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1

Cihaz tanımı
MADSEN Capella² taşınabilir bir Otoakustik Emisyon (OAE) cihazıdır. OTOsuite Otoakustik Emisyonlar modülü Capella²'yi
çalıştırmak için kullanılır. Capella², OTOsuite yazılımı olmadan kullanılamaz.

2

Kullanım amacı
MADSEN Capella² ve OTOsuite Otoakustik Emisyonlar modülünün kullanım amacı, otoakustik emisyon teknikleri
kullanılarak hastaların taranması ve teşhis edilmesidir.Otoakustik Emisyonlar modülüyle birlikte kullanılan Capella² işitmeyle
ilgili bozuklukların teşhis edilmesinde bir yardımcı olarak ve işitsel uyaranlara verilen otoakustik emisyon yanıtlarını
etkileyen koşulların değerlendirilmesinde bir araç olarak kullanılır.
Capella² her yaştan hastada kullanılabilir. Eğitimli personel tarafından bir hastane, bakımevi, klinik, odyolog muayenehanesi
veya diğer uygun ortamlarda kullanım için geliştirilmiştir. Otoakustik Emisyonlar araştırma ve tanı amaçlı bileşenleri
araştırmacılar ve öğrenciler tarafından, ölçülen otoakustik emisyonların kullanılabilirliğini ve etkilerini değerlendirmek
amacıyla kullanılabilir.
Cihazın kullanımına ilişkin bilinen kontrendikasyon yoktur.
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Tipografik kurallar
İkaz, Dikkat ve Notların kullanımı
Dikkatinizi cihazın veya güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir amaçlı ifadeler
kullanılmaktadır:

İkaz • Kullanıcı veya hasta açısından ölüm ya da ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.

Dikkat • Kullanıcı veya hasta açısından yaralanma ve cihaz veya veri için zarar riski olduğunu belirtir.

Not • Özel dikkat sarf etmeniz gerektiğini belirtir.

Kullanıcı belgelerinin ücretsiz bir kopyasına sahip olmak için Otometrics (www.natus.com) ile iletişime geçin.
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Ambalaj açma
1. Cihaz ambalajını dikkatli açın.
Cihaz ve aksesuarları ambalajından çıkardığınızda, teslim edildiği paket malzemelerini saklamak iyi bir fikirdir. Cihazı
servise göndermeniz gerekirse, orijinal paket malzemesi nakliye, vb. sırasında hasara karşı koruma sağlar.
2. Olası hasarlara karşı cihazı gözle kontrol edin.
Hasar meydana gelmişse cihazı çalıştırmayın. Destek için yerel distribütörünüz ile temas kurun.
3. Gerekli tüm parçaları ve aksesuarları aldığınızdan emin olmak için ambalaj listesini kontrol edin. Eğer ambalajınız
eksikse distribütörünüz ile temas kurun.
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Capella²'nin Kurulumu
Dikkat • PC'den MADSEN Capella²'e bağlanmadan önce PC'ye OTOsuite'i kurun.

1. PC'ye OTOsuite'in yüklendiğinden emin olun.
OTOsuite'in kurulumuna yönelik talimatları öğrenmek için OTOsuite'ün kurulum aracındaki OTOsuite Yükleme
Kılavuzu'e bakınız.
2. PC'yi kapatın.

İkaz • Capella² ünitesi gücünü USB portundan alır. Cihazı, bilgisayar KAPALI iken bağladığınızdan ve ardından
donanım sürücülerini yüklemek için bilgisayarı açtığınızdan emin olun.

Capella², tam monte edilmiş olarak teslim edilir. OTOsuite kurulduktan sonra, sadece kabloları bağlamanız yeterlidir.

A. USB Kablosu: Bilgisayar bağlantısı
B. OAE Probu: 8 pimli mini DIN konektörü
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C. Güç göstergesi
D. Prop test boşluğu
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3. ER-10D OAE probunu Capella²'ye bağlayın. Sadece sisteminizle birlikte verilen propları kullandığınızdan emin olun;
sistem yalnızca sağlanan prop ile kullanım için kalibre edilmiştir.
4. USB kablosunun bir ucunu Capella² üzerindeki USB portuna, diğer ucunu da bilgisayardaki USB portuna takın.
5. PC'yi çalıştırın.

MADSEN Capella²'i kapatma
Capella²'yi kapatmak için, USB kablosunu bilgisayardan çıkarın veya bilgisayarı kapatın.

5.1

ER-10D OAE Probu

A. Preamp kutusu

B.
C.

Prop kablo konektörü
Prob ucu

İkaz • Bu bileşeni başka bir cihaza bağlamayın.

İkaz • Probu kesinlikle kulak ucu olmadan hastaya bağlamayın.

Prop ucunu çıkarmak için:
•

Kalem veya küçük tornavida gibi küçük sivri bir nesne kullanarak, her bir kulakçık serbest kalana kadar, prop mikrofon
kasasının arkasının sol ve sağ yanlarındaki çentikleri itin.

•

Prop ucunu probun önünden kaydırarak çıkarın ve atın.

Prop ucunu geri yerleştirmek için:

Dikkat • Prop ucunun tam ve uygun biçimde yerleştirilmemesi durumunda, ER-10D probu doğru işlev göstermez.

1. Yedek ucu, probun ön kısmıyla hizalayın. Uç sadece bir yönde yerleşir.
2. Prop ucu proba sağlamca yerleşmezse, prop ucunu çıkarın ve yönünü değiştirin.
3. Kulakçıklara hafifçe basarak yerine oturtun. Kulakçıklar prop gövdesiyle aynı seviyede olmalıdır.
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5.2

Kulak ucu
Kulak uçları kulak kanalı üzerinde bir kapatma sağlayarak, gürültünün uyaranları etkilemesini önlemek ve uyaranın uygun bir
seviye sağlaması için bir bölme oluşturmak için kullanılır.

Köpük Kulak Uçları: OAE 14 mm

Çeşitli Kulak Uçları: 04 mm, 07 mm ve 09 mm gösterilmiştir; OAE Probuyla kullanım içindir.

Pediatrik Ağaç Uçları (sarı) ; OAE Probuyla kullanım içindir

Dikkat • Tekrar kullanmayın.

Sadece sağlam cilde uygulanmalıdır
Kulak uçları sadece sağlam cilt üzerine topikal olarak uygulanmalıdır. Enfekte cilt üzerine uygulamayın.

Hassasiyet Riski
Otometrics tarafından satılan tüm kulak uçları hipo-alerjenik malzemelerden yapılır. Bu ürünler lateks içermez.

