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1

Introduktion
Otoscan er en komplet ørescanningsløsning, der tilbyder en ny, sikker og nem metode til at tage digitale aftryk til ørepropper eller skræddersyede apparater til brug i øret.
Det eliminerer kliniske bekymringer i relation til traditionelle silikoneaftryk, såsom risiko for patienten, ubehag for patienten samt inkonsistente resultater.
Den primære funktion af Otoscan er at udarbejde digitale 3D-scanninger af patientens ørekanal og pinna, som skal bruges
til fremstilling af skræddersyede apparater til brug i øret. Scanningssoftwaren konverterer scanningerne til billedfiler, der
er klar til brug i 3D-modellering. Under scanningsprocessen udfører scanneren video-otoskopi for at hjælpe brugeren med
at navigere scanningen i patientens øre. Se Tilsigtet anvendelse ► 5.

Scanner og software
Scanneren anvendes sammen med Otoscan Session Manager, der er installeret på en dedikeret pc.
Session Manager synkroniserer data med onlineapplikationen Otocloud, hvorfra du kan åbne, tilføje anmærkninger og derefter sende patientscanninger elektronisk som tilpassede bestillinger til producenter eller øreproplaboratorier.

1.1

Otoscan-systemet
Otoscan-systemet består af:
•

En dedikeret bærbar pc med forudinstalleret Otoscan-software

•

En håndholdt scanner

•

En holder til sikker opbevaring af scanneren

•

Et headset til præcis målretning mod øret og ørekanalen under scanning

•

Et undervisningssæt til at øve scanningsteknikken. (Tilvalg).

De enkelte dele af systemet er beskrevet yderligere i følgende afsnit.

Fig. 1

Otoscan-sættet

A. Scanner placeret i bordholderen
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B.

Headset
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1.2

Om denne manual
Læs brugsanvisningen
Læs denne brugsanvisning, før du anvender scanneren til scanninger, der involverer patienter.
Hvor det er relevant, er den procedure, der skal følges, angivet i begyndelsen af afsnittet, og en detaljeret beskrivelse af de
enkelte trin findes i afsnittene efter proceduren.
Hvis du gerne vil have en gratis udskrevet kopi af brugerdokumentationen, skal du kontakte Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).

Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren, gør manualen brug af sikkerhedssætninger som følger:

Advarsel • Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten.

Forsigtig • Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet.

Bemærk • Angiver, at du skal være særlig opmærksom.

Reference til skærmelementer i denne brugsanvisning
Valg af menuer, ikoner og funktioner vises med fed skrifttype, som f.eks.:
"I dette eksempel, der viser en igangværende scanning, vil udløseren aktivere knappen Pause."
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Tilsigtet anvendelse
Otoscan giver et forstørret visuelt billede til undersøgelse af ydre ørekanal og trommehinde samt oplysning af ørekanalen
ved inspektion.
Otoscan registrerer og viser det hørefaglige sundhedspersonale en samlet måling af den ydre ørekanal i en billedfil.

2.1

Indikationer for brug
Det primære formål med scanneren og Session Manager er at udarbejde digitale tredimensionelle (3D) aftryk (scanninger)
af et af eller begge patientens ører til fremstilling af ørepropper og tilpassede høreapparater.
3D-aftrykket kan også anvendes til fremstilling af tilpassede støjbeskyttelsesheadset, ørepropper eller svømmeørepropper.
Det sekundære formål med dette produkt er video-otoskopi. Funktionen til video-otoskop er primært at hjælpe brugeren
med at navigere scanningen i patientens øre.

Otometrics - Otoscan
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2.2

Princip for fysisk betjening
Otoscan-scanneren projekterer en blå lysring eller -linje fra proben til ørekanalens overflade eller det ydre øre. Denne projektering konverteres til 3D-koordinater via et komplekst kamerasystem.
Der laves en 3D-model ved at føre proben hen over ørets overflade. Kamerasystemet tillader også operatøren at navigere
proben ind i ørekanalen, som oplyses med en hvid lyskilde.
Brugeren kan betjene scanneren direkte fra den håndholdte scanners skærm.
Scanneren er beregnet til kortvarig brug.

2.3

Tilsigtet brugerprofil
audiologer, audiologiassistenter, øre/næse/hals-læger og andet uddannet personale.Vær opmærksom på, at lokale bestemmelser muligvis fastlægger andre brugergrupper i forbindelse med video-otoskopi. Lokale bestemmelser skal altid overholdes.

2.4

Tilsigtet patientgruppe
Otoscan er indikeret til brug på patienter på 18 år eller derover, der skal have undersøgt den udvendige ørekanal.

2.5

Tilsigtet del af kroppen eller vævstype, der anvendes eller interageres
med
Patientens ydre øre er den eneste tilsigtede del af kroppen til scanning.

2.6

Kontraindikationer
Advarsel • Hvis patienten oplever stærkt ubehag under proceduren, stoppes processen.

Forsigtig • Det anbefales kraftigt at foretage en otoskopiundersøgelse med et traditionelt eller dedikeret video-otoskop
for at vurdere det ydre øres tilstand, før du udfører en scanning.
- Der bør ikke være cerumen, eller kun i en så lille mængde, at det ikke forstyrrer scanningsprocessen.
- Hvis der er for meget cerumen: Undlad at udføre scanningen af øret, eller rengør øret før scanning.
- Sørg for, at der ikke er restvæske i patientens øre efter rengøring eller fjernelse af voks.

Advarsel • Scanning må ikke udføres på patienter, der udviser følgende kontraindikationer:
- Hvis der er udflåd eller tegn på infektion i øret
- Hvis patienten for nylig har fået udført et kirurgisk indgreb i øret
- Hvis ørekanalen er okkluderet, eller hvis der er cerumen i moderate mængder, der vil forstyrre eller forhindre scanningsprocessen
- Hvis patienten ikke samarbejder
- Hvis patienten ikke er i stand til at sidde stille under scanningsprocessen på grund af ukontrollable eller ufrivillige
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bevægelser af
hoved og/eller krop
- Hvis patienten tidligere har haft anfald, migræne eller anden overfølsomhed over for stroboskoplys
- Hvis patienten oplever stærkt ubehag under proceduren

3

Udpakning
Pakke 1: Bærbar

Fig. 2

Pakke 2: Scanner og headset

Valgfrit: Undervisningssæt

Otoscan-sættet og valgfrit undervisningssæt

Udpakning af pc'en
•

Fjern al emballage, og sørg for at gemme alle kabler og dele, også instruktionsmaterialet.

•

Opbevar den medfølgende indstiksseddel, så den altid er ved hånden for reference. Brugere, der eventuelt kommer
til senere, kan få brug for beskrivelsen af, hvordan pc'en opstartes, og for at læse denne brugsanvisning.

Udpakning af scanner, holder og headset

Bemærk • Fjern forsigtigt al emballage, og bemærk, at scannerprobespidsen er skrøbelig!
Vær specielt forsigtig, når du fjerner den tape, der fastgør scanneren til holderen, og når du håndterer scanneren, når
den er frigjort.

•

Når scanneren ikke er i brug, skal den altid placeres i holderen for at beskytte probespidsen.

Eftersyn af udstyret for eventuelle skader

Forsigtig • Undersøg udstyret visuelt for eventuelle skader.
I tilfælde af skader må apparatet ikke anvendes. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp.

Otometrics - Otoscan
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Fig. 3

For at undgå beskadigelse skal du altid placere scanneren i holderen, når apparatet ikke er i brug!

Kontrol af pakkelisten
•

Kontrollér pakkelisten for at sikre, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør. Hvis der mangler noget i pakken, skal du kontakte din distributør.

Opbevaring af emballagen til senere brug
•

3.1

Behold al emballage, da den originale emballage vil beskytte apparatet mod skader under transport, eksempelvis når
scanneren skal sendes ind til den årlige kalibreringskontrol eller service.

Opbevaring af Otoscan-apparaterne
Hvis du skal opbevare Otoscan-apparaterne, skal du følge disse retningslinjer:
•

Opbevar Otoscan og tilbehøret i de medfølgende kasser for at beskytte udstyret mod skader.

•

Opbevar Otoscan og tilbehøret i tørre omgivelser. Se også Tekniske specifikationer ► 51.

4

Sådan lærer du Otoscan at kende

4.1

Otoscan-pc'en
Pc'en er beregnet til udelukkende at blive anvendt til Otoscan-processen. Den leverer strøm til scanneren under anvendelsen, og den installerede Session Manager styrer scanneren og gemmer de indhentede data fra scanningsprocessen i en
lokal database.
Når pc'en er online, vil den lokale patientdatabase blive synkroniseret med en anden database, som er en del af onlineapplikationen Otocloud.

Installationsprocedure
1. Placer pc'en et passende sted. (Se nedenfor).
2. Tænd for pc'en: Sæt stikket i et elstik. (Se nedenfor).

Opsætning af pc'en
•

8

Placer pc'en på et passende bord, og sørg for, at der er plads til scanneren i nærheden. Sørg for, at pc'ens ventilationsåbninger ikke er tildækket.
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•

Overvej at placere pc-skærmen, så patienterne tydeligt kan se den, så de kan følge med i scanningsprocessen.

Otoscan Session Manager og alt det nødvendige tilbehør er installeret på pc'en fra fabrikken.
Pc'en skal tilsluttes et netværk, før den tages i brug. Se Tilslutning til internettet ► 9.
For at komme i gang skal du have et log-in og et password, som du får af den lokale Otoscan-administrator.
Se instruktioner om, hvordan du bruger Otoscan-softwareenhederne, i afsnittene:
•

Log på systemet ► 15.

•

Administration af patientjournaler ► 17.

•

Scanningssessionen ► 24.

•

Administration af patienter og scanninger i Otocloud ► 37.

Opstart af pc'en
1. Slut den eksterne strømforsyning til strømstikket på pc'en.
2. Slut den eksterne strømforsyning direkte til en AC-stikkontakt med treleder-beskyttelsesjording.

Batteridrift
Pc'en kan om nødvendigt køre på det indbyggede batteri i en kort periode, før den skal tilsluttes et strømstik for at genoplade. Forlæng batteriets levetid ved at sørge for, at pc'en ikke aflader helt, før du genoplader den.

Yderligere instruktioner
Hvis du har brug for yderligere instruktioner om, hvordan du tilslutter pc'en til et strømstik, eller hvordan du bruger generelle funktioner på pc'en, finder du dem i pc-producentens instruktioner, der leveres sammen med pc'en.

4.2

Tilslutning til internettet
Pc'en kan tilsluttes et netværk ved hjælp af et kabelforbundet Ethernet-kabel eller ved hjælp af den trådløs forbindelse
(Wi-Fi).

