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a páciens sérülésének veszélye, illetve az adatok vagy a készülék
károsodásának veszélye.

Megjegyzés • Azt jelzi, hogy különös figyelmet kell tanúsítani.

A felhasználói dokumentumok ingyenes, nyomtatott példányáért forduljon az Otometrics (www.natus.com).
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Kicsomagolás
1. Óvatosan csomagolja ki a berendezést.
A készülék és tartozékai kicsomagolásakor célszerű megtartani a szállításhoz használt csomagolóanyagokat. Amennyiben
a készüléket szervizelés céljából el kell küldeni, az eredeti csomagolóanyag megvédi azt a szállítási stb. sérülésektől.
2. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e.
Amennyiben a berendezés sérült, ne helyezze üzembe azt. Segítségért forduljon a helyi forgalmazóhoz.
3. A rakjegyzék ellenőrzésével győződjön meg róla, hogy valamennyi alkatrészt és tartozékot megkapta. Ha a csomagja
hiányos, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
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Capella² összeszerelése
Vigyázat • Mielőtt a OTOsuite berendezést PC-hez csatlakoztatja, telepítse a MADSEN Capella² programot.

1. Győződjön meg arról, hogy az OTOsuite telepítve van a számítógépre.
A(z) OTOsuite telepítési utasításait illetően lásd: OTOsuite Telepítési útmutató. Ez a(z) OTOsuite telepítő
adathordozóján található.
2. Kapcsolja ki a számítógépet.

Figyelem • A Capella² egység a számítógép USB-portjából veszi fel a tápfeszültséget. Mindenképpen a számítógép
KIKAPCSOLT állapotában csatlakoztassa az eszközt, majd kapcsolja be a számítógépet a hardverillesztő
programok telepítéséhez.

A Capella² gyárilag teljesen összeszerelve érkezik. Az OTOsuite telepítését követően elegendő egyszerűen
csatlakoztatni a kábeleket.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. USB-kábel: Csatlakozása számítógéphez
B. OAE-szonda: 8 tűs mini DIN-csatlakozó

C. Tápellátás jelzőfénye
D. Szonda tesztüreg

3. Csatlakoztassa az ER-10D OAE szondát a Capella² eszközhöz. Győződjön meg arról, hogy csak a rendszerhez kapott
szondát használ, ugyanis a rendszer kizárólag a hozzá szállított szonda használatához van kalibrálva.
4. Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a Capella² USB-portjához, a másik végét pedig a számítógép valamely USBportjához.
5. Kapcsolja be a számítógépet.

MADSEN Capella² kikapcsolása
A Capella² kikapcsolásához húzza ki az USB-kábelt a számítógépből, vagy kapcsolja ki a számítógépet.

5.1

ER-10D OAE szonda

A. Előerősítő doboz
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B.
C.

Szondakábel csatlakozója
Szondacsúcs
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Figyelem • Ne csatlakoztassa ezt az egységet semmilyen más készülékhez.

Figyelem • Soha ne kapcsolja a szondát pácienshez fülcsúcs nélkül.

A szondacsúcs eltávolítása:
•

Kisméretű, hegyes tárgy (pl. toll vagy kis csavarhúzó) segítségével tolja be a szondamikrofon tokozásának hátulján
található, jobb és bal oldali bütyköket úgy, hogy minden rögzítőfül kioldódjon.

•

Csúsztassa le a szondacsúcsot a szonda elülső részéről, és dobja ki.

A szondacsúcs cseréje:

Vigyázat • Ha a szondacsúcs nincs teljesen és megfelelően behelyezve, az ER-10D szonda nem jól működik.

1. Illessze a cserecsúcsot a szonda elülső részéhez. A csúcs csak egyetlen helyzetben illeszkedik.
2. Ha a szondacsúcs nem rögzül szilárdan a szondára, távolítsa el a szondacsúcsot, és végezze el újra az illesztést.
3. Finoman nyomja meg a rögzítőfüleket, hogy a helyükre pattanjanak. A füleknek bele kell simulniuk a szondatestbe.

5.2

Fülcsúcsok
Az eszköz fülcsúcsok alkalmazásával éri el a tömítettséget a hallójáratban, ez akadályozza meg, hogy a zajok befolyásolják a
stimulust, illetve üreget hoz létre a stimulus számára a megfelelő szint biztosítása érdekében.

Habszivacs fülcsúcsok: OAE 14 mm

Különféle fülcsúcsok: az ábrán 4 mm-es, 7 mm-es és 9 mm-es változat látható; OAE-szondához.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Gyermekgyógyászati fülcsúcs (sárga); OAE-szondához.

Vigyázat • Újrafelhasználása tilos.

Csak sérülésmentes bőr
A fülcsúcsokat kizárólag külsőleg, sérülésmentes bőrfelületen szabad használni. Ne használja fertőzött bőrfelületen.

Túlérzékenység kockázata
Az Otometrics által kínált összes fülcsúcs hipoallergén anyagból készül. Ezek a termékek nem tartalmaznak latexet.

Vigyázat • A helytelen méretű csúcs elégtelen tömítést eredményezhet, ami zajproblémákat vagy alacsonyabb
hangerőszintű stimulust okozhat vizsgálat közben.

Figyelem • Soha ne kapcsolja a szondát pácienshez fülcsúcs nélkül.

6

Vizsgálati előkészületek
Környezeti és pácienstől származó zaj
Minimalizálja a környezeti zajt. Az együttműködő pácienst meg lehet kérni arra, hogy ne mozogjon, illetve nyeljen a
vizsgálat alatt. A páciens vegyen fel olyan testhelyzetet, amelynél minimális a légzési zaj.

Kliens állapota
Általában akkor a legjobbak a vizsgálat körülményei, ha a kliens csendben ül vagy fekszik.

Műszer előkészítése
Tisztítsa meg a készülék összes olyan részegységét, amely korábban hozzáért más klienshez. Minden esetben használjon új és
tiszta fülcsúcsot.
Kapcsolja be a készüléket, és indítsa el az OTOsuite programot.

Figyelem • Kapcsolja be a készüléket, mielőtt a szondát behelyezi a páciens hallójáratába.
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Figyelem • Ha szemmel látható sérülést talál vagy a szoftver problémát észlel, egyetlen pácienst se vizsgáljon meg
mindaddig, amíg a problémát el nem hárította a berendezés gyártója vagy valamely hivatalos szervizműhely.

