MADSEN Capella² i moduł
OTOsuite Otoemisje akustyczne
Instrukcja obsługi
Nr dok. 7-50-1310-PL/09
Nr części 7-50-13100-PL

Informacja o prawach autorskich
Producent upoważnia firmę Natus Medical Denmark ApS do publikowania instrukcji zatwierdzonych i wydanych przez
producenta.
© 2013, 2019 Natus Medical Denmark ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone. ® Otometrics, ikona Otometrics, AURICAL, MADSEN,
Otoscan, ICS i HORTMANN są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Natus Medical Denmark ApS w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
Data premiery wersji
25.06.2019 (214215)
Pomoc techniczna
Należy skontaktować się z dostawcą.

2

Otometrics - MADSEN Capella²

Instrukcja obsługi

Spis treści
1

Opis urządzenia

4

2

Przeznaczenie

4

3

Konwencje typograficzne

4

4

Rozpakowywanie

5

5

Montaż urządzenia Capella²

5

6

Przygotowywanie do badania

8

7

Pomiar otoemisji akustycznych przy użyciu urządzenia Capella²

10

8

Pomiar OAE produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka

10

9

Pomiar przejściowych OAE i spontanicznych OAE

17

10 Serwis, czyszczenie i konserwacja

22

11 Informacje dodatkowe

22

12 Specyfikacje techniczne

23

13 Dystrybutor

25

14 Producent

25

15 Odpowiedzialność producenta

26

16 Ostrzeżenia

26

17 Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

28

18 Definicje symboli

30

Otometrics - MADSEN Capella²

3

Instrukcja obsługi

1

Opis urządzenia
MADSEN Capella² to przenośne urządzenie do pomiaru otoemisji akustycznych (OAE). Do obsługi urządzenia Capella² służy
moduł Otoemisje akustyczne oprogramowania OTOsuite. Urządzenia Capella² nie można używać bez oprogramowania
OTOsuite.

2

Przeznaczenie
Urządzenie MADSEN Capella² i moduł Otoemisje akustyczne oprogramowania OTOsuite są przeznaczone do badań
przesiewowych i diagnostyki pacjentów przy użyciu technik otoemisji akustycznych. Urządzenie Capella² używane wraz z
modułem Otoemisje akustyczne jest przeznaczone do użytku jako pomoc w diagnostyce zaburzeń słuchu, a także jako
narzędzie oceny warunków wpływających na odpowiedzi otoemisji akustycznych na bodźce słuchowe.
Urządzenie Capella² może być stosowane u pacjentów z wszystkich grup wiekowych. Jest przeznaczone do użytku przez
wyszkolony personel w szpitalach, żłobkach, gabinetach audiologicznych i innych odpowiednich placówkach. Elementy
badawcze i diagnostyczne modułu Otoemisje akustyczne mogą być stosowane przez badaczy i studentów do oceny
użyteczności i efektów zmierzonych otoemisji akustycznych.
Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania urządzenia.

3

Konwencje typograficzne
Użycie symboli Ostrzeżenie, Zachować ostrożność oraz Uwaga
W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące
bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:

Ostrzeżenie • Oznacza, że występuje ryzyko śmierci lub odniesienia poważnych obrażeń przez użytkownika lub
pacjenta.

Zachować ostrożność • Oznacza, że występuje ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika lub pacjenta bądź ryzyko
uszkodzenia danych lub urządzenia.

Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.

Aby uzyskać bezpłatny wydruk dokumentacji użytkownika, należy skontaktować się z firmą Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).
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Rozpakowywanie
1. Ostrożnie rozpakuj urządzenie.
Po rozpakowaniu urządzenia i akcesoriów zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania. W przypadku konieczności
transportowania urządzenia z przyczyn technicznych oryginalne opakowanie będzie stanowić ochronę przed
uszkodzeniami.
2. Obejrzyj urządzenie i sprawdź, czy nie doszło do żadnych uszkodzeń.
W przypadku ich wystąpienia nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania
pomocy.
3. Sprawdź kompletność dostawy na podstawie wykazu, aby się upewnić, że dotarły wszystkie niezbędne części i akcesoria.
Jeśli się okaże, że zestaw jest niekompletny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

5

Montaż urządzenia Capella²
Zachować ostrożność • Przed podłączeniem komputera do urządzenia MADSEN Capella² należy zainstalować
oprogramowanie OTOsuite na komputerze.

1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie OTOsuite.
Instrukcje instalacji OTOsuite zawiera OTOsuite Podręcznik instalacji na nośniku instalacyjnym OTOsuite.
2. Wyłącz komputer.

Ostrzeżenie • Urządzenie Capella² jest zasilane przez port USB. Urządzenie należy podłączyć do wyłączonego
komputera, a następnie włączyć komputer w celu zainstalowania sterowników sprzętowych.

Urządzenie Capella² jest całkowicie zmontowane w momencie dostawy. Po zainstalowaniu oprogramowania OTOsuite
wystarczy jedynie podłączyć kable.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Kabel USB: połączenie z komputerem
B. Sonda OAE: 8-stykowe złącze mini DIN

C. Wskaźnik zasilania
D. Zagłębienie testowe sondy

3. Podłącz sondę OAE ER-10D do urządzenia Capella². Pamiętaj o stosowaniu wyłącznie sond dołączonych do systemu.
System został skalibrowany do użytku wyłącznie z dołączoną sondą.
4. Włóż jeden koniec kabla USB do portu USB urządzenia Capella², a drugi koniec do portu USB komputera.
5. Włącz komputer.

Wyłączanie urządzenia MADSEN Capella²
Aby wyłączyć urządzenie Capella², odłącz kabel USB od komputera lub wyłącz komputer.

5.1

Sonda OAE ER-10D

A. Skrzynka wzmacniacza

B.
C.

Złącze kabla sondy
Końcówka sondy

Ostrzeżenie • Nie należy podłączać tego elementu do żadnego innego urządzenia.
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Ostrzeżenie • Nigdy nie należy podłączać sondy do pacjenta bez końcówki usznej.

Aby usunąć końcówkę sondy:
•

Przy użyciu małego przedmiotu z ostrym zakończeniem, takiego jak pióro lub mały wkrętak, wciśnij wcięcia po lewej i
prawej stronie obudowy mikrofonu sondy do momentu zwolnienia wszystkich zapadek.

•

Zsuń końcówkę sondy z przedniej części sondy i wyrzucić ją.

Aby wymienić końcówkę sondy:

Zachować ostrożność • Jeśli końcówka sondy nie zostanie wsunięta całkowicie i odpowiednio, sonda ER-10D nie
będzie działać prawidłowo.

