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Technische ondersteuning
Neem contact op met uw leverancier.
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1

Beschrijving van het apparaat
MADSEN Capella² is een draagbaar apparaat voor Otoakoestische Emissies (OAE). U gebruikt de OTOsuite Otoakoestische
emissies-module om Capella² te bedienen. Capella² kan niet zonder OTOsuite-software worden gebruikt.
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Beoogd gebruik
Het beoogde gebruik van MADSEN Capella² en de OTOsuite Otoakoestische emissies-module is het screenen en diagnosticeren van patiënten met behulp van otoakoestische-emissietechnieken. Capella² is in combinatie met de Otoakoestische emissies-module bedoeld voor gebruik als hulpmiddel bij het diagnosticeren van aan het gehoor gerelateerde
aandoeningen en als instrument voor de evaluatie van omstandigheden die otoakoestische-emissieresponsen op auditieve
stimuli beïnvloeden.
Capella² kan worden gebruikt bij patiënten van alle leeftijden. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door opgeleid personeel in een ziekenhuis, kraamafdeling, kliniek, praktijk van een audioloog of andere vergelijkbare instelling. De onderzoeks- en diagnosecomponenten van Otoakoestische emissies kunnen door onderzoekers en studenten worden gebruikt
om de bruikbaarheid en effecten van gemeten otoakoestische emissies te evalueren.
Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van het apparaat.
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Typografische conventies
Het gebruik van Waarschuwing, Let op en Opmerking
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software, worden
in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:

Waarschuwing • Geeft aan dat er risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel bij de gebruiker of de patiënt.

Let op • Geeft aan dat er risico bestaat van letsel bij de gebruiker of patiënt, of van schade aan gegevens of het apparaat.

Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht vereist is.

Neem contact op met Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) als u een gratis, gedrukt exemplaar van de gebruikersdocumentatie wilt ontvangen.
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Uitpakken
1. Pak het apparaat voorzichtig uit.
Als u het apparaat en de accessoires uitpakt, is het verstandig om het verpakkingsmateriaal waarin ze zijn geleverd te
bewaren. Als u het apparaat moet terugsturen voor onderhoud of reparaties, beschermt het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal het apparaat tegen vervoersschade en dergelijke.
2. Controleer het apparaat visueel op mogelijke schade.
Als u schade vaststelt, mag u het apparaat niet inschakelen. Neem contact op met de plaatselijke distributeur voor
hulp.
3. Controleer aan de hand van de paklijst of u alle benodigde onderdelen en accessoires hebt ontvangen. Neem contact
op met de plaatselijke distributeur als er onderdelen ontbreken.
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De Capella² monteren
Let op • Installeer OTOsuite op de pc voordat u verbinding maakt met MADSEN Capella² vanaf de pc.

1. Verzeker u ervan dat OTOsuite op de pc is geïnstalleerd.
Zie voor instructies voor het installeren van de OTOsuite de OTOsuite Installatiehandleiding, die u op het installatiemedium van OTOsuite kunt vinden.
2. Schakel de pc uit.

Waarschuwing • De Capella²-eenheid wordt gevoed via de USB-poort. Sluit het apparaat aan terwijl de computer
is uitgeschakeld en schakel de computer vervolgens in om de hardwarestuurprogramma's te installeren.

Capella² is bij levering volledig gemonteerd. Zodra OTOsuite is geïnstalleerd, hoeft u enkel nog de kabels aan te sluiten.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. USB-kabel: aansluiting op de computer
B. OAE-probe: 8-polige mini-DIN-connector

C. Voedingsindicator
D. Probetestholte

3. Sluit de ER-10D OAE-probe op Capella² aan. Gebruik enkel de bij uw systeem geleverde probes, aangezien het systeem is gekalibreerd voor exclusief gebruik met de meegeleverde probe.
4. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op Capella² en het andere uiteinde in de USB-poort op de
computer.
5. Schakel de pc in.

Uitschakelen MADSEN Capella²
Koppel de USB-kabel van de computer los of schakel de computer uit om Capella² uit te schakelen.

5.1

ER-10D OAE-probe

A. Voorversterker
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B.
C.

Probekabelconnector
Probetip
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Waarschuwing • Sluit deze component niet op een ander apparaat aan.

Waarschuwing • Sluit de probe nooit zonder een oortip aan op een patiënt.

Om de probetip te verwijderen:
•

Duw met een klein puntig voorwerp, zoals een pen of kleine schroevendraaier, de inkepingen achteraan links en
rechts op de behuizing van de probemicrofoon in totdat elk lipje vrij is.

•

Schuif de probetip van de voorzijde van de probe af en gooi hem weg.

Om de probetip te vervangen:

Let op • Als de probetip niet volledig en goed wordt aangebracht, zal de ER-10D-probe niet correct werken.

1. Lijn een vervangingstip uit met de voorzijde van de probe. De tip past slechts in één richting.
2. Als de probetip niet goed op de probe vastzit, moet hij worden verwijderd en gedraaid.
3. Druk licht op de lipjes om de probetip op zijn plaats te klikken. De lipjes moeten op één lijn liggen met het probehuis.

5.2

Oortips
Oortips worden gebruikt om de gehoorgang af te sluiten zodat geen enkel geluid de stimulus kan beïnvloeden en er een
ruimte voor de stimulus wordt gecreëerd om een goed niveau te handhaven.

Oortips van schuim: OAE 14 mm

Diverse oortips: 4 mm, 7 mm en 9 mm afgebeeld; voor gebruik met OAE-probe.