Fülvizsgálat
A külső hallójárat és a dobhártya otoszkópos vizsgálata javasolt a szondaillesztés előtt annak megállapítása érdekében, hogy
lehetséges-e a megfelelő szondatömítettség elérése. A hallójáratban található folyadék vagy szennyeződés
megakadályozhatja az OAE észlelését.

Figyelem • Ne tisztítsa ki a hallójáratot ha nem rendelkezik audiológus szakképesítéssel vagy ha orvosként nem
képezték ki erre az eljárásra. Az ügyfél súlyos sérülését és halláskárosodását okozhatja, ha az eljárást nem megfelelően
végzik el.

6.1

A szonda elhelyezése a páciensen
A jól sikerült szondailleszkedés optimálissá teszi a stimulus lejátszását, egyúttal csökkenti a környezeti zajt a hallójáratban.
1. Helyezze a fülcsúcsot teljesen a szondacsúcsra. Soha ne kapcsolja a szondát pácienshez fülcsúcs nélkül.
2. Az előerősítő dobozt rögzítse a ruházathoz vagy az ágyneműhöz a doboz rögzítőkapcsai segítségével.
A megfelelő vizsgálat érdekében a szondának stabilnak kell lennie az adatrögzítés teljes időtartama alatt.
3. Helyezze a szondát gyengéden, de határozottan a hallójáratba.

Megjegyzések:
•

Csak megfelelően képzett egyén végezheti a fülcsúcs behelyezését.

•

Fontos, hogy keresztfertőzések elkerülése érdekében higiénés óvintézkedéseket
tegyenek. Tartsák be az adott munkahely meglévő fertőzésvédelmi előírásait.

•

Ne tisztítsa ki a hallójáratot ha nem rendelkezik audiológus szakképesítéssel vagy
ha orvosként nem képezték ki erre az eljárásra. Az ügyfél súlyos sérülését és
halláskárosodását okozhatja, ha az eljárást nem megfelelően végzik el.

•

Csak megfelelő, az ER-10D szondához készült fülcsúcsot szabad használni.

•

A csúcsnak hézagmentesen kell illeszkednie a hallójáratba a tömítettség
érdekében.

•

A csúcs nem lötyöghet, de nem is bújhat túl mélyre a hallójáratban.

Ábra 1

ER-10D OAE-szonda
habszivacs fülcsúccsal

Figyelem • A fülcsúcsok nem használhatók fel újra.

Otometrics - MADSEN Capella²
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7

Otoakusztikus emissziók mérése Capella² segítségével
Az otoakusztikus emissziók amplitúdója kicsi, rögzítésükhöz a Capella² a szondán belüli rendkívül érzékeny mikrofont használ.
A felvevőmikrofon érzékenysége miatt a környezeti zaj és a páciens által keltett zaj (pl. beszélgetés, köhögés, sírás)
megnehezíti az OAE emisszió észlelését. Alkalmas vizsgálati környezet és megfelelően illeszkedő szonda szükséges a sikeres
OAE-mérésekhez. A hallójáratban található szennyeződés szintén bonyolítja az OAE felvételét. Az OAE rögzítésére hatással
van a dobhártya és a középfül fizikai állapota is. Ezen elemek bármelyikének normálistól eltérő állapota (pl. a középfül
gyulladása) visszavetheti az OAE rögzítés hatékonyságát.

8

Disztorziós termék OAE mérése
A DPOAE emissziók a csiga által előállított válaszok, amelyek kiváltó oka a fület ért kéthangú stimuláció. A DPOAE emissziók
a legtöbb egészséges fül esetében keletkeznek, és segítségükkel értékelhető a csiga működése.Mindkét alkalmazott
tisztahangos stimulust a frekvenciája és a hangintenzitása vagy szintje jellemzi. A csiga által létrehozott disztorziós termékek
a két stimulálási (F1 és F2 jelölésű) frekvencia, illetve a vonatkozó intenzitások vagy hangerőszintek (L1 és L2) együttes
hatásai. A legnagyobb disztorziós termék megjelenési frekvenciája az F1 kétszeresének és az F2-nek a különbsége: ((2*F1) –
F2).

DP-gram
Beolvasás közben a Capella² képes egyetlen, illetve több DPOAE frekvenciapárt is vizsgálni a felhasználói specifikációknak
megfelelően. A két stimulálási frekvencia közti kapcsolat, az F2/F1 arány meghatározható az egyik frekvencia és az arány
megadásával (és a rendszerre bízva a második frekvencia kiszámítását), illetve az F1 és az F2 frekvencia közvetlen
megadásával. A stimulálási jelek hangerősségszintjét (L1 és L2) szintén a felhasználó választhatja ki minden egyes
végrehajtott vizsgálat esetében.

DP bemenet/kimenet
A DP I/O képernyő segítségével zajlik a páciens meghatározott frekvenciára adott válaszának rögzítése különböző intenzitási
szinteken.

8.1

A DP Otoakusztikus emissziók képernyői
A DP-gram és a DP bemenet/kimenet képernyő ugyanazokat az alapvető elemeket tartalmazza:

10
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DP-gram

A. Vezérlőpanel
B. Eredménygrafikon: DP-gram vagy DP
bemenet/kimenet grafikon
C. Spektrum grafikon

D. Szonda illesztése – Idő diagram
E. Szonda illesztése – Frekvencia diagram
F. Jelmagyarázat doboz/Átfedések doboz/Adatok táblázat

DP I/O

A. Vezérlőpanel
B. Eredménygrafikon: DP-gram vagy DP
bemenet/kimenet grafikon
C. Spektrum grafikon

Otometrics - MADSEN Capella²

D. Szonda illesztése – Idő diagram
E. Szonda illesztése – Frekvencia diagram
F. Jelmagyarázat doboz/Átfedések doboz/Adatok táblázat
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8.2

Vezérlőpanel DP-gram és DP I/O vizsgálatoknál
A vezérlőpanelen hat mérési gomb található, amelyek különféle vizsgálati protokollokhoz konfigurálhatók.
A DP-gramvizsgálatoknál megadhatja az F1 és az F2 intenzitásszintet, a vizsgálandó frekvenciákat, valamint a pásztázás
irányát.