1. Wyrównaj końcówkę zastępczą z przednią częścią sondy. Końcówka pasuje tylko od jednej strony.
2. Jeśli końcówka sondy nie pasuje do sondy, zdejmij końcówkę sondy i zmień jej orientację.
3. Naciśnij lekko zapadki, aby zatrzasnąć je w miejscu. Zapadki powinny przylegać do korpusu sondy.

5.2

Końcówki uszne
Końcówki uszne umożliwiają uszczelnienie przewodu słuchowego, zapobiegając wpływowi hałasu na bodziec i tworząc
komorę zapewniającą zachowanie odpowiedniego poziomu bodźca.

Piankowe końcówki uszne: OAE 14 mm

Różne końcówki uszne: przedstawiono wersje 4 mm, 7 mm i 9 mm; do stosowania z sondą OAE.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Stożkowate końcówki pediatryczne (żółte); do stosowania z sondą OAE

Zachować ostrożność • Nie nadaje się do ponownego użytku.

Tylko nieuszkodzona skóra
Końcówki uszne powinny być stosowane naskórnie, wyłącznie na nieuszkodzoną skórę. Nie należy stosować końcówek na
skórze z infekcją.

Ryzyko uczulenia
Wszystkie końcówki uszne sprzedawane przez firmę Otometrics wykonano z materiału hypoalergicznego. Te produkty te nie
zawierają lateksu.

Zachować ostrożność • Zastosowanie nieprawidłowego rozmiaru końcówki może spowodować niewłaściwe
uszczelnienie, a co za tym idzie problemy z hałasem lub obniżone poziomy dźwięku bodźca podczas badania.

Ostrzeżenie • Nigdy nie należy podłączać sondy do pacjenta bez końcówki usznej.

6

Przygotowywanie do badania
Hałas otoczenia i pacjenta
Zminimalizuj hałas hałas otoczenia. Pacjentów współpracujących można poinstruować, aby podczas badania nie poruszali się
ani nie przełykali śliny. Ułóż pacjenta w pozycji, która minimalizuje hałas związany z oddychaniem.

Stan klienta
Generalnie najlepszym rozwiązaniem jest badanie klientów w ciszy, w pozycji siedzącej lub leżącej.

Przygotowanie sprzętu
Wyczyść wszystkie elementy sprzętu, które wchodziły w kontakt z innymi klientami. Zawsze używaj nowych i czystych
końcówek usznych.
Włącz sprzęt i uruchom oprogramowanie OTOsuite
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Ostrzeżenie • Włącz urządzenie przed włożeniem sondy do przewodu słuchowego pacjenta.

Ostrzeżenie • W przypadku widocznych uszkodzeń lub wykrycia problemu przez oprogramowanie nie należy
przystępować do badań pacjentów do momentu rozwiązania problemu przez producenta sprzętu lub personel w
autoryzowanym punkcie serwisowym.

Kontrola ucha
Przed dopasowaniem sondy zaleca się przeprowadzenie kontroli otoskopowej zewnętrznego przewodu słuchowego i błony
bębenkowej w celu określenia, czy możliwe jest poprawne uszczelnienie sondy. Zanieczyszczenia i płyn w przewodzie
słuchowym mogą uniemożliwić wykrywanie otoemisji OAE.

Ostrzeżenie • Przewód słuchowy może czyścić tylko certyfikowany audiolog lub lekarz przeszkolony w zakresie tej
procedury. Nieprawidłowe wykonanie tej procedury może spowodować poważne zranienie i utratę słuchu przez
pacjenta.

6.1

Umieszczanie sondy w uchu pacjenta
Odpowiednie dopasowanie sondy sondy optymalizuje prezentację bodźca i redukuje hałas otoczenia w przewodzie
słuchowym.
1. Nałóż końcówkę uszną całkowicie na końcówce sondy. Nigdy nie należy podłączać sondy do pacjenta bez końcówki
usznej.
2. Za pomocą zacisku na skrzynce wzmacniacza podłącz skrzynkę do ubrania lub pościeli.
Sonda musi zachowywać stałą pozycję przez cały okres rejestracji, aby zapewnić poprawny wynik badania.
3. Pewnie, ale delikatnie, wsuń sondę do przewodu słuchowego.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Uwagi:
•

Wsuwanie końcówki usznej powinny wykonywać jedynie osoby przeszkolone w
odpowiednich procedurach.

•

Ważne jest, aby stosować środki ochrony higienicznej w celu ochrony pacjentów
przez zakażeniem krzyżowym. Należy postępować zgodnie z ustalonymi
procedurami zapobiegania zakażeniom, które są odpowiednie dla danego
otoczenia.

•

Przewód słuchowy może czyścić tylko certyfikowany audiolog lub lekarz
przeszkolony w zakresie tej procedury. Nieprawidłowe wykonanie tej procedury
może spowodować poważne zranienie i utratę słuchu przez pacjenta.

•

Należy stosować jedynie odpowiednie końcówki uszne wyprodukowane dla sondy
ER-10D.

•

Końcówka powinna być ściśle dopasowana do przewodu słuchowego i tworzyć
uszczelnienie.

•

Końcówka nie powinna być luźna ani nie powinna penetrować przewodu
słuchowego zbyt głęboko.

Rys. 1

Sonda OAE ER-10D z
piankową końcówką
uszną

Ostrzeżenie • Końcówki uszne są przeznaczone do jednorazowego użytku.

7

Pomiar otoemisji akustycznych przy użyciu
urządzenia Capella²
Otoemisje akustyczne charakteryzują się niewielką amplitudą; w celu ich rejestracji urządzenie Capella² wykorzystuje
bardzo czuły mikrofon wewnątrz sondy. Ze względu na czułość mikrofonu rejestrującego, hałas otoczenia i hałas generowany
przez pacjenta, taki jak rozmowa, kaszel i płacz, może wpłynąć negatywnie na wykrywanie otoemisji OAE. Pomyślne pomiary
OAE wymagają odpowiedniego środowiska testowego i właściwego dopasowania sondy. Zanieczyszczenia przewodu
słuchowego również mogą wpłynąć negatywnie na rejestrację otoemisji OAE. Na rejestrację otoemisji OAE wpływa także
stan fizyczny błony bębenkowej i ucha środkowego. Nienormalny stan dowolnego z tych narządów (np. infekcja ucha
środkowego) może wpłynąć negatywnie na rejestrację otoemisji OAE.