Tilslutning til et trådløst netværk (Wi-Fi)
1. For at få adgang til listen over tilgængelige trådløse netværk klikker du på netværksikonet på proceslinjen i nederste
højre hjørne af pc-skærmbilledet.
2. Find det netværk, du vil oprette forbindelse til, og klik på dets navn. Hvis det er et netværk, du kender, og som du vil
oprette forbindelse til jævnligt, bør du også markere afkrydsningsfeltet Opret forbindelse automatisk. Derefter klikker du på Opret forbindelse.
3. Når du har klikket på Opret forbindelse, kontrollerer Windows det trådløse netværks sikkerhedsindstillinger. Når det
er gjort, beder Windows dig om at angive sikkerhedskoden.
4. Når du har indtastet sikkerhedskoden (password) til det trådløse netværk, klikker du på Næste.

Tilslutning til et kabelforbundet netværk
1. Sæt Ethernet-kablet i netværksadapteren på pc'en.
2. Netværksforbindelsen bør blive oprettet automatisk.

Bemærk • Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for hjælp til at oprette eller vedligeholde en netværksforbindelse.

Otometrics - Otoscan
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4.3

Otoscan-holderen

Fig. 4

For at undgå beskadigelse skal du altid placere scanneren i holderen, når apparatet ikke er i brug!

Holderen er beregnet til sikker opbevaring af scanneren, når den ikke er i brug. Derudover er den indvendige bagvæg af
holderen dækket af et prikmønster. Før hver scanning bruger scanneren dette mønster til en selvtest af scannerens funktionalitet.

4.4

Scanneren
Scanneren er en avanceret enhed med indbyggede lasere og kameraer. Se Princip for fysisk betjening ► 6.
Patientheadsettet fungerer som referencepunkt for hele scanningsprocessen. Se Headsettet ► 14.
Under scanningen sporer de to kameraer, der er placeret på hver side af proben, kontinuerligt headsettets position i forhold til de 3D-data, der bliver registreret af scanneren. Det gør det muligt for systemet at opbygge en nøjagtig 3D-model af
ørekanalen og de påkrævede dele af pinna. Se Scannerkomponenterne ► 11, Fig. 5 og Fig. 6.

Forsigtig • Scannerprobespidsen er skrøbelig. For at undgå beskadigelse skal du altid placere scanneren i holderen,
når apparatet ikke er i brug!

4.4.1

Tilslutning af scanneren
Advarsel • Otoscan-systemet skal altid være installeret i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen til Otoscan.

Scanneren leveres fuldt samlet, og du skal blot tilslutte kablerne.

Forsigtig • Scanneren tilsluttes pc'en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

•
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Tilslut USB-kablet fra scanneren i en af pc'ens USB-porte på siden af pc'en.
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Advarsel • Scanneren må ikke være tilkoblet andre pc'er end den låste bærbare computer fra Otometrics. Der må ikke
gøres forsøg på at bruge den sammen med anden software end Otoscan Session Manager, Otocloud og undervisningssoftware.

Anbring holderen og scanneren ved siden af pc'en
•

4.4.2

Anbring scanneren i holderen, og placer sættet på et stabilt skrivebord ved siden af pc'en.
Vælg et sted, hvor du har nem adgang til scanneren, når den er placeret i holderen.
Sørg også for, at du nemt kan se pc-skærmen under scanningen. Det vil være nyttigt, når du holder pause for at evaluere det scannede billede, hvis du foretrækker at se det på en større skærm, og når du afslutter scanningssessionen.

Scannerkomponenterne
De enkelte komponenter i scanneren, der tilsammen danner 3D-scanningerne, er beskrevet nedenfor, set fra henholdsvis
scannerens probeside og siden med den berøringsfølsomme skærm.

Scannerkomponenter – set fra probesiden
A. Sporingskameraer
Kameraer på hver side af proben registrerer sporingsringen på headsettet, som patienten har på. Kameraerne sporer scannerens position i forhold til
patientens øre. Hvis kameraerne skal fungere korrekt,
må der ikke på noget tidspunkt være hindringer for
kameraernes udsyn til sporingsringen.
B.

Ringlaser
Scanner udad fra spidsen af proben (E på Fig. 6 ► 12).
Scanner kanalen (i Kanalring-tilstand) og de kurvede
dele af pinna, såsom helix, sidevæggene af concha samt
intertragal hak (i Concharing-tilstand).

C.

Linjelaser
Scanner foran probespidsen i en vandret linje (i Pinnalinje-tilstand), ligesom en stregkodescanner. Den
benyttes til scanning af de fladere dele af pinna såsom
den midterste del af conchaskålen samt forhøjninger i
kanten af concha.

Fig. 5

Otometrics - Otoscan

Den håndholdte scanner, set fra probesiden

D. Udløserknap
Vælger den mest almindelige næste handling, baseret
på apparatets aktuelle tilstand. Hvis der er flere end én
tilgængelig handling, vises den mest almindelige næste
handling fremhævet på skærmen. Du bruger for eksempel udløseren til at indstille dybdemåleren og starte en
scanning. Under en scanning kan du trykke på udløseren
for at sætte scanningen på pause.
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Scannerkomponenter (fortsat) – set fra siden med den berøringsfølsomme skærm
E. Probe
Proben er den del af scanneren, der kan indføres i ørekanalen. Den indeholder lys, video-otoskopkamera samt
ringlaserscanneren. Den er skrøbelig og kan gå i stykker,
hvis apparatet ikke placeres i holderen, når det ikke er i
brug.
F. Statusindikator
Farven på Otometrics-logoet angiver status for scanneren.
Apparatet er tændt og klar til brug, når lampen lyser grønt.
Se forklaring: Statusindikatorfarver nedenfor.
G. Berøringsfølsom skærm
Skærmen er en berøringsfølsom skærm. Den fungerer som
den primære interface, der benyttes i hele scanningsprocessen, og den kan bruges i kombination med udløseren. Alle aspekter af proceduren er vist på skærmen,
herunder 3D-scanningsbilledet, video-otoskopivisningen,
dybdeaflæsninger og meddelelser.

Fig. 6

Den håndholdte scanner, set fra siden med den
berøringsfølsomme skærm

Forklaring: Statusindikatorfarver

4.4.3

Grøn:

Klar/standby

Blå:

Scanner aktiv eller i scanningstilstand, med headsetsporing

Gul:

Scanner i scanningstilstand, men sporing afbrudt
Påkrævet handling: Korriger scannerposition i forhold til sporingsringen.

Orange:

Dybdeadvarsel og eventuel fejltilstand.
Påkrævet handling: Udfør fejlretning.

Opstart og slukning af scanneren
Opstart af scanneren
Pc'en kontrollerer strømmen til scanneren. Det betyder, at scanneren automatisk tændes, når du igangsætter en scanning
fra en patientjournal i Session Manager.. Se Opstart af 3D-scanningen ► 24.
Du skal bruge et registreret brugernavn og et password for at kunne åbne Session Manager. Se Log på systemet ► 15

Advarsel • Se aldrig direkte ind i laseren, og lad være med at rette laseren imod andre personers øjne. Lyset kan beskadige øjnene.

Slukning af scanneren
Scanneren slukker automatisk kort tid efter afslutning af en scanningssession.

12

Otometrics - Otoscan

Brugerguide

Bemærk • Hvis du ved en fejl har koblet scanneren fra pc'en under brug, vil scanneren blive slukket, men scanningsapplikationen slukker ikke. Tilkobl samme scanner igen, og fortsæt scanningssessionen.

4.4.4

Brug af udløser og berøringsfølsom skærm på Otoscan
Betjeningsmetoder
Den anbefalede metode til at kontrollere scanneren er ved hjælp af scannerens berøringsfølsomme skærm og udløseren.

Brug af den berøringsfølsomme skærm
Under scanningen viser den berøringsfølsomme skærm på scanneren en dublet af skærmbilledet på pc'en. På den måde
kan du betjene scanneren ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm, mens du kan bruge pc'ens skærm til at få en større
visning af den delvise eller færdige scanning. Når du har brug for det, kan du også foretage scannervalg på pc-skærmen ved
hjælp af en pc-mus eller pc'ens tastatur.

Forsigtig • Den berøringsfølsomme Otoscan-skærm kan blive varm, hvis scanneren bruges meget. Undlad at berøre
skærmens overflade længere end i ét minut.

Brug af udløseren
Otoscan-udløseren er placeret på apparatets håndtag. Se punkt D i Scannerkomponenterne ► 11. Det giver brugeren
mulighed for at starte scanningen eller sætte den på pause samt fortsætte til de næste trin i scanningsprocessen. Når du
trykker på udløseren, vælges altid den knap, der vises på den berøringsfølsomme skærm. Hvis der er flere tilgængelige
knapper, vil den knap, der vælges næste gang, være fremhævet på skærmen. Generelt vil de fremhævede knapper på skærmen guide dig gennem den normale scanningsprocedure.
I eksemplet i Fig. 7, der viser en igangværende scanning, aktiverer udløseren knappen Pause.

Fig. 7

Otometrics - Otoscan

En igangværende scanning. Knappen Pause er den eneste valgmulighed, der er tilgængelig på dette tidspunkt.
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4.5

Tilbehør
Udpakning af tilbehøret
Udpak headsettet og (om relevant) det valgfrie undervisningssæt, og placer dem ved siden af scanneren.

4.5.1

Headsettet
Headsettet placeres på patientens hoved og tilpasses, inden
scanningen påbegyndes. Det er afgørende vigtigt for scanningsprocessen, fordi sporingsringen på headsettet fungerer
som referencepunkt for de to kameraer på scanneren, der
registrerer den præcise placering af øret under scanningen.
Det er derfor meget vigtigt for at opnå en succesfuld scanning, at headsettet er placeret korrekt, og at det bliver på
plads under hele scanningen. Se Placering af headsettet ►
22.
For at fremme korrekt placering er headsettet designet til
scanning af ét øre. Når det andet øre scannes (hvis det er
påkrævet), flytter du headsettet, så det er rettet om det
pågældende øre. Det er konstateret, at denne procedure
maksimerer effektiviteten og sikrer høj nøjagtighed.

Fig. 8

4.5.2

Headsettet, med sporingsringen korrekt centreret over øret

Undervisningssæt
Som ekstraudstyr til uddannelsesbrug findes der et træningsøre med en fast ring fra et headset og to udskiftelige øremodeller.
Hvis du bestilte undervisningssættet sammen med den øvrige bestilling, placeres det et praktisk sted i forbindelse med
undervisningen, eksempelvis ved siden af scanneren.
Sammen med den inkluderede undervisningssoftware, der kan tilgås fra skrivebordet på Otoscan-pc'en, udgør dette
øresæt en sikker og praktisk mulighed for at eksperimentere med scanneren, indtil du føler, at du er tilstrækkeligt
øvet til at bruge den på rigtige mennesker.