Megjegyzés • Az F2 minimum- és maximumértékének 500 Hz és 10 000 Hz közé kell esnie. Ha az érvényes
tartományon kívüli értéket ad meg, hibajelzés jelenik meg:

(Egyszerű frekvenciaválasztás) vagy * (PrecisePoints

beállítások). Ha a párbeszédpanelt a meglévő hibajelzés ellenére bezárja, a változtatásokat nem menti a rendszer.

A DP bemenet/kimenetvizsgálatnál megadhatja az F2 frekvenciát és a vizsgálandó szintek tartományát, az L1 és az L2 közti
különbséget, a vizsgálati szintek közti intervallumot, valamint a pásztázás irányát.

Megjegyzés • Minden vizsgálati szintnek 15 és 75 dB közé kell esnie. Ha például a beírt érték 20 a Minimum (L1)
mezőben és -10 a Relatív az L1-hez képest-hez képest mezőben, a párbeszédpanel alján megjelenő üzenet jelzi, hogy
a szint kívül esik a tartományon, ugyanis ez a beállítás az L2 esetében 10 dB-t eredményezne, amely szint nincs a
tartományon belül.
Emellett az OTOsuite legfeljebb 20 szint mérését teszi lehetővé. Ha a megadott lépésköz több szintet eredményezne, a
párbeszédpanelen üzenet jelenik meg.
Ha a párbeszédpanelt a meglévő hibajelzés ellenére bezárja, a változtatásokat nem menti a rendszer.

Minden gomb esetében lehetőség van a gomb feliratának szerkesztésére. Lehetőség van megadni az egyes pontok, illetve a
teljes vizsgálat elfogadási kritériumait is.
Adott mérési gomb konfigurációs menüinek eléréséhez kattintson a mérési gombtól jobbra található legördülő lista
gombjára.

8.3

DP-gram és DP I/O vizsgálatok Eredmények diagramja
A DP-gram vizsgálat feljegyzi a rögzített szintek disztorziós termékeit különféle frekvenciákon. A DP I/O vizsgálat feljegyzi a
rögzített frekvenciák disztorziós termékeit különféle szintek esetén.
Az eredmények diagramja (DP-gram vagy DP bemenet/kimenet diagram) megjeleníti a mért disztorziós terméket minden
egyes vizsgált pont esetében.
Több mérés is megjeleníthető az eredménydiagramon a Jelmagyarázat dobozban kiválasztott beállításoktól függően. Az
egyéb információk – például a zajpadló és a normál szórás – is szerepelhetnek a diagramon a megfelelő átfedések választása
esetén.
Az eredmények diagramján megjelenő disztorziós termék válasz függ a Megjelenített DP mező értékétől (Opciók >
Otoakusztikus emissziók,Nézet, Egyéb). Alapértelmezés szerint a DP1 ((2*F1) – F2) jelenik meg minden egyes
frekvenciamérésre vonatkozóan, de lehetőség van a DP2 ((2*F2) – F1) kiválasztására is.

Pont újramérése
DP-gram, illetve DP I/O vizsgálat befejezését követően lehetőség van a görbe valamely pontjának újramérésére. Kattintson
jobb oldali egérgombbal az újramérni kívánt pontra, majd kattintson a Pont újramérése elemre.
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8.4

A Spektrum diagram
A Spektrum diagramon szerepelnek a DP-gram aktuálisan kiválasztott pontjához tartozó eredmények.
A. A kijelölt DP jel-zaj
aránya

Az L1 és az L2 a lejátszott elsődleges tisztahangok mért szintje. A mért szint eltérhet a választott szinttől, ha a szonda
elzáródott, ha a rendszert nem kalibrálták megfelelően, illetve állóhullámok kialakulásakor.
DP1 ((2*F1) – F2) és DP2 ((2*F2) – F1) a két kapott disztorziós termék.

8.5

Szondaillesztés OAE esetében
Minden egyes mérés elején és végén az Otoakusztikus emissziók szoftver ellenőrzi a fülcsúcs és a szondaszerkezet
illeszkedését a fülben. A rendszer 500 Hz-es hangot játszik le, és megméri a hallójárat térfogatát. Ennek alapján a szoftver
meghatározza, hogy a szonda kikerült-e a fülből, eltömődött-e vagy rendben van-e. Ha a szonda nincs megfelelően
behelyezve vagy elzáródott, párbeszédpanel jelenik meg. Igazítsa meg a szondát, és próbálkozzon újra.
Egyes pácienseknél előfordulhat, hogy nincs mód megfelelő illeszkedést elérni. Ilyen esetben csökkentse a külső zajt a
lehető legalacsonyabb szintre, majd folytassa a vizsgálatot. Az eredmények némileg torzulhatnak.
Ha a szondailleszkedés nem megfelelő a mérés végén, választhatja a mérés elfogadását, illetve az újbóli próbálkozást. Ha a
szondailleszkedési ellenőrzés sikertelensége ellenére elfogadja a mérést, a Jelmagyarázat dobozban a „Rossz
szondailleszkedés” üzenet szerepel a mérés összesített eredményeként.

Szondaillesztési diagramok
A szondaillesztési stimulus részét képezi egy kattanás, amelynek szerepe a hallójárati válasz kiváltása. A Szonda illesztése –
Frekvencia és a Szonda illesztése – Idő diagram megjeleníti a szondaillesztési stimulusra adott válasz mért értékét.
Ezeknek a diagramoknak a szerepe az, hogy vizuális segítséget adjanak a szonda illeszkedésének vizsgálatához, illetve annak
megállapításához, hogy több összehasonlított görbe felvételének mérési körülményei hasonlóak voltak-e.

8.6

Jelmagyarázat az OAE esetében
A Jelmagyarázat doboz segítségével választhatja ki, hogy mely mérések jelenjenek meg a DP-gramon. A Jelmagyarázat
minden egyes sora egy mérési gombot képvisel, valamint a hozzá tartozó felvett görbét.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. A diagramon megjelenített görbe

D. DP-gram mérés részletei gombot

B. A diagramon nem megjelenített görbe

E. Általános eredmény

C. Nincs társítva mentett mérés a gombhoz

F.