8

Pomiar OAE produktów zniekształceń nieliniowych
ślimaka
DPOAE to odpowiedzi generowane przez ślimak pod wpływem stymulacji dwutonowej ucha. DPOAE są generowane przez
większość normalnych, zdrowych uszu i mogą być stosowane do oceny działania ślimaka.Każdy z dwóch stosowanych czystych
tonów bodźca jest charakteryzowany przez częstotliwość oraz natężenie lub poziom dźwięku. Produkty zniekształceń
nieliniowych wytwarzane przez ślimak są wynikiem dwóch częstotliwości stymulacji, oznaczonych symbolami F1 i F2, oraz
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odpowiadających im natężeń lub poziomów dźwięku (L1 i L2). Największy produkt zniekształceń nieliniowych ślimaka
występuje przy częstotliwości równej dwukrotności F1 minus F2, ((2*F1) - F2).

DP-gram (DP-gram)
Podczas pozyskiwania urządzenie Capella² może badać jedną lub wiele par częstotliwości DPOAE zgodnie ze specyfikacjami
użytkownika. Relację między dwiema częstotliwościami stymulacji — współczynnik F2/F1 — można określić, wybierając
jedną częstotliwość i współczynnik, a następnie pozwalając systemowi na obliczenie wartości drugiej częstotliwości, lub też
wprowadzając bezpośrednio wartości dla częstotliwości F1 i F2. Poziom dźwięku sygnałów stymulacji — L1 i L2 — także są
możliwe do wyboru przez użytkownika dla każdego prowadzonego badania.

We/Wy DP (DP I/O)
Ekran We/Wy DP służy do rejestrowania odpowiedzi pacjenta na konkretną częstotliwość przy różnych poziomach
natężenia.

8.1

Ekrany Otoemisje akustyczne DP
Ekrany DP-gram (DP-gram) i We/Wy DP (DP I/O) zawierają te same podstawowe elementy:

DP-gram

A. Panel sterowania
B. Wykres wyniku: DP-gram Wykres (DP-gram) lub
We/Wy DP (DP I/O)
C. Wykres Widmo (Spectrum)

Otometrics - MADSEN Capella²

D. Wykres Dopasowanie sondy (Probe Fit) — czas
E. Wykres Dopasowanie sondy (Probe Fit) —
F.

częstotliwość
LegendaPole (Legend) / pole Nakładki (Overlays) /
tabela Dane (Data)
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We/Wy DP

A. Panel sterowania
B. Wykres wyniku: DP-gram Wykres (DP-gram) lub
We/Wy DP (DP I/O)
C. Wykres Widmo (Spectrum)

8.2

D. Wykres Dopasowanie sondy (Probe Fit) — czas
E. Wykres Dopasowanie sondy (Probe Fit) —
F.

częstotliwość
LegendaPole (Legend) / pole Nakładki (Overlays) /
tabela Dane (Data)

Panel sterowania w badaniach DP-gram i We/Wy DP
Panel sterowania zawiera sześć przycisków pomiaru, które można skonfigurować pod kątem różnych protokołów badań.
W badaniu DP-gram (DP-gram) można ustawić poziomy natężenia F1 i F2, badane częstotliwości oraz kierunek przemiatania.

Uwaga • Minimalne i maksymalne wartości F2 muszą mieścić się w zakresie od 500 do 10 000 Hz. W przypadku
wprowadzenia wartości wykraczającej poza ten zakres zostanie wyświetlony symbol błędu:

(Prosty wybór

częstotliwości) lub * (Konfiguracja PrecisePoints). W przypadku zamknięcia okna dialogowego przy wyświetlonym
symbolu błędu wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.

W badaniu We/Wy DP (DP I/O) można ustawić częstotliwość F2 i zakres badanych poziomów, różnicę między poziomami L1
i L2, interwał między poziomami badania oraz kierunek przemiatania.

Uwaga • Wszystkie poziomy badań mieszczą się w zakresie od 15 do 75 dB. Na przykład w przypadku wprowadzenia
wartości 20 w polu Minimum (L1) ( Minimum (L1)) i -10 w polu Względem L1 (Relative to L1), w dolnej części okna
dialogowego zostanie wyświetlony komunikat informujący, że poziom znajduje się poza zakresem, ponieważ
ustawienia spowodowałyby odtwarzanie L2 na poziomie 10 dB, która to wartość wykracza poza zakres.
Ponadto oprogramowanie OTOsuite umożliwia pomiar maksymalnie 20 poziomów. Jeśli zostanie podany rozmiar
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kroku prowadzący do większej liczby poziomów, w oknie dialogowym zostanie wyświetlony komunikat.
W przypadku zamknięcia okna dialogowego przy wyświetlonym symbolu błędu wprowadzone zmiany nie zostaną
zapisane.

Dla wszystkich przycisków możliwa jest edycja nazwy przycisku. Istnieje też możliwość skonfigurowania kryteriów akceptacji
dla poszczególnych punktów i całego badania.
Aby przejść do menu konfiguracji przycisku pomiaru, kliknij przycisk listy rozwijanej po prawej stronie przycisku pomiaru.

8.3

Wykres wyników w badaniach DP-gram i We/Wy DP
Badanie DP-gram rejestruje produkty zniekształceń nieliniowych ślimaka dla ustalonych poziomów przy różnych
częstotliwościach. Badanie We/Wy DP rejestruje produkty zniekształceń nieliniowych ślimaka dla ustalonych częstotliwości
przy różnych poziomach.
Wykres wyników (wykres (DP-gram (DP-gram) lub We/Wy DP (DP I/O)) zawiera zmierzony produkt zniekształceń
nieliniowych ślimaka dla każdego przebadanego punktu.
Wykres wyników może zawierać więcej niż jeden pomiar, zależnie od opcji wybranej w polu Legenda (Legend). Mogą być
wyświetlane także inne informacje, takie jak podłoga szumowa i odchylenie standardowe, w zależności od wybranych
nakładek.
Odpowiedź produktu zniekształceń nieliniowych ślimaka wyświetlana na wykresie wyników zależy od opcji wybranej w polu
Wyświetlane DP (Displayed DP) (Opcje > (Options > )Otoemisje akustyczne,Widok (View), Różne (Misc)). Ustawienie
domyślne to wyświetlanie danych DP1 ((2*F1) - F2) dla każdego pomiaru częstotliwości, ale można też wybrać opcję DP2
((2*F2) - F1).

Ponowny pomiar punktu
Po zakończeniu badania DP-gram lub We/Wy DP możliwy jest ponowny pomiar punktu na krzywej. Kliknij prawym
przyciskiem myszy punkt do ponownego pomiaru, a następnie kliknij opcję Ponowny pomiar punktu (Remeasure point).