Dikkat • Yanlış boyutta bir ucun kullanılması kapatmanın yetersiz olmasına ve buna bağlı olarak da test sırasında
gürültü sorunlarına veya uyaran ses seviyelerinin düşmesine neden olur.

İkaz • Probu kesinlikle kulak ucu olmadan hastaya bağlamayın.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Test için hazırlanma
Ortam ve Hasta Gürültüsü
Ortam gürültüsünü en aza indirin: Koopere hastalardan test sırasında hareket etmemeleri veya yutkunmamaları istenebilir.
Hastayı, nefes alma gürültülerini en aza indiren bir pozisyonda yerleştirin.

Hastanın Durumu
Genel olarak, hastaların sessizce oturur veya yatar pozisyonda test edilmeleri en iyisidir.

Ekipmanların Hazırlanması
Diğer hastalara temas etmiş tüm ekipman bileşenlerini temizleyin. Daima yeni ve temiz kulak ucu kullanın.
Ekipmanı açın ve OTOsuite'i başlatın.

İkaz • Probu hastanın kulak kanalına sokmadan önce ekipmanı açın.

İkaz • Görünür bir hasarın olması veya yazılımın bir sorun tespit etmesi durumunda, sorun ekipman üreticisi veya
servis personeli tarafından yetkili bir atölyede çözümlenene kadar hiçbir hastayı test etmeye çalışmayın.

Kulağın İncelenmesi
Prop yerleşiminden önce dış kulak kanalı ve timpanik membran üzerinde otoskopik bir inceleme yapılarak, uygun bir prop
kapatmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi önerilir. Kulak kanalı içindeki kalıntı ve sıvılar OAE'lerin saptanmasını
engelleyebilir.

İkaz • Yetkili odyolog ya da bu işlem üzerine eğitim görmüş doktor olmadığınız sürece kulak kanalını temizlemeyin.
İşlem doğru bir şekilde yapılmazsa ciddi yaralanmalara ve duyma kaybına neden olabilir.

6.1

Probun hastanın üzerine yerleştirilmesi
Kaliteli prop yerleşimi uyaran sunumunu optimize eder ve kulak kanalındaki ortam gürültüsünü azaltır.
1. Kulak ucunu tamamen prop ucunun üstüne yerleştirin. Probu kesinlikle kulak ucu olmadan hastaya bağlamayın.
2. Preamplifaktör kutusunu giysilere veya yatak örtülerine tutturmak için preamplifaktör kutusunu kullanın.
Probun konumu, testin uygun şekilde yapılabilmesi için kayıt boyunca sabit kalmalıdır.
3. Probu kulak kanalına sağlamca, ancak nazik biçimde yerleştirin.
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Notlar:
•

Kulak ucunun yerleştirilmesi işlemi, sadece bu işlemler konusunda eğitim almış
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

•

Müşteriyi çapraz enfeksiyon riskinden korumak için hijyen önlemleri almak çok
önemlidir. İçinde çalıştığınız ortam için yürürlükteki her türlü enfeksiyon denetim
prosedürlerine mutlaka uyun.

•

Yetkili odyolog ya da bu işlem üzerine eğitim görmüş doktor olmadığınız sürece
kulak kanalını temizlemeyin. İşlem doğru bir şekilde yapılmazsa ciddi
yaralanmalara ve duyma kaybına neden olabilir.

•

Sadece ER-10D probu için üretilmiş uygun kulak uçları kullanılmalıdır.

•

Uç, kulak kanalına sağlamca yerleşerek bir kapatma sağlamalıdır.

•

Uç gevşek olmamalı veya kulak kanalında çok derine inmemelidir.

Şek. 1

Köpük kulak uçlu ER10D OAE Probu

İkaz • Kulak uçları tekrar kullanılamaz.

7

Capella² ile Otoakustik Emisyonların Ölçümü
Otoakustik emisyonların genliği düşüktür: bunları kaydetmek için, Capella² probun içinde çok hassas bir mikrofon kullanır.
Kayıt mikrofonunun hassasiyetinden dolayı, ortam gürültüsü ve hastanın sebep olduğu, konuşma, öksürme ve ağlama gibi
gürültüler OAE'lerin saptanmasını engelleyebilir. Başarılı OAE ölçümleri için, uygun bir test ortamı ve uygun prob yerleşimi
gereklidir. Kulak kanalı içindeki kalıntılar da OAE'lerin kaydını engelleyebilir. OAE'lerin kaydı aynı zamanda timpanik
membran ve orta kulağın fiziksel durumundan da etkilenir. Bu öğelerin herhangi birinin anormal durumda olması (örn. orta
kulak iltihabı) OAE'lerin kaydını olumsuz etkileyebilir.
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Bozulan Ürün OAE'lerinin Ölçümü
DPOAE'ler kulağa iletilen iki tonlu uyarıma karşı kokleanın oluşturduğu yanıtlardır. DPOAE'ler çoğu normal sağlıklı kulak
tarafından oluşturulur ve kokleanın fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılabilir.Uygulanan iki uyaran saf tonlarının her
biri, frekansı ve ses şiddeti veya seviyesi ile karakterize edilir. Kokleanın ürettiği bozulan ürünler F1 ve F2 olarak
adlandırılan iki uyarım frekansının ve bunların karşılık gelen iki yoğunluğunun veya ses seviyesinin (L1 ve L2) yan ürünüdür.
En büyük bozulan ürün, F1'in iki katından F2 çıkarılarak bulunan bir frekansta oluşur; ((2*F1) - F2).

DP grafiği (DP-gram)
Alım sırasında, Capella² kullanıcı spesifikasyonlarına göre bir veya birden fazla DPOAE frekans çiftini test edebilir. İki uyarım
frekansı arasındaki ilişki (F2/F1 oranı), bir frekans ile oran seçilerek ve ardından sistemin ikinci frekans değerini
hesaplamasına izin verilerek veya hem F1 hem de F2 için değerler doğrudan girilerek belirtilebilir. Uyarım sinyallerinin ses
seviyesi olan L1 ve L2 ayrıca yapılan her test için kullanıcı tarafından da seçilebilir.

Otometrics - MADSEN Capella²
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DP I/O (DP I/O)
DP I/O ekranı, hastanın belirli bir frekansa farklı yoğunluk seviyelerinde verdiği yanıtı kaydetmek için kullanılır.