Megjegyzések gombot

Általános eredmény
Megfelel/Sikertelen: Ha valamely mérési gomb vizsgálati paraméterei között szerepelnek általános elfogadási kritériumok,
a mérés általános eredménye megjelenik a Jelmagyarázat dobozban.
Rossz szondailleszkedés: Ha a szondailleszkedési teszt sikertelen, mégis megtartja a mérési eredményeket, a „Rossz
szondailleszkedés” szöveg szerepel az általános eredmény helyén.

Üres: Ha nincs megadva elfogadási kritérium valamely mérési gombhoz, továbbá a szonda illeszkedése rendben van, a
rendszer nem jelenít meg általános eredményt.

8.7

Átfedések – DP-gram és DP I/O
A DP-gram átfedéseinek színe megegyezik annak a mérési görbének a színével, amelyhez tartoznak.
Normatív adatok

A megjelenített normatív adatok függnek attól, hogy mi van kiválasztva a(z) Opciók menüben.

Megjegyzés • A Normatív adatok átfedés megjelenítéséhez a diagramon szereplő összes
görbét ugyanazzal az L1 és L2 beállítással kell létrehozni, mint amely az alkalmazott
normatív adatok összegyűjtésekor érvényben voltak.
L1/L2

Az L1 és az L2 a lejátszott elsődleges tisztahangok mért szintje.
az L1 jelölése;

Két normál szórás a
zajpadló felett

14

az L2 jelölése.

Egy normál szórás a
zajpadló felett

Lehetőség van megjeleníteni egy vagy két normál szórás átfedését a zajpadló fölött annak
ábrázolása érdekében, hogy mennyire változik a zajpadló. Ez a mérési körülmények minőségi
mutatójaként is értelmezhető az adott válaszgörbére vonatkozóan. A nagy normál eloszlás rossz
minőségű, illetve zajos mérési körülményekre utal. A kis normál szórás csendes
körülményeket feltételez, amelyek nagyobb valószínűséggel adnak megbízhatóbb eredményt.

Zajpadló

A zajpadló megállapítása 10 bin (spektrális pont) DP-frekvencia körüli átlagolásával történik.

Belső zaj

A kiindulási átlagos zajszint mérése stimuláció nélkül történik.

Otometrics - MADSEN Capella²

Felhasználói kézikönyv

8.8

Adattáblázat
Az Adatok táblázatban szerepelnek az Eredmények diagramon aktuálisan kiválasztott pont adatai.

A diagram valamely pontjának adatait a következő módon jelenítheti meg:
•

Kattintson a kívánt pontra a DP-gram vagy a DP bemenet/kimenet diagramon. A DP-gram ábrán célkereszt mutatja az
éppen kijelölt pontot. Az aktuális ponthoz tartozó adatok láthatók a Spektrum diagramon, valamint az Adatok
táblázatban.

A DP-adatok táblázata

Az Adatok táblázat tartalma
F2 (Hz)
(vagy F1 (Hz))

Az a frekvencia, amelynél a disztorziós termék megjelenik a diagramon.

GM (Hz)

Az első és a második stimulációs frekvencia geometriai középértéke (√(F1*F2))

L1/L2 (dB)

A bemutatott első és második stimulációs frekvencia mért szintje (dB SPL).

DP1 (dB)
(vagy DP2 (dB))

A diagramon ábrázolt disztorziós termék mért szintje.
A Megjelenített DP mezőben megadott értéktől függően Opciók az Adatok táblában vagy a DP1
((2*F1) – F2), vagy a DP2 ((2*F2) – F1) szerepel. Az alapértelmezett érték a DP1, amely rendszerint a
legerősebb disztorziós termék.

NF (dB)

Zajpadló (NF)

SNR (dB)

Jel-zaj arány (DP-NF) dB mértékegységben

Elfogadva

Elfogadott pásztázások száma, amelynek alapja a(z) Zajelhárítás szintje mező itt: Opciók (Opciók >
Otoakusztikus emissziók > Általános információk, Mérés > Közös DP-konfiguráció).

A DP ábrázolási helye mezőben megadott értéktől függően Opciók, az Adatok táblában vagy az F1,
vagy az F2 szerepel. Az alapértelmezett érték F2 – a második stimulációs frekvencia.

A „Megfelelt” és a „Nem felelt meg” pásztázások száma utal a mérési körülmények minőségére.
Elutasítva

Elutasított pásztázások száma, amelynek alapja a(z) Zajelhárítás szintje mező itt: Opciók.
A „Megfelelt” és a „Nem felelt meg” pásztázások száma utal a mérési körülmények minőségére.

Idő
Eredmény

Az összes mérés időtartama a kijelölt pontban
Megfelelt

vagy Nem felelt meg

: A ponthoz tartozó eredmény a méréshez megadott,

pontonként meghatározott elfogadási kritériumok alapján.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.9

Előzményes DP-adatok megjelenítése
A Capella² lehetővé teszi korábbi munkamenet során mentett adatok megtekintését is. Korábbi adatok megtekintéséhez
kattintson az eszközsáv Előzmény adatok ikonjára. Ekkor megnyílik az Előzmény adatok kiválasztási ablak, amelyben
kijelölhet korábbi munkamenetekből származó görbé(ke)t. A kijelölt korábbi görbéket az Eredmények diagramon jeleníti
meg a rendszer, valamint a Spektrum és a Szonda illesztése diagramon, így egyszerűen összevethetők az aktuális
munkamenetben felvett aktuális görbével.

A. Előzmény adatok kiválasztási ablak
B. Korábbi görbe

9

C. Új görbe
D. Előzmény adatok doboz

Tranziens OAE és spontán OAE mérése
TEOAE
A TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emission – tranziens kiváltott otoakusztikus emisszió) olyan válasz, amelyet a csiga
hoz létre rövid akusztikus jelekre (pl. kattanásokra vagy hangimpulzusokra) adott válaszként. Szakemberek szerint
kiváltképpen alkalmas lehet a csigarendellenességek kimutatására, különösen szűrési alkalmazások esetében.

16
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Az OTOsuite szoftverben a TEOAE stimulust kattanás vagy hangimpulzus használatára konfigurálhatja. Hangimpulzus
esetében megadhatja a stimulus frekvenciáját és időtartamát.