8.4

Wykres widmowy
Wykres Widmo zawiera wyniki dla aktualnie wybranego punktu na DP-gramie.
A. Stosunek sygnału do
szumu dla wybranego DP

L1 i L2 to zmierzone poziomy zaprezentowanych podstawowych tonów czystych. Zmierzony poziom może różnić się od
wybranego poziomu, jeśli sonda była niedrożna, system nie został poprawnie skalibrowany lub z powodu fal stojących.

Otometrics - MADSEN Capella²
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DP1 ((2*F1) - F2) i DP2 ((2*F2) - F1) to wynikowe produkty zniekształceń nieliniowych ślimaka.

8.5

Dopasowanie sondy w badaniu OAE
Na początku i końcu każdego pomiaru oprogramowanie Otoemisje akustyczne sprawdza dopasowanie zespołu końcówki
usznej i sondy w uchu. Wydawany jest ton 500 Hz, po czym następuje sprawdzenie objętości przewodu słuchowego. Na
podstawie tego oprogramowanie określa, czy sonda znajduje się poza uchem, jest niedrożna, czy też jej stan jest poprawny.
Jeśli sonda nie została włożona poprawnie lub jest niedrożna, wyświetlane jest okno dialogowe. Popraw sondę i spróbuj
ponownie.
W przypadku niektórych pacjentów uzyskanie dobrego dopasowania nie jest możliwe. W takich przypadkach należy
zminimalizować poziom szumów zewnętrznych i kontynuować badanie. Może to nieco wpłynąć na wyniki.
Jeśli dopasowanie sondy nie powiedzie się na końcu pomiaru, można zaakceptować pomiar lub powtórzyć go. W przypadku
zaakceptowania pomiaru po niepowodzeniu testu dopasowania sondy, w polu Legenda (Legend) jako ogólny wynik pomiaru
wyświetlany jest komunikat „Złe dopasowanie sondy”.

Wykresy dopasowania sondy
Bodziec dopasowania sondy zawiera trzask stosowany do określenia odpowiedzi z przewodu słuchowego. Wykresy
Dopasowanie sondy (Probe Fit) — częstotliwość i Dopasowanie sondy (Probe Fit) — czas zawierają zmierzoną
odpowiedź na stymulację dopasowania sondy. Wykresy te służą jako pomoc wizualna podczas oceny dopasowania sondy i
porównywania wyników wielu pomiarów w celu upewnienia się, że warunki pomiaru były podobne dla porównywanych
krzywych.

8.6

Pole legendy w badaniu OAE
Pole Legenda (Legend) umożliwia wybór pomiarów wyświetlanych na wykresie DP-gramu. Poszczególne wiersze w oknie
Legenda reprezentują przycisk pomiaru i odpowiadającą mu zarejestrowana krzywą.

B. Krzywa niewyświetlona na wykresie

D. Przycisk Szczegóły pomiaru DP-gramu (DP-gram
Measurement Details)

C. Brak pomiarów zarejestrowanych dla przycisku

E. Ogólny wynik

A. Krzywa wyświetlona na wykresie

F.

Przycisk Komentarze (Comments)

Ogólny wynik
Norma (Pass)/Niepowodzenie (Fail): Jeśli parametry przycisku pomiaru obejmują ogólne kryteria akceptacji, ogólny wynik
pomiaru jest wyświetlany w polu Legenda (Legend).
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Złe dopasowanie sondy (Bad Probe Fit): Jeśli test dopasowania sondy nie powiedzie się, a wynik pomiaru zostanie zapisany,
zamiast ogólnego wyniku wyświetlany jest komunikat „Złe dopasowanie sondy”.

Puste. Jeśli nie określono kryteriów akceptacji przycisku pomiaru, a sonda jest dobrze dopasowana, ogólny wynik nie
zostanie wyświetlony.

8.7

Nakładki — DP-gram i We/Wy DP
Każda nakładka na DP-gramie ma taki sam kolor jak krzywa pomiaru, której odpowiada.
Dane normatywne

Wyświetlane dane normatywne zależą od opcji wybranych w oknie Opcje (Options).

Uwaga • Aby można było wyświetlić nakładkę danych normatywnych, wszystkie krzywe
wyświetlone na wykresie muszą być generowane z tymi samymi ustawieniami L1 i L2,
których użyto wcześniej do zebrania stosowanych danych normatywnych.
L1/L2

L1 i L2 to zmierzone poziomy zaprezentowanych podstawowych tonów czystych.
wskazuje L1;

Dwa odchylenia
standardowe powyżej
podłogi szumowej
Jedno odchylenie
standardowe powyżej
podłogi szumowej

8.8

wskazuje L2.

Możesz wyświetlić nakładkę dla jednego lub dwóch odchyleń standardowych powyżej podłogi
szumowej, aby sprawdzić zmienność podłogi szumowej. Może to służyć jako swoisty wskaźnik
jakości warunków pomiaru dla danej krzywej odpowiedzi. Duże odchylenia standardowe mogą
oznaczać kiepskie lub hałaśliwe warunki pomiaru. Niewielkie odchylenia standardowe sugerują
ciszę, a co za tym idzie — prawdopodobnie bardziej wiarygodne wyniki.

Podłoga szumowa

Podłogę szumową określa się, uśredniając 10 fragmentów (punktów widmowych) wokół
częstotliwości DP.

Szum wewnętrzny

Początkowy średni poziom szumu zmierzony bez stymulacji.

Tabela danych
Tabela danych zawiera dane dla aktualnie wybranego punktu na wykresie Wyniki.

Aby wyświetlić dane dla punktu na wykresie:
•

Kliknij punkt na wykresie DP-gram (DP-gram) lub We/Wy DP (DP I/O). Krzyżyk na wykresie DP-gram wskazuje bieżący
punkt. Dane bieżącego punktu zostaną wyświetlone na wykresie Widmo (Spectrum) i w tabeli Dane (Data).

Otometrics - MADSEN Capella²
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Tabela danych DP

Zawartość tabeli danych
F2 (Hz)
(lub F1 (Hz))

Częstotliwość, dla której jest wykreślany produkt zniekształceń nieliniowych ślimaka na wykresie.

GM (Hz)

Średnia geometryczna pierwszej i drugiej częstotliwości stymulacji (√(F1*F2)).

L1/L2 (dB)

Zmierzony poziom (dB SPL) pierwszej i drugiej prezentowanej częstotliwości stymulacji.

