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Descrição do dispositivo
MADSEN Capella² é um dispositivo portátil de Emissões Otoacústicas (OAE). O módulo OTOsuite Emissões otoacústicas é
utilizado para operar Capella². Capella² não pode ser utilizado sem o software OTOsuite.
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Finalidade
A utilização prevista de MADSEN Capella² e do módulo OTOsuite Emissões otoacústicas é a triagem e o diagnóstico de pacientes utilizando técnicas de emissão otoacústica. Capella², utilizado em conjunto com o módulo Emissões otoacústicas, destina-se a ser utilizado como auxiliar para o diagnóstico de perturbações relacionadas com a audição e como uma ferramenta
na avaliação das condições que afetam as respostas de emissões otoacústicas a estímulos auditivos.
Capella² pode ser utilizado para pacientes de todas as idades. Destina-se a ser utilizado por pessoal formado em hospitais,
berçários, clínicas, consultórios de audiologistas ou outros locais adequados. Os componentes de investigação e diagnóstico
de Emissões otoacústicas podem ser utilizados por investigadores e estudantes para avaliar a usabilidade e os efeitos das
emissões otoacústicas medidas.
Não existem contraindicações conhecidas para a utilização do dispositivo.
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Convenções tipográficas
A utilização de Avisos, Precauções e Notas
Para captar a sua atenção para as informações relativas ao uso seguro e apropriado do dispositivo ou software, o manual utiliza as seguintes recomendações de prudência:

Aviso • indica que existe risco de morte ou ferimentos graves para ou utilizador ou paciente.

Atenção • indica que existe risco de ferimentos para o utilizador ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo.

Nota • indica que deve tomar especial atenção.

Para obter um exemplar impresso gratuito da documentação do utilizador, contacte a Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com).
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Desembalar
1. Desembale cuidadosamente o dispositivo.
Quando tiver desembalado o dispositivo e os acessórios, guarde o material da embalagem nos quais foram entregues.
Se tiver de enviar o dispositivo para assistência, o material da embalagem original protege-o contra danos durante o
transporte, etc.
2. Inspecione visualmente se o equipamento apresenta possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não coloque o dispositivo em funcionamento. Contacte o seu distribuidor local para obter
assistência.
3. Verifique com a guia de transporte para assegurar que recebeu todas as peças e acessórios necessários. Se a sua embalagem estiver incompleta, contacte o seu distribuidor local.
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Montar Capella²
Atenção • Instale OTOsuite no PC antes de ligar a MADSEN Capella² a partir do PC.

1. Assegure-se de que OTOsuite foi instalado no PC.
Para obter instruções sobre a instalação do OTOsuite, consulte o OTOsuite Guia de instalação no suporte de instalação
do OTOsuite.
2. Encerre o PC.

Aviso • A unidade Capella² obtém alimentação da porta USB. Certifique-se de que o dispositivo é ligado
enquanto o computador está DESLIGADO e, em seguida, ligue o computador para instalar os controladores de
hardware.

Capella² é entregue completamente montado. Após a instalação do OTOsuite, só é necessário ligar os cabos.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Cabo USB: Ligação ao computador
B. Sonda OAE: Conector mini DIN de 8 pinos

C. Indicador de alimentação
D. Cavidade de teste da sonda

3. Ligue a sonda ER-10D OAE a Capella². Certifique-se de que utiliza apenas sondas fornecidas com o seu sistema, o sistema é calibrado para utilização exclusiva com a sonda fornecida.
4. Insira uma extremidade do cabo USB na porta USB em Capella² e a outra extremidade numa porta USB no computador.
5. Ligue o PC.

Desligar MADSEN Capella²
Para desligar o Capella², desligue o cabo USB do computador ou desligue o computador.

5.1

Sonda ER-10D OAE

A. Caixa de pré-amplificação

B.
C.

Conector do cabo da sonda
Ponta de sonda

Aviso • Não ligue este componente a qualquer outro dispositivo.
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Aviso • Nunca ligue uma sonda ao um paciente sem uma ponta de auricular.

Para remover a ponta da sonda:
•

Utilizando um pequeno objeto pontiagudo, como uma caneta ou chave de fendas pequena, empurre as reentrâncias
nos lados esquerdo e direito da caixa do microfone da sonda até soltar cada lingueta.

•

Faça deslizar a ponta da sonda para a frente da sonda e elimine-a.

Para substituir a ponta da sonda:

Atenção • Se a ponta da sonda não for inserida completa e adequadamente, a sonda ER-10D não funciona corretamente.

1. Alinhe uma ponta de substituição com a frente da sonda. A ponta só encaixa numa direção.
2. Se a ponta da sonda não encaixar em segurança na sonda, remova a ponta da sonda e reoriente-a.
3. Pressione ligeiramente nas linguetas para as encaixar no sítio. As linguetas devem ficar alinhadas com o corpo da
sonda.

5.2

Extremidades auriculares
As pontas de auricular são utilizadas para criar uma vedação no canal auditivo, evitando que o ruído afete o estímulo e criando uma câmara para o estímulo manter um nível adequado.

Pontas de auricular de espuma: OAE 14 mm

Diversas Pontas de auricular: 04 mm, 07 mm e 09 mm apresentadas; para utilização com a Sonda OAE.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Pontas de auricular tipo tree pediátricas (amarelas) ; para utilização com Sonda OAE

Atenção • Não reutilizar.

