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1

Beskrivning av enheten
MADSEN Capella² är en bärbar enhet för otoakustiska emissioner (OAE). Modulen OTOsuite Otoakustiska emissioner
används för att styra Capella². Capella² kan inte användas utan programvaran OTOsuite.

2

Användningsområde
MADSEN Capella² och modulen OTOsuite Otoakustiska emissioner är avsedda att användas för screening och diagnostik av
patienter med otoakustisk emissionsteknik. Capella² i kombination med modulen Otoakustiska emissioner är avsedd att
användas som hjälpmedel vid diagnostik av hörselrelaterade åkommor och som ett verktyg för bedömning av
förutsättningar som påverkar otoakustiska emissionssvar på akustiska stimuli.
Capella² kan användas för patienter i alla åldrar. Det är avsett att användas av utbildad personal på sjukhus, daghem,
kliniker, audiologmottagningar och andra lämpliga inrättningar. Forsknings- och diagnostikkomponenterna i Otoakustiska
emissioner kan användas av forskare och studenter för att utvärdera användbarheten och effekten hos uppmätta
otoakustiska emissioner.
Det finns inga kända kontraindikationer mot att använda enheten.
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Typografiska konventioner
Användning av rubrikerna Varning, Försiktigt och Anm.
Användarhandboken använder skyddsanvisningar på följande sätt för att uppmärksamma information om korrekt och säker
användning av enheten eller programvaran:

Varning • Anger att användaren eller patienten riskerar att dö eller drabbas av allvarliga skador.

Försiktig • Anger att användaren, patienten, själva enheten eller data riskerar att skadas.

Anm • Visar att du bör vara uppmärksam.

Kontakta Otometrics (www.natus.com) om du vill få en gratis utskriven kopia av användardokumentationen.
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Uppackning
1. Var försiktig när du packar upp enheten.
Det är en god ide att spara originalförpackningen när du packar upp enheten och tillbehören, för om du behöver skicka
in enheten på service utgör originalförpackningen det bästa skyddet mot transportskador och dylikt.
2. Kontrollera om utrustningen har synliga skador.
Om någon av delarna har skadats under transporten får du inte använda utrustningen. Kontakta leverantören och be
om hjälp.
3. Studera följesedeln och försäkra dig om att du har fått alla de delar och tillbehör du har beställt. Kontakta leverantören
om någonting saknas.
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Montera Capella²
Försiktig • Installera OTOsuite innan du ansluter till MADSEN Capella² via datorn.

1. Kontrollera att OTOsuite är installerat på datorn.
Information om hur du installerar OTOsuite finns i OTOsuite Installationsguide på installationsmediet för OTOsuite.
2. Stäng av datorn.

Varning • Capella²-enheten får ström från USB-porten. Anslut enheten när datorn är avstängd. Slå sedan på
datorn och installera maskinvarans drivrutiner.

Capella² är färdigmonterad vid leverans. När OTOsuite har installerats behöver du bara ansluta kablarna.

A. USB-kabel: Anslutning till dator
B. OAE-probe: 8-Pin mini DIN-kontakt

Otometrics - MADSEN Capella²

C. Laddningsindikator
D. Probetestkavitet
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3. Anslut ER-10D OAE-proben till Capella². Se till att inte använda några andra prober än de som levererades med
systemet. Systemet är kalibrerat för att endast användas tillsammans med den tillhörande proben.
4. Anslut USB-kabelns ena ände till USB-kontakten på Capella² och den andra änden till en USB-port på datorn.
5. Slå på datorn.

Stänga av MADSEN Capella²
När du vill stänga av Capella² kopplar du bort USB-kabeln från datorn och stänger av datorn.

5.1

ER-10D OAE-probe

A. Förförstärkare

B.
C.

Probekabelns kontakt
Probepropp

Varning • Den här komponenten får inte anslutas till någon annan enhet.

Varning • Proben får inte anslutas till en patient utan en eartip.

Så här tar du bort probeproppen:
•

Använd ett litet, spetsigt föremål (t.ex. en penna eller en liten skruvmejsel) och tryck i skårorna på vänster och höger
sida om den bakre delen av probemikrofonens hölje så att alla hakar släpper.

•

Dra av probeproppen från probens spets och kassera den.

Så här byter du ut probeproppen:

Försiktig • Om probeproppen inte förs in fullständig och på rätt sätt kommer ER-10-proben inte att fungera som den
ska.

1. Passa in en ny propp mot probens framstycke. Proppen kan bara sättas på i en riktning.
2. Om probeproppen inte sitter fast ordentligt på proben tar du av den och sätter tillbaks den igen.
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3. Tryck lätt på hakarna så att de klickas fast. Hakarna ska ligga tätt an mot probehuset.

5.2

Eartips
Eartips används för att skapa tätning i hörselgången, förhindra brus från att påverka stimulus och skapa en kammare där
stimulus kan upprätthålla korrekt nivå.

Eartips av skum: OAE 14 mm

Olika sorters eartips: 04 mm, 07 mm och 09 mm visas; för OAE-probe.

”Treetips” för barn (gula): för OAE-probe

Försiktig • Återanvänd den inte.

Endast oskadad hud
Eartips får endast användas på oskadad hud. Får ej användas på infekterad hud.

Risk för överkänslighet
Alla eartips som saluförs av Otometrics är tillverkade av hypoallergent material. Produkterna innehåller inte latex.