Otometrics - MADSEN Capella²

7

Gebruiksaanwijzing

Pediatrische conische tips (geel); voor gebruik met OAE-probe.

Let op • Niet opnieuw gebruiken.

Enkel op intacte huid
Oortips mogen enkel plaatselijk op intacte huid worden gebruikt. Breng ze niet aan op een geïnfecteerde huid.

Risico op gevoeligheid
Alle door Otometrics verkochte oortips zijn gemaakt van hypoallergeen materiaal. Deze producten bevatten geen latex.

Let op • Gebruik van de verkeerde tipgrootte kan leiden tot een slechte afsluiting, wat tijdens tests ruis of een afgenomen stimulusgeluidsniveau kan veroorzaken.

Waarschuwing • Sluit de probe nooit zonder een oortip aan op een patiënt.
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Het testen voorbereiden
Omgevingsgeluid en geluid van de patiënt
Beperk het omgevingsgeluid tot een minimum. U kunt meewerkende patiënten vragen om tijdens de test niet te bewegen of te slikken. Zet de patiënt zo dat de ademhalingsgeluiden tot een minimum worden beperkt.

Toestand cliënt
Het is doorgaans het beste om cliënten te testen wanneer ze rustig zitten of liggen.

Apparatuur voorbereiden
Reinig alle componenten van de apparatuur die met andere cliënten in contact zijn geweest. Gebruik altijd een nieuwe en
schone oortip.
Schakel de apparatuur in en start OTOsuite.

Waarschuwing • Schakel de apparatuur in voordat u de probe in de gehoorgang van de patiënt plaatst.

8
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Waarschuwing • Als er zichtbare schade is of de software een probleem detecteert, mogen er geen patiënten meer
worden getest totdat het probleem door de fabrikant van de apparatuur of door onderhoudspersoneel in een erkend
servicecentrum is verholpen.

Oorinspectie
Het wordt aanbevolen om vóór het plaatsen van de probe een otoscopische inspectie van de externe gehoorgang en het
trommelvlies uit te voeren om te bepalen of een goede afsluiting mogelijk is. Vuil en vocht in de gehoorgang kunnen verhinderen dat OAE's worden gedetecteerd.

Waarschuwing • Reinig de gehoorgang niet tenzij u een bevoegd audioloog bent of een arts die in deze procedure is
opgeleid. Als de procedure niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kan dat leiden tot ernstig letsel en gehoorverlies
bij de cliënt.

6.1

De probe aanbrengen op de patiënt
Een goede afsluiting optimaliseert de stimuluspresentatie en vermindert het omgevingsgeluid in de gehoorgang.
1. Plaats de oortip volledig op de probetip. Sluit de probe nooit zonder een oortip aan op een patiënt.
2. Gebruik de klem op de voorversterker om de voorversterker aan kleding of beddengoed te bevestigen.
Voor een goede test moet de probe tijdens de opname in een stabiele positie blijven.
3. Breng de probe stevig maar voorzichtig in de gehoorgang aan.

Opmerkingen:
•

Enkel in deze procedures opgeleide personen mogen de oortip inbrengen.

•

Het is belangrijk dat er voldoende hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen
worden om de cliënt tegen kruisbesmetting te beschermen. Volg de procedures
voor infectiepreventie die zijn vastgelegd voor uw werkomgeving.

•

Reinig de gehoorgang niet tenzij u een bevoegd audioloog bent of een arts die in
deze procedure is opgeleid. Als de procedure niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kan dat leiden tot ernstig letsel en gehoorverlies bij de cliënt.

•

Gebruik uitsluitend geschikte oortips die voor de ER-10D-probe zijn gemaakt.

•

De tip moet perfect in de gehoorgang passen om deze volledig af te sluiten.

•

De tip mag niet te los zitten of te diep in de gehoorgang steken.

Fig. 1

ER-10D OAE-probe
met oortip van
schuim

Waarschuwing • Oortips zijn niet herbruikbaar.
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Otoakoestische emissies meten met Capella²
Otoakoestische emissies hebben een beperkte amplitude; om deze op te nemen, gebruikt Capella² een zeer gevoelige
microfoon in de probe. Vanwege de gevoeligheid van de opnamemicrofoon kunnen omgevingsgeluid en geluid van de patiënt, zoals praten, hoesten en huilen, de detectie van OAE's verstoren. Een geschikte testomgeving en een goede afsluiting
zijn nodig voor succesvolle OAE-metingen. Ook vuil in de gehoorgang kan het opnemen van OAE's verstoren. Het opnemen van OAE's wordt ook beïnvloed door de fysieke toestand van het trommelvlies en het middenoor. Een abnormale toestand van een van deze lichaamsdelen (bv. een middenoorinfectie) kan het opnemen van OAE's ongunstig beïnvloeden.

8

Vervormingsproduct OAE's meten
DPOAE's zijn responsen die het slakkenhuis produceert als reactie op een tweetonige stimulatie in het oor. DPOAE's worden door de meeste gezonde oren geproduceerd en kunnen worden gebruikt om de werking van het slakkenhuis te evalueren.Elk van de twee toegepaste zuivere stimulustonen wordt gekenmerkt door een eigen frequentie en
geluidsintensiteit of -niveau. De door het slakkenhuis geproduceerde vervormingsproducten zijn een bijproduct van de
twee stimulatiefrequenties, aangeduid met F1 en F2, en de twee bijbehorende geluidsintensiteiten of -niveaus (L1 en L2).
Het grootste vervormingsproduct doet zich voor bij een frequentie die twee keer F1 minus F2 is ((2*F1) - F2).