Apenas pele intacta
As pontas de auricular devem ser utilizadas topicamente apenas sobre pele intacta. Não aplique sobre pele infetada.

Risco de Sensibilidade
Todas as pontas de auricular vendidas pela Otometrics são feitas em material hipoalergénico. Estes produtos não contêm
látex.

Atenção • Utilizar a ponta de auricular de tamanho incorreto pode causar uma vedação incorreta, que resulta em
problemas de ruído ou redução dos níveis de som do estímulo durante o teste.

Aviso • Nunca ligue uma sonda ao um paciente sem uma ponta de auricular.

6

Preparação dos testes
Ruído Ambiente e do Paciente
Minimize o ruído ambiente. Os pacientes cooperativos podem ser instruídos a não se moverem nem engolir durante o
teste. Coloque o paciente numa posição que minimize os ruídos de respiração.

Estado do Cliente
Em geral, é melhor testar os clientes quando estão sentados ou deitados em silêncio.

Preparação do Equipamento
Limpe todos os componentes do equipamento que tenham estado em contacto com outros clientes. Utilize sempre uma
ponta de auricular nova e limpa.
Ligue o equipamento e inicie o OTOsuite.

Aviso • Ligue o equipamento antes de inserir a sonda no canal auditivo do paciente.
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Aviso • Se existirem danos visíveis ou o software detetar um problema, não tente testar pacientes até o problema ter
sido resolvido pelo fabricante do equipamento ou por pessoal da assistência numa oficina autorizada.

Inspeção do ouvido
Recomenda-se a realização de uma inspeção otoscópica do canal auditivo externo e da membrana do tímpano antes da instalação da sonda para determinar se é possível estabelecer uma vedação da sonda correta. Os resíduos e fluido no interior
do canal auditivo podem impedir que sejam detetados OAEs.

Aviso • Não limpe o canal auditivo exceto se for um audiologista certificado ou um médico com formação neste procedimento. Se o procedimento não for realizado corretamente podem ser causados ferimentos graves e perda de audição ao cliente.

6.1

Colocar a sonda no paciente
Uma instalação da sonda de qualidade otimiza a apresentação do estímulo e reduz o ruído ambiente no canal auditivo.
1. Coloque a ponta de auricular completamente na ponta da sonda. Nunca ligue uma sonda ao um paciente sem uma
ponta de auricular.
2. Utilize o clipe na caixa do pré-amplificador para ficar a caixa do pré-amplificador ao vestuário ou roupa da cama.
A posição da sonda deve permanecer estável durante toda a gravação para garantir que o teste é efetuado corretamente.
3. Insira a sonda com firmeza e cuidado no canal auditivo.

Notas:
•

A inserção da ponta de auricular só deve ser efetuada por pessoas com formação
nestes procedimentos.

•

É muito importante que sejam tomadas precauções de higiene para proteger o cliente de infeção cruzada. Assegure-se de que segue todos os procedimentos de
controlo de infeções estabelecidos para o ambiente em que está a trabalhar.

•

Não limpe o canal auditivo exceto se for um audiologista certificado ou um
médico com formação neste procedimento. Se o procedimento não for realizado
corretamente podem ser causados ferimentos graves e perda de audição ao cliente.

•

Só devem ser utilizadas pontas de auricular adequadas fabricadas para a sonda ER10D.

•

A ponta deve encaixar bem no canal auditivo e formar uma vedação.

•

A ponta não deve ficar solta nem penetrar demasiado profundamente no canal
auditivo.

Fig. 1

Sonda ER-10D OAE
com ponta de auricular em espuma

Aviso • As pontas de auricular não são reutilizáveis.

Otometrics - MADSEN Capella²
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7

Medir Emissões Otoacústicas com Capella²
As emissões otoacústicas são pequenas em amplitude; para as gravar, Capella² utiliza um microfone muito sensível no interior da sonda. Dada a sensibilidade do microfone de gravação, o ruído ambiente e o ruído gerado pelo paciente, por exemplo, a falar, tossir e chorar, pode prejudicar a deteção de OAEs. São necessários um ambiente de teste adequado e uma
instalação da sonda correta para efetuar medições OAE com êxito. Os resíduos no interior do canal auditivo também
podem prejudicar a gravação de OAEs. A gravação de OAEs também é afetada pelo estado físico da membrana do tímpano
e do ouvido médio. Um estado anormal de qualquer um destes elementos (por exemplo, uma infeção do ouvido médio)
pode afetar adversamente a gravação de OAEs.
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Medição de OAEs do Produto de Distorção
DPOAEs são respostas geradas pela cóclea a uma estimulação de dois tons apresentada no ouvido. DPOAEs são gerados pela
maioria dos ouvidos saudáveis e podem ser utilizados para avaliar a função coclear.Cada um dos dois tons puros de estímulo
aplicados é caracterizado pela sua frequência e intensidade de som ou nível. Os produtos de distorção produzidos pela
cóclea são um produto secundário das duas frequências de estimulação, designadas F1 e F2 e as duas intensidades ou níveis
de som correspondentes (L1 e L2). O maior produto de distorção ocorre a uma frequência que é duas vezes F1 menos F2;
((2*F1) - F2).