4.5.3

Otoscan-uddannelse
Der arrangeres kurser i Otoscan for at sikre, at brugerne hurtigt bliver fortrolige med at bruge udstyret på sikker og effektiv
vis.
Kontakt din leverandør for at få information om tilgængelige kurser i dit område.
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Log på systemet
Bruger-id og password
Alle Otoscan-brugere skal have et bruger-ID (brugerens e-mailadresse) og et password for at få adgang til Otoscan Session
Manager og onlineapplikationen Otocloud. Der er to metoder til at åbne Otocloud: Enten via Session Manager på Otoscanpc'en eller via separat Otocloud-log-in på en hvilken som helst pc med internetforbindelse. Se brugsanvisningen til Otocloud for at få yderligere oplysninger.
I første omgang modtager den primære administrator for en klinik en e-mail med instruktioner til, hvordan man skal logge
ind på Session Manager og Otocloud. Den primære administrator kan derefter tilføje andre brugere, der skal have adgang
til applikationen.

5.1

Sådan logger du ind
Første indlogning
Otoscan-administratorer kan opsætte brugere i onlineapplikationen Otocloud.
Hver enkelt ny bruger, der er opsat af administratoren, modtager en e-mail med et brugernavn og et password til
OtoscanSession Manager og Otocloud.
Følg denne procedure for at logge ind:

Start pc'en, og åbn Otoscan-softwareapplikationen
1. Tryk på knappen ON/OFF på pc'en for at tænde den.
2. Klik på Otoscan-ikonet på din pc's skrivebord.

Vent, mens systemet kontrollerer, om der er ny software
Når Session Manager starter, kontrollerer systemet, om der er opdateringer til softwaren. Hvis der er en opdatering, anbefaler vi, at du lader systemet installere den. Hvis opdateringsmeddelelsen vises på et tidspunkt, hvor det ikke er belejligt,
kan du springe opdateringen over et begrænset antal gange. Men systemet vil fortsætte i offline-tilstand, indtil softwaren
er blevet opdateret.
Hvis opdateringen er kritisk for fortsat korrekt funktion, vil du ikke få mulighed for at springe opdateringen over.
•

Start opdateringen ved at klikke på knappen Opdater.

Der er en opdatering til
Otoscan Session Manager
•

Hvis du vil springe opdateringen over, skal du bare logge på systemet.

Otometrics - Otoscan
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Log på systemet
Systemet beder dig indtaste dit brugernavn og dit password:
•

Indtast det brugernavn og det password, du har fået af Otoscan-administratoren i
din -klinik.

•

Klik på knappen Log-in.

Bemærk • Hvis du ikke bruger pc'en i 20 minutter, logger systemet dig automatisk af.

Se Udlogning ► 39 for at få instruktioner til, hvordan du logger af og lukker ned efter brug.

Glemt password
Hvis du har glemt dit password, gør du følgende:
•

5.2

Klik på linket under knappen Log-in: Glemt password
Du vil blive omdirigeret til et andet vindue, hvor du kan indtaste din e-mailadresse.
Derefter modtager du en e-mail med instruktioner til, hvordan du nulstiller passwordet og opretter et nyt.

Oversigt over Otoscan-softwareapplikationen
Session Manager indeholder en patientdatabase, der åbnes automatisk, når du starter Session Manager. Her oprettes og
opdateres patientdata. Se Administration af patientjournaler ► 17.
Scanneren kan kun startes, når en patientjournal er åben. Når du udfører en scanning, kan du betjene scanneren direkte fra
den indbyggede berøringsfølsomme skærm. Se Scanningssessionen ► 24.

5.3

Oversigt over Otocloud
Otocloud er Otoscans onlineapplikation. Den bruges til at sende scanninger og billeder til høreapparatproducenter og øreproplaboratorier i forbindelse med bestilling af høreapparater.
Der er to metoder til at åbne Otocloud: Enten via Session Manager på Otoscan-pc'en eller via separat Otocloud-log-in på
en hvilken som helst pc med internetforbindelse. Se brugsanvisningen til Otocloud for at få yderligere oplysninger.
Når Otoscan-pc'en er online, og en bruger er logget på, sørger applikationen for, at patientjournalen i den lokale database
på pc'en er synkroniseret med de tilsvarende dataregistreringer i Otocloud.
Når du arbejder i Otocloud fra Otoscan-pc'en, forbliver Session Manager på pc'en åben i baggrunden.
•

Du skifter mellem Otocloud og Session Manager ved at: Trykke på tastaturtasterne Alt + Tab.

•

Alternativt kan du klikke på det relevante ikon, dvs. Otoscan-ikonet eller browser-ikonet på proceslinjen i bunden af din pc-skærm.

eller

Hvis du ikke bruger Session Manager i 20 minutter, logger systemet dig automatisk af. Det gøres for at minimere risikoen
for uautoriseret adgang til dataene.
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Se brugsanvisningen til Administration af patienter og scanninger i Otocloud ► 37 og Otocloud for at få yderligere information.

6

Administration af patientjournaler
Otoscan Session Manager og Otocloud gemmer alle patientdata og gemte scanninger i gensidigt synkroniserede
patientjournaler.
Det er god praksis at kontrollere, om en patient allerede er i databasen, før du opretter en ny patientjournal.
Denne beskrivelse dækker Session Manager. Du finder yderligere instruktioner i, hvordan du arbejder med patientjournaler i Otocloud i brugerguiden til Otocloud.

Åbning eller tilføjelse af en patientjournal i Session Manager
•

Se Åbning af en patientjournal ► 17.

•

Hvis der ikke findes en journal for den pågældende patient, opretter du én. Se Oprettelse af en ny patientjournal ►
19.

Du finder oplysninger om, hvordan du arbejder med patientjournaler i Otocloud i brugerguiden til Otocloud.

Flere valgmuligheder

6.1

•

Redigering af en patientjournal ► 18.

•

Sletning af en patientjournal ► 19.

Åbning af en patientjournal
Når du starter Session Manager, vises Patientliste.
Du finder en eksisterende patientjournal i Patientliste ved enten at bruge søgefiltrene eller sortere listen efter kolonneoverskrifterne.

Brug af filtre til patientsøgning
1. Hvis patientlisten er lang, kan du bruge filtervalgene i venstre panel til at søge efter patienten:

Otometrics - Otoscan
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A. Indtast enten patientens navn, ID, fødselsdato
eller datoen for seneste aktivitet i de tilsvarende
felter. Listen indsnævres, efterhånden som du
skriver.
B. Hvis du skal nulstille filteret for at foretage en ny
søgning, klikker du på knappen Ryd filter.

Fig. 9

Patientlisten
C. Når patienten er fundet, klikker du på patientens
navn i kolonnen Patientnavn for at åbne journalen.

Fig. 10

Eksempel: Liste, der er sorteret ved at skrive patientens efternavn i feltet Patientnavn
(A på Fig. 9 ► 18).

Brug af kolonneoverskrifter til sortering af listen over patientjournaler
Du kan klikke på en af kolonneoverskrifterne for at sortere listen efter den valgte kolonne:
• Det første klik på en kolonneoverskrift sorterer listen i stigende orden.
•

Endnu et klik på kolonneoverskriften viser listen i omvendt rækkefølge.

En grøn pil ud for kolonnenavnet angiver, at denne kolonne blev brugt til sortering. Hvis pilen peger opad, er sorteringen i
stigende orden. Hvis pilen peger nedad, er sorteringen i faldende orden.

Redigering af en patientjournal
Hvis du har brug for at foretage ændringer i en patientjournal:
1. Åbn den relevante patientjournal i Patientliste.

18
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2. I øverste venstre hjørne klikker du på ikonet Pencil.

A. Ikonet Pencil.
Fig. 11

Ikonet Pencil, der er placeret i øverste venstre hjørne, ved siden af patientens navn.

3. Foretag de nødvendige ændringer.
4. Klik på Gem for at gemme dine ændringer eller på Annuller for at afslutte uden at foretage ændringer.
Systemet vender tilbage til patientjournalvinduet.

Hvis der er mere end én scanning for et øre, kan de
andre scanninger findes via rullelisten øverst i hvert
enkelt billede.
A. Liste over scanninger for venstre øre.
B. Liste over scanninger for højre øre.
C. Vend tilbage til Patientliste ved at klikke på
< Patientliste.

Fig. 12

Patientjournalvinduet. I dette eksempel er der udført en scanning af hvert øre på et tidligere tidspunkt.
Nye scanninger vil ikke overskrive tidligere scanninger.

Lukning af en patientjournal
•

Du lukker en patientjournal og returnerer til patientlisten ved at klikke på knappen < Patientliste i øverste venstre
hjørne af patientjournalen.

Sletning af en patientjournal
Det er ikke muligt at slette en patientjournal, når den er blevet oprettet.
Hvis en patientjournal indeholder data, der skal redigeres, bruger du ovenstående valgmulighed Redigering af en
patientjournal ► 18.

6.2

Oprettelse af en ny patientjournal
Hvis patientjournalen ikke allerede findes i systemet, skal der oprettes en ny journal i Session Manager (eller i Otocloud),
før du scanner patienten.

Otometrics - Otoscan
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Sådan tilføjer du en ny patient i Session Manager:
1. Åbn Patientliste, og klik på knappen Tilføj patient, som du finder på handlingslinjen øverst i arbejdsområdet.

Fig. 13

Dialogboksen Tilføj patient.

2. Indtast alle relevante patientoplysninger.
De påkrævede felter er markeret med en stjerne (*). Det er følgende:
•

Patientens efternavn. Påkrævet, hvis CPR-nummer ikke er angivet.

•

Patientens fornavn. Påkrævet, hvis CPR-nummer ikke er angivet.

•

Fødselsdato: Patientens fødselsdato. Påkrævet.

•

CPR-nummer: Patientidentifikator. Påkrævet, hvis navn ikke er angivet.

•

Patientens Køn.

3. Når de sidste påkrævede data om patienten er indtastet, klikker du på Gem.
Der oprettes nu en ny patientjournal i Session Manager. Det er dér, patientdata og scanninger af den nye patient gemmes, så du kan se og redigere dem.
•

Du lukker dialogboksen uden at tilføje en ny patient ved at klikke på Fortryd.

Du finder instruktioner i, hvordan du tilføjer en patientjournal i Otocloud-databasen, i brugsanvisningen til Otocloud.

7

Klargøring af patienten til scanning
Fremgangsmåde
1. Udførelse af otoskopi og rengøring af ørekanalen ► 20.
2. Instruering af patienten ► 22.
3. Placering af headsettet ► 22.
4. Placering af patienten ► 23.