DP-gram
Tijdens de opname kan Capella² een of meer DPOAE-frequentieparen testen overeenkomstig de gebruikersspecificaties.
Het verband tussen twee stimulatiefrequenties, de F2/F1-verhouding, kan worden gespecificeerd door één frequentie en
de verhouding te selecteren en vervolgens het systeem de tweede frequentiewaarde te laten berekenen, of door rechtstreeks de waarde voor zowel F1 als F2 in te voeren. De gebruiker kan eveneens het geluidsniveau van de stimulatiesignalen L1 en L2 voor elke uitgevoerde test selecteren.

DP I/O
Het DP I/O-scherm wordt gebruikt om de respons van een patiënt op een specifieke frequentie bij verschillende intensiteitsniveaus op te nemen.

8.1

De DP Otoakoestische emissies-schermen
Het scherm DP-gram en het scherm DP I/O bevatten dezelfde basiselementen:

10
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DP-gram

A. Bedieningspaneel
B. Resultatengrafiek: DP-gram- of DP I/O-grafiek
C. Spectrum-grafiek

D. Afsluiting - Tijd-grafiek
E. Afsluiting - Frequentie-grafiek
F. Vak Legenda/vak Overlays/Gegevens-tabel

DP I/O

A. Bedieningspaneel
B. Resultatengrafiek: DP-gram- of DP I/O-grafiek
C. Spectrum-grafiek

Otometrics - MADSEN Capella²

D. Afsluiting - Tijd-grafiek
E. Afsluiting - Frequentie-grafiek
F. Vak Legenda/vak Overlays/Gegevens-tabel
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8.2

Het bedieningspaneel in DP-gram en DP I/O
Het bedieningspaneel bevat zes meetknoppen die u voor verschillende testprotocollen kunnen configureren.
In DP-gram kunt u de intensiteitsniveaus van F1 en F2, de te testen frequenties en de sweeprichting instellen.

Opmerking • De minimale en maximale F2-waarden moeten tussen 500 en 10.000 Hz liggen. Als u een waarde invoert
die buiten het bereik valt, wordt er een foutsymbool weergegeven:

(Eenvoudige frequentieselectie) of * (Pre-

cisePoints instellen). Als u het dialoogvenster sluit terwijl het foutsymbool wordt weergegeven, worden uw wijzigingen
niet opgeslagen.

In DP I/O kunt u de frequentie van F2 en het bereik van de te testen niveaus instellen, en ook het verschil tussen L1 en
L2, het interval tussen testniveaus en de sweeprichting.

Opmerking • Alle testniveaus moeten tussen 15 en 75 dB liggen. Als u bijvoorbeeld 20 invoert in het veld Minimum
(L1) en 10 in het veld Ten opzichte van L1, verschijnt onder aan het dialoogvenster een bericht dat het niveau buiten
het bereik valt, omdat deze instellingen ervoor zorgen dat L2 wordt afgespeeld bij 10 dB, dat buiten het bereik ligt.
Met OTOsuite kunt u bovendien maximaal 20 niveaus meten. Als u een stapgrootte invoert die tot een groter aantal
niveaus leidt, wordt er in het dialoogvenster een bericht weergegeven.
Als u het dialoogvenster sluit terwijl het foutsymbool wordt weergegeven, worden uw wijzigingen niet opgeslagen.

U kunt de knoptitel voor alle knoppen bewerken. U kunt ook acceptatiecriteria voor individuele punten en de gehele test
configureren.
Klik op de keuzeknop rechts van de meetknop voor toegang tot de configuratiemenu's voor die meetknop.

8.3

De resultatengrafiek in DP-gram en DP I/O
Bij de DP-gramtest worden de vervormingsproducten voor vaste niveaus bij verschillende frequenties opgenomen. Bij de
DP I/O-test worden de vervormingsproducten voor vaste frequenties bij verschillende niveaus opgenomen.
De resultatengrafiek (DP-gram of DP I/O) geeft het gemeten vervormingsproduct voor elk van de geteste punten weer.
In de resultatengrafiek kan meer dan één meting worden weergegeven, afhankelijk van uw selectie in het vak Legenda.
Andere informatie zoals het min. achtergrondgeluid en de standaarddeviatie kan worden weergegeven, afhankelijk van de
overlays die u selecteert.
De vervormingsproductrespons die in de resultatengrafiek wordt weergegeven, hangt af van de optie die is geselecteerd in
het veld Getoonde DP (Opties > Otoakoestische emissies,Weergeven, Div.). Standaard wordt DP1 ((2*F1) - F2) voor elke
frequentiemeting weergegeven, maar het is ook mogelijk om DP2 ((2*F2) - F1) te selecteren.

Een punt opnieuw meten
Nadat een DP-gram- of DP I/O-test voltooid is, kunt u een punt in de curve opnieuw meten. Klik met de rechtermuisknop
op het punt dat u opnieuw wilt meten en klik daarna op Punt opnieuw meten.
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8.4

De spectrumgrafiek
De Spectrum-grafiek geeft de resultaten voor het huidige geselecteerde punt in het DP-gram weer.
A. Signaal-ruisverhouding
van de geselecteerde DP

L1 en L2 zijn de gemeten niveaus van de gepresenteerde primaire zuivere tonen. Het gemeten niveau kan afwijken van
het geselecteerde niveau als de probe verstopt is of het systeem niet correct gekalibreerd is, of vanwege staande golven.
DP1 ((2*F1) - F2) en DP2 ((2*F2) - F1) zijn de uiteindelijke vervormingsproducten.