Gráfico DP
Durante a aquisição, Capella² pode testar pares de frequências DPOAE simples ou múltiplos de acordo com as especificações do utilizador. A relação entre as duas frequências de estímulo, a relação F2/F1, pode ser especificada selecionando uma frequência e a relação e deixando que o sistema calcule a segunda frequência, ou introduzindo os valores
para F1 e F2 diretamente. O nível de som dos sinais de estimulação, L1 e L2, também são selecionáveis pelo utilizador para
cada teste realizado.

I/O DP
O ecrã I/O DP é utilizado para registar a resposta de um paciente a uma frequência específica a diferentes níveis de intensidade.

8.1

Os ecrãs de Emissões otoacústicas DP
Tanto o ecrã Gráfico DP como o ecrã I/O DP contêm os mesmos elementos básicos:
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DP-Gram

A. Painel de Controlo
B. Gráfico de resultados: Gráfico DP ou I/O DP
C. Gráfico Espetro

D. Gráfico Instalação da sonda - Time (Tempo)
E. Gráfico Instalação da sonda - Frequency (Frequência)
F. Caixa Legenda/caixa Sobreposições/tabela Dados

I/O DP

A. Painel de Controlo
B. Gráfico de resultados: Gráfico DP ou I/O DP
C. Gráfico Espetro

Otometrics - MADSEN Capella²

D. Gráfico Instalação da sonda - Time (Tempo)
E. Gráfico Instalação da sonda - Frequency (Frequência)
F. Caixa Legenda/caixa Sobreposições/tabela Dados
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8.2

O painel de controlo no gráfico DP e na E/S do DP
O painel de controlo contém seis botões de medição que pode configurar para diferentes protocolos de teste.
Em Gráfico DP, é possível definir os níveis de intensidade de F1 e F2, as frequências a serem testadas e a direção do varrimento.

Nota • Os valores mínimos e máximos de F2 devem ser entre 500 e 10.000 Hz. Se introduzir um valor fora do intervalo, é apresentado um símbolo de erro:

(Seleção de Frequência Simples) ou * (Configuração de Pontos Precisos).

Se fechar a caixa de diálogo enquanto o símbolo de erro é mostrado, as suas modificações não serão gravadas.

Em I/O DP, é possível definir a frequência de F2 e a gama dos níveis a serem testados, a diferença entre L1 e L2, o intervalo entre níveis de teste e a direção do varrimento.

Nota • Todos os níveis de teste devem ser entre 15 e 75 dB. Se, por exemplo, introduzir 20 no campo Mínimo (L1) e
introduzir -10 no campo Relativo a N1, será apresentada uma mensagem no fundo da caixa de diálogo indicando
que o nível está fora do intervalo, porque as definições fariam com que L2 reproduzisse a 10 dB, que está fora do intervalo.
Além disso, OTOsuite permite medir no máximo 20 níveis. Se introduzir um tamanho de etapa que resulte num
número superior de níveis, é apresentada uma mensagem na caixa de diálogo.
Se fechar a caixa de diálogo enquanto o símbolo de erro é mostrado, as suas modificações não serão gravadas.

É possível editar o título de todos os botões. Também é possível configurar critérios de aceitação para pontos individuais e
para o teste global.
Para aceder aos menus de configuração para um botão de medição, clique no botão pendente à direita do botão de medição.

8.3

O gráfico de resultados no gráfico DP e na E/S do DP
O teste do gráfico DP regista os produtos de distorção para níveis fixos a diferentes frequências. O teste I/O DP regista os
produtos de distorção para frequências fixas a diferentes níveis.
O gráfico de resultados (gráfico Gráfico DP ou I/O DP) mostra o produto de distorção medido para cada um destes pontos
testados.
É possível mostrar mais do que uma medição no gráfico de resultados, dependendo da sua seleção na caixa Legenda. É possível apresentar outras informações, como o ruído ambiente e o desvio padrão, dependendo das sobreposições que selecionar.
A resposta do produto de distorção mostrada no gráfico de resultados depende da opção que foi selecionada no campo DP
mostrado (Opções > Emissões otoacústicas,Visualizar, Diversos). A predefinição é apresentar DP1 ((2*F1) - F2) para cada
medição de frequência, mas também é possível selecionar DP2 ((2*F2) - F1).

Medir novamente um ponto
Após a conclusão de um teste de gráfico DP ou de E/S do DP, é possível medir novamente um ponto na curva. Clique com
o botão direito do rato no ponto que pretende medir novamente e, em seguida, clique em Medir ponto de novo.
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8.4

O gráfico Espectro
O gráfico Espetro mostra os resultados para o ponto atualmente selecionado no gráfico DP.
A. Relação Sinal para Ruído
do DP selecionado

L1 e L2 são os níveis de medição dos primários de tom puros que foram apresentados. O nível medido pode ser diferente
do nível selecionado se a sonda tiver estado obstruída ou se o sistema não tiver sido calibrado corretamente ou devido a
ondas estacionárias.
DP1 ((2*F1) - F2) e DP2 ((2*F2) - F1) são os produtos de distorção resultantes.