SOAE
A SOAE (Spontaneous Otoacoustic Emissions – spontán otoakusztikus emisszió) spontán módon, stimulálás nélkül jelentkező
emisszió. Mérése a hallójáratban lehetséges, alacsony szintű, keskeny sávú jelként. Ilyen emisszió a normál hallású fülek
mindössze kb. felénél jelentkezik, és ezen füleknél is csak néhány frekvencián. Emiatt klinikai hasznossága korlátozott,
ugyanakkor előrelépést jelenthet kutatási területeken.
A Capella² szinkronizált spontán OAE-vizsgálatot végez. A vizsgálat szinkronizálása érdekében valamilyen stimuláció szükséges
időjelölő létrehozásához. Ez az időjelölő egyúttal a fázisegyezést is képes biztosítani a spontán emisszió esetében, így a
rendszer átlagolhatja és javíthatja a jel-zaj arányt. A stimulálás és az adatbeolvasás időszaka nem esik egybe. Ajánlott 60 dB
SPL értéknél kisebb szinkronizálási stimulust alkalmazni, hogy a stimulus ne legyen hatással a spontán emisszióra. Klinikai
vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a szinkronizált SOAE ugyanazt az eredményt adja, mint a teljes spontán
adatbeolvasás.

9.1

TEOAE és SOAE képernyő
A TEOAE és a SOAE képernyő ugyanazokat az alapvető elemeket tartalmazza:

A. Vezérlőpanel
B. Spektrális válasz grafikon
C. Ideiglenes válasz grafikon

9.2

D. Szonda illesztése – Idő diagram
E. Szonda illesztése – Frekvencia diagram
F. Jelmagyarázat doboz/Átfedések doboz/Adatok táblázat

A Vezérlőpanel a TEOAE és SOAE képernyőn
A vezérlőpanelen hat mérési gomb található, amelyek különféle vizsgálati protokollokhoz konfigurálhatók.
A TEOAE, esetében megadhatja a stimulus intenzitásszintjét. (Az ajánlott szint: 80 dB.
A TEOAE és SOAEesetében egyaránt megadhatja a beolvasandó elfogadott pásztázások számát, valamint a mérés
időtúllépési periódusát.
Minden gomb esetében lehetőség van a gomb feliratának szerkesztésére.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Adott mérési gomb konfigurációs menüinek eléréséhez kattintson a mérési gombtól jobbra található legördülő lista
gombjára.

9.3

A Spektrális válasz diagram
A TEOAE és a SOAE vizsgálatok egyidejűleg gyűjtenek adatokat a teljes frekvenciaspektrumban. A Spektrális válasz
diagramon az otoakusztikus emisszió a frekvencia függvényeként jelenik meg.
TEOAE vizsgálat esetében az adatok görbediagramként, illetve oszlopdiagramként jelenthetők meg. Az oszlopdiagram
minden egyes oszlopa az adott sáv átlagát mutatja az adott oszlop alatt feltüntetett frekvencia körül.

TEOAE spektrális válasz – görbediagram és oszlopdiagram
SOAE esetében az adatok görbeként jelennek meg. A rendszer a SOAE feltételei alapján határozza meg, hogy mely
csúcsokat jelölje automatikusan SOAE-ként.

SOAE spektrális válasz
Mind a TEOAE, mind a SOAE esetében a zajpadló satírozott területként szerepel a diagramon. Több méréshez tartozó
spektrális válasz és vonatkozó zajpadló is megjeleníthető a diagramon a Jelmagyarázat dobozban megadott beállításoktól
függően.

9.4

A Ideiglenes válasz diagram
Az Ideiglenes válasz diagram jelzi az OAE emissziók szintjének időfüggését.

18
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A TEOAE két memóriahelyet használ: „A” puffer és „B” puffer. A pásztázások mentése és átlagolása felváltva zajlik az „A”,
illetve a „B” pufferbe.
Az Ideiglenes válasz diagramon két különböző nézet közül választhat a két pufferből származó adatok megjelenítéséhez.
Mindkét nézetnem két görbe jelenik meg:

9.5

•

A Jel/zaj nézet egy görbén mutatja a jelszintet és egy másikon a zajszintet. A jel számított értéke
(A+B)/2, a zaj számított értéke (A–B)/2.

•

Az A/B puffer nézetben egy görbe mutatja az „A” puffert, egy másik pedig a „B” puffert.

Szondaillesztés OAE esetében
A szondailleszkedési diagramokkal, illetve a szondaillesztési funkcióval kapcsolatos információkat lásd: Szondaillesztés OAE
esetében ► 13.

9.6

A (z) Jelmagyarázat doboz az OAE esetében
Az OAE Jelmagyarázat mezőjével kapcsolatos információkat lásd: Jelmagyarázat az OAE esetében ► 13.

9.7

Átfedések – TEOAE és SOAE
Az Átfedések dobozban meghatározhatja, hogy a spektrális válaszgörbe satírozottan szerepeljen-e.

9.8

Adatok táblázat – TEOAE
Az Adatok táblázatban szerepelnek a kiválasztott mérési görbe adatai a következő frekvenciaértékek körüli sávokra
vonatkozóan: 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz és 4000 Hz.

A TEOAE Adatok táblázat

A(z) Adatok táblázat tartalma
Az Adatok táblázat a következő információkat tartalmazza minden egyes frekvenciasávra vonatkozóan, illetve összesítve.

Korreláció (%)
Emisszió (dB)

Az „A” és a „B” puffer közti korreláció. A magas korreláció erős választ jelez.
A mért emisszió szintje a vonatkozó frekvenciasávban.

SNR (dB)

A mért jel-zaj arány a vonatkozó frekvenciasávban.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Elfogadva

9.9

Elfogadott pásztázások száma, amelynek alapja a(z) Műtermék-elutasítási szint mező itt: Opciók
(Opciók > Otoakusztikus emissziók > Általános információk, Mérés > Közös TEOAE- és SOAEkonfiguráció).

Elutasítva

A „Megfelelt” és a „Nem felelt meg” pásztázások száma utal a mérési körülmények minőségére.
Elutasított pásztázások száma, amelynek alapja a(z) Műtermék-elutasítási szint mező itt: Opciók.

Idő

A „Megfelelt” és a „Nem felelt meg” pásztázások száma utal a mérési körülmények minőségére.
A mérés időtartama.

Adatok táblázat – SOAE
Az Adatok táblázat felsorolja az összes SOAE emissziót, amelyet a rendszer a SOAE feltételei-kritériumok alatt kiválasztott
minimum SNR alapján észlelt.