8.5

Afsluiting in OAE
Bij het begin en einde van elke meting controleert de Otoakoestische emissies-software de afsluiting van de oortip en de
plaatsing van de probe in het oor. Er wordt een toon van 500 Hz gepresenteerd en het gehoorgangvolume wordt gecontroleerd. Op basis hiervan bepaalt de software of de probe zich buiten het oor bevindt, verstopt is of OK is. Als de probe
niet correct is ingebracht of als de probe verstopt is, wordt er een dialoogvenster weergegeven. Stel de probe af en probeer het opnieuw.
Bij bepaalde patiënten kan het onmogelijk zijn om een goede afsluiting te verkrijgen. Probeer de externe ruis in dergelijke
gevallen zo veel mogelijk te beperken en ga dan door met de test. De resultaten kunnen enigszins gecompromitteerd zijn.
Als de pasvorm van de probe aan het eind van de meting slecht is, kunt u ervoor kiezen om de meting te accepteren of
opnieuw uit te voeren. Als u de meting accepteert na een mislukte probeafsluiting, wordt als eindresultaat van de meting
in het vak Legenda "Slechte pasvorm probe" weergegeven.

De afsluitingsgrafieken
De afsluitingsstimulus bevat een klik die wordt gebruikt om de gehoorgangrespons vast te stellen. De grafieken Afsluiting Frequentie en Afsluiting - Tijd geven de gemeten respons op de afsluitingsstimulatie weer. Deze grafieken zijn bedoeld als
visueel hulpmiddel bij het beoordelen van de afsluiting of het vergelijken van resultaten van meerdere metingen om te
verzekeren dat de meetcondities voor de vergeleken curves hetzelfde waren.

8.6

Het selectievak Legenda in OAE
U gebruikt het vak Legenda om te selecteren welke metingen in het DP-gram moeten worden weergegeven. Elke lijn in
de legenda geeft een meetknop met de bijbehorende opgenomen curve weer.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Curve weergegeven in de grafiek

D. Knop DP-gram meetgegevens

B. Curve niet weergegeven in de grafiek

E. Eindresultaat

C. Geen meting opgenomen voor de knop

F.

Knop Opmerkingen

Eindresultaat
Pass/Fail: Als de testparameters voor een meetknop algemene acceptatiecriteria bevatten, verschijnt het eindresultaat
van de meting in het vak Legenda
Slechte pasvorm probe: Als de test voor de pasvorm van de probe mislukt en u de meting bewaart, wordt "Slechte pasvorm probe" weergegeven in plaats van het eindresultaat.

Leeg: Als er geen acceptatiecriteria voor een meetknop aanwezig zijn en de pasvorm van de probe goed is, wordt er geen
eindresultaat weergegeven.

8.7

Overlays – DP-gram en DP I/O
De overlays in het DP-gram hebben allemaal dezelfde kleur als de meetcurve waarmee ze corresponderen.
Normatieve gegevens

Welke normatieve gegevens worden weergegeven, hangt af van uw selectie in Opties.

Opmerking • Om de overlay van normatieve gegevens te kunnen weergeven, moeten alle
in de grafiek weergegeven curves met dezelfde L1- en L2-instellingen gegenereerd zijn als
de instellingen die gebruikt zijn om de toegepaste normatieve gegevens te verzamelen.
L1/L2

L1 en L2 zijn de gemeten niveaus van de gepresenteerde primaire zuivere tonen.
betekent L1;

Twee standaarddeviaties boven
min. achtergrondgeluid
Eén standaarddeviatie
boven min. achtergrondgeluid

14

betekent L2.

U kunt een overlay voor een of twee standaarddeviaties boven het min. achtergrondgeluid
weergeven om te zien hoe variabel het min. achtergrondgeluid is. Dit kan worden gebruikt als
een soort kwaliteitsindicator voor de meetcondities van een bepaalde responscurve. Grote
standaarddeviaties kunnen wijzen op slechte of lawaaiige meetcondities. Kleine standaarddeviaties duiden op rustige condities die waarschijnlijk betrouwbaardere resultaten
geven.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.8

Min. achtergrondgeluid

Het min. achtergrondgeluid is het gemiddelde van 10 bins (spectrale punten) rond de DP-frequentie.

Interne ruis

Het initiële gemiddelde geluidsniveau dat is gemeten zonder stimulatie.

Gegevenstabel
De gegevenstabel bevat de gegevens voor het huidige geselecteerde punt in de resultatengrafiek.

Om een punt in de grafiek weer te geven:
•

Klik op het punt in de DP-gram- of DP I/O-grafiek. De lijnenkruisen in het DP-gram geven het huidige punt weer.
Gegevens voor het huidige punt worden weergegeven in de Spectrum-grafiek en in de Gegevens-tabel.

De DP-gegevenstabel

Inhoud van de gegevenstabel
F2 (Hz)
(of F1 (Hz))

De frequentie waarbij het vervormingsproduct in de grafiek wordt geplot

GM (Hz)

Het geometrische gemiddelde (GM – geometric mean) van de eerste en tweede stimulatiefrequentie (√(F1*F2))

L1/L2 (dB)

Gemeten niveau (dB SPL) van de gepresenteerde eerste en tweede stimulatiefrequentie

DP1 (dB)
(of DP2 (dB))

Het gemeten niveau van het vervormingsproduct dat in de grafiek wordt geplot
Afhankelijk van de selectie in het veld Getoonde DP in Opties wordt DP1 ((2*F1) - F2) of DP2
((2*F2) - F1) in de Gegevens-tabel weergegeven. De standaard is DP1, wat gewoonlijk het meest
krachtige vervormingsproduct is.