8.5

Instalação da sonda em OAE
No início e no final de cada medição, o software do Emissões otoacústicas verifica a instalação da ponta de auricular e o
conjunto da sonda no ouvido. É apresentado um tom de 500 Hz e o volume do canal auditivo é verificado. Com base nisto,
o software determina se a sonda está fora do ouvido, oclusa ou OK. É apresenta uma caixa de diálogo, se a sonda não estiver inserida corretamente ou se a sonda estiver oclusa. Ajuste a sonda e tente novamente.
Pode ser impossível conseguir um bom encaixe em alguns pacientes. Nesses casos, reduza o ruído externo o mais possível e
continue o teste. Os resultados podem ser ligeiramente comprometidos.
Se a instalação da sonda falhar no final da medição, pode escolher aceitar a medição ou tentar novamente. Se aceitar a
medição depois de a verificação da instalação da sonda falhar, será mostrado "Má instalação da sonda" na caixa Legenda
como o resultado global da medição.

Os gráficos de Instalação da sonda
O estímulo da instalação da sonda contém um clique que é utilizado para estabelecer a resposta do ouvido médio. Os gráficos Instalação da sonda - Frequency (Frequência) e Instalação da sonda - Time (Tempo) mostram a resposta medida à
estimulação da instalação da sonda. Estes gráficos destinam-se a ser uma ajuda visual para a avaliação da instalação da sonda,
ou ao comparar resultados de várias medições para garantir que as condições da medição foram semelhantes para as curvas
comparadas.

8.6

A caixa Legenda em OAE
A caixa Legenda é utilizada para selecionar as medições que são mostradas no gráfico DP. Cada linha na Legenda representa
um botão de medição e a curva correspondente que foi registada.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Curva apresentada no gráfico

D. Botão Detalhes da medição do gráfico DP

B. Curva não apresentada no gráfico

E. Resultado geral

C. Nenhuma medição registada para o botão

F.

Botão Comentários

Resultado geral
Aprovado/Falha: Se os parâmetros de teste para um botão de medição incluírem critérios de aceitação gerais, o resultado
geral da medição será apresentado na caixa Legenda.
Má instalação da sonda: Se o teste de instalação da sonda falhar e mantiver a medição, é apresentado "Má instalação da
sonda" em vez de um resultado global.

Em branco: Se não existirem critérios de aceitação para um botão de medição e a instalação da sonda estiver OK, não é
apresentado um resultado global.

8.7

Sobreposições - gráfico DP e E/S do DP
As sobreposições no gráfico DP são todas da mesma cor que a curva de medição a que correspondem.
Dados Normativos

Os dados normais que são mostrados dependem da sua seleção em Opções.

Nota • Para que a sobreposição de Dados Normais seja apresentada, todas as curvas
apresentadas no gráfico devem ser geradas com as mesmas definições de L1 e L2 que
foram utilizadas para recolher os dados normais aplicados.
L1/L2

L1 e L2 são os níveis de medição dos primários de tom puros que foram apresentados.
indica L1;

Dois desvios padrão
acima do ruído de base

14

indica L2.

Um desvio padrão
acima do ruído de base

É possível apresentar uma sobreposição para um ou dois desvios padrão acima do ruído ambiente para ver quão variável é o ruído ambiente. Isto pode ser utilizado como uma espécie de
indicador das condições de medição para determinada curva de resposta. Grandes desvios
padrão podem indicar condições de medição fracas ou ruidosas. Pequenos desvios padrão
sugerem condições silenciosas, que provavelmente darão resultados mais fiáveis.

Ruído de Base

O ruído ambiente é obtido calculando 10 bins (pontos espectrais) em redor da frequência DP.

Ruído interno

O nível de ruído médio inicial medido sem estimulação.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.8

Tabela de dados
A tabela de Dados apresenta os dados para o ponto selecionado atualmente no gráfico Resultados.

Para visualizar os dados para um ponto no gráfico:
•

Clique no ponto no gráfico Gráfico DP ou I/O DP. A mira no gráfico DP indica o ponto atual. Os dados para o ponto
atual mostrado no gráfico Espetro e na tabela Dados.

A tabela de Dados DP

Conteúdo da tabela de Dados
F2 (Hz)
(or F1 (Hz))

A frequência a que o produto de distorção é marcado no gráfico

MG (Hz)

A Média Geométrica da primeira e segunda frequências de estimulação (√(F1*F2))

L1/L2 (dB)

O nível medido (dB SPL) da primeira e segunda frequências de estimulação apresentadas.

DP1 (dB)
(ou DP2 (dB))

O nível medido do produto de distorção marcado no gráfico
Dependendo da seleção no campo DP mostrado em Opções, será mostrado DP1 ((2*F1) - F2) ou
DP2 ((2*F2) - F1) na tabela Dados. A predefinição é DP1, que normalmente é o Produto de Distorção mais robusto.

NF (dB)

Ruído ambiente

SNR (dB)

Relação sinal para ruído (DP-NF) em dB

Aceite

Número de varrimentos aceites, com base no campo Nível de rejeição de ruído em Opções
(Opções > Emissões otoacústicas > Geral, Medição > Configuração comum do DP).

Dependendo da seleção no campo Posição de impressão do DP em Opções, será mostrado F1 ou
F2 na tabela Data (Dados). A predefinição é F2 - a frequência da segunda frequência de estimulação.

O número de varrimentos Aceites e Rejeitados dá uma indicação da qualidade das condições de
medição.
Rejeitado

Número de varrimentos rejeitados, com base no campo Nível de rejeição de ruído em Opções.
O número de varrimentos Aceites e Rejeitados dá uma indicação da qualidade das condições de
medição.