8.1

DP Otoakustik Emisyonlar Ekranları
Gerek DP grafiği (DP-gram) ekranında gerekse DP I/O (DP I/O) ekranında aynı temel öğeler yer alır:

DP-grafiği

A. Kontrol paneli
B. Sonuç grafiği: DP grafiği (DP-gram) veya DP I/O (DP
I/O) grafiği
C. Spektrum (Spectrum) grafiği

10

D. Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Zaman grafiği
E. Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Frekans grafiği
F. Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusu/Kaplamalar
(Overlays) kutusu/Veriler (Data) tablosu
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DP I/O

A. Kontrol paneli
B. Sonuç grafiği: DP grafiği (DP-gram) veya DP I/O (DP
I/O) grafiği
C. Spektrum (Spectrum) grafiği

8.2

D. Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Zaman grafiği
E. Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Frekans grafiği
F. Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusu/Kaplamalar
(Overlays) kutusu/Veriler (Data) tablosu

DP grafiği ve DP I/O Kontrol Paneli
Kontrol panelinde, farklı test protokolleri için konfigüre edebileceğiniz altı ölçüm düğmesi bulunmaktadır.

DP grafiği (DP-gram) ögesinde, F1 ve F2'nin yoğunluk seviyelerini, test edilecek frekansları ve tarama yönünü
ayarlayabilirsiniz.

Not • F2 minimum ve maksimum değerleri 500 ile 10.000 Hz arasında olmalıdır. Aralık dışında bir değer girerseniz, bir
hata sembolü görüntülenir:

(Basit Frekans Seçimi) veya * (Hassas Noktalar Ayarları). Hata sembolü

görüntülenirken iletişim kutusunu kapatırsanız, değişiklikleriniz kaydedilmez.

DP I/O (DP I/O) ögesinde, F2'nin frekansını ve test edilecek seviyelerin aralığını, L1 ile L2 arasındaki farkı, test seviyeleri
arasındaki aralığı ve tarama yönünü ayarlayabilirsiniz.

Not • Tüm test seviyeleri 15 ile 75 dB arasında olmalıdır. Örneğin, Minimum (L1) ( Minimum (L1)) alanına 20 girer ve
L1'e Bağıl (Relative to L1) alanına -10 girerseniz, iletişim kutusunun alt kısmında bir mesaj açılarak, ayarların L2'nin
aralık dışında bir değer olan 10 dB'de hareket etmesine neden olacağından dolayı, seviyenin aralık dışında olduğunu
bildirir.
Ayrıca, OTOsuite maksimum 20 seviye ölçmenize izin verir. Daha büyük seviye sayısına neden olacak bir adım boyutu

Otometrics - MADSEN Capella²
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girerseniz, iletişim kutusunda bir mesaj görüntülenir.
Hata sembolü görüntülenirken iletişim kutusunu kapatırsanız, değişiklikleriniz kaydedilmez.

Tüm düğmeler için, düğme adını değiştirebilirsiniz. Ayrı ayrı noktalar ve genel olarak test için kabul kriterlerini de konfigüre
edebilirsiniz.
Bir ölçüm düğmesine ait konfigürasyon menülerine erişmek için, ölçüm düğmesinin sağında bulunan aşağı açılır düğmeyi
tıklayın.

8.3

DP grafiği ve DP I/O'deki Sonuç grafiği
DP grafiği testinde, farklı frekanslarda sabit seviyeler için bozulma ürünleri kaydedilir. DP I/O testinde, farklı seviyelerde
sabit frekanslar için bozulan ürünler kaydedilir.
Sonuç grafiğinde (DP grafiği (DP-gram) veya DP I/O (DP I/O) grafiği) test edilen noktaların her biri için ölçülen bozulan
ürünü görüntüler.

Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusunda yaptığınız seçime bağlı olarak sonuç grafiğinde birden fazla ölçüm görüntülenebilir.
Seçtiğiniz kaplamalara bağlı olarak, gürültü tabanı ve standart sapma gibi diğer bilgiler görüntülenebilir.
onuç grafiğinde görüntülenen bozulan ürün yanıtı Görüntülenen DP (Displayed DP) alanında (Options (Seçenekler) >
(Options > )Otoakustik Emisyonlar,Görünüm (View), Diğer (Misc)) seçilen seçeneğe bağlıdır. Varsayılan ayarda, her frekans
ölçümü için DP1 ((2*F1) - F2) görüntülenir, ancak DP2'nin ((2*F2) - F1) seçilmesi de mümkündür.

Noktanın yeniden ölçümü
DP grafiği veya DP I/O testi tamamlandıktan sonra, eğrideki bir noktayı yeniden ölçebilirsiniz. Yeniden ölçmek istediğiniz
noktayı sağ tıklayın ve ardından Noktayı Yeniden Ölç (Remeasure point) öğesini tıklayın.

8.4

Spektrum grafiği
Spektrum grafiğinde, DP Grafiğinde seçili durumdaki noktaya ait sonuçlar görüntülenir.
A. Seçilen DP'nin SinyalGürültü oranı

L1 ve L2, sunulan saf tonlu öncüllerin ölçülen seviyeleridir. Probun tıkanması veya sistemin uygun şekilde kalibre
edilmemesi durumunda veya durağan dalgalardan dolayı ölçülen seviye seçilen seviyeden farklı olabilir.
DP1 ((2*F1) - F2) ve DP2 ((2*F2) - F1) sonuçta elde edilen bozulan ürünlerdir.

12
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8.5

OAE'de Prop Yerleşimi
Her ölçümün başında ve sonunda, Otoakustik Emisyonlar yazılımı kulak ucu yerleşimini ve kulaktaki prop düzeneğini kontrol
eder. 500 Hz'lik bir ton çıkarılır ve kulak kanalı hacmi kontrol edilir. Buna dayanarak, yazılım probun kulak dışında, tıkalı ya
sorunsuz olup olmadığını belirler. Prop doğru yerleştirilmezse veya prop tıkanırsa, bir iletişim kutusu görüntülenir. Probu
ayarlayın ve tekrar deneyin.
Belli hastalarda iyi bir yerleşimin sağlanması imkansız olabilir. Bu durumlarda, harici gürültüyü mümkün olduğunca azaltın ve
teste devam edin. Sonuçlar biraz olumsuz etkilenebilir.
Prop yerleşiminin ölçümün sonunda başarısız olması durumunda, ölçümü kabul etmeyi veya tekrar denemeyi tercih
edebilirsiniz. Prop yerleşim kontrolü başarısız olduktan sonra ölçümü kabul ederseniz, genel ölçüm sonucu olarak Açıklayıcı
Bilgiler (Legend) kutusunda "Kötü Prop Yerleşimi" görüntülenir.