NF (dB)

Min. achtergrondgeluid

SNR (dB)

Signaal-ruisverhouding (DP-NF) in dB

Geaccepteerd

Aantal geaccepteerde sweeps op basis van het veld Max. ruisniveau in Opties (Opties > Otoakoestische emissies > Algemeen, Meting > Algemene DP-configuratie).

Afhankelijk van de selectie in het veld DP-plotpositie in Opties wordt F1 of F2 in de gegevenstabel
weergegeven. De standaard is F2, de frequentie van de tweede stimulatiefrequentie.

Het aantal geaccepteerde en afgekeurde sweeps geeft een indicatie van de kwaliteit van de meetcondities.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Afgewezen

Aantal afgewezen sweeps op basis van het veld Max. ruisniveau in Opties.
Het aantal geaccepteerde en afgekeurde sweeps geeft een indicatie van de kwaliteit van de meetcondities.

Tijd
Resultaat

De tijdsduur van alle metingen bij een geselecteerd punt
Pass

of Fail

: Resultaat voor het punt overeenkomstig de acceptatiecriteria per punt die

voor de meting zijn ingesteld.

8.9

Historische DP-gegevens weergeven
Met Capella² kunt u gegevens weergeven die tijdens een eerdere sessie zijn opgeslagen. Klik op het pictogram Historische
gegevens op de werkbalk om de historische gegevens weer te geven. Het selectievenster Historische gegevens wordt
geopend, waarna u een of meer curves uit eerdere sessies kunt selecteren. De geselecteerde historische curves worden in
de resultatengrafiek, de Spectrum-grafiek en de Afsluiting-grafieken weergegeven, zodat ze gemakkelijk met de huidige
curve in de huidige sessie kunnen worden vergeleken.

A. Selectievenster Historische gegevens
B. Historische curve
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C. Nieuwe curve
D. Vak Historische gegevens
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Transient OAE's en spontane OAE's meten
TEOAE
TEOAE's (Transient Evoked Otoacoustic Emissions) zijn responsen die het slakkenhuis produceert als reactie op korte akoestische signalen zoals klikken of toonbursten. Er is gesuggereerd dat deze bijzonder geschikt zijn om aandoeningen van het
slakkenhuis op te sporen, met name bij screeningtoepassingen.
In OTOsuite kunt u de TEOAE-stimulus zo configureren dat een klik of toonburst wordt gebruikt. Voor toonbursten kunt u
de frequentie en tijdsduur van de stimulus configureren.

SOAE
SOAE's (Spontaneous Otoacoustic Emissions) zijn emissies die spontaan optreden, zonder stimulatie. Deze kunnen in de
gehoorgang als smalle-bandsignalen van laag niveau worden gemeten. Ze komen slechts in ongeveer de helft van normaal
horende oren voor en in die oren slechts bij enkele frequenties. Daarom hebben ze maar een beperkt klinisch nut, hoewel
ze toch gevolgen voor het onderzoek kunnen hebben.
Capella² test op gesynchroniseerde spontane OAE. Om de test synchroon te laten verlopen en een tijdsmarkering te verkrijgen, is enige stimulatie vereist. Deze tijdsmarkering wordt ook gebruikt om fasecoherentie voor de spontane emissie te
verkrijgen, zodat het systeem het gemiddelde van de signaal-ruisverhouding kan berekenen en deze kan verbeteren. De stimulatieperiode en de opnameperiode vallen niet samen. Om te voorkomen dat de stimulus de spontane emissies beïnvloedt, wordt een synchronisatiestimulus lager dan 60 dB SPL aanbevolen. Klinische studies hebben aangetoond dat een
gesynchroniseerde SOAE hetzelfde resultaat oplevert als een louter spontane opname.

9.1

De TEOAE- en SOAE-schermen
Het scherm TEOAE en het scherm SOAE bevatten dezelfde basiselementen:

A. Bedieningspaneel
B. Spectrale respons-grafiek
C. Temporele respons-grafiek

Otometrics - MADSEN Capella²

D. Afsluiting - Tijd-grafiek
E. Afsluiting - Frequentie-grafiek
F. Vak Legenda/vak Overlays/Gegevens-tabel
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9.2

Het bedieningspaneel in TEOAE en SOAE
Het bedieningspaneel bevat zes meetknoppen die u voor verschillende testprotocollen kunnen configureren.
In TEOAE kunt u het intensiteitsniveau van de stimulus wijzigen. (Het aanbevolen niveau is 80 dB.)
In zowel TEOAE als SOAE kunt u het te verkrijgen aantal geaccepteerde sweeps en een time-outperiode voor de meting
instellen.
U kunt de knoptitel voor alle knoppen bewerken.
Klik op de keuzeknop rechts van de meetknop voor toegang tot de configuratiemenu's voor die meetknop.

9.3

De grafiek Spectrale respons
De TEOAE- en SOAE-tests verzamelen gelijktijdig gegevens voor het volledige frequentiespectrum. De Spectrale responsgrafiek geeft de otoakoestische emissies weer als een functie van frequentie.
In TEOAE kunnen de gegevens als een curvegrafiek of als een staafdiagram worden weergegeven. Elke staaf in het staafdiagram geeft het gemiddelde weer voor de band rond de specifieke frequentie die onder de staaf vermeld wordt.

TEOAE Spectrale respons – Curvegrafiek en staafdiagram
In SOAE worden de gegevens als een curve weergegeven. De inhoud van het veld SOAE-criteria wordt gebruikt om te
bepalen welke pieken automatisch worden gemarkeerd als SOAE's.