Hora
Resultado

A duração de todas as medições no ponto selecionado
Passar

ou Falhar

: Resultado para o ponto, de acordo com os critérios de aceitação por

ponto que foi definido para a medição.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.9

Ver os dados de DP histórico
Capella² permite visualizar os dados armazenados de uma sessão anterior. Para visualizar os dados históricos, clique no
ícone Dados históricos na barra de ferramentas. A janela de seleção Dados históricos abre e, em seguida, pode selecionar
uma ou mais curvas de sessões anteriores. As curvas históricas selecionadas são mostradas no gráfico de resultados, bem
como no gráfico Espetro e nos gráficos Instalação da sonda para facilitar a comparação com a curva atual na sessão atual.

A. Janela de seleção Dados históricos
B. Curva histórica

9

C. Nova curva
D. Caixa Dados históricos

Medição de OAEs Transientes e OAEs Espontâneas
TEOAE
TEOAEs (Emissões Otoacústicas Transientes Evocadas) são respostas geradas pela cóclea a breves sinais acústicos, como cliques ou tone bursts. Tem sido sugerido que podem ser particularmente adequados para a deteção de perturbações da
cóclea, especialmente em aplicações de análise.

16
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Em OTOsuite, é possível configurar o estímulo de TEOAE para utilizar um clique ou um tone burst. Para os tone bursts,
pode configurar a frequência e a duração do estímulo.

SOAE
SOAEs (Emissões Otoacústicas Espontâneas) são emissões que ocorrem espontaneamente, sem estimulação. Estas podem
ser medidas no canal auditivo como sinais de banda estreita de nível baixo. Ocorrem em apenas cerca de metade dos ouvidos com audições normal e apenas a algumas frequências para os ouvidos em que ocorrem. Consequentemente, pensa-se
que têm utilidade clínica limitada, embora tenham implicações para a investigação.
Capella² efetua testes de OAE Espontâneas Sincronizadas. Para que o teste seja síncrono, é necessário algum estímulo para
fornecer um marcado de tempo. Este marcador de tempo também serve para fornece a coerência de fase para a emissão
espontânea, permitindo que o sistema calcule médias e melhore a relação de sinal para ruído. O período de estimulação e
o período de aquisição não coincidem. Recomenda-se que o estímulo de sincronização seja inferior a 60dB SPL para evitar
que o estímulo afete as emissões espontâneas. Os estudos clínicos demonstram que o SOAE Sincronizado produz o mesmo
resultado que uma aquisição puramente espontânea.

9.1

Os ecrãs TEOAE e SOAE
Tanto o ecrã TEOAE como o ecrã SOAE contêm os mesmos elementos básicos:

A. Painel de Controlo
B. Gráfico Resposta espetral
C. Gráfico Resposta temporal

9.2

D. Gráfico Instalação da sonda - Time (Tempo)
E. Gráfico Instalação da sonda - Frequency (Frequência)
F. Caixa Legenda/caixa Sobreposições/tabela Dados

O Painel de Controlo em TEOAE e SOAE
O painel de controlo contém seis botões de medição que pode configurar para diferentes protocolos de teste.
Em TEOAE, é possível alterar o nível de intensidade do estímulo. (O nível recomendado é 80 dB.)
Em TEOAE e SOAE, é possível definir o número de varrimentos aceites a adquirir e um período de tempo limite para a
medição.
É possível editar o título de todos os botões.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Para aceder aos menus de configuração para um botão de medição, clique no botão pendente à direita do botão de medição.

9.3

O gráfico Resposta espetral
Os testes TEOAE e SOAE recolherem dados para todo o espectro de frequências concorrentemente. O gráfico Resposta
espetral mostra as emissões otoacústicas como uma função da frequência.
Em TEOAE, os dados podem ser apresentados como gráfico de curva ou gráfico de barras. Cada barra no gráfico de barras
mostra a média para a banda em volta da frequência específica anotada por baixo da barra.

Resposta Espetral TEOAE - Gráfico de curva e Gráfico de barras
Em SOAE, os dados são apresentados como uma curva. O conteúdo dos campos Critérios de SOAE é utilizado para determinar os picos que são marcados automaticamente como SOAEs.

Resposta Espetral SOAE
Em TEOAE e SOAE, o ruído ambiente é apresentado no gráfico como uma área sombreada. É possível mostrar a resposta
espetral e o ruído ambiente correspondente para mais do que uma medição no gráfico, dependendo da sua seleção na
caixa Legenda.

9.4

O gráfico Resposta temporal
O gráfico Resposta temporal mostra o nível de OAEs ao longo do tempo.

18
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TEOAE utiliza duas localizações de memória - buffer A e buffer B. Os varrimentos são armazenados e as respetivas médias
são calculadas alternadamente no buffer A e B.
No gráfico Resposta temporal, é possível escolher entre duas vistas diferentes para mostrar os dados dos dois buffers.
Ambas as vistas apresentam duas curvas:

9.5

•

A vista Sinal/ruído mostra uma curva para o nível de sinal e uma curva para o nível de ruído. O sinal é
calculado como (A+B)/2 e o ruído é calculado como (A-B)/2.

•

A vista Buffers A/B mostra uma curva para o buffer A e uma para o buffer B.

Instalação da sonda em OAE
Para obter informações sobre os gráficos de instalação da sonda e a funcionalidade de instalação da sonda, consulte Instalação da sonda em OAE ► 13.

9.6

A caixa Legenda em OAE
Para obter informações sobre a caixa Legenda em OAE, consulte A caixa Legenda em OAE ► 13.