DP1 (dB)
(lub DP2 (dB))

Zmierzony poziom produktu zniekształceń nieliniowych ślimaka wykreślony na wykresie
W zależności od opcji wybranej w polu Wyświetlane DP (Displayed DP) w oknie Opcje (Options), w
tabeli Dane (Data) są wyświetlane wartości DP1 ((2*F1) - F2) lub DP2 ((2*F2) - F1). Wartością
domyślną jest DP1, czyli zazwyczaj najbardziej trwały produkt zniekształceń nieliniowych ślimaka.

NF (dB)

Poziom szumów

SNR (dB)

Stosunek sygnału do szumu (DP-NF) w dB

Zaakceptowane

Liczba zaakceptowanych przemiatań, na podstawie pola Poziom odrzucania szumu (Noise Reject
Level) w oknie Opcje (Options) (Opcje > (Options > )Otoemisje akustyczne > Ogólne (General),
Pomiar > Ogólna konfiguracja DP (Measurement > Common DP configuration)).

W zależności od opcji wybranej w polu Położenie wykresu DP (DP Plot Position) w oknie Opcje
(Options), w tabeli danych są wyświetlane wartości F1 lub F2. Wartość domyślna to F2 —
częstotliwość drugiej częstotliwości stymulacji.

Liczba zaakceptowanych i odrzuconych przemiatań wskazuje jakość warunków pomiaru.
Odrzucone

Liczba odrzuconych przemiatań, na podstawie pola Poziom odrzucania szumu (Noise Reject Level)
w oknie Opcje (Options).
Liczba zaakceptowanych i odrzuconych przemiatań wskazuje jakość warunków pomiaru.

Czas
Wynik

Czas trwania pomiarów w wybranym punkcie.
Powodzenie

lub Niepowodzenie

: Wynik dla punktu, zgodnie z kryteriami akceptacji dla

punktu ustawionymi dla pomiaru.

8.9
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Urządzenie Capella² umożliwia wyświetlanie danych zapisanych podczas wcześniejszej sesji. Aby wyświetlić dane
historyczne, kliknij ikonę Dane historyczne (Historical Data) na pasku narzędzi. Zostanie otwarte okno Dane historyczne
(Historical Data), w którym można wybrać co najmniej jedną krzywą z wcześniejszych sesji. Wybrane krzywe historyczne są
wyświetlane na wykresie Wynik, a także wykresie Widmo (Spectrum) i wykresach Dopasowanie sondy (Probe Fit), co
ułatwia porównanie z bieżącą krzywą w bieżącej sesji.

A. Okno wyboru Dane historyczne (Historical Data)
B. Krzywa historyczna

9

C. Nowa krzywa
D. Dane historycznePole (Historical Data)

Pomiar przejściowych OAE i spontanicznych OAE
TEOAE
Przejściowe otoemisje wywołane (TEOAE, Transient Evoked Otoacoustic Emissions) to odpowiedzi generowane przez
ślimak pod wpływem krótkich sygnałów akustycznych, takich jak trzaski i serie tonów. Sugeruje się, że odpowiedzi te
sprawdzają się szczególnie dobrze w wykrywaniu zaburzeń ślimaka, zwłaszcza w zastosowaniach przesiewowych.
Oprogramowanie OTOsuite umożliwia skonfigurowanie bodźca TEOAE do korzystania z trzasku lub serii tonów. W
przypadku serii tonów można skonfigurować częstotliwość i czas trwania bodźca.

Otometrics - MADSEN Capella²
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SOAE
Spontaniczne otoemisje akustyczne (SOAE, Spontaneous Otoacoustic Emissions) to emisje występujące spontanicznie, bez
stymulacji. Można je mierzyć w przewodzie słuchowym w formie niskopoziomowych sygnałów wąskopasmowych. Występują
w około połowie uszu o normalnym słuchu, tylko przy niektórych częstotliwościach. W związku z tym uważa się, że mają
ograniczone zastosowanie kliniczne, choć mogą być przydatne w zastosowaniach badawczych.
Urządzenie Capella² przeprowadza badania zsynchronizowanych spontanicznych OAE. Synchronizacja badania wymaga
pewnej stymulacji w celu zapewnienia znacznika czasowego. Ten znacznik czasowy zapewnia także spójność fazy emisji
spontanicznych, umożliwiając systemowi uśrednienie i poprawienie stosunku sygnału do szumu. Okres stymulacji i okres
pozyskiwania nie występują jednocześnie. Zaleca się, aby bodziec synchronizacji był niższy niż 60 dB SPL, co pozwala
zapobiec wpływowi bodźca na emisje spontaniczne. Badania kliniczne wykazały, że synchroniczne otoemisje SOAE
zapewniają te same wyniki, co pozyskiwanie czysto spontaniczne.

9.1

Ekrany TEOAE i SOAE
Ekrany TEOAE i SOAE zawierają te same podstawowe elementy:

A. Panel sterowania
B. Wykres Odpowiedź widmowa
(Spectral Response)
C. Wykres Odpowiedź w czasie
(Temporal Response)

9.2

D. Wykres Dopasowanie sondy (Probe Fit) — czas
E. Wykres Dopasowanie sondy (Probe Fit) — częstotliwość
F. LegendaPole (Legend) / pole Nakładki (Overlays) / tabela Dane
(Data)

Panel sterowania w badaniach TEOAE i SOAE
Panel sterowania zawiera sześć przycisków pomiaru, które można skonfigurować pod kątem różnych protokołów badań.
W badaniu TEOAE (TEOAE) można zmieniać poziom natężenia bodźca. (Zalecany poziom to 80 dB.)
W obu badaniach — TEOAE (TEOAE) i SOAE (SOAE) — można ustawić liczbę zaakceptowanych przemiatań, które mają
zostać uzyskane, oraz limit czasu pomiaru.
Dla wszystkich przycisków możliwa jest edycja nazwy przycisku.

18
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Aby przejść do menu konfiguracji przycisku pomiaru, kliknij przycisk listy rozwijanej po prawej stronie przycisku pomiaru.

9.3

Wykres Odpowiedź widmowa (Spectral Response)
Badania TEOAE i SOAE zbierają jednocześnie dane dla pełnego widma częstotliwości. Wykres Odpowiedź widmowa
(Spectral Response) przedstawia otoemisje akustyczne jako funkcję częstotliwości.
W przypadku TEOAE dane mogą być wyświetlane w formie wykresu krzywej lub wykresu słupkowego. Każdy słupek na
wykresie zawiera wartość średnią dla pasma wokół konkretnej częstotliwości oznaczonej pod słupkiem.