SOAE Spectrale respons

18
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In TEOAE en SOAE wordt het min. achtergrondgeluid in de grafiek weergegeven als een gearceerd gebied. De spectrale
respons en het bijbehorende min. achtergrondgeluid kunnen voor meer dan één meting in de grafiek worden weergegeven, afhankelijk van uw selectie in het vak Legenda.

9.4

De grafiek Temporele respons
De Temporele respons-grafiek geeft het niveau van de OAE's na verloop van tijd weer.
TEOAE gebruikt twee geheugenlocaties (buffer A en buffer B). Sweeps worden afwisselend met hun gemiddelden in buffer
A en B opgeslagen.
In de Temporele respons-grafiek kunt u kiezen tussen twee verschillende weergaven voor de gegevens uit de twee buffers. Beide weergaven tonen twee curves:

9.5

•

De weergave Signaal/ruis toont één curve voor het signaalniveau en één curve voor het ruisniveau. Het
signaal wordt berekend als (A+B)/2 en ruis wordt berekend als (A-B)/2.

•

De weergave A/B-buffers toont één curve voor de A-buffer en één curve voor de B-buffer.

Afsluiting in OAE
Zie Afsluiting in OAE ► 13 voor meer informatie over de afsluitingsgrafieken en de afsluitingsfunctie.

9.6

Het selectievak Legenda in OAE
Zie Het selectievak Legenda in OAE ► 13 voor informatie over het selectievak Legenda in OAE.

9.7

Overlays – TEOAE en SOAE
In het vak Overlays kunt u bepalen of de spectrale-responscurve gearceerd moet zijn.

9.8

Tabel Gegevens – TEOAE
De Gegevens-tabel bevat de gegevens voor de geselecteerde meetcurve voor de banden rond de frequenties 1000, 1500,
2000, 3000 en 4000 Hz.

De TEOAE Gegevens-tabel

Inhoud van de Gegevens-tabel
De Gegevens-tabel bevat de volgende informatie voor elke frequentieband afzonderlijk en voor alle banden samen.

Otometrics - MADSEN Capella²

19

Gebruiksaanwijzing

9.9

Correlatie (%)
Emissie (dB)

De correlatie tussen de A- en B-buffers. Een hoge correlatie wijst op een sterke respons.
Het emissieniveau gemeten in de bijbehorende frequentieband.

SNR (dB)

De signaal-ruisverhouding gemeten in de bijbehorende frequentieband.

Geaccepteerd

Aantal geaccepteerde sweeps op basis van het veld Max. artefactniveau in Opties (Opties >
Otoakoestische emissies > Algemeen, Meting > Algemene TEOAE- en SOAE-configuratie).

Afgewezen

Het aantal geaccepteerde en afgekeurde sweeps geeft een indicatie van de kwaliteit van de meetcondities.
Aantal afgewezen sweeps op basis van het veld Max. artefactniveau in Opties.

Tijd

Het aantal geaccepteerde en afgekeurde sweeps geeft een indicatie van de kwaliteit van de meetcondities.
De tijdsduur van de meting.

Tabel Gegevens – SOAE
De tabel Gegevens vermeldt alle SOAE's die zijn vastgesteld overeenkomstig de minimum-SNR die in SOAE-criteria is
geselecteerd.

De tabel SOAE Gegevens.

Inhoud van de Gegevens-tabel
De gegevenstabel bevat één regel voor elke SOAE, met daarin het volgende:

F (Hz)

De frequentie waarbij een SOAE is vastgesteld.

Niveau (dB)

Het niveau van de SOAE.

Geluid (dB)

Het geluidsniveau bij de frequentie van de SOAE.

SNR (dB)

De signaal-ruisverhouding bij de frequentie van de SOAE.

De volgende gegevens gelden voor de volledige meting:

Geaccepteerd

Aantal geaccepteerde sweeps op basis van het veld Max. artefactniveau in Opties (Opties >
Otoakoestische emissies > Algemeen, Meting > Algemene TEOAE- en SOAE-configuratie).
Het aantal geaccepteerde en afgekeurde sweeps geeft een indicatie van de kwaliteit van de meetcondities.

Afgewezen

Aantal afgewezen sweeps op basis van het veld Max. artefactniveau in Opties.
Het aantal geaccepteerde en afgekeurde sweeps geeft een indicatie van de kwaliteit van de meetcondities.

Tijd

20

De tijdsduur van de meting.
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Service, reiniging en onderhoud
Service
Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties van elektrische medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door onderhoudspersoneel in
erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact op te nemen met uw leverancier. Gebruik een defect apparaat niet.

Waarschuwing • Het maken van wijzigingen aan deze apparatuur is niet toegestaan.

Reinigen
Gebruik een zachte, iets vochtige doek met een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel om het apparaat te reinigen.

Let op • Volg bij de reiniging van het apparaat de procedures van uw instelling. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen die de kunststof behuizing kunnen beschadigen. Voorkom dat reinigingsoplossing in de elektronische
componenten en connectoren terechtkomt.

Onderhoud
Capella² moet één keer per jaar of na vervanging van de probe en versterker door een onderhoudstechnicus worden gekalibreerd.

OTOsuite software bijwerken
Voor de laatste versie van OTOsuite kunt u de software downloaden op www.natus.com of contact opnemen met uw
lokale distributeur.