Prop Yerleşim grafikleri
Prop yerleşim uyaranı, meatal yanıtı belirlemek için kullanılan bir kısa uyarım içerir. Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Frekans ve
Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Zaman grafiklerinde, ölçülen prop yerleşim uyarımı yanıtı görüntülenir. Bu grafikler, prop
yerleşiminin değerlendirilmesinde veya birden fazla ölçümün sonuçları karşılaştırılırken ölçüm koşullarının karşılaştırılan
eğriler için benzer olmasını sağlamak amacıyla görsel yardımcı olarak kullanılır.

8.6

OAE'deki Legend (Açıklama) kutusu
Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusu, DP grafiğinde hangi ölçümlerin görüntüleneceğini seçmek için kullanılır. Açıklamadaki
her satır bir ölçüm düğmesini ve kaydedilmiş karşılık gelen eğriyi temsil eder.

B. Grafikte görüntülenmeyen eğri

D. DP Grafiği Ölçüm Ayrıntıları (DP-gram Measurement
Details) butonunu kullanabilirsiniz

C. Buton için ölçüm kaydedilmemiştir

E. Genel sonuç

A. Grafikte görüntülenen eğri

F.

Yorumlar (Comments) butonunu kullanabilirsiniz

Genel Sonuç
Geçti (Pass)/Başarısız (Fail): Bir ölçüm düğmesine ait test parametreleri genel kabul kriterlerini içeriyorsa, ölçüme ait genel
sonuç Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusunda görüntülenir.
Kötü Prop Yerleşimi (Bad Probe Fit): Prop yerleşim testi başarısız olur ve ölçümü saklarsanız, genel sonuç yerine "Kötü Prop
Yerleşimi" görüntülenir.

Boş: Ölçüm düğmesi için hiçbir kabul kriteri yoksa ve prop yerleşimi uygunsa, genel sonuç görüntülenmez.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.7

Kaplamalar - DP grafiği ve DP I/O
DP grafiğindeki kaplamalar, karşılık geldikleri ölçüm eğrisiyle tamamen aynı renktedir.
Normatif Veriler

Görüntülenen normatif veriler Options (Seçenekler) (Options) bölümündeki seçiminize göre
değişir.

Not • Normatif Veri kaplamasının görüntülenmesi için, grafikte görüntülenen tüm
eğrilerin, uygulanan normatif verileri toplamak amacıyla kullanılan L1 ve L2 ayarlarıyla
oluşturulması gerekir.
L1/L2

L1 ve L2, sunulan saf tonlu öncüllerin ölçülen seviyeleridir.
L1'i gösterir;

Gürültü tabanının
üzerindeki iki standart
sapma
Gürültü tabanının
üzerindeki bir standart
sapma

8.8

L2'yi gösterir.

Gürültü tabanının ne kadar değişken olduğunu görmek için gürültü tabanının yukarısındaki bir
veya iki standart sapma için bir kaplama görüntüleyebilirsiniz. Bu, belli bir yanıt eğrisine ait
ölçüm koşullarının kalite göstergesi olarak kullanılabilir. Büyük standart sapmalar yetersiz veya
gürültülü ölçüm koşullarını gösterebilir. Küçük standart sapmalar, daha güvenilir sonuçların
elde edilebildiği sessiz koşulları gösterir.

Gürültü Tabanı

Gürültü tabanı, DP frekansının çevresindeki 10 binin (spektral nokta) ortalamasının alınmasıyla
elde edilir.

İç Gürültü

Uyarım olmadan ölçülen ilk ortalama gürültü seviyesi.

Veri tablosu
Data (Veri) tablosunda Sonuç grafiğinde seçilmiş durumdaki noktaya ait veriler gösterilir.

Grafikteki bir noktaya ait verileri görüntülemek için:
•

DP grafiği (DP-gram) veya DP I/O (DP I/O) grafiğindeki noktanın üzerine tıklayın. DP grafiğindeki artı işareti geçerli
noktayı göstermektedir. Spektrum (Spectrum) grafiğinde ve Veriler (Data) tablosunda görüntülenen geçerli noktaya ait
veriler.

DP Data (Veri) tablosu

14
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Data (Veri) tablosunun içindekiler
F2 (Hz)
(veya F1 (Hz))

Bozulan ürünün grafikte çizildiği frekans

Options (Seçenekler) (Options) bölümündeki DP Grafik Konumu (DP Plot Position) alanında yapılan
seçime bağlı olarak, Data (Veri) tablosunda F1 ya da F2 görüntülenir. Varsayılan ayar F2 - ikinci uyarım
frekansının frekansıdır.

GM (Hz)

Birinci ve ikinci uyarım frekanslarının Geometrik Ortalaması (√(F1*F2))

L1/L2 (dB)

Birinci ve ikinci uyarım frekanslarının ölçülen seviyesi (dB SPL) sunulur.

DP1 (dB)
(veya DP2 (dB))

Grafikte çizilen bozulan ürünün ölçülen seviyesi
Options (Seçenekler) (Options) bölümündeki Görüntülenen DP (Displayed DP) alanında yapılan
seçime bağlı olarak, Veriler (Data) tablosunda DP1 ((2*F1) - F2) ya da DP2 ((2*F2) - F1) görüntülenir.
Varsayılan değer, tipik olarak en sağlam Bozulan Ürün olan DP1'dir.

NF (dB)

Gürültü tabanı

SNR (dB)

Sinyal-gürültü oranı (DP-NF), dB olarak

Kabul Edildi

Options (Seçenekler) (Options) (Options (Seçenekler) > (Options > )Otoakustik Emisyonlar >
Genel (General), Ölçüm > Genel DP Konfigürasyonu (Measurement > Common DP configuration))
bölümünde Gürültü Reddetme Seviyesi (Noise Reject Level) alanına bağlı olarak kabul edilen
tarama sayısı.
Kabul Edilen ve Reddedilen taramaların sayısı, ölçüm koşullarının kalitesini gösterir.

Reddedildi

Options (Seçenekler) (Options) bölümünde Gürültü Reddetme Seviyesi (Noise Reject Level)
alanına bağlı olarak reddedilen tarama sayısı.
Kabul Edilen ve Reddedilen taramaların sayısı, ölçüm koşullarının kalitesini gösterir.

Zaman
Sonuç

Seçilen noktadaki tüm ölçümlerin süresi
Başarılı

veya Başarısız

: Ölçüm için ayarlanan nokta başına kabul kriterlerine göre, noktaya ait

sonuç.