9.7

Sobreposições - TEOAE e SOAE
Na caixa Sobreposições, é possível determinar se a curva da resposta espetral é sombreada.

9.8

Tabela Dados - TEOAE
A tabela Dados apresenta os dados para a curva de medição selecionada, para as bandas em redor das frequências 1000,
1500, 2000, 3000 e 4000 Hz.

A tabela Dados de TEOAE

Conteúdo da tabela Dados
A tabela Dados contém as seguintes informações para cada banda de frequência e em geral.

Correlation (%)
(Correlação (%))

Emission (dB)
(Emissão (dB))

SNR (dB)

Otometrics - MADSEN Capella²

A correlação entre os buffers A e B. Uma correlação elevada indica uma resposta forte.
O nível de emissões medido na banda de frequências correspondente.
A relação sinal para ruído medida na banda de frequência correspondente.
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Aceite

Número de varrimentos aceites, com base no campo Nível de rejeição do artefacto em Opções
(Opções > Emissões otoacústicas > Geral, Medição > Configuração comum de TEOAE e SOAE).

O número de varrimentos Aceites e Rejeitados dá uma indicação da qualidade das condições de medição.
Rejected (Rejei- Número de varrimentos rejeitados, com base no campo Nível de rejeição do artefacto em Opções.
tado)
O número de varrimentos Aceites e Rejeitados dá uma indicação da qualidade das condições de medi-

Time (Tempo)

9.9

ção.
A duração da medição.

Tabela Dados - SOAE
A tabela Dados lista todos os SOAEs que foram identificados de acordo com o SNR mínimo selecionado em Critérios de
SOAE.

A tabela Dados SOAE

Conteúdo da tabela Dados
A tabela de Dados contém uma linha para cada SOAE, com o seguinte:
A frequência em que foi identificado um SOAE.
F (Hz)
Level (dB) (Nível
(dB))

Noise (dB)
(Ruído (dB))

SNR (dB)

O nível do SOAE.

O nível do ruído à frequência do SOAE.
A relação sinal para ruído à frequência do SOAE.

Os seguintes dados aplicam-se a toda a medição:

Aceite

Número de varrimentos aceites, com base no campo Nível de rejeição do artefacto em Opções
(Opções > Emissões otoacústicas > Geral, Medição > Configuração comum de TEOAE e SOAE).
O número de varrimentos Aceites e Rejeitados dá uma indicação da qualidade das condições de medição.

Rejected (Rejei- Número de varrimentos rejeitados, com base no campo Nível de rejeição do artefacto em Opções.

20

tado)

O número de varrimentos Aceites e Rejeitados dá uma indicação da qualidade das condições de medição.

Time (Tempo)

A duração da medição.
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Assistência, limpeza e manutenção
Assistência
Para garantir a segurança e para não anular a garantia, a assistência e a reparação do equipamento elétrico médico devem
ser efetuadas apenas pelo fabricante do equipamento ou por pessoal de assistência em oficinas autorizadas. Em caso de
qualquer defeito, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e contacte o seu fornecedor. Não utilize um dispositivo
defeituoso.

Aviso • Não é permitido modificar este equipamento.

Limpeza
Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma pequena quantidade de detergente para limpar o dispositivo.

Atenção • Siga os procedimentos da sua instituição para limpar o dispositivo. Não utilize produtos de limpeza fortes
que possam danificar a caixa de plástico. Não deixe que a solução de limpeza entre nos componentes eletrónicos e
conectores.

Manutenção
Capella² deve ser calibrado por um técnico de assistência uma vez por ano ou quando a sonda e o amplificador forem substituídos.

OTOsuite Atualizações de software
Para obter a versão mais recente do OTOsuite, pode transferir o software em www.natus.com ou contactar o seu distribuidor local.

11

Outras referências
Para obter mais informações, consulte a Ajuda online no OTOsuite, que contém informação detalhada de referência sobre
o Capella² e o Emissões otoacústicas, e outros produtos OTOsuite:
Para obter instruções sobre a instalação do OTOsuite, consulte o OTOsuite Guia de instalação no suporte de instalação do
OTOsuite.

12

Especificações técnicas
Grau de Mobilidade

Equipamento Portátil

Vida Útil Esperada

5 anos a partir da data de fabrico

Otometrics - MADSEN Capella²
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Normas
Segurança:

Classe I (IEC 60601-1); Tipo BF (IEC 60601-1); IPXO - Equipamento Normal (IEC 60601-1)

Ambiente de funcionamento
Temperatura:

+15 °C a +35 °C (59 °F a +95 °F)

Humidade relativa:

15% a 90% a 40°C, sem condensação

Armazenamento e manuseamento
Temperatura:

0 °C a +50 °C (32 °F a +122 °F)

Humidade relativa:

< 95%, sem condensação

Especificações elétricas
Corrente nominal de entrada: 0,5 A
Tensão nominal de entrada:

Nominal: +5 V CC; Intervalo aceitável: 4,30 V a 5,50 V

Fonte de alimentação do PC
O PC a que Capella² está ligado deve ter uma fonte de alimentação ligada à terra

Especificações técnicas - Sonda ER-10D
Conector

mini DIN de 8 pinos

Comprimento do Cabo

1, 83 metros (6 pés)

Peso Líquido

Aprox. 100 gramas (3.6 oz.)