Försiktig • Om du använder fel storlek på proppen kan tätningen bli dålig, vilket ger problem med brus eller minskade
ljudnivåer för stimulus under testning.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Varning • Proben får inte anslutas till en patient utan en eartip.

6

Förbereda för testning
Bakgrundsbrus och ljud från patienten
Minimera bakgrundsbruset. Patienter som kan samarbeta kan instrueras att inte röra sig eller svälja under testet. Placera
patienten i en position som minimerar andningsljuden.

Patientens placering
Det är i allmänhet bäst att patienten sitter eller ligger ned i tystnad under ett test.

Förbereda utrustningen
Rengör alla utrustningskomponenter som har kommit i kontakt med andra patienter. Använd alltid en ny och ren eartip.
Sätt på utrustningen och starta OTOsuite.

Varning • Slå på utrustningen innan du för in proben i patientens hörselgång.

Varning • Om det finns synliga skador eller om programvaran upptäcker ett problem ska du inte testa någon patient
innan problemet har åtgärdats av tillverkaren eller av servicepersonal vid en auktoriserad verkstad.

Öroninspektion
Otoskopisk inspektion av hörselgången och tympaniska membranet rekommenderas innan probeanpassning för att avgöra
om en korrekt probetätning är möjlig. Smuts och vätska i hörselgången kan förhindra detektering av OAE.

Varning • Rengör inte hörselgången om du inte är en behörig audiolog eller läkare kunnig inom området. Patienten
kan drabbas av allvarliga skador och hörselförlust om detta inte görs på rätt sätt.

6.1

Placera proben på patienten
En bra probeanpassning optimerar stimuluspresentationen och minskar bakgrundsbruset i hörselgången.
1. Sätt fast en eartip helt och hållet på probeproppen. Proben får inte anslutas till en patient utan en eartip.
2. Fäst förförstärkaren på kläder eller sängkläder med hjälp av klämman.
Probens läge måste vara stabilt under hela inspelningen för att testet ska kunna genomföras på korrekt sätt.
3. För in proben i hörselgången försiktigt men bestämt.

8
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Anmärkningar:
•

Endast personer som har utbildning i de här procedurerna ska sätta in eartipen.

•

De hygieniska förberedelserna är viktiga för att skydda patienten mot
korsinfektioner. Var noga med att följa alla etablerade procedurer för
infektionskontroll på den arbetsplats där testerna ska utföras.

•

Rengör inte hörselgången om du inte är en behörig audiolog eller läkare kunnig
inom området. Patienten kan drabbas av allvarliga skador och hörselförlust om
detta inte görs på rätt sätt.

•

Använd endast lämpliga eartips som har tillverkats för ER-10D-proben.

•

Eartipen ska sitta omsluten i hörselgången och fungera som en tätning.

•

Spetsen får inte sitta löst eller tränga in för djupt i hörselgången.

Fig. 1

ER-10D OAE-probe
med eartip av skum

Varning • Eartips är engångsartiklar.
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Mäta otoakustiska emissioner med Capella²
Otoakustiska emissioner har liten amplitud. En mycket känslig mikrofon inuti proben används för att spela in dem i
Capella². På grund av inspelningsmikrofonens känslighet kan bakgrundsbrus och ljud från patienten, såsom tal, hostningar
eller gråt, påverka detektering av OAE. För att uppnå goda resultat av OAE-mätningar måste testmiljön och
probeanpassningen vara så bra som möjligt. Smuts i hörselgången kan också påverka inspelningen av OAE. Tympaniska
membranets och mellanörats fysiska förutsättningar påverkar också inspelningen av OAE. Ett onormalt tillstånd i
trumhinnan eller mellanörat (t.ex. infektion) kan påverka OAE-inspelningen negativt.
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Mäta distorsionsprodukt-OAE
DPOAE är svar som genereras av cochlea på en tvåtonsstimulering som presenteras för örat. DPOAE genereras vanligen av
normala, friska öron och kan användas för att bedöma cochleafunktionen.De två rena stimulustonerna karaktäriseras av sin
respektive frekvens och ljudintensitet eller nivå. Distorsionsprodukten som skapas av cochlea är en biprodukt av de två
stimuleringsfrekvenserna som betecknas F1 och F2 och deras motsvarande intensiteter eller ljudnivåer (V1 och V2). Den
största distorsionsprodukten inträffar vid en frekvens som är två gånger F1 minus F2 ((2*F1) - F2).

DP-diagram (DP-gram)
Under inhämtning kan Capella² testa enstaka eller flera DPOAE-frekvenspar i enlighet med användarens specifikationer.
Förhållandet mellan två stimuleringsfrekvenser, F2/F1-kvoten, kan specificeras genom att välja en frekvens och kvoten och
sedan låta systemet beräkna det andra frekvensvärdet eller genom att ange värden för både F1 och F2 direkt.
Stimuleringssignalernas ljudnivåer, V1 och V2, kan också väljas av användaren för varje genomfört test.