8.9

Geçmiş DP verilerinin görüntülenmesi
Capella² daha önceki bir oturumda kaydedilen verileri görüntüleyebilmenizi sağlar. Geçmiş verileri görüntülemek için, araç
çubuğundaki Geçmiş Veriler (Historical Data) simgesini tıklayın. Geçmiş Veriler (Historical Data) seçim penceresi açılır ve
bunu kullanarak önceki oturumlara ait bir veya birkaç eğri seçebilirsiniz. Seçilen geçmiş eğriler, geçerli oturumdaki geçerli
eğriyle kolay karşılaştırma için Sonuç grafiğinde, Spektrum (Spectrum) grafiğinde ve Prop Yerleşimi (Probe Fit) grafiklerinde
görüntülenir.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Geçmiş Veriler (Historical Data) seçim penceresi
B. Tarihsel eğri

9

C. Yeni eğri
D. Geçmiş Veriler (Historical Data) kutusu

Geçici OAE'lerin ve Spontane OAE'lerin Ölçümü
TEOAE
TEOAE'ler (Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar) koklea tarafından kısa uyarımlar veya kısa tonlar gibi kısa sinyallere karşı
oluşturulan yanıtlardır. Başta tarama uygulamaları olmak üzere, koklea bozukluklarının tespit edilmesinde özellikle uygun
olabileceği gösterilmiştir.
OTOsuite'te, TEOAE uyaranını kısa uyarım veya kısa ton kullanacak şekilde konfigüre edebilirsiniz. Kısa tonlar için, frekansı
ve uyaran süresini konfigüre edebilirsiniz.

SOAE
SOAE'ler (Spontane Otoakustik Emisyonlar) uyarım olmadan spontane olarak oluşan emisyonlardır. Kulak kanalında, düşük
seviyeli dar bant sinyalleri olarak ölçülebilir. Bu emisyonlar, normal işiten kulakların sadece yaklaşık yarısında ve bu
kulaklarda da sadece birkaç frekansta oluşur. Dolayısıyla, araştırmalarda sonuç sağlasalar dahi, klinik yararlarının sınırlı olduğu
düşünülmektedir.
Capella² Senkronize Spontane OAE testi yapar. Testin senkronize olması için, bir zaman işaretçisi sağlamak üzere bir miktar
uyarım gerekir. Bu zaman işaretçisi, aynı zamanda spontane emisyon için faz uyumluluğunu sağlayarak sistemin sinyal-gürültü
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oranının ortalamasını alıp geliştirmek amacına hizmet eder. Uyarım süresi ve alım süresi çakışmaz. Senkronizasyon
uyaranının spontane emisyonları etkilemesini önlemek için uyaranın 60dB SPL'den daha düşük olması tavsiye edilir. Klinik
çalışmalar, Senkronize SOAE'nin saf spontane alım ile aynı sonucu verdiğini göstermiştir.

9.1

TEOAE ve SOAE Ekranları
Gerek TEOAE ekranında gerekse SOAE ekranında aynı temel öğeler yer alır:

A. Kontrol paneli
B. Spektral Yanıt (Spectral Response)
grafiği
C. Temporal yanıt (Temporal Response)
grafiği

9.2

D. Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Zaman grafiği
E. Prop Yerleşimi (Probe Fit) - Frekans grafiği
F. Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusu/Kaplamalar (Overlays)
kutusu/Veriler (Data) tablosu

TEOAE ve SOAE'deki Kontrol Paneli
Kontrol panelinde, farklı test protokolleri için konfigüre edebileceğiniz altı ölçüm düğmesi bulunmaktadır.

TEOAE (TEOAE) ögesinde, uyaranın yoğunluk seviyesini değiştirebilirsiniz (Önerilen seviye 80 dB'dir.).
Gerek TEOAE (TEOAE) gerek SOAE (SOAE) ögesinde, elde edilecek kabul edilen tarama sayısını ve ölçümün zaman aşımı
süresini ayarlayabilirsiniz.
Tüm düğmeler için, düğme adını değiştirebilirsiniz.
Bir ölçüm düğmesine ait konfigürasyon menülerine erişmek için, ölçüm düğmesinin sağında bulunan aşağı açılır düğmeyi
tıklayın.

9.3

Spektral Yanıt (Spectral Response) grafiği
TEOAE ve SOAE testlerinde, tam frekans spektrumuna ait veriler eş zamanlı olarak toplanır. Spektral Yanıt (Spectral
Response) grafiğinde, otoakustik emisyonlar bir frekans fonksiyonu olarak görüntülenir.

Otometrics - MADSEN Capella²
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TEOAE'de, veriler bir eğri grafiği veya çubuk grafiği olarak görüntülenebilir. Çubuk grafiğindeki her çubuk, çubuğun altında
belirtilen spesifik frekansın yakınındaki banda ait

TEOAE Spektral Yanıtı - Eğri grafiği veya Çubuk grafiği
SOAE'de, veriler eğri olarak görüntülenir. SOAE kriterleri (SOAE criteria) alanının içeriği hangi tepe noktalarının SOAE
şeklinde işaretlendiğini belirlemek için kullanılır.

SOAE Spektral Yanıtı
Gerek TEOAE gerekse SOAE'de, gürültü tabanı grafikte gölgelendirilmiş bir alan olarak gösterilir. Açıklayıcı Bilgiler
(Legend) kutusunda yaptığınız seçime bağlı olarak, grafikte birden fazla ölçüme ait spektral yanıt ve ilgili gürültü tabanı
görüntülenebilir.

9.4

Temporal yanıt (Temporal Response) grafiği
Temporal yanıt (Temporal Response) grafiğinde OAE'lerin zaman içindeki seviyesi görüntülenir.
TEOAE iki bellek konumu kullanır - ara bellek A ve ara bellek B. Taramalar ara bellek A ile B'de saklanır ve değişmeli olarak
ortalaması alınır.

Temporal yanıt (Temporal Response) grafiğinde, iki ara bellekten alınan verileri görüntülemek için iki farklı görünüm
arasında seçim yapabilirsiniz. Her iki görünümde de iki eğri görüntülenir:
•

Sinyal/Gürültü (Signal/Noise) görünümünde, sinyal seviyesi için bir eğri ve gürültü seviyesi için bir eğri
görüntülenir. Sinyal (A+B)/2 olarak, gürültü ise (A-B)/2 olarak hesaplanır.
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•

A/B Ara Bellekleri (A/B buffers) görünümünde A tamponu için bir eğri ve B tamponu için bir eğri
görüntülenir.