A SOAE Adatok táblázat

A(z) Adatok táblázat tartalma
Az Adatok táblázatban egy sor szerepel minden egyes SOAE emisszióhoz kapcsolódóan a következőkkel:

F (Hz)

A SOAE észlelésének frekvenciája.

Szint (dB)

A SOAE szintje.

Zaj (dB)

A zajszint a SOAE frekvenciáján.

SNR (dB)

Jel-zaj arány a SOAE frekvenciáján.

A következő adatok a teljes mérésre vonatkoznak:

Elfogadva

Elfogadott pásztázások száma, amelynek alapja a(z) Műtermék-elutasítási szint mező itt: Opciók
(Opciók > Otoakusztikus emissziók > Általános információk, Mérés > Közös TEOAE- és SOAEkonfiguráció).
A „Megfelelt” és a „Nem felelt meg” pásztázások száma utal a mérési körülmények minőségére.

Elutasítva

Elutasított pásztázások száma, amelynek alapja a(z) Műtermék-elutasítási szint mező itt: Opciók.
A „Megfelelt” és a „Nem felelt meg” pásztázások száma utal a mérési körülmények minőségére.

Idő

20

A mérés időtartama.
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Szerviz, tisztítás és karbantartás
Szerviz
Biztonság kedvéért és a garancia megszűnésének elkerülése érdekében elektromos orvosi berendezések szervizelését és
javítását kizárólag a berendezés gyártója, illetve meghatalmazott műhely szerviz személyzete végezheti. Meghibásodás
esetén részletesen írja le a hibát és forduljon a forgalmazóhoz. Hibás berendezés használata tilos.

Figyelem • A készüléken bármiféle módosítást eszközölni tilos.

Tisztítás
A készülék tisztításához használjon puha, enyhén nedves, kis mennyiségű mosószert tartalmazó textildarabot.

Vigyázat • A készülék tisztításakor járjon el az intézményben alkalmazott eljárás szerint. Ne használjon erős
tisztítószert, mert azzal károsíthatja a műanyag tokozást. Ne hagyja, hogy bármilyen tisztítószeres oldat az
elektronikai részegységek vagy a csatlakozók belsejébe kerüljön.

Karbantartás
A Capella² készülék kalibrálását szakképzett szervizszakembernek el kell végeznie évente egyszer, illetve a szonda és az
erősítő cseréjekor.

OTOsuite Szoftverfrissítések
A(z) OTOsuite szoftver legfrissebb verziója letölthető a(z) www.natus.com oldalról, illetve elérhető a területileg illetékes
forgalmazónál.

11

Egyéb referenciák
További információ az OTOsuite online súgójában érhető el, amely az részletes tudnivalókat tartalmaz a Capella² és az
Otoakusztikus emissziók, valamint további OTOsuite termékekre vonatkozóan.
A(z) OTOsuite telepítési utasításait illetően lásd: OTOsuite Telepítési útmutató. Ez a(z) OTOsuite telepítő adathordozóján
található.

12

Műszaki specifikációk
A hordozhatóság mértéke

Hordozható készülék

Várható élettartam

5 év a gyártás napjától

Otometrics - MADSEN Capella²
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Szabványok
Biztonság:

I-es osztály (IEC 60601-1); BF típus (IEC 60601-1); IPXO – Szokványos berendezés (IEC
60601-1)

Működési környezet
Hőmérséklet:

+15 °C és +35 °C (+59 °F és +95 °F) között

Relatív páratartalom:

15–90% 40 °C hőmérsékleten, nem kondenzáló

Tárolás és kezelés
Hőmérséklet:

0 °C és 50 °C (+32 °F és +122 °F) között

Relatív páratartalom:

< 95%, nem kondenzáló

Elektromos specifikációk
Névleges bemeneti áram:

0,5 A

Névleges bemeneti feszültség: Névleges: +5 V (DC); Használhatósági tartomány: 4,30 V – 5,50 V

Számítógép tápellátása
A számítógépnek, amelyhez a Capella² csatlakoztatva van, földelt tápellátással kell rendelkeznie.

Műszaki specifikációk – ER-10D szonda
Csatlakozó

8 tűs mini DIN

Kábelhossz

6 láb (1,83 méter)

Nettó tömeg

3,6 oz. (100 gramm) kb.

Maximális kimenet

109 dB SPL – 64 dB SPL (frekvenciától függően) Zwislocki-csatolóval mérve

Műszaki specifikációk – OAE rendszer
Az OAE-erősítő a Capella² eszközben tartalmaz aluláteresztő szűrőket, felüláteresztő szűrőket, továbbá erősítési
beállításokat alkalmaz ahhoz, hogy otoakusztikus emissziós mérési eredményeket olvasson be ER-10D OAE szondától az
OTOsuite szoftver számára.
Általános specifikációk
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Stimulusfrekvencia pontossága

1%

Mérés pontossága

+/-1 dB SPL

Erősítés (x1000)

100 DPOAE, 100–10 000 TEOAE
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DPOAE normál frekvencia mód
FFT-felbontás

9,78125 Hz

Frekvenciatartomány

500–10 000 Hz

TEOAE mód

12.1

FFT-felbontás

39,125 Hz

Adatgyűjtési ablak hossza

25,56 ms

Adatgyűjtési frekvenciatartomány

450–5000 Hz

Tartozékok
•

ER-10D OAE szonda

•

USB-kábel

•

Fali rögzítőkészlet (opcionális)

Eldobható tartozékok
Elem

Cikkszám

Darabszám a
kezdőcsomagban

Újrarendelési
mennyiség

MADSEN Capella² Kezdőkészlet

8-69-42800

ER-10D OAE szondacsúcsok

1-12-73400

4

4

Szondatisztító eszköz

1-08-05300

1

1

3–6 mm fülcsúcs, piros

8-68-32300

4

100

4 mm-es, sárga

8-68-32301

4

100

5 mm-es, kék

8-68-32302

4

100

6 mm-es, zöld

8-68-32303

4

100

7 mm-es, sárga

8-68-32304

4

100

8 mm-es, piros

8-68-32305

4

100

9 mm-es, kék

8-68-32306

4

100

10 mm-es, zöld

8-68-32307

4

100

1

Fülcsúcsok – műanyag (Lásd még: Fülcsúcsok
► 7)

Otometrics - MADSEN Capella²
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Elem

Cikkszám

Darabszám a
kezdőcsomagban

Újrarendelési
mennyiség

8-68-32308

4

50

Fülcsúcsok – habszivacs (Lásd még: Fülcsúcsok
► 7)
14 mm-es, sárga

13

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

14

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

Szerződéses képviselő
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Hága
Hollandia
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A gyártó felelőssége
A Natus Medical Denmark ApS és a gyártó (Intelligent Hearing Systems) kizárólag a következő feltételekkel tekintendő
felelősnek a berendezés biztonságát, megbízhatóságát és teljesítményét érintő hatásokkal kapcsolatban:

24

•

Valamennyi szerelési műveletet, bővítést, módosítást vagy javítást a berendezés gyártója vagy a gyártó által
meghatalmazott személy(ek) hajt(anak) végre.