Odpowiedź widmowa TEOAE — wykres krzywej i wykres słupkowy
W przypadku SOAE dane są wyświetlane w formie krzywej. Zawartość pola Kryteria SOAE (SOAE criteria) jest używana do
określenia, które szczyty są oznaczane automatycznie jako SOAE.

Odpowiedź widmowa SOAE
W obu badaniach — TEOAE i SOAE — podłoga szumowa jest wyświetlana na wykresie jako zacieniony obszar. Na wykresie
można przedstawić odpowiedź widmową i odpowiadającą jej podłogę szumową dla kilku pomiarów, w zależności od opcji
wybranej w polu Legenda (Legend).

9.4

Wykres Odpowiedź w czasie (Temporal Response)
Wykres Odpowiedź w czasie (Temporal Response) w czasie przedstawia poziom otoemisji OAE w czasie.

Otometrics - MADSEN Capella²
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W badaniu TEOAE są używane dwie lokalizacje pamięci — bufor A i bufor B. Przemiatania są zapisywane i uśredniane na
zmianę w buforze A i B.
Na wykresie Odpowiedź w czasie (Temporal Response) można wybrać jeden z dwóch różnych widoków wyświetlania
danych z dwóch buforów. Oba widoki zawierają dwie krzywe:

9.5

•

Widok Sygnał/szum (Signal/Noise) zawiera jedną krzywą dla poziomu sygnału i jedną krzywą dla poziomu
szumu. Sygnał jest obliczany jako (A+B)/2, a szum jako (A-B)/2.

•

Widok Bufory A/B (A/B buffers) zawiera jedną krzywą dla bufora A i jedną krzywą dla bufora B.

Dopasowanie sondy w badaniu OAE
Informacje na temat wykresów dopasowania sondy i funkcji dopasowania sondy znajdują się w części Dopasowanie sondy w
badaniu OAE ► 14.

9.6

Pole Legenda (Legend) w badaniu OAE
Informacje na temat pola Legenda (Legend) w badaniu OAE znajdują się w części Pole legendy w badaniu OAE ► 14.

9.7

Nakładki — TEOAE i SOAE
W polu Nakładki (Overlays) można określić, czy krzywa odpowiedzi widmowej jest zacieniona.

9.8

Tabela Dane (Data) — TEOAE
Tabela Dane (Data) przedstawia dane dla wybranej krzywej pomiaru, dla pasm wokół częstotliwości 1000, 1500, 2000, 3000
i 4000 Hz.

Tabela danych Dane (Data)

Zawartość tabeli Dane (Data)
Tabela Dane (Data) zawiera następujące dane dla poszczególnych pasm częstotliwości oraz dane ogólne.

Korelacja (%)
(Correlation (%))

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

20

Korelacja między buforami A i B. Wysoka korelacja wskazuje na silną odpowiedź.
Poziom emisji zmierzony w odpowiadającym paśmie częstotliwości.
Stosunek sygnału do szumu zmierzony w odpowiadającym paśmie częstotliwości.
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Zaakceptowane
(Accepted)

(Rejected)

Liczba zaakceptowanych i odrzuconych przemiatań wskazuje jakość warunków pomiaru.
Liczba odrzuconych przemiatań, na podstawie pola Poziom odrzucania artefaktów (Artifact Reject
Level) w oknie Opcje (Options).

Czas (Time)

Liczba zaakceptowanych i odrzuconych przemiatań wskazuje jakość warunków pomiaru.
Czas trwania pomiaru.

Odrzucone

9.9

Liczba zaakceptowanych przemiatań, na podstawie pola Poziom odrzucania artefaktów (Artifact
Reject Level) w oknie Opcje (Options) (Opcje > (Options > )Otoemisje akustyczne > Ogólne
(General), Pomiar > (Measurement > ) Ogólna konfiguracja TEOAE i SOAE (Common TEOAE and
SOAE Configuration)).

Tabela Dane (Data) — SOAE
Tabela Dane (Data) zawiera wszystkie wartości SOAE zidentyfikowane zgodnie z minimalną wartością SNR wybraną w oknie
Kryteria SOAE (SOAE criteria).

Tabela Dane (Data) SOAE

Zawartość tabeli Dane (Data)
Tabela danych zawiera jeden wiersz dla każdej otoemisji SOAE, z następującymi wartościami:

F (Hz) (F (Hz))
Poziom (dB)
(Level (dB))

Częstotliwość, przy której zidentyfikowano otoemisję SOAE.
Poziom otoemisji SOAE.

Szum (dB)

Poziom szumu przy częstotliwości otoemisji SOAE.
(Noise (dB))
SNR (dB) (SNR
Stosunek sygnału do szumu przy częstotliwości otoemisji SOAE.
(dB))
Następujące dane dotyczą całego pomiaru:

Zaakceptowane Liczba zaakceptowanych przemiatań, na podstawie pola Poziom odrzucania artefaktów (Artifact
(Accepted)
Reject Level) w oknie Opcje (Options) (Opcje > (Options > )Otoemisje akustyczne > Ogólne
(General), Pomiar > (Measurement > ) Ogólna konfiguracja TEOAE i SOAE (Common TEOAE and
SOAE Configuration)).
Liczba zaakceptowanych i odrzuconych przemiatań wskazuje jakość warunków pomiaru.

Odrzucone
(Rejected)

Liczba odrzuconych przemiatań, na podstawie pola Poziom odrzucania artefaktów (Artifact Reject
Level) w oknie Opcje (Options).
Liczba zaakceptowanych i odrzuconych przemiatań wskazuje jakość warunków pomiaru.
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Czas (Time)

10

Czas trwania pomiaru.

Serwis, czyszczenie i konserwacja
Serwis
Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu elektromedycznego
powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych punktach serwisowych. W
przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy sporządzić szczegółową listę usterek i skontaktować się
z dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują usterki.

Ostrzeżenie • Nie jest dozwolona żadna modyfikacja tego urządzenia.

Czyszczenie
Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej niewielką ilością detergentu.

Zachować ostrożność • Podczas czyszczenia urządzenia należy stosować się do procedur obowiązujących w danej
instytucji. Nie należy używać silnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić plastikową obudowę. Nie wolno
dopuścić, aby jakikolwiek środek czyszczący dostał się do wnętrza podzespołów elektronicznych i złączy.

Konserwacja
Urządzenie Capella² powinno być kalibrowane przez technika serwisu raz do roku lub podczas wymiany sondy i wzmacniacza.