Potência Máxima

109 dB SPL - 64 dB SPL (dependente da frequência) medido num acoplador Zwislocki

Especificações técnicas - Sistema OAE
O amplificador OAE, dentro de Capella², contém os filtros passa-baixo, os filtros passa-alto e as definições de ganho utilizadas para adquirir registos de emissões otoacústicas a partir de uma sonda ER-10D OAE, para OTOsuite.
Especificações Gerais
Precisão da frequência de estímulo

1%

Exatidão da Medição

+/- 1 dB SPL

Amplificação (x1000)

100 DPOAE, 100–10,000 TEOAE

Modo de frequência normal DPOAE

22

Resolução FFT

9,78125 Hz

Intervalo de frequências

500 Hz - 10.000 Hz
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Modo TEOAE

12.1

Resolução FFT

39,125 Hz

Comprimento da janela de aquisição

25,56 ms

Intervalo de frequências de aquisição

450 Hz - 5.000 Hz

Acessórios
•

Sonda ER-10D OAE

•

Cabo USB

•

Kit de montagem na parede (opcional)

Acessórios descartáveis
Item

Número da peça

Qtd. no Kit Inicial

Qtd. Encomenda

MADSEN Capella² Kit Inicial

8-69-42800

Pontas de sonda ER-10D OAE

1-12-73400

4

4

Ferramenta de limpeza de sonda

1-08-05300

1

1

Ponta de auricular tipo tree de 3-6 mm vermelha

8-68-32300

4

100

4 mm amarela

8-68-32301

4

100

5 mm azul

8-68-32302

4

100

6 mm verde

8-68-32303

4

100

7 mm amarela

8-68-32304

4

100

8 mm vermelha

8-68-32305

4

100

9 mm azul

8-68-32306

4

100

10 mm verde

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

1

Pontas de Auricular - Plástico (Veja também
Extremidades auriculares ► 7)

Extremidades auriculares - esponja (ver também Extremidades auriculares ► 7)
14 mm amarela

Otometrics - MADSEN Capella²
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Distribuidor
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
7 +45 45 75 55 59
www.natus.com

14

Fabricante
Intelligent Hearing Systems
6860 SW 81st St.
Miami, FL 33143
EUA

Representante autorizado
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Haia
Países Baixos

15

Responsabilidade do fabricante
Natus Medical Denmark ApS e o fabricante, Intelligent Hearing Systems, são considerados responsáveis pelos efeitos na
segurança fiabilidade e desempenho do equipamento apenas se:
•

Todas as operações de montagem, extensões, regulações, modificações ou reparações são efetuadas pelo fabricante do
equipamento ou por pessoal autorizado pelo fabricante.

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado cumprir os requisitos de EN/IEC.

•

O equipamento deve ser usado de acordo com as instruções de utilização.

O fabricante reserva-se o direito de recusar toda a responsabilidade sobre a segurança da operação, fiabilidade e desempenho do equipamento assistido ou reparado por terceiros.

24

Otometrics - MADSEN Capella²

Guia do Usuário

16

Notas de aviso
Este manual contém informação e avisos que devem ser respeitados para assegurar o desempenho seguro dos dispositivos
e software abrangidos por este manual. As regras e regulamentos governamentais locais, se forem aplicáveis, devem ser
também sempre respeitados.
1. Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser ligado a uma rede de alimentação com proteção
de terra.
2. O Sistema tem de ser testado relativamente a corrente de fuga pelo departamento de engenharia biomédica da sua
instituição.
O departamento biomédico da sua instituição tem de garantir que os resultados do teste de corrente de fuga cumprem os requisitos da sua região.
O sistema tem de ser testado exaustivamente antes de ser ligado aos pacientes.
Os computadores ligados a uma rede necessitam de ser testados relativamente a corrente de fuga enquanto estiverem
ligados à rede, a conexão de rede pode afetar a corrente de fuga total.
3. Não utilize o equipamento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambientes ricos em oxigénio.
4. O sistema não está protegido contra desfibriladores. Remova as ligações do paciente antes da desfibrilação. Se ocorrer
uma desfibrilação, teste novamente o sistema relativamente a corrente de fuga para garantir a segurança.
5. Podem ocorrer descargas elétricas perigosas. Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado.
O operador não deve tocar nos cabos elétricos e no paciente ao mesmo tempo.
As ligações do paciente não se destinam a contacto cardíaco direto, embora sejam isoladas eletricamente.
6. Leia e siga as instruções de instalação no capítulo Montar Capella² ► 5 ao instalar ou transferir o sistema.
7. Apenas os indivíduos com formação na utilização do dispositivo e seus princípios devem utilizar MADSEN Capella².
Todos os resultados devem ser revistos por um audiologista certificado ou por um médico licenciado com conhecimentos de Emissões Otoacústicas.
8. Não limpe o canal auditivo exceto se for um audiologista certificado ou um médico com formação neste procedimento. Se o procedimento não for realizado corretamente podem ser causados ferimentos graves e perda de audição ao cliente.
9. Só os cabos fornecidos pelo distribuidor devem ser utilizados para ligar o equipamento a outras partes ou componentes externos, conforme especificado nos manuais.
10. É muito importante que sejam tomadas precauções de higiene para proteger o cliente de infeção cruzada. Assegure-se
de que segue todos os procedimentos de controlo de infeções estabelecidos para o ambiente em que está a trabalhar.
11. Nenhuma peça pode ser aquecida, queimada ou utilizada de qualquer modo para finalidades diferentes das aplicações
definidas na secção Finalidade de Utilização deste manual.
12. Mantenha a unidade afastada de líquidos. Não deixe criar humidade dentro da unidade. A humidade no interior da unidade pode danificar o instrumento e resultar num risco de choque elétrico para o utilizador ou paciente.