11

Andere referenties
Zie de Online-Help in OTOsuite voor meer informatie; deze bevat gedetailleerde referentie-informatie over Capella² en
Otoakoestische emissies, en andere OTOsuite-producten.
Zie voor instructies voor het installeren van de OTOsuite de OTOsuite Installatiehandleiding, die u op het installatiemedium van OTOsuite kunt vinden.

12

Technische specificaties
Mobiliteitsgraad

Draagbare apparatuur

Verwachte levensduur

5 jaar vanaf de productiedatum
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Normen
Veiligheid:

Klasse I (IEC 60601-1); type BF (IEC 60601-1); IPXO – gewone apparatuur (IEC 60601-1)

Bedrijfsomgeving
Temperatuur:

+15 °C tot +35 °C (59 °F tot +95 °F)

Relatieve vochtigheid:

15% tot 90% bij 40 °C, niet-condenserend

Opslag en behandeling
Temperatuur:

0 °C tot +50 °C (32 °F tot +122 °F)

Relatieve vochtigheid:

< 95%, niet-condenserend

Elektrische specificaties
Nominale ingangsstroom:

0,5 A

Nominale ingangsspanning:

Nominaal: +5 V DC; Toegestaan bereik: 4,30 V tot 5,50 V

Pc-voeding
De pc waarop Capella² is aangesloten, moet een geaarde voeding hebben

Technische specificaties – ER-10D-probe
Connector

8-polige mini-DIN

Kabellengte

1,83 m (6 ft)

Nettogewicht

Ca. 100 gr (3,6 oz)

Maximaal vermogen

109 dB SPL - 64 dB SPL (afhankelijk van de frequentie), gemeten in Zwislocki-kunstoor

Technische specificaties – OAE-systeem
De OAE-versterker, binnen in Capella², bevat de laagdoorlaatfilters, hoogdoorlaatfilters en gaininstellingen die worden
gebruikt om opnames van otoakoestische emissies vanaf een ER-10D OAE-probe te maken voor OTOsuite.
Algemene specificaties
Nauwkeurigheid van de stimulusfrequentie

1%

Nauwkeurigheid van de meting

+/- 1 dB SPL (geluidsdrukniveau)

Versterking (x1000)

100 DPOAE, 100–10.000 TEOAE

DPOAE-normalefrequentiemodus

22

Resolutie FFT

9,78125 Hz

Frequentiebereik

500 Hz - 10.000 Hz
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TEOAE-modus

12.1

Resolutie FFT

39,125 Hz

Lengte opnamevenster

25,56 ms

Bereik opnamefrequentie

450 Hz - 5000 Hz

Accessoires
•

ER-10D OAE-probe

•

USB-kabel

•

Wandmontagekit (optioneel)

Wegwerpartikelen
Item

Onderdeelnummer

Stuks in starterkit

Stuks nabestelling

MADSEN Capella² Starterkit

8-69-42800

ER-10D OAE-probetips

1-12-73400

4

4

Probereinigingstool

1-08-05300

1

1

Conische tip 3-6 mm rood

8-68-32300

4

100

4 mm geel

8-68-32301

4

100

5 mm blauw

8-68-32302

4

100

6 mm groen

8-68-32303

4

100

7 mm geel

8-68-32304

4

100

8 mm rood

8-68-32305

4

100

9 mm blauw

8-68-32306

4

100

10 mm groen

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

1

Oortips – kunststof (Zie ook Oortips ► 7)

Oortips – schuim (Zie ook Oortips ► 7)
14 mm geel

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

14

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

Erkende vertegenwoordiger
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Den Haag
Nederland

15

Verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Natus Medical Denmark ApS en de fabrikant, Intelligent Hearing Systems, worden uitsluitend verantwoordelijk geacht voor
aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of personeel dat hier door de fabrikant toe is gemachtigd;

•

de elektrische installatie waarop de apparatuur is aangesloten, voldoet aan de EN/IEC-eisen;

•

de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden.

24
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Waarschuwingen
Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die moeten worden opgevolgd om de veilige werking van de in
deze handleiding besproken apparaten en software te waarborgen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten,
indien van toepassing, altijd worden opgevolgd.
1. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, mag deze apparatuur enkel op een geaard voedingsnet worden
aangesloten.
2. De afdeling biomedische technologie van uw instelling moet het systeem op lekstroom testen.
De biomedische afdeling van uw instelling moet ervoor zorgen dat de testresultaten voor lekstroom voldoen aan de
regionale voorschriften.
Het systeem moet grondig worden getest voordat u het op patiënten aansluit.
Op een netwerk aangesloten computers moeten op lekstroom worden getest terwijl ze op het netwerk zijn aangesloten. Een netwerkaansluiting kan namelijk de totale lekstroom beïnvloeden.
3. Gebruik het instrument niet in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen (gassen) of in een zuurstofrijke omgeving.
4. Het systeem is niet beveiligd tegen defibrillatoren. Verwijder de aansluitingen op de patiënt vóór een defibrillatie. Na
een eventuele defibrillatie moet het systeem uit veiligheidsoverwegingen opnieuw op lekstroom worden getest.
5. Er kan gevaarlijke elektrische spanning aanwezig zijn. Deze apparatuur mag enkel door bevoegd personeel worden
gebruikt.
De operator mag de elektrische kabels en de patiënt niet gelijktijdig aanraken.
Hoewel ze elektrisch geïsoleerd zijn, zijn aansluitingen op de patiënt niet bedoeld voor direct contact met het hart.
6. Lees en volg de installatie-instructies in De Capella² monteren ► 5 bij het installeren of overzetten van het systeem.
7. Enkel individuen die zijn opgeleid in het gebruik van het apparaat en de werkingsprincipes, mogen MADSEN Capella²
gebruiken. Alle resultaten moeten worden beoordeeld door een erkende audioloog of bevoegde arts met kennis van
otoakoestische emissies.
8. Reinig de gehoorgang niet tenzij u een bevoegd audioloog bent of een arts die in deze procedure is opgeleid. Als de
procedure niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kan dat leiden tot ernstig letsel en gehoorverlies bij de cliënt.
9. Enkel door de distributeur meegeleverde kabels mogen worden gebruikt om de apparatuur aan te sluiten op andere
onderdelen of externe componenten zoals in de handleidingen wordt vermeld.
10. Het is belangrijk dat er voldoende hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen worden om de cliënt tegen kruisbesmetting te beschermen. Volg de procedures voor infectiepreventie die zijn vastgelegd voor uw werkomgeving.
11. Geen enkel onderdeel mag gegeten, verbrand of op een andere manier gebruikt worden dan voor de toepassingen
vermeld onder Beoogd gebruik in deze handleiding.
12. Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht in de eenheid kan
het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische schok ontstaan.