Uaktualnienia oprogramowania OTOsuite
Aby uzyskać najnowszą wersję oprogramowania OTOsuite, można ją pobrać z serwisu firmy www.natus.com lub
skontaktować się w tej sprawie z lokalnym dystrybutorem.

11

Informacje dodatkowe
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online oprogramowania OTOsuite, która zawiera szczegółowe informacje
dodatkowe na temat urządzenia Capella² i modułu Otoemisje akustyczne oraz innych produktów firmy OTOsuite.
Instrukcje instalacji OTOsuite zawiera OTOsuite Podręcznik instalacji na nośniku instalacyjnym OTOsuite.
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Specyfikacje techniczne
Stopień mobilności

Sprzęt przenośny

Oczekiwany okres eksploatacji 5 lat od daty produkcji

Normy
Bezpieczeństwo:

Klasa I (IEC 60601-1); Typ BF (IEC 60601-1); IPXO — zwykłe urządzenia (IEC 60601-1)

Środowisko pracy
Temperatura:

Od +15 do +35°C (od 59 do +95°F)

Wilgotność względna:

Od 15% do 90% przy 40°C, bez kondensacji

Przechowywanie i obsługa
Temperatura:

Od 0 do +50°C (od 32 do +122°F)

Wilgotność względna:

<95% bez kondensacji

Dane elektryczne
Znamionowe natężenie
wejściowe:

0,5 A

Znamionowe napięcie
wejściowe:

Nominalne: +5 V DC; Dopuszczalny zakres: od 4,30 V do 5,50 V

Zasilacz komputera
Komputer, do którego jest podłączane urządzenie Capella², powinien dysponować uziemionym zasilaczem

Dane techniczne — sonda ER-10D
Złącze

8-stykowe mini DIN

Długość kabla

6 stóp (1,83 metra)

Masa netto

Ok. 3,6 uncji (100 gram)

Maksymalne wyjście

109 dB SPL-64 dB SPL (zależnie od częstotliwości) mierzona w złączu Zwisłockiego

Dane techniczne — system OAE
Wzmacniacz OAE w urządzeniu Capella² zawiera filtry dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe i ustawienia wzmocnienia
służące do uzyskiwania zarejestrowanych otoemisji akustycznych z sondy OAE ER-10D OAE dla oprogramowania
OTOsuite.
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Ogólne dane techniczne
Dokładność częstotliwości bodźca

1%

Dokładność pomiarów

+/- 1 dB SPL

Wzmocnienie (x1000)

100 DPOAE, 100–10 000 TEOAE

Tryb częstotliwości normalnej DPOAE
Rozdzielczość FFT

9,78125 Hz

Zakres częstotliwości

500–10 000 Hz

Tryb TEOAE

12.1

Rozdzielczość FFT

39,125 Hz

Długość okna pozyskiwania

25,56 ms

Zakres częstotliwości pozyskiwania

450–5000 Hz

Akcesoria
•

Sonda OAE ER-10D

•

Kabel USB

•

Zestaw uchwytu ściennego (opcja)

Akcesoria jednorazowe
Element

Numer części

Liczba w zestawie
początkowym

Liczba w ponownym
zamówieniu

MADSEN Capella²Zestaw startowy

8-69-42800

Końcówki sondy OAE ER-10D

1-12-73400

4

4

Narzędzie do czyszczenia sondy

1-08-05300

1

1

Końcówka stożkowa 3–6 mm, czerwona

8-68-32300

4

100

4 mm, żółta

8-68-32301

4

100

5 mm, niebieska

8-68-32302

4

100

6 mm, zielona

8-68-32303

4

100

1

Końcówki uszne — plastikowe (zob. też
Końcówki uszne ► 7)
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Element

Numer części

Liczba w zestawie
początkowym

Liczba w ponownym
zamówieniu

7 mm, żółta

8-68-32304

4

100

8 mm, czerwona

8-68-32305

4

100

9 mm, niebieska

8-68-32306

4

100

10 mm, zielona

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

Końcówki uszne — piankowe (zob. też
Końcówki uszne ► 7)
14 mm, żółta

13

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

14

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

Autoryzowany przedstawiciel
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Haga
Holandia
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15

Odpowiedzialność producenta
Uważa się, że firma Natus Medical Denmark ApS i producent, Intelligent Hearing Systems, ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie sprzętu tylko przy spełnieniu następujących warunków:
•

Wszelkie operacje dotyczące montażu, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez
producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.

•

Instalacja elektryczna, do której podłączono sprzęt, spełnia wymagania norm EN oraz IEC.

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.

16

Ostrzeżenia
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie urządzeń i oprogramowania będących tematem tego podręcznika. W każdym przypadku należy się też stosować
do obowiązujących przepisów lokalnych.
1. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdek sieci
elektrycznej z uziemieniem.
2. System musi zostać przetestowany pod kątem prądu upływowego przez dział inżynierii biomedycznej instytucji.
Dział biomedyczny instytucji musi się upewnić, że wyniki testu prądu upływowego spełniają wymagania obowiązujące w
danym regionie.
System należy dokładnie przebadać przed podłączeniem pierwszego pacjenta.
Komputery podłączone do sieci należy przetestować pod kątem prądu upływowego po podłączeniu do sieci, ponieważ
połączenie sieciowe może wpływać na łączny prąd upływowy.
3. Nie można używać aparatu w obecności środków łatwopalnych (gazów) lub w środowisku bogatym w tlen.
4. System nie jest chroniony przed wpływem defibrylatorów. Przed rozpoczęciem defibrylacji należy usunąć połączenia z
pacjentem. W przypadku przeprowadzenia defibrylacji należy ponownie przebadać system pod kątem prądu
upływowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Mogą występować niebezpieczne poziomy wyjścia prądu. To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
Operator nie może dotykać jednocześnie pacjenta i żadnego przewodu elektrycznego.
Połączenia pacjenta nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z sercem, chociaż posiadają izolację elektryczną.
6. Podczas instalacji i przenoszenia systemu należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w części Montaż urządzenia
Capella² ► 5 i postępować zgodnie z nimi.
7. Urządzenia MADSEN Capella² powinny używać jedynie osoby przeszkolone w zakresie korzystania z niego. Wszystkie
wyniki powinny zostać sprawdzone przez certyfikowanego audiologa lub lekarza dysponującego wiedzą na temat
otoemisji akustycznych.
8. Przewód słuchowy może czyścić tylko certyfikowany audiolog lub lekarz przeszkolony w zakresie tej procedury.
Nieprawidłowe wykonanie tej procedury może spowodować poważne zranienie i utratę słuchu przez pacjenta.
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9. Do łączenia urządzenia z innymi elementami lub komponentami zewnętrznymi zgodnie z instrukcjami należy stosować
jedynie kable dostarczone przez dystrybutora.
10. Ważne jest, aby stosować środki ochrony higienicznej w celu ochrony pacjentów przez zakażeniem krzyżowym. Należy
postępować zgodnie z ustalonymi procedurami zapobiegania zakażeniom, które są odpowiednie dla danego otoczenia.
11. Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów w sposób inny niż opisany w sekcji
Przeznaczenie produktu w tym podręczniku.
12. Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć wewnątrz urządzenia
może spowodować jego uszkodzenie, a także porażenie prądem użytkownika lub pacjenta.