9.5

OAE'de Prop Yerleşimi
Prop yerleşim grafikleri ve prop yerleşim işlevselliği hakkında bilgi için, bkz. OAE'de Prop Yerleşimi ► 13.

9.6

OAE'deki Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusu
OAE'deki Açıklayıcı Bilgiler (Legend) kutusu hakkında bilgi için, bkz. OAE'deki Legend (Açıklama) kutusu ► 13.

9.7

Kaplamalar - TEOAE ve SOAE
Kaplamalar (Overlays) kutusunda, spektral yanıt eğrisinin gölgelendirilip gölgelendirilmediği belirlenebilir.

9.8

Veriler (Data) tablosu - TEOAE
Veriler (Data) tablosu 1000, 1500, 2000, 3000 ve 4000 Hz civarındaki bantlar için, seçilen ölçüm eğrisine ait veriler
sunmaktadır.

TEOAE Veriler (Data) tablosu

Veriler (Data) tablosunun içindekiler
Veriler (Data) tablosunda her frekans bandı için ve genel olarak şu bilgiler yer alır.
Korelasyon (%)
(Correlation (%))

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

Kabul Edildi
(Accepted)

A ve B tamponları arasındaki korelasyon. Yüksek bir korelasyon, güçlü bir yanıtı işaret eder.
Karşılık gelen frekans bandında ölçülen emisyonların seviyesi.
Karşılık gelen frekans bandında ölçülen sinyal-gürültü oranı.

Options (Seçenekler) (Options) (Options (Seçenekler) > (Options > )Otoakustik Emisyonlar > Genel
(General), Ölçüm > (Measurement > ) Genel TEOAE ve SOAE Konfigürasyonu (Common TEOAE and
SOAE Configuration)) bölümünde Artifakt Reddetme Seviyesi (Artifact Reject Level) alanına bağlı
olarak kabul edilen tarama sayısı.

Reddedildi
(Rejected)

Kabul Edilen ve Reddedilen taramaların sayısı, ölçüm koşullarının kalitesini gösterir.
Options (Seçenekler) (Options) bölümünde Artifakt Reddetme Seviyesi (Artifact Reject Level)
alanına bağlı olarak reddedilen tarama sayısı.
Kabul Edilen ve Reddedilen taramaların sayısı, ölçüm koşullarının kalitesini gösterir.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Zaman (Time)

9.9

Ölçümün süresi.

Veriler (Data) tablosu - SOAE
Veriler (Data) tablosu SOAE kriterleri (SOAE criteria) bölümünde seçilen minimum SNR'ye göre tanımlanan tüm SOAE'leri
listeler.

SOAE Veriler (Data) tablosu

Veriler (Data) tablosunun içindekiler
Data (Veri) tablosunda her SOAE için şunları içeren bir satır yer alır:

F (Hz) (F (Hz))
Seviye (dB)
(Level (dB))

SOAE'nin tanımlandığı frekans.
SOAE'nin seviyesi.

Gürültü (dB)

SOAE'nin frekansında gürültü seviyesi.
(Noise (dB))
SNR (dB) (SNR
SOAE'nin frekansında sinyal-gürültü oranı.
(dB))
Aşağıdakiler tüm ölçüm için geçerlidir:

Kabul Edildi
(Accepted)

Options (Seçenekler) (Options) (Options (Seçenekler) > (Options > )Otoakustik Emisyonlar > Genel
(General), Ölçüm > (Measurement > ) Genel TEOAE ve SOAE Konfigürasyonu (Common TEOAE and
SOAE Configuration)) bölümünde Artifakt Reddetme Seviyesi (Artifact Reject Level) alanına bağlı
olarak kabul edilen tarama sayısı.
Kabul Edilen ve Reddedilen taramaların sayısı, ölçüm koşullarının kalitesini gösterir.

Reddedildi

Options (Seçenekler) (Options) bölümünde Artifakt Reddetme Seviyesi (Artifact Reject Level)

(Rejected)

alanına bağlı olarak reddedilen tarama sayısı.
Kabul Edilen ve Reddedilen taramaların sayısı, ölçüm koşullarının kalitesini gösterir.

Zaman (Time)
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Servis, temizleme ve bakım
Servis
Güvenlik ve garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya da
yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda hasarların detaylı
tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.

İkaz • Bu ekipmanda modifikasyon yapılmasına izin verilmez.

Temizleme
Cihazı temizlemek için, üzerinde az miktarda deterjan bulunan yumuşak ve hafif nemli bir bez kullanın.

Dikkat • Cihazı temizlerken kurumunuzun prosedürlerini uygulayın. Plastik kasaya zarar verebilecek güçlü temizlik
maddeleri kullanmayın. Hiçbir temizlik solüsyonunun elektronik bileşen ve konektörlerin içine girmesine izin vermeyin.

Bakım
Capella² bir servis teknisyeni tarafından yılda bir defa veya prop ve amplifikatör değiştirildiğinde kalibre edilmelidir.

OTOsuite Yazılım Yükseltme
OTOsuite'ın son sürümünü almak için yazılımı www.natus.com adresinden indirebilir ya da yerel distribütörünüz ile
görüşebilirsiniz.
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Diğer referanslar
Daha fazla bilgi için, Capella², Otoakustik Emisyonlar ve diğer OTOsuite ürünleri hakkında detaylı başvuru bilgileri içeren,
OTOsuite'teki çevrimiçi Help (Yardım) bölümüne bakın.
OTOsuite'in kurulumuna yönelik talimatları öğrenmek için OTOsuite'ün kurulum aracındaki OTOsuite Yükleme Kılavuzu'e
bakınız.
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Teknik özellikler
Mobillik Derecesi

Taşınabilir Ekipman

Beklenen Kullanım Ömrü

Üretim tarihinden itibaren 5 yıl

Standartlar
Güvenlik:

Otometrics - MADSEN Capella²

Sınıf I (IEC 60601-1); Tip BF (IEC 60601-1); IPXO - Normal Ekipman (IEC 60601-1)
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Çalışma ortamı
Sıcaklık:

+15°C ila +35°C (59°F ila +95°F)

Bağıl nem:

%15 ila %90, 40°C'de yoğuşmasız

Saklama ve taşıma
Sıcaklık:

0°C ila +50°C (32°F ila +122°F)

Bağıl nem:

< %95, yoğuşmasız

Elektriksel özellikler
Nominal Giriş Akımı:

0.5 A

Nominal Giriş Voltajı:

Nominal: +5 V DC; Kabul edilebilir aralık: 4.30 V ila 5.50 V

PC güç kaynağı
Capella² ögesinin bağlı olduğu PC topraklı bir güç kaynağına sahip olmalıdır.