7.1

Udførelse af otoskopi og rengøring af ørekanalen
I denne brugsanvisning refereres der til de enkelte dele af pinna som angivet i Fig. 14 ► 21.
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Fig. 14

Pinna

Før du scanner en patient, skal du udføre en otoskopisk undersøgelse ved hjælp af et traditionelt eller dedikeret videootoskop for at afgøre, om der er kontraindikationer:
1. Undersøg patientens ørekanaler for at afgøre, om scanningen er sikker og tilrådelig.
En lille mængde voks vil ikke forstyrre scanningsprocessen, såfremt voksen ikke delvist okkluderer eller ændrer formen
på ørekanalens overflade. Olie og voks, der overføres til proben, kan forvrænge 3D-billedet og kan også gøre det vanskeligt at se tydeligt ind i ørekanalen med scanneren.
2. Rengør om nødvendigt patientens ører med en vatpind dyppet i 70 % isopropylalkohol for at fjerne løs olie og voks fra
ørekanalen før scanning.
Andre elementer i øret såsom hår og exostoser vil have minimal effekt, og scanningen kan forsøges gennemført. Det er sikkert at scanne patienter, som har helede sår efter øreoperationer.

Advarsel • Hvis patienten oplever stærkt ubehag under proceduren, stoppes processen.

Forsigtig • Det anbefales kraftigt at foretage en otoskopiundersøgelse med et traditionelt eller dedikeret video-otoskop
for at vurdere det ydre øres tilstand, før du udfører en scanning.
- Der bør ikke være cerumen, eller kun i en så lille mængde, at det ikke forstyrrer scanningsprocessen.
- Hvis der er for meget cerumen: Undlad at udføre scanningen af øret, eller rengør øret før scanning.
- Sørg for, at der ikke er restvæske i patientens øre efter rengøring eller fjernelse af voks.

Advarsel • Scanning må ikke udføres på patienter, der udviser følgende kontraindikationer:
- Hvis der er udflåd eller tegn på infektion i øret
- Hvis patienten for nylig har fået udført et kirurgisk indgreb i øret
- Hvis ørekanalen er okkluderet, eller hvis der er cerumen i moderate mængder, der vil forstyrre eller forhindre
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scanningsprocessen
- Hvis patienten ikke samarbejder
- Hvis patienten ikke er i stand til at sidde stille under scanningsprocessen på grund af ukontrollable eller ufrivillige
bevægelser af
hoved og/eller krop
- Hvis patienten tidligere har haft anfald, migræne eller anden overfølsomhed over for stroboskoplys
- Hvis patienten oplever stærkt ubehag under proceduren

7.2

Instruering af patienten
Det er meget vigtigt, at patienten sidder helt stille under scanningen. Hvis patienten bevæger sig for meget, kan det resultere i fejl i scanningen. Små bevægelser påvirker ikke scanningen.
Sørg for, at patienten er godt forberedt, så vedkommende samarbejder så godt som muligt.
•

•

7.3

Brug noget tid på at instruere patienten. Relevante emner:
–

En kort beskrivelse af processen

–

Hvor lang tid, du forventer, det vil tage at scanne hvert øre

–

En forklaring på, hvorfor det er vigtigt, at headsettet ikke glider væk fra den oprindelige position

–

At patienten skal sidde så stille som muligt under scanningen

–

At det er vigtigt, at patienten ikke taler eller gaber under scanningen.

Bed patienten forsøge at angive bevægelser, der ikke kan undgås – for eksempel en trang til at nyse.

Placering af headsettet
Headsettet placeres på patientens hoved og tilpasses, inden scanningen påbegyndes. Det er afgørende vigtigt for scanningsprocessen, fordi sporingsringen på headsettet fungerer som referencepunkt for de to kameraer på scanneren, der registrerer den præcise placering af øret under scanningen.
Headsettet skal placeres korrekt på patientens hoved (Fig. 15).
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•

Sørg for, at øret befinder sig omtrent i midten og inden for sporingsringen, at alle dele af pinna er fri af ringen, og at
hverken hår eller andre ting dækker prikkerne på ringen.
Hvis øret er for stort til at passe inden for sporingsringen, kan ringen justeres, så den sidder over øreflippen; blot må
ørets naturlige form ikke ændres.

•

For at opnå den bedste pasform placeres pandebåndspuden oven på patientens hoved. Brug hængslerne over sporingsringen til at justere ringen, så den er placeret så tæt som muligt på hovedet, uden den rent faktisk rører. Hvis ringen er placeret for langt væk fra hovedet, vil det begrænse probedybden i ørekanalen. Hvis ringen rører hovedet, kan
den nemt komme til at flytte sig, hvis patienten taler eller synker.
Når scanningen er påbegyndt, må headsettet ikke berøres eller flyttes.
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Fig. 15

Korrekt tilpasset headset

Forkert: Presser mod pinna og forvrider
ørets form.
Fig. 16

7.4

Forkert: Hår i vejen. Prikkerne skal forblive fuldt
synlige under scanningen.

Eksempler på forkert placering af headsettet

Placering af patienten
Det er vigtigt for at opnå en sikker og behagelig scanningsprocedure, at du har fri og nem adgang til det øre, der skal scannes, og at du ikke hæmmes af forhindringer nær patienten eller på gulvet, eller af en upraktisk placering af patienten.
1. Kontrollér, at der ikke er forhindringer i arbejdsområdet. Hvis der er, bør du fjerne dem, før du påbegynder scanningen.
2. Placer patienten, så der er fri adgang til det øre, der skal scannes. Sørg især for, at patientens skulder ikke er i vejen for
scanneren og kablet. Det kan du ofte sørge for ved at dreje patientens hoved mod den modsatte skulder og vippe det
øverste af hovedet en smule væk fra dig selv.

Otometrics - Otoscan
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Scanningssessionen
Proceduren angiver de sædvanlige trin i en scanningssession. Du finder detaljerede forklaringer på de enkelte trin i følgende afsnit.

Fremgangsmåde

Forsigtig • Før du scanner patientens øre, skal du sørge for at have rengjort scannerprobespidsen og have kontrolleret
placeringen af headsettet.

1. Sørg for, at den relevante patientjournal er åben på pc-skærmen. Se Administration af patientjournaler ► 17.
2. Vælg Begynd scanning. Se Opstart af 3D-scanningen ► 24.
3. Vent, indtil scannerens selvtest er afsluttet. Se Opstart af 3D-scanningen ► 24.
4. Vælg det øre, der skal scannes. Se Valg af det øre, der skal scannes ► 25.
5. Indstil dybdemåleren. Se Indstilling af dybdemåleren ► 26.
6. Scan ørekanalen (tilstanden Kanalring). Se Scanning af ørekanalen ► 28.
7. Sæt scanningen på pause for at gennemse resultaterne. Se Gennemgang af en igangværende scanning ► 31.
8. Scan de relevante dele af pinna (tilstanden Pinnalinje). Se Scanning af flade overflader i tilstanden Pinnalinje ► 32.
9. Sæt scanningen på pause for at gennemse resultaterne. Se Gennemgang af en igangværende scanning ► 31.
10. Scan de kurvede dele af pinna (tilstanden Concharing). Se Færdiggørelse af kurvede overflader i concharing-tilstand ►
33.
11. Gennemse og gem scanningen. Se Gem scanningen ► 33.
12. Markér om nødvendigt det horisontale plan. Se Markér horisontal ► 34.
13. Scan om relevant det andet øre efter at have rengjort proben. Se Valg af det andet øre ► 35.
14. Rengør scanneren, og placer den i holderen. Se Afslutning af scanningssessionen ► 36.

8.1

Opstart af 3D-scanningen
Sørg for, at scanneren er tilsluttet den bærbare pc. Se Tilslutning af scanneren ► 10. Scanneren bliver aktiveret, når du
starter scanningsproceduren fra en patientjournal.

Advarsel • Se aldrig direkte ind i laseren, og lad være med at rette laseren imod andre personers øjne. Lyset kan beskadige øjnene.

Før du starter scanningen
Denne procedure forudsætter, at:
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•

Du allerede har åbnet den relevante patientjournal fra patientlisten. Se Åbning af en patientjournal ► 17.

•

Du har undersøgt, instrueret, tilpasset headsettet på og placeret patienten. Se Klargøring af patienten til scanning ►
20.
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Igangsætning af scanningen
A. I patientjournalen klikker du på Begynd scanning i øverste og midterste del af patientjournalskærmbilledet. Scanneren tændes, og et nyt vindue åbnes.

Fig. 17

En patientjournal. I dette eksempel indeholder den allerede en tidligere scanning for begge ører.
Knappen Begynd scanning (A) ses på handlingslinjen øverst på skærmbilledet.

Opstart og selvtest af scanneren
Før hver scanning udfører scanneren en selvtest, mens den er placeret i holderen. Status vises i en skærmmeddelelse:

Selvtest af scanner kører ...
Lad scanneren stå i holderen.
Hvis scanneren ikke består selvtesten, vises der en fejlmeddelelse på skærmen. I så fald skal du rengøre probespidsen med
en spritklud. Placer scanneren i holderen, så den kan blive testet igen. Før du igangsætter en fornyet selvtest, skal du kontrollere, at scanneren er placeret korrekt i holderen.

8.2

Valg af det øre, der skal scannes
På skærmbilledet får du vist en ramme for henholdsvis venstre og højre øre. Når du påbegynder en ny session, viser de tilsvarende tegninger af et venstre og et højre øre. Når du har scannet et øre, vises scanningen i den relevante ramme og er
tilgængelig for yderligere handlinger.

Otometrics - Otoscan

25

Brugerguide

Fig. 18

Vælg et øre for at begynde.

•

På pc'en: Klik inde i rammen for Venstre (L) eller højre (R) øre for at starte scanningen.

•

På scannerens berøringsfølsomme skærm: Klik inde i rammen for venstre (L) eller højre (R) øre.
(Hvis du ved en fejl vælger det forkerte øre, kan du skifte scanningen til det andet øre efter scanningen).

På skærmen ser du nu visningen Indstil dybdemåler. Se Fig. 21 ► 28.

8.3

Indstilling af dybdemåleren
Det første trin i scanningsproceduren er at indstille dybdemåleren. Det gøres for at etablere et referencenulpunkt, der
bruges til at fastslå dybden af proben i ørekanalen under scanningen. Det er meget vigtigt for en nøjagtig og sikker scanning, at dette trin udføres korrekt. Det er vigtigt, at du er opmærksom på og følger nedenstående advarsler og forsigtighedsforanstaltninger:

Forsigtig • Efterse altid omhyggeligt proben hver gang før brug, og undlad at anvende den, hvis der er tegn på, at
proben er beskadiget, eller hvis enheden ikke fungerer korrekt. Kontakt din leverandør for at få hjælp.

Forsigtig • For at forebygge kryds- eller geninfektion skal proben rengøres og desinficeres med alkoholservietter mellem hver patient og mellem hver ørescanning.