DP I/O (DP I/O)
DP I/O-skärmen används för att spela in en patients svar på en specifik frekvens vid olika intensitetsnivåer.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.1

DP Otoakustiska emissioner-skärmarna
Både skärmen DP-diagram (DP-gram) och skärmen DP I/O (DP I/O) innehåller samma grundläggande delar:

DP-diagram

A. Kontrollpanel
B. Resultatgraf: DP-diagram grafen (DP-gram) eller
DP I/O (DP I/O)
C. Grafen Spektrum (Spectrum)

10

D. Probeanpassning (Probe Fit) – grafen Tid
E. Probeanpassning (Probe Fit) – grafen Frekvens
F. Teckenförklaring (Legend), ruta/Överlägg (Overlays),
ruta/Data (Data), tabell
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DP I/O

A. Kontrollpanel
B. Resultatgraf: DP-diagram grafen (DP-gram) eller
DP I/O (DP I/O)
C. Grafen Spektrum (Spectrum)

8.2

D. Probeanpassning (Probe Fit) – grafen Tid
E. Probeanpassning (Probe Fit) – grafen Frekvens
F. Teckenförklaring (Legend), ruta/Överlägg (Overlays),
ruta/Data (Data), tabell

Kontrollpanelen i DP-diagram och DP I/O
Kontrollpanelen har sex mätningsknappar som du kan konfigurera för att olika testprotokoll.
I DP-diagram (DP-gram) kan du ställa in intensitetsnivåerna för F1 och F2, frekvenserna som ska testas i
svepningsriktningen.

Anm • Min.- och max.värden för F2 måste vara mellan 500 och 10 000 Hz. Om du anger ett värde som ligger utanför
intervallet visas en felsymbol:

(Enkelt frekvensval) eller * (inställning av PrecisePoints). Om du stänger dialogrutan

när felsymbolen visas, sparas inte dina ändringar.

I DP I/O (DP I/O) kan du ställa in frekvensen för F2 och nivåintervallet som ska testas, skillnaden mellan V1 och V2,
intervallet mellan testnivåerna samt svepningsriktningen.

Anm • Alla testnivåer måste vara mellan 15 och 75 dB. Om du t.ex. anger 20 i fältet Minsta (V1) ( Minimum (L1))
och -10 i fältet I förhållande till V1 (Relative to L1) visas ett meddelande längst ned i dialogrutan om att nivån är
utanför intervallet, eftersom inställningarna skulle göra att V2 spelades upp med 10 dB vilket är utanför intervallet.
Dessutom kan du bara mäta max. 20 nivåer med OTOsuite. Om du anger en stegstorlek som ger ett större antal

Otometrics - MADSEN Capella²
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nivåer visas ett meddelande i dialogrutan.
Om du stänger dialogrutan när felsymbolen visas, sparas inte dina ändringar.

Du kan redigera rubriken för alla knappar. Du kan också konfigurera godkäntkriterier för separata punkter och det totala
testet.
Om du vill gå till konfigureringsmenyerna för en mätknapp klickar du på nedrullningsknappen till höger om mätknappen.

8.3

Resultatgrafen i DP-diagram och DP I/O
DP-diagramtestet registrerar distorsionsprodukterna för fasta nivåer vid olika frekvenser. DP I/O-testet registrerar
distorsionsprodukterna för fasta frekvenser vid olika nivåer.
Resultatgrafen (DP-diagram (DP-gram) eller DP I/O (DP I/O) visar den uppmätta distorsionsprodukten för var och en av de
testade punkterna.
Mer än en mätning kan visas i resultatgrafen, beroende på vilka inställningar du har gjort i rutan Teckenförklaring (Legend).
Övrig information som t.ex. lägsta brusnivå och standardavvikelse kan också visas, beroende på vilka överlägg du väljer.
Distortionsproduktssvaret som visas i resultatgrafen beror på det valda alternativet i fältet Visad DP (Displayed DP)
(Alternativ > (Options > )Otoakustiska emissioner,Visa (View), Övr. (Misc)). Standardinställningen är att visa DP1 ((2*F1) F2) för varje frekvensmätning, men det går också att välja DP2 ((2*F2) - F1).

Mäta en punkt igen
När ett DP-diagram eller DP I/O-test är klart kan du mäta om en punkt i kurvan. Högerklicka på den punkt du vill mäta på
nytt och klicka sedan på Mät om punkt (Remeasure point) igen.

8.4

Spektrumdiagrammet
Spektrumdiagrammet visar resultaten för den för tillfället markerade punkten i DP-diagrammet.
A. Signal-/brusförhållandet
för vald DP

V1 och V2 är de uppmätta nivåerna för de primära rena tonerna som presenterades. Den uppmätta nivån kan skilja sig från
den valda nivån om proben är igentäppt eller om systemet inte är korrekt kalibrerat, eller på grund av stående vågor.
DP1 ((2*F1) - F2) och DP2 ((2*F2) - F1) är distorsionsprodukterna som blir resultatet.

12
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8.5

Probeanpassning i OAE
I början och slutet av varje mätning kontrollerar Otoakustiska emissioner-programmet eartipens anpassning och probens
läge i örat. En 500 Hz-ton presenteras och volymen i hörselgång kontrolleras. Utifrån detta beräknar programmet om
proben sitter utanför örat, är ockluderad, eller sitter bra. Om proben inte är korrekt insatt eller om den är ockluderad visas
en dialogruta. Justera proben och försök igen.
På vissa patienter kan det vara omöjligt att få till en bra anpassning. I sådana fall ska du minska bakgrundsbruset så mycket
som möjligt och fortsätta med testet. Resultaten kan komma att påverkas något.
Om probeanpassningen inte blir godkänd i slutet av mätningen kan du välja att acceptera mätningen eller försöka igen. Om
du accepterar mätningen trots att testet av probeanpassning inte godkänts kommer ”Dålig probeanpassning” att visas i
rutan Teckenförklaring (Legend), och betraktas som totalresultat för mätningen.