Notas de Atenção
1. Não opere com cabos ou fichas danificados. Inspecione todos os cabos de ligação periodicamente para verificar a existência de desfiadura ou outros danos.
2. Ao ligar todos os cabos, não force a ligação; podem ocorrer danos no hardware.
3. Leia e siga as instruções fornecidas no manual do utilizador para garantir a utilização segura e adequada do equipamento.

Otometrics - MADSEN Capella²
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4. Ao ligar outros equipamentos elétricos a MADSEN Capella², lembre-se de que os equipamentos que não cumpram as
mesmas normas de segurança que MADSEN Capella² podem causar uma redução geral do nível de segurança do sistema.
5. Desative e desligue todas as partes do equipamento ao efetuar a manutenção e limpeza.
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Notas sobre CEM (compatibilidade eletromagnética)
•

MADSEN Capella² faz parte de um sistema médico elétrico, estando assim sujeito a precauções especiais de segurança.
Por este motivo, as instruções de instalação e de operação fornecidas neste documento deverão ser totalmente respeitadas.

•

Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telemóveis, podem interferir com o
funcionamento do MADSEN Capella².
Recomendações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
MADSEN Capella² é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do MADSEN Capella² deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

Emissões de RF

Grupo 1

MADSEN Capella² utiliza energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as

CISPR 11

emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em
equipamento eletrónico nas imediações.

Emissões de RF

Classe B

CISPR 11

MADSEN Capella² é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os relacionados diretamente com redes públicas de alimentação de baixa tensão
que abastecem edifícios de habitação.

Emissões de harmónicas IEC 61000-3-2

Não aplicável

Flutuações de tensão/cintilação IEC

Não aplicável

61000-3-3

Recomendações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnético para todos os equipamentos e sistemas
MADSEN Capella² é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do MADSEN Capella² deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Descarga eletrostática (DES)
IEC 61000-4-2
Campo magnético da

Nível de teste

Nível de con-

IEC 60601

formidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

Contacto +/- 6 kV

Contacto +/- 6 kV

Os pavimentos devem ser de madeira, cimento ou azulejo cerâmico. Se os pavimentos

Ar +/- 8 kV

Ar +/- 8 kV

estiverem cobertos com material sintético, a humidade relativa deverá ser de pelo
menos 30 %.

3 A/m

3 A/m

frequência de ali-

Os campos magnéticos da frequência de potência devem ter níveis característicos de
um local normal num ambiente comercial ou hospitalar normal.

mentação
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Nota • U T é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Recomendações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital
MADSEN Capella² é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do MADSEN Capella² deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

3 V/m

Os equipamentos de comunicações de RF por-

IEC 60601
RF irradiada

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,5 GHz

táteis e móveis não deverão se utilizados mais
perto de qualquer parte do MADSEN Capella²,
incluindo cabos, do que a distância calculada
pela equação aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

onde P é a potência nominal máxima de saída
do transmissor em watts (W), de acordo com
o fabricante do transmissor, e d é a distância
de segurança recomendada em metros (m)
As forças de campo dos transmissores de RF
fixos, de acordo com o determinado por um
inquérito eletromagnético local, a deverão ser
inferiores ao nível de conformidade de cada
gama de frequência. b
Pode ocorrer interferência na proximidade do
equipamento marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas recomendações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos
e pessoas.
a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (telemóveis/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o MADSEN Capella² é utilizado
exceder o nível de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá certificar-se do funcionamento correto do MADSEN Capella². Se forem observados
desempenhos anormais, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do MADSEN Capella².
b. Acima da gama de frequência 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.
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As distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o MADSEN Capella².
O MADSEN Capella² destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o utilizador
do MADSEN Capella² pode ajudar a evitar a interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF móveis
e portáteis (transmissores) e o MADSEN Capella² conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.

Potência nominal máxima de saída do
transmissor
W

Distância de segurança de acordo com a frequência do transmissor
m
80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 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

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de segurança d recomendada em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo
com o fabricante do transmissor.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas recomendações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos
e pessoas.

18

Definição de símbolos
Consulte os avisos e precauções no manual do utilizador.

Consulte as instruções de utilização.

Siga as instruções de utilização.

Está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE e a Diretiva RoHS (2011/65/CE).

Cumpre os requisitos de Tipo BF da norma IEC60601-1.
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Guia do Usuário

Equipamento elétrico abrangido pela Diretiva 2002/96/EC sobre eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE).
Todos os produtos elétricos e eletrónicos, baterias e acumuladores deverão ser separados no final da sua vida
útil. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não elimine estes produtos como resíduos domésticos não
separados.
Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Natus Medical Denmark ApS ou a qualquer fornecedor de
Natus Medical Denmark ApS. Pode também contactar as autoridades locais para obter aconselhamento sobre
a eliminação.
Não reutilizar.

Utilizado nos diálogos de mensagens de erro se o programa de software falhar. Consulte a informação detalhada na caixa de diálogo.
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