Ostrzeżenia
1. Nie korzystać z urządzenia z uszkodzonymi przewodami i wtyczkami. Okresowo sprawdzać wszystkie kable połączeniowe
pod kątem strzępienia i innych uszkodzeń.
2. Podczas podłączania kabli nie wciskać ich na siłę; może to spowodować uszkodzenie sprzętu.
3. Przeczytać instrukcje podane w podręczniku użytkownika i stosować się do nich, aby zapewnić bezpieczne i poprawne
użytkowanie sprzętu.
4. Podłączając do urządzenia MADSEN Capella² inny sprzęt elektryczny, należy pamiętać, że sprzęt, który nie spełnia tych
samych norm bezpieczeństwa co urządzenie MADSEN Capella², może doprowadzić do obniżenia ogólnego poziomu
bezpieczeństwa systemu.
5. Podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia wyłączyć urządzenie i odłączyć wszystkie jego części.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Uwagi dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
•

Urządzenie MADSEN Capella² jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych i w związku z tym wymaga
stosowania szczególnych środków ostrożności. Z tego względu należy stosować się ściśle do instrukcji dotyczących
instalacji i eksploatacji zawartych w tym dokumencie.

•

Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące w zakresie wysokich częstotliwości (np. telefony komórkowe) mogą
zakłócać działanie urządzenia MADSEN Capella².
Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
MADSEN Capella² jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia MADSEN Capella²
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisja fal radiowych

Grupa 1

MADSEN Capella² używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi

CISPR 11

swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i
prawdopodobnie nie spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym znajdującym
się w pobliżu.

Emisja fal radiowych

Klasa B

Urządzenie MADSEN Capella² może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w

CISPR 11

budynkach mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci
energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Wahania napięcia/emisje migotania IEC

Nie dotyczy

61000-3-3

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
MADSEN Capella² jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia MADSEN Capella²
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

+/-6 kV (stykowe)

+/-6 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi.

+/-8 kV (przez

+/-8 kV (przez

Jeżeli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna

powietrze)

powietrze)

wynosić co najmniej 30%.

IEC 60601

Wyładowanie
elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2
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Pole magnetyczne o

3 A/m

3 A/m

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci energetycznej powinno

częstotliwości sieci

utrzymywać się na poziomach właściwych dla typowych miejsc w środowisku

energetycznej

przemysłowym lub szpitalnym.

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

Uwaga • U T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów, które NIE służą do podtrzymywania życia.
MADSEN Capella² jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia MADSEN Capella²
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

3 V/m

Przenośnego i ruchomego sprzętu komunikacyjnego

IEC 60601
Emitowane fale radiowe

3 V/m

IEC 61000-4-3

Od 80 MHz do 2,5 GHz

wykorzystującego częstotliwości radiowe należy
używać w odległości od dowolnego elementu
urządzenia MADSEN Capella² — w tym również od
jego przewodów — nie mniejszej niż zalecana
odległość obliczana przy użyciu wzoru
odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość:
d = 1,2

w przedziale od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3

w przedziale od 80 MHz do 2,5 GHz,

gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa
nadajnika w watach (W) podana przez producenta, a
d to zalecana odległość w metrach (m).
Zmierzone w terenie natężenie pola
elektromagnetycznego pochodzącego od
stacjonarnych nadajników emitujących fale radiowe i
powinno być dla każdego zakresu częstotliwości
niższe niż poziom zgodności. b
Zakłócenia mogą występować w pobliżu sprzętu
oznaczonego następującym symbolem:

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.
a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych) oraz naziemnych
radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska
elektromagnetycznego powstałego w wyniku stałych nadajników radiowych należy rozważyć przeprowadzenie badania pola elektromagnetycznego. Jeśli
zmierzone natężenie pola w miejscu używania urządzenia MADSEN Capella² przekracza poziom zgodności stosowny dla fal o częstotliwości radiowej, należy
monitorować poprawność działania urządzenia MADSEN Capella². Jeśli zostanie stwierdzone, że jego działanie odbiega od normy, może być konieczne
zastosowanie innych środków, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji urządzenia MADSEN Capella².
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.
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Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe a urządzeniem MADSEN Capella²
Urządzenie MADSEN Capella² jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach ze strony pola o
częstotliwościach radiowych. Nabywca lub użytkownik urządzenia MADSEN Capella² może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym,
utrzymując minimalną odległość pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a
urządzeniem MADSEN Capella² według poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.

Maksymalna znamionowa moc
wyjściowa nadajnika
W

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika
od 80 MHz do 800 MHz

Od 800 MHz to 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

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można określić,
korzystając ze wzoru odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez
producenta.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.

18

Definicje symboli
Sprawdź w podręczniku użytkownika ostrzeżenia i przestrogi Zachować ostrożność.

Zapoznaj się z instrukcjami użytkowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz Dyrektywy
RoHS (2011/65/UE).
Produkt jest zgodny z wymogami normy IEC 60601-1 dotyczącymi urządzeń cyfrowych typu BF.
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Sprzęt elektroniczny jest objęty postanowieniami Dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Po upływie okresu użytkowania wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie oraz akumulatory
muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów. To wymaganie dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Tych
produktów nie należy utylizować jako zwykłych odpadów komunalnych.
Urządzenie i akcesoria można zwrócić do firmy Natus Medical Denmark ApS lub dostawcy współpracującego z
firmą Natus Medical Denmark ApS. Odpowiednie informacje dotyczące utylizacji produktu można również
uzyskać od władz lokalnych.
Nie nadaje się do ponownego użytku.

Wyświetlane w oknach dialogowych z komunikatami o błędach w przypadku wystąpienia błędu programu.
Bardziej szczegółowe informacje zostaną wyświetlone w oknie dialogowym.
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