Advarsel • Vær forsigtig, når du fører proben ind i øret på patienten – der er risiko for beskadigelse af væggen i ørekanalen og/eller på trommehinden. Der må ikke udøves stor kraft med proben på patientens ydre øre.

Bemærk • Undlad at rette øret under scanningsprocessen, inklusive under indstilling af dybdemåleren. Det er også vigtigt, at patienten ikke bevæger kæben. Det inkluderer at tale, le, smile og andre bevægelse, der ændrer ørekanalens
form.
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Understøtning af scanneren
Scanneren er beregnet til at muliggøre brug med en enkelt hånd, men for at optimere scanningspræcisionen, minimere
træthed og sikre patientens sikkerhed bør du gøre brug af en korrekt understøtningsteknik.
Hold scanneren i din foretrukne hånd. Anbring fingeren på din anden hånd mod patientens hals eller kæbe, og hvil scanneren på tommelfingeren på hånden, som vist i Fig. 19 ► 27. Sørg omhyggeligt for, at dine fingre ikke blokerer sporingsringen eller sporingskameraerne.

Fig. 19

Korrekt understøtningsteknik under brug af scanneren

Fig. 20

Placering af scannerproben under indstilling af
nulpunktet.

Indstilling af nulpunktet for dybdemåleren
•

Rør forsigtigt ved den flade del af concha ved siden af ørekanalsåbningen med probespidsen, som vist i Fig. 20 og Fig.
21, og tryk på udløseren på den håndholdte scanner. Denne handling markerer et brugerspecificeret nulreferencepunkt.
Når denne handling er udført, begynder scanningsprocessen automatisk. Når probespidsen indføres i ørekanalen, vil
dybdemåleren vise den aktuelle anslåede dybdeaflæsning. Dybdeaflæsningen er den længde, proben er indført i ørekanalen, som anslået ud fra det brugerspecificerede nulreferencepunkt. Der vil blive udløst en visuel og en hørbar
advarsel, hvis der registreres en dybdeaflæsning, der ligger udover det, der er anbefalet af Otometrics. Anbefalingerne
er baseret på et gennemsnitligt voksent øre, differentieret ud fra køn. Se Scanning af ørekanalen ► 28.
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Ikonet Headset ikke registreret vises
til venstre på skærmbilledet. Det forsvinder, så snart scanneren kommer
inden for sporingsringens rækkevidde
og registrerer den.

Fig. 21

Indstil dybdemåleren.

Advarsel • Brugeren er den eneste, der er ansvarlig for at markere det korrekte referencepunkt og for at holde enden af
proben i sikker afstand af den tympaniske membran. Den dybdemåling og den advarsel, der vises på skærmen, er baseret på det nulreferencepunkt, brugeren har angivet, og de gennemsnitlige kanallængder, der anbefales af Otometrics,
og de er kun at betragte som retningslinjer. Dybdemålingen og dybdeadvarslen repræsenterer IKKE den faktiske sikre
scanningsdybde af patientens ørekanal.

8.4

Scanning af ørekanalen
Når du har indstillet dybdemåleren, begynder scanneren automatisk at scanne i tilstanden Kanalring. I denne tilstand
bruger den ringlaseren til at gennemføre en scanning af ørekanalen.

Fremgangsmåde
•

Brug en passende understøtningsteknik, og indfør langsomt probespidsen, mens du holder øje med scanningsprocessen på scannerens skærm. De skærmelementer, du kan se under scanningen, er forklaret nedenfor, med reference til Fig. 22 Livescanningsvisningen i tilstanden Kanalring ► 29.

•

Når det er nødvendigt, trykker du på scannerens udløser eller trykker på knappen Pause på den berøringsfølsomme skærm for at sætte scanningen på pause og vurdere resultatet. Se Gennemgang af en igangværende scanning ► 31.

Livevisning af scanningen
For at give dig fuldt kontrol over processen viser skærmen tre elementer live samtidigt. De opdateres sideløbende og viser
forskellige aspekter af den igangværende scanning.
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A. Dybdemåleren
B. Video-otoskopivisningen
C. Den 3D-scanning, der er under udarbejdelse

Fig. 22

Livescanningsvisningen i tilstanden Kanalring

A. Dybdemåleren
I venstre side af scanningsskærmen vises dybdemåleren for ørekanalen. Dybdemåleren giver dig vejledning om den anslåede dybde af probespidsen i ørekanalen. Denne måler vil advare dig, hvis probespidsen kommer inden for en anslået ikkesikker afstand af den tympaniske membran.
På dybdemåleren er den aktuelle placering af probespidsen angivet med en hvid prik, og den dybeste placering under den
aktuelle scanning er angivet med en sort prik.
Probespidsens indføringsdybde er angivet med farvekoder:
Grøn: Probespidsen er inden for målområdet (mand: 16-18 mm; kvinde: 14-16 mm)
Blå:
Rød:

Angiver en overfladisk probespidsindføring (mand: 0-15 mm; kvinde: 0-13 mm)

Advarsel • RØD angiver en for dyb probeplacering i ørekanalen!
Hvis du rammer det røde område, vil hele rammen på skærmen også blive rød som et meget tydeligt advarselstegn.
Samtidig lyder der et advarselssignal. Den hørbare advarsel begynder 2 mm inde i dybdeadvarselszonen.
Ved en mand starter den røde farve ved 19 mm, men den hørbare advarsel starter først ved 21 mm.
Ved en kvinde starter den røde farve ved 17 mm, men den hørbare advarsel starter først ved 19 mm.
I så fald skal du omgående placere proben et andet sted for at sikre korrekt dybde i patientens ørekanal!

B. Skærmelementet for video-otoskop
Der vises en live otoskopivisning af ørekanalen til højre for dybdemåleren. De farvede linjer på videootoskopibilledet, kaldet dataoptagelseslinjer, angiver overflader, der er ved at blive optaget i scanningen. Linjens farve skifter mellem blå, grøn
og rød alt efter indføringsdybde og synkront med farveindikationen på dybdemåleren. Deraf følger, at den blå linje angiver
overfladisk indføring, grøn angiver måldybde, og rød er for dybt.
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Fig. 23

I otoskopivisningen, til højre for dybdemåleren, angives det område af ørekanalen, der er ved at blive scannet,
ved hjælp af en klart blå linje.
Længere til højre ses den 3D-scanning, der er ved at blive udarbejdet. Probespidsen kan ses i den nederste del af
billedet, og bag den følger hvide og grå skygger, der angiver det område, der lige er blevet scannet.

C. Den 3D-scanning, der er under udarbejdelse
I højre side af skærmen ser du 3D-billedet af ørescanningen, der udarbejdes, efterhånden som scanningen fortsætter. Den
jævne blå overflade angiver de dele, der allerede er blevet scannet. Dataoptagelseslinjen, der vises på video-otoskopibilledet, vises også her som en hvid kurve, og den vises sammen med et svagt gråt billede af scannerproben. Bag det område,
der er ved at blive scannet, kan du se bagvedliggende skygger, der angiver det område, du lige har scannet.
Ufærdige dele af scanningen er angivet med en farvet kant:
•

Huller, der er så små, at de ikke kræver yderligere scanning, vises med en sort kant.

•

Store huller, der kræver din opmærksomhed, før scanningen er færdig, angives med en gul kant.

Fig. 24 ► 30 og Fig. 25 ► 31 viser to scanninger set i tilstanden Pause. Huller angives med sorte og gule omrids.

Fig. 24

30

Mindre huller, der ikke kræver yderligere scanning, vises med et sort omrids.
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Fig. 25

Store huller, der kræver yderligere scanning, vises med et gult omrids.

Anbefalet rækkefølge af ørekanalscanningen
Det anbefales, at du koncentrerer dig om at scanne bunden af ørekanalen på én gang og den øverste del af ørekanalen i
næste omgang. Derefter gennemgår du 3D-billedet for huller, der skal udfyldes ved hjælp af endnu en scanning. Vær ekstra
opmærksom på den bagerste væg af ørekanalen, da det kan være lidt vanskeligt at scanne den del. Færdiggør scanningen af
ørekanalen, før du går videre til at scanne pinna.

8.5

Gennemgang af en igangværende scanning
Under en igangværende scanning er Pause den eneste knap, der kan vælges.
•

Når du skal gennemgå en igangværende scanning, trykker du på udløseren for at vælge Pause, før scanneren fjernes fra
øret (så du ikke ved et uheld peger scanneren mod øjet) og flyttes væk fra ørekanalen.

Skærmen viser nu den aktuelle 3D-scanning til højre, og de valgfrie næste skridt, der skal udføres, til venstre.

Evaluering af scanningen
3D-modellen kan roteres i flere forskellige visningsplaner for at visualisere den indledende scanning bedst muligt.
•

Brug pilene på den berøringsfølsomme skærm på scanneren til at rotere scanningen for at få en bedre visning.

Alternativt kan du få vist billedet på pc-skærmen. Her kan du bruge musen på to forskellige måder:
•

For at dreje billedet trinvist i en bestemt retning klikker du gentagne gange nær symbolet Pil, der peger i den pågældende retning.

•

For at rotere billedet i en hvilken som helst retning trykker du på og holder venstre museknap nede i midten af 3D-billedet, hvorefter du trækker musen i de ønskede retninger.

For at få et nøjagtigt digitalt 3D-aftryk, skal de huller, der er markeret med et gult omrids, scannes igen, så du kan forsøge
at udfylde dem. Brug din kliniske dømmekraft til at vurdere, om det er nødvendigt at blive ved med at scanne, eller om du
kan gå videre til næste trin. Mindre huller, der er markeret med sort omrids, kræver ikke yderligere scanning. Se Fig. 24
► 30 og Fig. 25 ► 31.
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Knapperne til valg af scanningstilstand, der vises til
venstre, er:
A. Tilstanden Kanalring
B. Tilstanden Pinnalinje
C. Tilstanden Concharing.

Fig. 26

Scannervisningen under Pause.
På dette tidspunkt er kun kanalen i patientens øre blevet scannet.

Genoptagelse af scanning efter en pause
Knapperne til valg af scanningstilstand vises til venstre på displayet.
Det foreslåede næste trin er fremhævet (trin B i eksemplet ovenfor). Det fremhævede trin er det, der vil blive valgt, når
du trykker på udløseren på den håndholdte scanner.
Hvis du vil vælge et af de andre trin i processen, skal du trykke på den relevante valgmulighed på den berøringsfølsomme
skærm.
•

Sådan fortsætter du scanningen:
1. Vælg den knap, der viser den del af øret, du vil scanne som det næste:
A. Ørekanalen – tilstanden Kanalring
B. De flade overflader af pinna – tilstanden Pinnalinje eller
C. Kaviteter af concha – tilstanden Concharing.