Teknik özellikler - ER-10D Probu
Konektör

8 Pimli mini DIN

Kablo Uzunluğu

6 fit (1,83 metre)

Net Ağırlık

Yaklaşık 3,6 oz. (100 gram)

Maksimum Çıkış

109 dB SPL - 64 dB SPL (frekansa bağlı), Zwislocki bağlayıcısında ölçülmüştür

Teknik özellikler - OAE Sistemi
Capella² içindeki OAE amplifikatörü, OTOsuite için ER-10D OAE probundan otoakustik emisyon kayıtlarının alınması
amacıyla kullanılan alçak geçişli filtrelere, yüksek geçişli filtrelere ve kazanç ayarlarına sahiptir.
Genel Teknik Özellikler
Uyaran frekansı Doğruluğu

1%

Ölçüm Doğruluğu

+/- 1 dB SPL

Amplifikasyon (x1000)

100 DPOAE, 100–10.000 TEOAE

DPOAE Normal Frekans Modu

22

FFT Çözünürlüğü

9,78125 Hz

Frekans Aralığı

500 Hz - 10.000 Hz
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TEOAE Modu

12.1

FFT Çözünürlüğü

39,125 Hz

Veri alma penceresi uzunluğu

25.56 ms

Veri alma frekans Aralığı

450 Hz - 5.000 Hz

Accessories (Aksesuarlar)
•

ER-10D OAE Probu

•

USB kablosu

•

Duvara Montaj Seti (isteğe bağlı)

Tek kullanımlık aksesuarlar
Öğe

Parça numarası

Başlangıç Setindeki
Adet

Yeniden Sipariş
Adedi

MADSEN Capella² Başlangıç Seti

8-69-42800

ER-10D OAE Prop Uçları

1-12-73400

4

4

Prop temizleme aleti

1-08-05300

1

1

3-6 mm ağaç ucu kırmızı

8-68-32300

4

100

4 mm sarı

8-68-32301

4

100

5 mm mavi

8-68-32302

4

100

6 mm yeşil

8-68-32303

4

100

7 mm sarı

8-68-32304

4

100

8 mm kırmızı

8-68-32305

4

100

9 mm mavi

8-68-32306

4

100

10 mm yeşil

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

1

Kulak Uçları - Plastik (Ayrıca bkz. Kulak ucu ►
7)

Kulak Uçları - Köpük (Ayrıca bkz. Kulak ucu ►
7)
14 mm sarı
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Distribütör
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarka
+45 45 75 55 55
www.natus.com

14

Üretici
Intelligent Hearing Systems
6860 SW 81st St.
Miami, FL 33143
ABD

Yetkili Temsilci:
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP Lahey
Hollanda

15

Üreticinin sorumluluğu
Natus Medical Denmark ApS ve Intelligent Hearing Systems adlı üretici ekipmanın güvenliği, güvenilirliği ve performansı
üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu tutulabilir:
•

Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi tarafından
veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

•

Ekipmanın bağlandığı elektrik tesisatı EN/IEC gerekliliklerine uygun olmalıdır.

•

Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve performansı konusunda her
türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.

24
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İkaz notları
Bu kullanma kılavuzu , kılavuz kapsamındaki cihazlar ve yazılımın güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler
ve ikazlar içerir. Varsa yerel resmi kurallar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.
1. Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ekipman sadece koruyucu topraklamaya sahip şebeke elektriğine
bağlanmalıdır.
2. Sistem, kurumunuzun biyomedikal mühendislik bölümü tarafından kaçak akım testine sokulmalıdır.
Kurumunuzun biyomedikal mühendislik bölümü, kaçak akım test sonuçlarının bulunduğunuz yerdeki koşullara uygun
olduğundan emin olmalıdır.
Herhangi bir hasta bağlanmadan önce sistem ayrıntılı olarak test edilmelidir.
Bir ağa bağlanan bilgisayarların, ağa bağlıyken kaçak akım için test edilmesi gerekir; çünkü, ağ bağlantıları toplam kaçak
akımı etkileyebilir.
3. Cihazı yanıcı maddelerin (gazlar) veya oksijen açısından zengin ortamlarda kullanmayın.
4. Sistem defibrilatörlere karşı korumalı değildir. Defibrilasyondan önce hasta bağlantılarını kesin. Defibrilasyon yapılması
durumunda, güvenliği sağlamak için sistemde yeniden kaçak akım testi yapın.
5. Tehlikeli elektrik çıkışı meydana gelebilir. Bu ekipman sadece kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.
Operatör, elektrik kablolarının herhangi birine ve hastaya aynı anda dokunmamalıdır.
Hasta bağlantıları elektriksel olarak izole olsalar da, doğrudan kardiyak temas için geliştirilmemiştir.
6. Sistemin kurulumu veya transferi sırasında Capella²'nin Kurulumu ► 5 bölümündeki kurulum talimatlarını okuyup
uygulayın.
7. MADSEN Capella² yalnızca cihazın kullanımı ve çalışma prensipleri konusunda eğitim almış kişiler tarafından
kullanılmalıdır. Tüm sonuçlar, Otoakustik Emisyonlar konusunda bilgi sahibi olan, sertifikalı bir odyolog veya ruhsatlı
hekim tarafından incelenmelidir.
8. Yetkili odyolog ya da bu işlem üzerine eğitim görmüş doktor olmadığınız sürece kulak kanalını temizlemeyin. İşlem
doğru bir şekilde yapılmazsa ciddi yaralanmalara ve duyma kaybına neden olabilir.
9. Ekipmanı diğer parçalara veya kılavuzlarda belirtilen harici bileşenlere bağlamak için sadece distribütör tarafından
temin edilen kablolar kullanılmalıdır.
10. Müşteriyi çapraz enfeksiyon riskinden korumak için hijyen önlemleri almak çok önemlidir. İçinde çalıştığınız ortam için
yürürlükteki her türlü enfeksiyon denetim prosedürlerine mutlaka uyun.
11. Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya bu kılavuzun Kullanım Amacı bölümünde belirtilen uygulamalar dışındaki
amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.
12. Sıvılardan uzak tutun. Ünite içerisine nem girmesine izin vermeyin. Birimin içerisindeki nem cihaza zarar verebilir ve
kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.