•

A berendezést EN/IEC előírásoknak megfelelő elektromos szerelvényekhez csatlakoztatják.
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•

A berendezést a kezelési utasítás szerint használják.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés üzembiztonsága, megbízhatósága és teljesítménye tekintetében minden
felelősséget elhárítson, amennyiben a berendezés szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.

16

Figyelmeztető megjegyzések
A kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az abban tárgyalt
eszközök és szoftver biztonságos teljesítménye. Minden esetben be kell tartani a vonatkozó önkormányzati szabályokat és
rendelkezéseket.
1. Az áramütés veszélyének kiküszöbölése érdekében ezt a készüléket kizárólag védőföldeléses hálózati aljzathoz szabad
csatlakoztatni.
2. A rendszert az intézmény egészségügyi technikusainak ellenőriznie kell, hogy nincs-e áramszivárgás az eszközökben.
Az intézmény egészségügyi technikusainak meg kell győződniük arról, hogy a szivárgásiáram-tesztelés eredményei
megfelelnek a helyi előírásoknak.
A rendszert alaposan tesztelni kell, mielőtt bárkin alkalmazzák.
Hálózathoz csatlakoztatott számítógépek esetében vizsgálni kell az esetleges szivárgási áramot meglévő hálózati
kapcsolat mellett, ugyanis a hálózati kapcsolat módosíthatja az eredő szivárgási áram nagyságát.
3. Ne használja az eszközt gyúlékony anyagok (gázok) jelenlétében, illetve oxigéndús környezetben.
4. A rendszerben nincs defibrillátor elleni védelem. Defibrillálás előtt szüntesse meg a páciens csatlakozásait. Defibrillálási
műveletet követően a biztonságos működés érdekében újra tesztelje a rendszert szivárgási áram szempontjából.
5. Veszélyes elektromos kisülés jelentkezhet. A készüléket kizárólag szakképzett személy kezelheti.
A kezelő soha nem érhet egyszerre a pácienshez és az elektromos kábelek bármelyikéhez.
A pácienscsatlakozások rendeltetésszerű használatába nem tartozik bele a közvetlen kardiális érintkezés – bár
elektromosan szigeteltek.
6. A rendszer telepítése, illetve áthelyezése esetén olvassa el és kövesse a következő telepítési utasításokat: Capella²
összeszerelése ► 5.
7. A MADSEN Capella² készüléket kizárólag olyan egyének használhatják, akik ismerik alkalmazásának módját és szabályait.
Minden mérési eredményt olyan képesített audiológusnak vagy regisztrált orvosnak kell átnéznie, aki ismeri az
Otoakusztikus emissziók terméket.
8. Ne tisztítsa ki a hallójáratot ha nem rendelkezik audiológus szakképesítéssel vagy ha orvosként nem képezték ki erre az
eljárásra. Az ügyfél súlyos sérülését és halláskárosodását okozhatja, ha az eljárást nem megfelelően végzik el.
9. Kizárólag a forgalmazó által kínált kábeleket szabad használni a készülék más alkatrészekhez vagy külső egységekhez való
csatlakoztatására, és követni kell az útmutatóban leírtakat.
10. Fontos, hogy keresztfertőzések elkerülése érdekében higiénés óvintézkedéseket tegyenek. Tartsák be az adott
munkahely meglévő fertőzésvédelmi előírásait.
11. A berendezés semelyik része nem használható étkezés, elégetés céljára, illetve a jelen kézikönyv „Felhasználási
terület” részében meghatározottól eltérő célokra.
12. Az egységet ne érjék folyadékok. Ne kerüljön az egységbe nedvesség. Az egységen belülre került nedvesség károsíthatja
a berendezést illetve a kezelő vagy a páciens elektromos áramütésének kockázatát eredményezheti.
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Figyelmeztető megjegyzések
1. Ne működtesse sérült vezetékkel vagy csatlakozóval. Rendszeresen vizsgálja meg, hogy a csatlakozási kábelek nem
öregedtek-e el vagy károsodtak egyéb módon.
2. A kábelek csatlakoztatásakor ne erőltesse a műveletet, ekkor ugyanis fizikai sérülést okozhat.
3. Olvassa el és kövesse a használati útmutatóban leírtakat a készülék biztonságos működése és megfelelő használata
érdekében.
4. Ha más elektromos berendezést csatlakoztat a MADSEN Capella² berendezéshez, ne feledje, hogy ha az adott
berendezés nem felel meg ugyanazoknak a biztonsági szabványoknak, mint a MADSEN Capella² berendezés, ez a
rendszer általános biztonsági szintjének csökkenését okozhatja.
5. Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg a készülék összes csatlakozását a karbantartás, illetve a tisztítás idejére.
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EMC (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó)
megjegyzések
•

Az MADSEN Capella² berendezés az orvosi elektromos rendszer része, ezért különleges biztonsági óvintézkedések
vonatkoznak rá. Ezért gondosan be kell tartani a jelen dokumentumban ismertetett telepítési és működtetési
utasításokat.

•

Az MADSEN Capella² berendezés működését zavarhatják hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs
készülékek, például mobiltelefonok.
Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói
Az MADSEN Capella² berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az MADSEN Capella² berendezés felhasználójának meg kell
győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.
Emisszió teszt

Megfelelés

Elektromágneses környezet – útmutatás

RF emissziók

1. csoport

Az MADSEN Capella² csak belső funkcióihoz használ RF energiát. Ezért RF emissziója

CISPR 11

nagyon alacsony, valószínűleg nem okoz interferenciát közeli elektromos
berendezéseknél.