2. Peg scannerproben mod ørekanalen, og tryk på udløseren for at genoptage scanningen.

8.6

Scanning af flade overflader i tilstanden Pinnalinje
Når ørekanalsscanningen er gennemført, fortsætter du med at scanne concha og de andre relevante dele af pinna.
Brug linjelaseren til at scanne de fladere overflader af pinna og de fleste af de synlige overflader i øret. Under linjescanningen placerer du proben, så den peger på det område, der skal scannes, og er tæt på (men ikke berører) hudens overflade.
•

Scan de flade overflader af pinna ved hjælp af tilstanden Pinnalinje:
1. Vælg tilstanden Pinnalinje. Se Fig. 26 ► 32.
2. Tryk på udløseren for at aktivere linjelaseren, og begynd at scanne pinna. Start med de flade overflader af concha.
3. Når du har scannet så meget som muligt med linjelaseren, vælger du Pause.
4. Gennemgå scanningen med fokus på nøjagtighed og steder, der mangler at blive scannet. Se Gennemgang af en
igangværende scanning ► 31.
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Fig. 27

8.7

Eksempel på en scanning efter scanning i tilstanden Pinnalinje. Skærmbilledet foreslår, at du fortsætter i tilstanden Concharing for at udfylde eventuelle manglende dele.

Færdiggørelse af kurvede overflader i concharing-tilstand
Det næste trin er at bruge ringlaseren til at scanne de mindre synlige dele af pinna, eksempelvis de kurvede overflader
inde i conchaskålen. Under scanningen placerer du proben parallelt med det område, du scanner.
1. Vælg tilstanden Concharing. (Se Fig. 26 ► 32).
2. Tryk på udløseren for at aktivere ringlaseren i tilstanden Concharing. Brug ringlaseren til at scanne helix, den nederste
del af conchaskålen og de andre sideoverflader i øret.
3. Sæt scanningen på pause, og gennemse scanningen.
4. Hvis der stadig er huller i 3D-billedet, bruger du tilstanden Pinnalinje eller tilstanden Concharing efter behov til at
afslutte scanningen.

Fig. 28

8.8

Eksempel på færdig scanning, set under Pause.
Tilstandsvælgeren i venstre side er vendt tilbage til udgangspunktet.

Gem scanningen
•

Når du har gennemgået scanningen og konstateret, at den er færdig, starter du proceduren for Gem ved at
vælge ikonet Næste.

Nu får du tre valgmuligheder:
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•

Retur. Fortsæt med at scanne samme øre. Se Tilbage ► 34.

•

Markér horisontal. Se Markér horisontal ► 34.

•

Gem. Se Gem ► 35.

Tilbage
Brug denne valgmulighed til at annullere proceduren Gem og fortsætte scanningssessionen med samme øre.

Markér horisontal
Du kan markere det horisontale plan på 3D-billedet. Denne funktion er nyttig, når du bestiller høreapparater med retningsbestemte mikrofoner.
1. Markér det horisontale plan for mikrofonerne ved at flytte scanneren tæt på øret og vælge Markér horisontal. Linjelaseren tænder.

Fig. 29

Vælg Markér horisontal i menuen for at åbne skærmbilledet Markér horisontal.

2. Peg scanneren mod øret, så linjen markerer det horisontale plan. Tryk på scannerens udløser, eller vælg Markér horisontal på den berøringsfølsomme skærm for at angive linjen. Et grønt flueben angiver, at det horisontale plan er markeret.

Fig. 30

34

Den linje, der angiver det horisontale plan, er angivet.
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Gem
Når du vælger Gem, begynder applikationen processen med at udfylde eventuelle tilbageværende huller og gemme scanningen. Størrelsen af hullerne påvirker nøjagtigheden af det endelige digitale 3D-aftryk af øret.
Den færdige scanning vil blive vist i rammen i henhold til dit indledende valg af venstre eller højre øre.

Ombytning af øre
Hvis du ved en fejl har valgt det modsatte øre, kan du tildele det digitale aftryk til det andet øre.
•

Du bytter øre ved at klikke på knappen Ombyt øre nederst på skærmbilledet.
Efter et øjeblik skifter scanningen/scanningerne, så de viser det modsatte øre.

Fig. 31

Skærmbilledet efter scanning af højre øre.

Godkendelse af en scanning
Den gemte scanning roterer langsomt i rammen, så du kan gennemgå den en sidste gang.
På dette tidspunkt fortsætter du enten med at scanne det andet øre, eller du slukker for scanneren:
•

For at fortsætte med at scanne det andet øre skal du rengøre scannerproben og vælge det pågældende øre
på skærmen. Se Valg af det andet øre ► 35.

•

For at slukke for scanneren og vende tilbage til patientjournalen klikker du på knappen Strøm i øverste venstre hjørne af skærmbilledet.

Sletning af en scanning
Hvis scanningsresultatet ikke er acceptabelt (patienten bevægede kæben, headsettet bevægede sig, scanningen er ufuldstændig, eller kvaliteten er dårlig), bør du slette og gentage scanningen.
•

8.9

Vælg ikonet Affaldskurv for det øre, der skal slettes, så du kan slette scanningen og begynde forfra.
Du vil blive bedt om at bekræfte, at du vil slette scanningen.

Valg af det andet øre
Forberedelser
1. Hvis begge ører skal scannes, omplaceres headsettet, så det passer til det modsatte øre.
Sørg igen for, at headsettet placeres midt på øret, og kontrollér, at der ikke er hår, der dækker for prikkerne på
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sporingsringen. Sporingsringen skal placeres tæt på hovedet, men uden at røre.
I tvivlstilfælde, se Placering af headsettet ► 22.
2. Placer patienten i en passende vinkel, så du nemt kan komme til at scanne øret. Se Placering af patienten ► 23.

Valg af det andet øre
3. På skærmen vælger du det andet øre for at begynde at scanne øret.
Se Valg af det øre, der skal scannes ► 25.

Forsigtig • Når du har scannet patientens første øre, skal du sørge for at rengøre probespidsen for at forhindre krydsinfektion. Placer headsettet korrekt, før du scanner det andet øre.

Scanning af det andet øre
4. Indstil dybdemåleren, og scan øret.
Gennemgå om nødvendigt trinnene fra Indstilling af dybdemåleren ► 26.

Fig. 32

8.10

Det endelige resultat på scannerens berøringsfølsomme skærm efter scanning af begge ører.

Afslutning af scanningssessionen
•

Når du har afsluttet og gemt scanningen af en patient, skal du rense probespidsen og placere scanneren i holderen. Se Rengøring ► 39.

•

Hvis du ikke allerede har gjort det, klikker du på ikonet Strøm i øverste venstre hjørne for at slukke scanneren og vende tilbage til patientjournalen.

Scanninger vil blive registreret i patientjournalen og vil automatisk blive uploadet til Otocloud.
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Fig. 33

Patientjournalen med de seneste viste scanninger.

Få vist eventuelle tidligere scanninger for et øre ved at klikke på rullelisten for det pågældende øre, der er placeret øverst
på billederne:
A. Liste for venstre øre
B. Liste for højre øre
C. Vend tilbage til Patientliste ved at klikke på < Patientliste.

Fejlfinding på scanningsresultater
Hvis du finder fejl i scanningen på dette tidspunkt, eksempelvis store områder, der ikke er blevet scannet, kan du overveje
at kassere scanningen og foretage en ny scanning i stedet.

9

Administration af patienter og scanninger i Otocloud
Du kan sende scanningerne til den producent, du har valgt, via onlineapplikationen Otocloud. Dette afsnit beskriver,
hvordan du åbner Otocloud fra Session Manager og lukker det efter brug.
Du kan også åbne Otocloud direkte fra pc'ens skrivebord.
Du finder yderligere instruktioner i, hvordan du arbejder med patientdata i Otocloud, i brugsanvisningen til Otocloud.

9.1

Åbning af Otocloud
Når ørescanningen/-scanningerne for den aktuelle patient er færdiggjort, kan du fortsætte med at arbejde med dataene i
Otocloud. Otocloud er en webapplikation, der giver ørelæger og andet lægefagligt personale mulighed for at få adgang til
deres scanninger og sende dem til producenter af høreapparater og ørepropper.
I Otocloud kan du også se information om tidligere sendte scanninger.

Fremgangsmåde
1. Hvis du ikke har gjort det allerede, åbner du patientens journal i Session Manager, hvor du kan se de scannede billeder. Se Åbning af en patientjournal ► 17.
2. Klik på knappen Åbn i Otocloud (A). Knappen er placeret øverst på skærmbilledet.
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Fig. 34

Åbn i Otocloud (A)

3. Når Otocloud vises, fortsætter du gennem processen med at sende scanninger eller få vist scanninger til patientens
høreapparater eller ørepropper, alt efter behov.

Alternativ procedure
På Patientliste i Session Manager vælger du Åbn i Otocloud.
4. Når Otocloud åbner, vælger du den ønskede patient under enten fanen Patienter eller fanen Pakker.

9.2

Returnering fra Otocloud til Session Manager efter brug
Session Manager forbliver åben i baggrunden, mens Otocloud er i fokus.
Det betyder, at du kan skifte mellem at arbejde i Otocloud og i Session Manager.
•

Du skifter mellem Otocloud og Session Manager ved at: Trykke på tastaturtasterne Alt + Tab.

•

Alternativt kan du klikke på det relevante ikon, dvs. Otoscan-ikonet eller browser-ikonet på proceslinjen i bunden af din pc-skærm.

eller

Lukning af Otocloud efter brug
1. Klik på knappen Log ud øverst på skærmbilledet. Det bringer dig tilbage til skærmbilledet Log-in.
2. Du lukker skærmbilledet Log-in ved at klikke på ikonet X i øverste højre hjørne af skærmbilledet.
Nu er du tilbage til Session Manager på den lokale pc.

Bemærk • Hvis du ikke bruger Session Manager i 20 minutter, logger systemet dig automatisk af. Det gøres for at
minimere risikoen for uautoriseret adgang til dataene.

Hvis du har været væk fra Session Manager i over 20 minutter, skal du logge ind igen, hvis du på det tidspunkt vil arbejde
videre med Session Manager.
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10

Udlogning
Lukning af Session Manager efter brug
A. Du lukker Session Manager efter brug ved at klikke på knappen Log af øverst på skærmen. Det bringer dig tilbage til
log-in-skærmbilledet.
B.

Du lukker log-in-skærmbilledet ved at klikke på ikonet X i øverste højre hjørne af skærmbilledet.

C.

Hvis du vil slukke for pc'en, klikker du på Windows-knappen Start i nederste venstre hjørne af Windows-proceslinjen
på skærmen. Derefter følger du den aktuelle Windows-procedure for at lukke ned.

Fig. 35

11

Log af-proceduren

Rengøring
Forsigtig • Brug aldrig skarpe eller spidse genstande til rengøring!