Probeanpassningsdiagram
Probeanpassningsstimulus innehåller ett klick, som används för att kontrollera meatalsvaret. Graferna Probeanpassning
(Probe Fit) - Frekvens och Probeanpassning (Probe Fit) – Tid visar uppmätt svar på probeanpassningsstimulus. Diagrammen
används som ett visuellt hjälpmedel för att bedöma probeanpassningen eller för att jämföra resultat mellan flera mätningar
för att säkerställa liknande mätförhållanden för de jämförda kurvorna.

8.6

Teckenförklaringsrutan i OAE
Välj vilka mätningar som visas i DP-diagrammet med rutan Teckenförklaring (Legend). Varje linje i teckenförklaringen
representerar en mätknapp med tillhörande registrerad kurva.

B. Kurva som inte visas i diagrammet

D. Knappen Mätningsdetaljer för DP-diagram (DP-gram
Measurement Details)

C. Ingen mätning finns inspelad för knappen

E. Totalresultat

A. Kurva som visas i diagrammet

F.

Knappen Kommentarer (Comments)

Totalresultat
Godkänt (Pass)/Ej godkänd (Fail): Om de testparametrar som hör till en mätknapp är kopplade till övergripande villkor för
när ett test är godkänt eller ej kommer totalresultatet för mätningen att visas i rutan Teckenförklaring (Legend).
Dålig probeanpassning (Bad Probe Fit): Om testet av probeanpassningen inte lyckas, och du ändå behåller mätningen,
kommer ”Dålig probeanpassning” att visas i stället för ett totalresultat.

Tom: Om det saknas övergripande villkor för ett godkänt/ej godkänt test för en mätknapp och probeanpassningen är OK,
visas inget totalresultat.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.7

Överlägg – DP-diagram och DP I/O
Överläggen i DP-diagrammet har samma färg som mätkurvan som de motsvarar.
Normativa data

Vilka normativa data som visas beror på ditt val i Alternativ (Options).

Anm • För att överlägget Normativa data ska visas måste alla kurvor i diagrammet
skapas med samma inställningar för V1 och V2 som användes för att samla in
tillämpade normativa data.
V1/V2

V1 och V2 är de uppmätta nivåerna för de primära rena tonerna som presenterades.
anger V1,

Två
standarddeviationer
över lägsta brusnivå
En standarddeviation
över lägsta brusnivå

8.8

anger V2.

Du kan visa ett överlägg för en eller två standardavvikelser över lägsta brusnivå för att se hur
variabel den lägsta brusnivån är. Detta kan användas som en sorts kvalitetsindikator för
mätförhållandena för en given svarskurva. Stora standardavvikelser kan tyda på dåliga eller
bullriga mätförhållanden. Små standardavvikelser tyder på tysta förhållanden, vilket sannolikt
ger mer tillförlitliga resultat.

Lägsta brusnivå

Lägsta brusnivå beräknas med ett genomsnitt av 10 bin. (spektrumpunkter) omkring DPfrekvensen.

Internt brus

Den inledande genomsnittliga brusnivån uppmätt utan stimulering.

Datatabell
Datatabellen presenterar data för punkten som för tillfället är markerad i resultatgrafen.

Så här visar du data för en punkt i grafen:
•

Klicka på punkten i grafen DP-diagram (DP-gram) eller DP I/O (DP I/O). Hårkorset i DP-diagrammet indikerar den
aktuella punkten. Data för den aktuella punkten visas i grafen Spektrum (Spectrum) och i tabellen Data (Data).

DP-datatabellen

14
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Datatabellens innehåll
F2 (Hz)
(eller F1 (Hz))

Frekvensen där distorsionsprodukten plottas i diagrammet

GM (Hz)

Det geometriska medelvärdet för den första och andra stimuleringsfrekvensen (√(F1*F2))

V1/V2 (dB)

Uppmätt nivå (dB SPL) för den första och andra presenterade stimuleringsfrekvensen.

DP1 (dB)
(eller DP2 (dB))

Uppmätt nivå för distorsionsprodukten som plottats i grafen
Beroende på inställningen i fältet Visad DP (Displayed DP) i Alternativ (Options) kommer antingen
DP1 ((2*F1) - F2) eller DP2 ((2*F2) - F1) att visas i tabellen Data (Data). Standardinställningen är DP1,
som ofta är den kraftigaste distorsionsprodukten.

NF (dB)

Lägsta brusnivå

SNR (dB)

Signal-/brusförhållande (DP-NF) i dB

Accepterad

Antalet godkända svep baserat på fältet Bruselimineringsnivå (Noise Reject Level) i Alternativ
(Options) (Alternativ > (Options > )Otoakustiska emissioner > Allmänt (General), Mätning >
Gemensam DP-konfigurering (Measurement > Common DP configuration)).

Beroende på inställningen i fältet DP-plottposition (DP Plot Position) i Alternativ (Options) kommer
antingen F1 eller F2 att visas i datatabellen. Standardinställningen är F2 – frekvensen för den andra
stimuleringsfrekvensen.

Antalet Godkända och Avvisade svep ger en indikation om kvaliteten på
undersökningsförhållandena.
Avvisade

Antalet ej godkända svep baserat på fältet Bruselimineringsnivå (Noise Reject Level) i Alternativ
(Options).
Antalet Godkända och Avvisade svep ger en indikation om kvaliteten på
undersökningsförhållandena.