Aanmaningen tot voorzichtigheid
1. Bedien het apparaat niet met beschadigde kabels of stekkers. Inspecteer alle aansluitkabels regelmatig op rafels of
andere beschadigingen.
2. Forceer niets bij het aansluiten van de kabels, omdat hierdoor schade aan de hardware kan ontstaan.
3. Lees en volg de instructies in de gebruikershandleiding zodat de apparatuur veilig en correct wordt gebruikt.
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4. Houd er bij het aansluiten van andere elektrische apparatuur op MADSEN Capella² rekening mee dat apparatuur die
niet voldoet aan dezelfde veiligheidseisen als MADSEN Capella² het algemene veiligheidsniveau van het systeem kan
beperken.
5. Tijdens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten alle onderdelen van de apparatuur zijn uitgeschakeld en losgekoppeld.

26
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Opmerkingen inzake EMC (elektromagnetische
compatibiliteit)
•

MADSEN Capella² maakt deel uit van een medisch elektrisch systeem en is daarom onderworpen aan speciale veiligheidsvoorschriften. De installatie- en gebruiksinstructies in dit document moeten dan ook nauwgezet worden
gevolgd.

•

Draagbare en mobiele communicatieapparaten die werken met een hoge frequentie, zoals mobiele telefoons, kunnen
de werking van MADSEN Capella² verstoren.
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
MADSEN Capella² is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN Capella²
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

MADSEN Capella² gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de

CISPR 11

RF-emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere
elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse B

MADSEN Capella² is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van woon-

CISPR 11

omgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissie IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/flikkering IEC

Niet van toepassing

61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
MADSEN Capella² is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN Capella²
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

+/- 6 kV contact

+/- 6 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels bestaan. Als de vloe-

+/- 8 kV lucht

+/- 8 kV lucht

ren met synthetisch materiaal zijn afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid

IEC 60601

Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2
Magnetisch veld

minimaal 30% zijn.
3 A/m

3 A/m

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau zijn dat kenmerkend is

bij netfrequentie (50/60

voor een gangbare locatie in een gangbare commerciële of zie-

Hz)

kenhuisomgeving.

IEC 61000-4-8

Opmerking • U T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen die NIET levensondersteunend zijn
MADSEN Capella² is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN Capella²
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

3 V/m

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur

IEC 60601
Gestraalde RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,5 GHz

mag niet dichter bij onderdelen van de MADSEN
Capella², met inbegrip van de kabels, worden
gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van toepassing is op
de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand:
d = 1,2

voor 80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3

voor 80 MHz tot 2,5 GHz,

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de
zender, en d de aanbevolen scheidingsafstand is in
meter (m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald
door middel van een elektromagnetisch locatieonderzoek,a moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b
Storing kan optreden in de nabijheid van apparaten
gemarkeerd met dit symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
a. De veldsterkte van vaste transmitters zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel of draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiozendingen en televisiezendingen kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten aanzien van vaste
RF-transmitters dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar MADSEN Capella² wordt
gebruikt groter is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet worden onderzocht of de MADSEN Capella² normaal werkt. Als een
abnormale werking wordt vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen vereist, zoals draaien of verplaatsen van de MADSEN Capella².
b. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager dan 3 V/m te zijn.
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Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten en MADSEN Capella²
De MADSEN Capella² is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de MADSEN
Capella² kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en
de MADSEN Capella² te handhaven volgens de onderstaande aanbevelingen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal uitgangsvermogen
van zender
W

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender
m
80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 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

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met de van toepassing zijnde vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens
de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.

18

Toelichting bij symbolen
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor waarschuwingen en aandachtspunten.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Volg de gebruiksaanwijzing op.

Voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en aan de RoHS-richtlijn (2011/65/EG).

Voldoet aan de eisen voor type BF van IEC 60601-1.
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Gebruiksaanwijzing

Elektronisch apparaat dat valt onder Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld
aan het eind van hun levenscyclus. Deze eis is van toepassing in de Europese Unie. Gooi deze producten niet
weg als ongescheiden huishoudelijk afval.
U kunt uw apparaat en de accessoires terugsturen naar Natus Medical Denmark ApS of een Natus
Medical Denmark ApS-leverancier. U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke overheid voor advies
over de afvoer.
Niet opnieuw gebruiken.

Gebruikt in foutmeldingsdialoogvensters als het softwareprogramma een storing vertoont. Zie de gedetailleerde informatie in het dialoogvenster.
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