11.1

Anbefalede rengøringsmidler
Der er ingen specifikke anbefalede rengøringsmidler til dette produkt.
Probespidsen og headsettet rengøres med en ny, blød og let fugtig spritklud med 70 % isopropyl.
Alle andre dele rengøres med en ny, blød og let fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel.
Se detaljerede instruktioner for hver enkelt af scannerkomponenterne og tilbehøret i afsnit Rengøring af scanneren ► 40,
Rengøring af holderen ► 40 og Rengøring af headsettet ► 40.

Otometrics - Otoscan

39

Brugerguide

11.2

Rengøring af scanneren
Advarsel • Undlad at rengøre hele eller dele af scanneren i et ultralydsbad, og undlad at gassterilisere eller autoklavere scanneren.

Advarsel • Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden
kan beskadige apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.

Forsigtig • For at forebygge kryds- eller geninfektion skal proben rengøres og desinficeres med alkoholservietter mellem hver patient og mellem hver ørescanning.

1. Rengør den berøringsfølsomme skærm, sporingskameraerne, scannerhuset, udløserknappen og kablet. Brug en ny, blød
og let fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Når den berøringsfølsomme skærm og sporingskameraerne er tørre,
tørrer du dem af med en tør klud (f.eks. en mikrofiberklud) for at fjerne striber.
2. Rengør og desinficer probespidsen. Brug en ny, blød og let fugtig klud med 70 % isopropylalkohol. Sørg for at tørre
omkring alle overflader fra base til spids, og husk også det flade område i enden af spidsen.

Forsigtig • Undlad at trykke på probespidsen.

11.3

Rengøring af holderen
•

11.4

Rengør det rum, hvor scanneren placeres, og de udvendige overflader af holderen. Brug en ny, blød og let fugtig klud
med et mildt rengøringsmiddel.

Rengøring af headsettet
•

Rengør headsettet. Brug en ny, blød og let fugtig klud med 70 % isopropylalkohol.

Bemærk • Spritklude skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

12

Service og vedligeholdelse
Bemærk • Der er ingen dele inde i scanneren, der kan vedligeholdes af brugeren.
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Advarsel • For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og
kontakte din leverandør. Et defekt apparat må ikke anvendes.
Efterse altid omhyggeligt proben før brug, og undlad at anvende den, hvis der er tegn på, at proben er beskadiget.

Advarsel • Du må under ingen omstændigheder skille scanneren ad. Delene inde i scanneren må kun efterses og repareres af uddannede teknikere.

12.1

Vedligeholdelse og kalibreringskontrol
Vedligeholdelse
Den daglige vedligeholdelse af scanneren består af korrekt rengøring efter hver enkelt scanning. Se Rengøring ► 39.

Selvtest
Før hver scanning udfører scanneren en selvtest, mens den er placeret i holderen.
Hvis scanneren ikke består testen, vises der en fejlmeddelelse på skærmen. Derefter gør du følgende:
1. Rengør probespidsen. Brug en ny, blød og let fugtig klud med 70 % isopropylalkohol.
2. Placer scanneren i holderen, så den kan blive testet igen. Sørg for, at den er placeret korrekt i holderen.
3. Vælg Prøv igen på skærmen for at starte selvtesten igen.
4. Hvis fejlen ikke forsvinder: Se Fejlmeddelelser under opstart og opdatering ► 42.

Årlig kalibreringskontrol

12.2

•

Kontakt din leverandør for at planlægge mindst én årlig kalibreringskontrol af scanneren.

•

Vi anbefaler, at kalibreringen skal kontrolleres, hvis udstyret måske er blevet beskadiget.

•

Når du skal sende scanneren til kalibrering: Se emballeringsinstruktionerne i Indpakningsinstruktioner for scanneren ►
41.

Indpakningsinstruktioner for scanneren
Når du sender scannersættet til service eller reparation, skal du følge nedenstående retningslinjer for at minimere risikoen
for skader under transporten.

Fremgangsmåde:
1. Placer scanneren, så den sidder sikkert i holderen.
2. Fastgør scanneren til holderen med afdækningstape eller malertape. Brug ikke en tapetype, der er svær at fjerne og
kan beskadige apparatet.
3. Send scanneren i den originale emballage.

Otometrics - Otoscan
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13

Fejlfinding

13.1

Fejlmeddelelser under opstart og opdatering
Fejlmeddelelse

Årsag

Løsning

Brugernavn og/eller password er
ikke gyldigt.

Enten brugernavn eller password var ikke
korrekt. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i brugernavne.

Sørg for, at Caps Lock ikke er aktiveret på dit tastatur. Prøv igen.

Denne meddelelse vil også blive vist, hvis
brugernavnet endnu ikke er blevet brugt på
denne pc, mens den var online.
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Hvis du logger på for første gang på
denne pc, skal du sikre dig, at pc'en
er online.
Hvis problemet ikke forsvinder:Kontakt klinikkens Otoscanadministrator.

Log-in mislykkedes, tjenesten
blev ikke fundet (404).

Der opstod en netværksfejl.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Log-in mislykkedes, fejl på tjenesten (500).

Der opstod en netværksfejl.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Log-in mislykkedes, ukendt fejl.

Der opstod en netværksfejl.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Du skal være online for at kunne
bruge processen Glemt password.

Pc'en har måske ikke internetforbindelse.

Kontrollér din internetforbindelse,
og prøv igen.

Log-in mislykkedes, brugerkonto
låst.

Log-in med forkerte data har været forsøgt
for mange gange.

Kontakt klinikkens Otoscan-administrator.

Otoscan -opdatering kan ikke
oprette forbindelse til serveren.
Kontrollér din internetforbindelse
eller firewall.

Pc'en har måske ikke internetforbindelse.

Kontrollér din internetforbindelse
eller firewall.
Prøv igen.
Kontakt din leverandør for at få teknisk support, hvis fejlen ikke forsvinder.
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Fejlmeddelelse

Årsag

Løsning

Din brugerkonto har ikke adgang
til nogen klinik.

Den aktuelle bruger er ikke opsat til nogen
klinikker.

Kontakt din Otoscan-administrator.

Fejl under søgning efter opdateringer.

Der opstod en fejl under kontrol af opdateringen.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Otoscan-opdatering kunne ikke
starte.

Pc'en har måske ikke internetforbindelse.

•

Kontrollér din internetforbindelse, og prøv igen.

•

Kontakt din leverandør for at få
teknisk support, hvis fejlen ikke
forsvinder.

Fejl: Otoscan-opdatering kunne

13.2

ikke starte. .

En fejl forhindrede , at opdateringen af
Otoscan kunne starte.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Uventet fejl under installering af
opdatering.

Der opstod en fejl under opdateringsproceduren.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Fejl under download af fil, {0}.

Der opstod en netværksfejl.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Fejl under download af manifest
fra server.

Der opstod en fejl under opstartsproceduren.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Fejlmeddelelser i Session Manager
Fejlmeddelelse

Årsag

Løsning

Scanningssoftwaren kunne ikke
starte.

En fejl forhindrede scanneren i at starte.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Venter på, at scanningssoftwaren lukker ned.

Det tager usædvanligt lang tid for applikationen at lukke ned.

Hvis denne proces ikke afsluttes
inden for rimelig tid, vælger du
Gennemtving nedlukning.

Der opstod en fejl under tilslutning til Otocloud.

Pc'en har måske ikke internetforbindelse.

Kontrollér din internetforbindelse.

Scanningen kunne ikke indlæses.

Otometrics - Otoscan
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13.3

Fejlmeddelelser i scanningssoftwaren
Fejlmeddelelse

Årsag

Løsning

Der kunne ikke oprettes forbindelse til scanneren.

Scanningssoftwaren kunne ikke registrere,
at der er koblet en scanner til pc'en.

•

Sørg for, at scannerkablet er
korrekt tilsluttet i USB-porten,
og vælg Prøv igen.

•

Kontrollér proceslinjen for at
se, om undervisningssoftwaren
kører i baggrunden. I så fald
afslutter du programmet og
vælger Prøv igen.

Der kunne ikke oprettes forbindelse til scanneren. (andet for-

Scanningssoftwaren kunne ikke registrere,
at der er koblet en scanner til pc'en.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Kritisk fejl!

Scanningssoftwaren registrerede en fejl, der
forhindrer applikationen i at fungere korrekt.

Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

Selvtest mislykkedes.

Dette kan skyldes flere årsager:

søg)

Selvtest mislykkedes. (andet for-

•

Scanneren er ikke placeret korrekt i
holderen.

•

Sørg for, at scanneren er placeret lige i holderen, og at probespidsen peger direkte mod
bagvæggen.Vælg Prøv igen.

•

Proben eller sporingskameraerne er
ikke rene.

•

Sørg for, at proben og sporingskameraerne er rene og fri
for snavs, olierester og andre
rester. Se Rengøring ► 39.
Vælg Prøv igen.

•

Scanneren kan være beskadiget.

•

Efterse for eventuelle tegn på
synlige skader.Kontakt din leverandør for at få teknisk support.

søg)
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Fejlmeddelelse

Årsag

Sporing afbrudt (Ikon):

Dette kan skyldes flere årsager:

Otometrics - Otoscan

Løsning

•

Scanneren er for langt væk fra øret og
sporingsringen.

•

Flyt eller skråtstil scanneren
tæt på sporingsringen.

•

Headsettet er måske ikke placeret korrekt på patienten.

•

Sørg for, at patienten bærer
headsettet som beskrevet i
brugsanvisningen til Otoscan.

•

Sporingskameraets synsvinkel kan være
blokeret af operatørens fingre, patientens hår eller andet.

•

Sørg for, at visningen af de to
sporingskameraer foran på scanneren er fri for forhindringer af
enhver art.

•

Sporingskameralinserne er måske ikke
rene.

•

Sørg for, at proben og sporingskameraerne er rene og fri
for snavs, olierester og andre
rester. Se Rengøring ► 39.

•

Scannervinklen kan være for ekstrem.

•

Undgå ekstreme vinkler, og
sørg for, at sporingskameraerne
hele tiden har klart udsyn til
sporingsringen.
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14

Standarder og advarsler

14.1

Sikkerhed
Denne manual indeholder oplysninger og advarsler, der skal følges for at sikre, at Otoscan fungerer korrekt. Desuden skal
de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.

14.2

Definition af symboler
Producent

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Angiver producenten af det medicinske apparat som defineret i EU-direktiv 90/385/EØF,
93/42/EØF og 98/79/EF.
Fremstillingsdatoen er også angivet.
Følg brugervejledningen

IEC 60601-1
Tabel D.2 nr. 10

Se brugervejledningen
Angiver behovet for, at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 og
IEC 60601-1
Tabel D.1 nr. 11

Anvend ikke, hvis emballagen er beskadiget
Angiver et medicinsk apparat, der ikke bør anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller er blevet åbnet.
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8

CE-overensstemmelsesmærkning
I overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.
93/42/EØF

Apparatet er godkendt til det amerikanske marked som receptpligtigt
21 CFR del 801.