Tidpunkt
Resultat

Varaktigheten för alla mätningar vid en viss punkt
Godkänd

eller Ej godkänd

: Resultat för punkten enligt godkäntkriterierna för varje punkt

som har ställts in för mätningen.

8.9

Visa historiska DP-data
Med Capella² kan du visa data som sparats från en tidigare session. Om du vill visa tidigare data klickar du på ikonen
Historiska data (Historical Data) i verktygsfältet. Fönstret Historiska data (Historical Data) öppnas där du kan välja en eller
flera kurvor från tidigare sessioner. De valda historiska kurvorna visas i resultatgrafen, liksom grafen Spektrum (Spectrum)
och graferna Probeanpassning (Probe Fit), så att du enkelt kan jämföra med kurvorna i den aktuella sessionen.
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A. Fönstret Historiska data (Historical Data)
B. Historisk kurva

9

C. Ny kurva
D. Rutan Historiska data (Historical Data)

Mäta transienta OAE och spontana OAE
TEOAE
TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions) är svar som genereras av cochlea på korta akustiska signaler som t.ex.
klickljud eller tonstimuli. Det har föreslagits att de kan vara särskilt användbara för att upptäcka cochlearubbningar,
framförallt i screeningsammanhang.
I OTOsuite kan du konfigurera TEOAE-stimulus så att antingen ett klick eller en tonstimulus används. För tonstimulus kan
du konfigurera frekvens och varaktighet.

SOAE
SOAE (Spontaneous Otoacoustic Emissions) är emissioner som uppstår spontant utan stimulering. De kan mätas i
hörselgången som smalbandssignaler på låg nivå. De uppstår bara i ungefär hälften av öron med normal hörsel, och endast
vid ett fåtal frekvenser i de öron där de uppstår. Följaktligen anses de ha begränsad klinisk användbarhet, men de kan ha
betydelse i forskningssammanhang.
Capella² utför synkroniserad spontan OAE-testning. För att testet ska vara synkront krävs viss stimulering för att skapa en
tidsmarkör. Tidsmarkören används också för att ge faskoherens för den spontana emissionen, så att systemet kan beräkna

16
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genomsnittet för och förbättra signal-/brusförhållandet. Stimuleringsperioden och inhämtningsperioden sammanfaller inte.
Det rekommenderas att synkroniseringsstimulus är lägre än 60 dB SPL för att förhindra att stimulus påverkar de spontana
emissionerna. Kliniska undersökningar har visat att synkroniserad SOAE ger samma resultat som rent spontan insamling.

9.1

Skärmarna TEOAE och SOAE
Både TEOAE-skärmen och SOAE-skärmen innehåller samma grundläggande delar:

A. Kontrollpanel
B. Grafen Svarsspektrum (Spectral
Response)
C. Grafen Tidsbaserade svar (Temporal
Response)

9.2

D. Probeanpassning (Probe Fit) – grafen Tid
E. Probeanpassning (Probe Fit) – grafen Frekvens
F. Teckenförklaring (Legend), ruta/Överlägg (Overlays), ruta/Data
(Data), tabell

Kontrollpanelen i TEOAE och SOAE
Kontrollpanelen har sex mätningsknappar som du kan konfigurera för att olika testprotokoll.
I TEOAE (TEOAE) kan du ändra intensitetsnivån för stimulus. (Rekommenderad nivå är 80 dB.)
I både TEOAE (TEOAE) och SOAE (SOAE) kan du ställa in antalet godkända svep som ska inhämtas och en tidsgräns för
mätningen.
Du kan redigera rubriken för alla knappar.
Om du vill gå till konfigureringsmenyerna för en mätknapp klickar du på nedrullningsknappen till höger om mätknappen.

9.3

Diagrammet Svarsspektrum (Spectral Response)
TEOAE- och SOAE-testerna samlar in data för hela frekvensspektrumet samtidigt. Grafen Svarsspektrum (Spectral
Response) visar de otoakustiska emissionerna som en funktion av frekvensen.
I TEOAE kan data visas antingen som en kurva eller ett stapeldiagram. Varje stapel i diagrammet visar genomsnittet för
bandet runt den specifika frekvensen som anges nedanför stapeln.

Otometrics - MADSEN Capella²
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TEOAE-svarsspektrum – kurva och stapeldiagram
I SOAE visas data som en kurva. Innehållet i fältet SOAE-kriterier (SOAE criteria) används för att avgöra vilka toppar som
automatiskt markeras som SOAE.

SOAE-svarsspektrum
I både TEOAE och SOAE visas lägsta brusnivå i diagrammet som ett skuggat område. Svarsspektrum och motsvarande lägsta
brusnivå för mer än en mätning kan visas i diagrammet, beroende på vilka inställningar du gör i rutan Teckenförklaring
(Legend).

9.4

Diagrammet Tidsbaserade svar (Temporal Response)
Grafen Tidsbaserade svar (Temporal Response) visar nivån för OAE över tid.
TEOAE använder två lagringsplatser – buffert A och buffert B. Svep lagras och genomsnittet beräknas omväxlande i buffert
A och B.
I grafen Tidsbaserade svar (Temporal Response) kan du välja mellan två olika sätt att visa data från de två buffertarna. Med
båda sätten visas två kurvor:
•

Signal/brus I vyn (Signal/Noise) visas en kurva för signalnivån och en kurva för brusnivån. Signalen
beräknas som (A+B)/2 och bruset beräknas som (A-B)/2.