RF emissziók

B osztályú

Az MADSEN Capella² minden környezetben használható, többek között háztartási

CISPR 11

környezetben és olyan helyen, amely közvetlenül csatlakozik kisfeszültségű, háztartási
célú épületeket ellátó közüzemi táphálózatokhoz.

Harmonikus emissziók: IEC 61000-3-2

Nem alkalmazható

Feszültségingadozások/vibráló emissziók:

Nem alkalmazható

IEC 61000-3-3

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése
Az MADSEN Capella² berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az MADSEN Capella² berendezés felhasználójának meg kell
győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.
Zavartűrési teszt

IEC 60601

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

+/-6 kV érintkező

+/-6 kV érintkező

A padló legyen fa, beton vagy kerámialap. Ha a padló burkolata

+/-8 kV levegő

+/-8 kV levegő

műanyag, a relatív páratartalom legalább 30% legyen.

3 A/m

3 A/m

A hálózati frekvencia mágneses térerőssége feleljen meg a jellemző

teszt szint

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)
IEC 61000-4-2
A tápfrekvencia
(50/60 Hz) mágneses tere

kereskedelmi vagy kórházi környezetekben mérhetőnek.

IEC 61000-4-8

Megjegyzés • U T a váltóáramú hálózati feszültség a teszt szint alkalmazása előtt.
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Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés – NEM életmentő berendezések és rendszerek esetében
Az MADSEN Capella² berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az MADSEN Capella² berendezés felhasználójának meg kell
győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.
Zavartűrési teszt

IEC 60601

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

3 V/m

Hordozható és mobil RF kommunikációs

teszt szint
Sugárzott RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,5 GHz

berendezés ne legyen közelebb a MADSEN
Capella² berendezés bármely részéhez (a
kábelekhez sem), mint a jeladó frekvenciájára
érvényes egyenletből számított ajánlott
elválasztási távolság.
Ajánlott elválasztási távolság:
d = 1,2

80 MHz és 800 MHz között

d = 2,3

80 MHz és 2,5 GHz között,

ahol P a jeladó maximális kimenő
teljesítménye wattban (W; a jeladó gyártója
szerint), és d az ajánlott elválasztási távolság
méterben (m).
Rögzített RF jeladók esetében a mágneses
mező helyszíni elektromágneses felméréssel
meghatározott erőssége a legyen kisebb, mint
az egyes frekvenciatartományokban érvényes
megfelelőségi szint. b
Az ezzel a szimbólummal jelölt berendezés
közelében interferencia léphet fel.

1. megjegyzés: 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztási távolság érvényes.
2. megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az útmutatások nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek,
tárgyak és emberek által elnyelt, illetve róluk visszaverődő sugárzás.
a. Rögzített RF jeladóktól (mint például rádió bázisállomásoktól, (mobil/ vezeték nélküli) telefonoktól és terepi hordozható rádióktól, AM és FM rádió- és TV
műsorszóróktól) származó térerősségek elméletileg nem határozhatók meg pontosan. A rögzített RF jeladóktól származó elektromágneses környezet becslésére
helyszíni elektromágneses felmérést kell végezni. Amennyiben azon a helyen, ahol a MADSEN Capella² berendezést használják, a mért térerősség meghaladja a
fenti érvényes RF megfelelőségi szintet, a MADSEN Capella² berendezés normál működését megfigyeléssel ellenőrizni kell. Ha a megfigyelt teljesítmény
rendellenes, szükség lehet további intézkedésekre, például a MADSEN Capella² berendezés irányának vagy helyének változtatására.
b. A mező erőssége a 150 kHz – 80 MHz frekvenciatartományban legyen kisebb, mint 3 V/m.
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Hordozható és mobil RF kommunikációs készülékek és a MADSEN Capella² berendezés közötti ajánlott elválasztási távolságok
A MADSEN Capella² berendezést olyan környezetben való használatra tervezték, amelyben az RF sugárzási zavarokra szabályozás vonatkozik. A MADSEN Capella²
berendezés vevője vagy felhasználója elősegítheti az elektromágnese zavarás kiküszöbölését, ha megtartja a hordozható és mobil RF kommunikációs készülékek
(jeladók) és a MADSEN Capella² berendezés közötti alábbi, a kommunikációs berendezés maximális kimenő teljesítményének megfelelő ajánlott elválasztási
távolságokat.

A jeladó névleges maximális kimenő
teljesítménye
W

A jeladó frekvenciájának megfelelő elválasztási távolság
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

Olyan jeladók esetében, amelyek névleges maximális teljesítménye nem szerepel a fenti felsorolásban, az ajánlott elválasztási távolság méterben (m) megadott
értékét a jeladó frekvenciájára alkalmazandó egyenlettel lehet becsülni – ebben P a jeladó gyártója által megadott névleges maximális teljesítmény wattban (W).

1. megjegyzés: 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztási távolság érvényes.
2. megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az útmutatások nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek,
tárgyak és emberek által elnyelt, illetve róluk visszaverődő sugárzás.

18

A szimbólumok magyarázata
Tanulmányozza a felhasználói kézikönyv Figyelmeztetések és Vigyázat című részét.

Tanulmányozza a használati utasítást.

Kövesse a használati utasítást.

Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvnek és az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló (RoHS) irányelvnek (2011/65/EK).
Megfelel az IEC60601-1 szabvány szerinti „BF” típus előírásainak.
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A berendezésre érvényes az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó 2002/96/EK
irányelv.
Élettartamuk végén valamennyi elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort különválasztva
kell gyűjteni. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. Ezeket a termékeket ne ártalmatlanítsa vegyes
háztartási hulladékként.
Készülékét és tartozékait visszaküldheti az Otometrics cégnek vagy bármelyik Otometrics szállítónak. Az
ártalmatlanításra vonatkozó tanácsért fordulhat a helyi hatóságokhoz is.
Újrafelhasználása tilos.

Felhasználásuk hibaüzenet párbeszédablakokban történik a szoftverprogram hibás működésekor. Lásd a
részletes információkat a párbeszédablakban.

30

Otometrics - MADSEN Capella²