Dikkat edilecek noktalar
1. Hasarlı kablo veya fişlerle kullanmayın. Tüm bağlantı kablolarını düzenli olarak aşınma veya diğer hasarlar bakımından
inceleyin.
2. Tüm kabloları bağlarken, bağlantıyı zorlamayın; donanım zarar görebilir.
3. Ekipmanın güvenli ve uygun biçimde kullanılmasını sağlamak için, kullanıcı kılavuzunda verilen talimatları okuyup
uygulayın.
4. Başka bir elektrikli ekipmanı MADSEN Capella²'e bağlarken MADSEN Capella² aynı güvenlik standardına uygun olmayan
ekipmanın sistem güvenlik düzeyinde genel bir düşmeye yol açabileceğine dikkat edin.
5. Bakım ve temizlik yaparken ekipmanın tüm parçalarını kapatın ve bağlantısını kesin.

Otometrics - MADSEN Capella²

25

Kullanıcı Kılavuzu

17

EMC hakkında notlar (Elektromanyetik Uyumluluk)
•

MADSEN Capella² bir tıbbi elektrik sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle özel güvenlik tedbirlerine tabidir. Bu
yüzden, bu belgede sunulan kurulum ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

•

Cep telefonları gibi portatif ve taşınabilir yüksek frekanslı iletişim cihazları MADSEN Capella²'in çalışmasını
engelleyebilir.
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
MADSEN Capella², aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Capella² kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından
emin olmalıdır.
Emisyon testi

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

MADSEN Capella² RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları

CISPR 11

çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma
ihtimalleri pek yoktur.

RF emisyonları

Sınıf B

MADSEN Capella² yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık

CISPR 11

düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tüm mekanlarda
kullanılmaya uygundur.

Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2

Uygulanamaz

Voltaj dalgalanmaları/titreşim emisyonları Uygulanamaz
IEC 61000-3-3

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
MADSEN Capella², aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Capella² kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından
emin olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

+/- 6 kV temas

+/- 6 kV temas

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması gerekir. Zeminler sentetik

+/- 8 kV hava

+/- 8 kV hava

materyalle örtülüyse, göreli nemin en az %30 olması gerekir.

3 A/m

3 A/m

Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya hastane ortamındaki tipik bir

test seviyesi

Elektrostatik
deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2
uyarınca
Güç frekansı
(50/60 Hz) manyetik alan

konum için normal olacak seviyelerde olması gerekir.

IEC 61000-4-8 uyarınca

Not • U T test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.
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Kılavuz ve üretici beyanı - yaşam desteği için KULLANILMAYAN cihaz ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
MADSEN Capella², aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Capella² kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından
emin olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

3 V/m

Taşınabilir ve cep RF iletişim ekipmanlarının,

test seviyesi
Yayılan RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz'den 2,5 GHz'e

kablolar da dahil, MADSEN Capella²'in hiçbir
kısmına, tavsiye edilen ve vericinin frekansı için
geçerli olan denklemle hesaplanan ayrılma
mesafesinden daha yakın olarak kullanılmaması
gerekir.
Tavsiye edilen ayrılma mesafesi:
d = 1.2

80 MHz - 800 MHz için

d = 2.3

80 MHz - 2.5 GHz için,

burada P vericinin, vericinin üreticisine göre
belirlenen Watt (W) cinsinden maksimum çıkış
gücü değeridir ve d de metre (m) cinsinden
tavsiye edilen ayrılma mesafesidir.
Bir elektromanyetik alan incelemesiyle a
belirlenen sabit RF vericilerinin alan güçlerinin,
her frekans aralığındaki uygunluk seviyesinden
daha az olması gerekir.b
Bu simgeyle işaretlenmiş olan ekipmanın
yakınında parazitlenme oluşabilir:

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.
a. Cep (hücresel/kablosuz) telefonları ve kara seyyar telsizleri, amatör telsizleri, AM ve FM radyo yayınları ve televizyon yayınlarının baz istasyonları gibi sabit
vericilerin alan güçleri, teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir
elektromanyetik alan incelemesinin yapılması gerekebilir. MADSEN Capella²'in kullanıldığı konumda ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uygunluk
seviyesini aştığı takdirde, MADSEN Capella²'in normal bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakılıp bunun doğrulanması gerekir. Herhangi bir anormal performans
gözlemlendiğinde, MADSEN Capella²'i yeniden ayarlamak veya yerini değiştirmek gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir.
b. 150 kHz ile 80 MHz arası frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'nin altında olmalıdır.
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Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı ile MADSEN Capella² arasındaki tavsiye edilen ayrılma mesafeleri
MADSEN Capella², yayılan RF parazitlerinin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Capella² müşterisi veya
kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile MADSEN Capella² arasında aşağıda önerilen bir
minimum ayırma mesafesini muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmenin önlenmesine yardımcı olabilir.

Vericinin nominal maksimum çıkış gücü Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi
W
m
80 MHz'den 800 MHz'e

800 MHz'den 2,5 GHz'e

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

Yukarıdaki listede bulunmayan bir maksimum çıkış gücüne göre değerlendirilmiş olan vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma mesafesi d,
vericinin üreticisine göre vericinin Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değerinin P olarak gösterildiği, vericinin frekansına uygulanabilir denklem
kullanılarak tahmin edilebilir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.

18

Sembollerin tanımı
İkazlar ve dikkat edilecek noktalar için kullanım kılavuzuna başvurun.

Kullanım talimatlarına danışın.

Kullanım talimatlarına uyun.

93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi ve RoHS Direktifine (2011/65/EC) uygundur.

IEC60601-1'in Tip BF koşullarına uygundur.
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Alet atık elektrikli ve elektronik teçhizat (WEEE) hakkında 2002/96/EC sayılı Direktif kapsamındaki elektronik
ekipman.
Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların (pillerin) ve akümülatörlerin çalışma ömürlerinin sonunda
ayrı bir toplama yerine götürülmesi gerekir. Bu koşul, Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu ürünleri
sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.
Cihaz ve aksesuarlarınızı Otometrics'e veya Otometrics'in herhangi bir tedarikçisine iade edebilirsiniz.
Bertaraf etmeyle ilgili önerileri için bölgenizdeki yetkili makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.
Tekrar kullanmayın.

Yazılım programı hata verdiğinde hata mesajı diyaloglarında kullanılır. İletişim kutusundaki detaylı bilgiye
bakın.
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