•

18

A/B-buffertar I vyn (A/B buffers) visas en kurva för buffert A och en för buffert B.
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9.5

Probeanpassning i OAE
Information om probeanpassningsdiagram och probeanpassningsfunktioner finns i Probeanpassning i OAE ► 13.

9.6

Teckenförklaringsrutan Teckenförklaring (Legend) i OAE
Mer information om rutan Teckenförklaring (Legend) i OAE finns i Teckenförklaringsrutan i OAE ► 13.

9.7

Överlägg – TEOAE och SOAE
I rutan Överlägg (Overlays) kan du bestämma om svarsspektrumkurvan ska vara skuggad.

9.8

Tabellen Data (Data) – TEOAE
I tabellen Data (Data) presenteras data för den valda mätkurvan, för banden runt frekvenserna 1 000, 1 500, 2 000, 3 000
och 4 000 Hz.

Tabellen TEOAE Data (Data)

Innehållet i tabellen Data (Data)
Tabellen Data (Data) innehåller följande information för varje frekvensband, och totalt.

Korrelation (%)
(Correlation (%))

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

Accepterad
(Accepted)

Avvisade
(Rejected)

Korrelationen mellan buffert A och B. En hög korrelation indikerar ett starkt svar.
Nivån för uppmätta emissioner i motsvarande frekvensband.
Signal-/brusförhållandet uppmätt i motsvarande frekvensband.
Antal godkända svep baserat på fältet Artefaktelimineringsnivå (Artifact Reject Level) i Alternativ
(Options) (Alternativ > (Options > )Otoakustiska emissioner > Allmänt (General), Mätning >
(Measurement > ) Gemensam TEOAE- och SOAE-konfigurering (Common TEOAE and SOAE
Configuration)).
Antalet Godkända och Avvisade svep ger en indikation om kvaliteten på undersökningsförhållandena.
Antalet ej godkända svep baserat på fältet Artefaktelimineringsnivå (Artifact Reject Level) i Alternativ
(Options).

Antalet Godkända och Avvisade svep ger en indikation om kvaliteten på undersökningsförhållandena.
Tidpunkt (Time) Mätningens varaktighet.

Otometrics - MADSEN Capella²
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9.9

Tabellen Data (Data) – SOAE
I tabellen Data (Data) visas alla SOAE som har identifierats enligt minsta SNR som valts i SOAE-kriterier (SOAE criteria).

Tabellen SOAE Data (Data)

Innehållet i tabellen Data (Data)
Datatabellen innehåller en rad för varje SOAE med följande information:
Frekvensen där en SOAE har identifierats.
F (Hz) (F (Hz))
Nivå (dB) (Level
(dB))

Brus (dB) (Noise
(dB))

Nivån för SOAE.

Brusnivån vid SOAE-frekvensen.

SNR (dB) (SNR

Signal-/brusförhållandet vid SOAE-frekvensen.
(dB))
Följande data gäller för hela mätningen:

Accepterad
(Accepted)

Antal godkända svep baserat på fältet Artefaktelimineringsnivå (Artifact Reject Level) i Alternativ
(Options) (Alternativ > (Options > )Otoakustiska emissioner > Allmänt (General), Mätning >
(Measurement > ) Gemensam TEOAE- och SOAE-konfigurering (Common TEOAE and SOAE
Configuration)).
Antalet Godkända och Avvisade svep ger en indikation om kvaliteten på undersökningsförhållandena.

Avvisade
(Rejected)

Antalet ej godkända svep baserat på fältet Artefaktelimineringsnivå (Artifact Reject Level) i
Alternativ (Options).
Antalet Godkända och Avvisade svep ger en indikation om kvaliteten på undersökningsförhållandena.

Tidpunkt (Time) Mätningens varaktighet.

10

Service, rengöring och underhåll
Service
Av säkerhetsskäl, och för att garantin ska gälla, måste service och reparation av den elektromedicinska utrustningen alltid
utföras av tillverkaren eller av servicepersonal på auktoriserade verkstäder. Om något fel uppstår skriver ni en detaljerad
beskrivning av felet/felen och kontaktar leverantören. Använd inte en defekt utrustning.

20
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Varning • Du får inte göra några ändringar på utrustningen.

Rengöring
Använd en mjuk, lätt fuktig trasa med lite rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Försiktig • Följ de lokala instruktionerna på arbetsplatsen när du rengör enheten. Använd inte starka
rengöringsmedel som kan skada plasthöljet. Se till att inget rengöringsmedel kommer in i elektroniska komponenter
och kontakter.

Underhåll
Capella² ska kalibreras av en servicetekniker en gång om året, eller om proben och förstärkaren byts ut.

Uppgradera programvaran för OTOsuite
För att erhålla den senaste versionen av OTOsuite kan du ladda ned programvaran från www.natus.com eller kontakta din
lokala distributör.

11

Övriga referenser
Mer information finns i direkthjälpen i OTOsuite, som innehåller detaljerad referensinformation om Capella², Otoakustiska
emissioner och andra OTOsuite-produkter.
Information om hur du installerar OTOsuite finns i OTOsuite Installationsguide på installationsmediet för OTOsuite.
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Tekniska specifikationer
Rörlighetsgrad

Bärbar utrustning

Förväntad livslängd

5 år från tillverkningsdatum

Standarder
Säkerhet:

Klass I (IEC 60601-1), Typ BF (IEC 60601-1), IPXO – Allmän utrustning (IEC 60601-1)

Driftsmiljö
Temperatur:

+15 °C till +35 °C (59 °F till +95 °F)

Relativ luftfuktighet:

15 % till 90 % vid 40 °C, ej kondenserande

Otometrics - MADSEN Capella²
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Förvaring och hantering
Temperatur:

0 °C till +50 °C (32 °F till +122 °F)

Relativ luftfuktighet:

< 95 %, ej kondenserande

Elektriska specifikationer
Märkström:

0,5 A

Märkspänning:

Nominell: +5 V DC; Godkänt intervall: 4,30 V till 5,50 V

Strömförsörjning till dator
Strömförsörjningen till datorn som Capella² är ansluten till måste vara jordad

Tekniska specifikationer för ER-10D-proben
Kontakt

8-Pin mini DIN

Kabellängd

1,83 meter (6 fot)

Nettovikt

ca 100 gram (3,6 oz)

Maximal uteffekt

109 dB SPL – 64 dB SPL (frekvensberoende) uppmätt i Zwislocki-coupler

Tekniska specifikationer för OAE-systemet
OAE-förstärkaren inuti Capella² innehåller lågpassfilter, högpassfilter och förstärkningsinställningar som används för att
inhämta inspelningar av otoakustiska emissioner från en ER-10D OAE-probe, för OTOsuite.
Allmänna specifikationer
Stimulusfrekvens – noggrannhet

1%

Mätnoggrannhet

+/- 1 dB SPL

Förstärkning (x1000)

100 DPOAE, 100–10 000 TEOAE

DPOAE, normalfrekvensläge
FFT-upplösning

9,78125 Hz

Frekvensomfång

500–10 000 Hz

TEOAE-läge

22

FFT-upplösning

39,125 Hz

Insamlingsfönstrets längd

25,56 ms

Inhämtningens frekvensomfång

450–5 000 Hz
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12.1

Tillbehör
•

ER-10D OAE-probe

•

USB-kabel

•

Väggmonteringssats (tillval)

Engångstillbehör
Post

Artikelnummer

Antal/startkit

Antal/efterbeställning

MADSEN Capella² Startkit

8-69-42800

ER-10D OAE-probeproppar

1-12-73400

4

4

Rengöringsverktyg för probe

1-08-05300

1

1

3–6 mm ”treetip”, röd

8-68-32300

4

100

4 mm, gul

8-68-32301

4

100

5 mm, blå

8-68-32302

4

100

6 mm, grön

8-68-32303

4

100

7 mm, gul

8-68-32304

4

100

8 mm, röd

8-68-32305

4

100

9 mm, blå

8-68-32306

4

100

10 mm, grön

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

1

Eartips – av plast (se även Eartips ► 7)

Eartips – skum (se även Eartips ► 7)
14 mm, gul

13

Distributör
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com
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14

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

Auktoriserad representant
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Haag
Nederländerna
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Tillverkarens ansvar
Natus Medical Denmark ApS och tillverkaren, Intelligent Hearing Systems, ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet,
tillförlitlighet och prestanda endast om:
•

alla monteringsarbeten, utbyggnader, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av tillverkaren eller av personal
som tillverkaren godkänt.

•

den elektriska installation som utrustningen ansluts till följer SS-EN/IEC-kraven.

•

utrustningen används i enlighet med bruksanvisningarna.

Tillverkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som
underhållits eller reparerats av andra parter.
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Varningar – anmärkningar
Användarhandboken innehåller information och varningar som måste iakttas för att de enheter och det program som
handboken gäller ska vara säkra att använda. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.
1. För att undvika risken för elektriska stötar måste utrustningens anslutning till elnätet vara jordad.
2. Systemet ska testas för läckström av medicinteknisk personal på arbetsplatsen.
Den medicintekniska avdelningen på arbetsplatsen måste säkerställa att resultaten av läckströmstestet uppfyller de
lokala föreskrifterna.
Systemet måste testas grundligt innan det används på patienter.
Datorer som ansluts till ett nätverk måste testas för läckström när de är anslutna till nätverket. Nätverksanslutningen
kan påverka den totala läckströmmen.
3. Använd inte instrumentet i närheten av lättantändliga medel (gaser) eller i syrerika miljöer.

24
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4. Systemet har inte skydd mot defibrillatorer. Koppla bort patienten från utrustningen innan defibrillering. Om
defibrillering inträffar måste systemet testas för läckström för att säkerställa säkerheten.
5. Farliga elstötar kan förekomma. Utrustningen får endast användas av kvalificerad personal.
Operatören får inte vidröra de elektriska kablarna och patienten samtidigt.
Patientanslutningarna är inte avsedda för direkt hjärtkontakt, även om de är elektriskt isolerade.
6. Läs igenom och följ installationsinstruktionerna i Montera Capella² ► 5 när du installerar eller flyttar systemet.
7. MADSEN Capella² får endast användas av personal som utbildats i hur enheten används och fungerar. Alla resultat
måste granskas av en behörig audiolog eller legitimerad läkare med kunskap om otoakustiska emissioner.
8. Rengör inte hörselgången om du inte är en behörig audiolog eller läkare kunnig inom området. Patienten kan drabbas
av allvarliga skador och hörselförlust om detta inte görs på rätt sätt.
9. Endast de kablar som tillhandahålls av leverantören får användas för anslutning av utrustningen till andra delar eller
externa komponenter, enligt instruktionerna i användarhandböckerna.
10. De hygieniska förberedelserna är viktiga för att skydda patienten mot korsinfektioner. Var noga med att följa alla
etablerade procedurer för infektionskontroll på den arbetsplats där testerna ska utföras.
11. Inga delar får förtäras, brännas eller användas i några andra syften än de som beskrivs i avsnittet Avsedd användning i
den här användarhandboken.
12. Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada instrumentet
och leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.

Varningar
1. Använd inte utrustningen om kablar eller kontakter är skadade. Kontrollera regelbundet att kablarna inte är slitna eller
har andra skador.
2. Anslut inte kablarna med våld. Det kan skada maskinvaran.
3. Läs och följ instruktionerna i användarmanualen och försäkra dig om att utrustningen används på ett säkert och korrekt
sätt.
4. När annan elektrisk utrustning ansluts till MADSEN Capella² måste du tänka på att denna utrustning eventuellt inte har
samma säkerhetsstandard som MADSEN Capella², vilket kan leda till en försämring av systemets övergripande
säkerhetsnivå.
5. Stäng av och koppla bort alla delar av utrustningen vid underhålls- och rengöringsarbete.
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17

Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
•

MADSEN Capella² är en del av ett medicinskt elektriskt system och är av säkerhetsskäl underkastat särskilda
försiktighetsåtgärder. Därför måste installations- och driftsanvisningarna i detta dokument följas mycket noggrant.

•

Bärbar och flyttbar högfrekvent kommunikationsutrustning, som mobiltelefoner, kan orsaka störningar hos MADSEN
Capella².
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
MADSEN Capella² är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN Capella² bör kontrollera att miljön är
just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

MADSEN Capella² använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess

CISPR 11

RF-emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk
utrustning.

RF-emissioner

Klass B

MADSEN Capella² kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är

CISPR 11

direktanslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2

Ej tillämpligt

Spänningsfluktuationer/flimmer; IEC

Ej tillämpligt

61000-3-3

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
MADSEN Capella² är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN Capella² bör kontrollera att miljön är
just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om golven är täckta med

±8 kV luft

±8 kV luft

syntetmaterial ska den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

3 A/m

3 A/m

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en lokal i en typisk

testnivå

Elektrostatisk
urladdning (ESD)
IEC 61000-4-2
Effektfrekvens
(50/60 Hz) magnetfält

kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-8

Anm • U T är huvudspänningen innan testnivån används.
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Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system som inte är LIVSUPPEHÅLLANDE
MADSEN Capella² är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder MADSEN Capella² bör kontrollera att miljön är
just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

3 V/m

Bärbar och flyttbar RF-

testnivå
Utstrålad RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,5 GHz

kommunikationsutrustning bör inte användas
närmare någon del av MADSEN Capella²,
inklusive kablar, än det rekommenderade
avstånd som du beräknat med hjälp av den
ekvation som går att tillämpa på sändarens
frekvens.
Rekommenderat avstånd:
d = 1,2

för 80 MHz till 800 MHz

d = 2,3

för 80 MHz till 2,5 GHz,

där P är sändarens maximala uteffektskapacitet i
watt (W) enligt tillverkaren, och d är det
rekommenderade avståndet i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som fastslagits
vid en elektromagnetisk undersökning av
platsen, a bör vara mindre än
överensstämmelsenivån för varje
frekvensområde. b
Interferens kan förekomma i närheten av
utrustning som är försedd med den här
symbolen:

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
a. Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och
TV-sändningar kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en
elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där MADSEN Capella² används överstiger den tillämpbara RFuppfyllelsenivån ovan, bör MADSEN Capella² kontrolleras så att det går att säkerställa att den fungerar normalt. Om MADSEN Capella² inte skulle fungera
normalt kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att göra om inställningarna eller flytta enheten till en annan plats.
b. I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.
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Rekommenderade avstånd mellan bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning och MADSEN Capella²
MADSEN Capella² är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av strålning kontrolleras. Användaren av MADSEN Capella² kan
hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och
MADSEN Capella². Rekommenderade minimiavstånd anges nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Uppskattad maximal uteffekt för
sändaren
W

Avstånd i enlighet med sändarens frekvens
m
80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med hjälp av
den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
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Symboldefinitioner
Läs igenom varningarna och uppmaningarna till försiktighet i användarhandboken.

Se instruktionerna för användningsområde.

Följ bruksanvisningen.

Uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och RoHS-direktivet (2011/65/EU).

Uppfyller BF-kraven i IEC 60601-1.
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Användarhandbok

Elektronisk utrustning som omfattas av direktivet 2002/96/EG om elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE).
Alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer måste sorteras och slängas i sina
respektive avfallskategorier när de är uttjänta. Kravet gäller i alla EU-länder. Släng inte sådana här produkter
som osorterat avfall.
Du kan lämna in enheten och dess tillbehör direkt till Otometrics eller till någon av Otometricss
leverantörer. Du kan också kontakta kommunen för att få information om hur du ska hantera avfallet.
Återanvänd den inte.

Används i dialoger med felmeddelanden om det uppstår problem med ett program. Läs den detaljerade
informationen i dialogrutan.

Otometrics - MADSEN Capella²
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