USA Code of Federal Regulations. 21 CFR Part 801. § 801.109(b)(1)

§801.109(b)(1)

Medicinsk apparat
Angiver, at apparatet er medicinsk udstyr.
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Serienummer
ISO 15223-1

Angiver producentens serienummer, så det er muligt at identificere et specifikt medicinsk apparat.

Symbol 5.1.7

Katalog-/varenummer
Angiver producentens katalognummer, så det er muligt at identificere det medicinske apparat.
ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Anvendt del type BF
Overholder Type BF-kravene i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 og EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 60601-1
Tabel D.1 nr. 19

Fugtighedsbegrænsning
Angiver det område for fugtighed, som det medicinske apparat på sikker vis kan udsættes for.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

Temperaturgrænse
Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske apparat på sikker vis kan udsættes for.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Atmosfærisk trykbegrænsning
Angiver det område for atmosfærisk tryk, som det medicinske apparat på sikker vis kan udsættes
for.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

Bruges på softwareskærmen for at angive, at der i øjeblikket ikke er forbindelse til sporing. Se vejledningen for at få yderligere oplysninger.
Forsigtig
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 og

Angiver, at det er nødvendigt for brugeren at rådføre sig med brugervejledningen med hensyn til
vigtige oplysninger om foranstaltninger, såsom advarsler og forholdsregler, der af en række årsager
ikke fremgår af selve det medicinske udstyr.

IEC 60601-1
Tabel D.1 nr. 10
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IEC 60601-1

Advarsel
Anvendes i dialogbokse med error message (fejlmeddelelser), hvis software program (softwareprogrammet ) fejler. Se yderligere information i dialogboksen.

Tabel D.2 nr. 2

Strålingsadvarsel
IEC 60825-1

FORSIGTIG: Laserstråling. Se ikke ind i strålen. Laserprodukt af klasse 2.
I overensstemmelse med klasse 2-kravene i standarden IEC 60825-1:2014.

Fremstillet i USA

Fremstillet i USA
Angiver, at apparatet er fremstillet i USA.

Fremstillet i Malaysia

Fremstillet i Malaysia
Angiver, at apparatet er fremstillet i Malaysia. (Kun tilbehør.)

Fremstillet i Danmark

Fremstillet i Danmark
Angiver, at apparatet er fremstillet i Danmark. (Kun tilbehør.)
Elektronisk udstyr, som er omfattet af direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

EN 50419

Alle udtjente elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal bortskaffes som separat
affald. Denne bestemmelse gælder i hele EU. Disse produkter må ikke bortskaffes som usorteret
kommunalt affald.
Apparat og tilbehør kan returneres til Natus Medical Denmark ApS eller en hvilken som helst
Natus Medical Denmark ApS-leverandør. Du kan også kontakte de lokale myndigheder for at høre
mere om bortskaffelse.
Se hele Natus Medical Denmark ApS WEEE-erklæring ► 48

Referencestandarder

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1:
Generelle krav

•

BS EN 50419:2006: Mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv
2002/96/EF (WEEE)

WEEE-erklæring
Natur forpligter sig til at overholde kravene i EU's WEEE-forordninger 2014 (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Disse
forordninger fastsætter, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat med henblik på korrekt behandling
og genindvinding for at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes eller genbruges på sikker vis. I overensstemmelse med denne forpligtelse kan Natus overdrage denne forpligtelse til at tage produktet tilbage og genbruge
produktet til slutbrugeren, medmindre der er indgået andre aftaler. Oplysninger om, hvilke indsamlings- og genindvindingssystemer der er tilgængelige i din region, findes ved at kontakte os på www.natus.com
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige og udgøre en
risiko for menneskers sundhed og miljøet, hvis affald af elektronisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Slutbrugerne spiller derfor en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes og
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genbruges på sikker vis. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af dette udstyr sammen med
andet affald. Brugere skal gøre brug af de kommunale indsamlingsordninger eller producentens/importørens tilbagetagelsesforpligtelse eller de autoriserede affaldstransportørers forpligtelse til at reducere de negative miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt øge mulighederne for
genbrug, genanvendelse og genindvinding af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyr mærket med en overstreget affaldsbeholder på hjul er elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet med den overstregede affaldsbeholder på hjul angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret
affald, men skal indsamles separat.

14.2.2

Advarselsmeddelelser
Denne vejledning indeholder information og advarsler, som skal følges for at sikre sikker drift af de apparater og software,
som denne manual dækker. Desuden skal de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.
1. Denne udstyrsklasse er godkendt til anvendelse i private beboelser, når anvendelsen finder sted under opsyn af sundhedsfagligt personale.
2. For at minimere risikoen for uautoriseret adgang til dataene skal du altid logge af systemet, før det efterlades uden
opsyn.
3. Tilsigtede brugere: audiologer, audiologiassistenter, øre/næse/hals-læger og andet uddannet personale.Vær opmærksom på, at lokale bestemmelser muligvis fastlægger andre brugergrupper i forbindelse med video-otoskopi. Lokale
bestemmelser skal altid overholdes.
4. Benyt ikke apparatet til andre anvendelser end dem, der er beskrevet i afsnittet Tilsigtet anvendelse. Apparatet må
f.eks. ikke anvendes til undersøgelse af næsehuler, øjne eller strubehovedet.
5. Se aldrig direkte ind i lysstrålen, og lad være med at rette lyset imod andre personers øjne. Lyset kan beskadige
øjnene.
6. I henhold til standard IEC TR 62471-2:2009 placeres lampesystemet i Farerisikogruppe 1, dvs. den laveste risikogruppe
ud over Fritagelsesgruppen. For at minimere visningsrelaterede risici skal systemet være installeret og anvendes i henhold til instruktionerne i brugerguiden.
7. For at forebygge kryds- eller geninfektion skal proben rengøres og desinficeres med alkoholservietter mellem hver
patient og mellem hver ørescanning.
8. Vær forsigtig, når du fører proben ind i øret på patienten – der er risiko for beskadigelse af væggen i ørekanalen og/eller på trommehinden. Der må ikke udøves stor kraft med proben på patientens ydre øre.
9. Apparatets skærm kan blive varm, hvis apparatet bruges meget. Undlad derfor at berøre skærmens overflade i længere
end ét minut.
10. Utilsigtede skader og forkert håndtering kan have en negativ indvirkning på apparatets funktionsevne. Kontakt din leverandør for at få rådgivning.
11. Undlad at anvende apparatet, hvis der er tegn på, at proben er beskadiget.Kontakt din leverandør.
12. Hvis apparatet er blevet tabt, skal det returneres til leverandøren, som udfører et sikkerhedseftersyn.
13. For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I
tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et
defekt apparat må ikke anvendes.
14. Du må under ingen omstændigheder skille Otoscan ad. Kontakt din leverandør. Kun uddannede teknikere må efterse
og arbejde med delene i Otoscan.
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15. Det anbefales at installere enheden i et miljø, der minimerer mængden af statisk elektricitet. For eksempel anbefales
antistatiske tæpper.
16. Apparatet må ikke opbevares eller betjenes ved temperaturer og fugtighed, som ligger uden for de angivne værdier
under Tekniske specifikationer, Opbevaring og håndtering.
17. Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan beskadige apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.
18. Apparatet må ikke bruges i miljøer med letantændelige stoffer (gasser) eller i et iltrigt miljø.
19. Ingen dele må indtages, brændes eller på anden måde anvendes til andre formål end de anvendelsesområder, der er
anført i afsnittet Tilsigtet anvendelse i denne manual.
20. Af sikkerhedshensyn og af hensyn til virkningerne på EMC skal tilbehør, der sluttes til udstyrets udgangsstik, være identisk med den type, der leveres sammen med systemet.
21. Vi anbefaler, at apparatet ikke stables sammen med andet udstyr eller placeres i dårligt ventilerede områder, da dette
kan påvirke apparatets ydeevne. Hvis det stables sammen med elle placeres op ad andet udstyr, skal det sikres, at apparatets drift ikke påvirkes.
22. Uønsket støj kan opstå, hvis apparatet udsættes for stærke radiofelter. Denne støj kan forringe apparatets effektivitet.
Mange typer elektriske apparater, som f.eks. mobiltelefoner, kan generere radiofelter. Vi anbefaler, at brugen af
sådanne apparater i nærheden af Otoscan begrænses.
Vi anbefaler ligeledes, at instrumentet ikke benyttes i nærheden af apparater, der er følsomme over for elektromagnetiske felter.
23. Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan annullere brugerens beføjelser
til at betjene udstyret.
24. RF-emissioner fra Otoscan er meget lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
Lokale apparater placeret tæt på Otoscan kan dog blive påvirket negativt eller holde op med at fungere korrekt.
25.

Ved montering af et elektrisk medicinsk system skal montøren være opmærksom på, at andet tilsluttet
udstyr, der ikke opfylder de samme sikkerhedskrav som dette produkt (f.eks. pc og/eller printer), kan medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet for systemet som helhed. Udstyret skal være i overensstemmelse
med UL/IEC 60950.

26.

Ved valg af tilbehør, der tilsluttes apparatet, skal der tages hensyn til følgende punkter:
•

Anvendelse af tilsluttet udstyr i et patientmiljø

•

Bevis for, at tilsluttet udstyr er testet i henhold til IEC60601-1 og/eller IEC60601-1-1 og UL60601-1 og
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.

27. For at opfylde kravene i EN 60601-1-1 skal computer og printer anbringes uden for testpersonens rækkevidde, dvs.
ikke tættere på end ca. 1,5 meter/5 fod.
28. Alle alvorlige hændelser, der måtte opstå i forbindelse med apparatet, skal rapporteres til producenten samt til den
kompetente myndighed i det pågældende land eller EU-medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er.
29. Apparatet kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald efter de lokale bestemmelser.
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Tekniske specifikationer
Systemkrav
•

Internetadgang. Anbefalet downloadhastighed: 2 Mbit

•

Inkluderer dedikeret bærbar computer med følgende minimumspecifikationer:

Styresystem

Windows 10 Professional

Grafikprocessor

Særskilt grafikkort med min. 2 GB hukommelse

Processor

Min. Quad Core, 8 logikkerner (hardwaretråde)

Samlet hukommelse

Min. 8 GB

Display

Min. 13", maks. 15" fuld HD (1920 x 1080), ikke-berøringsfølsom

Wi-Fi-adaptere

Dual Band Wireless – b/g/n/ac

Harddisk

Min. 156 GB Solid State Drive

Typeidentifikation
Otoscan-scanneren er type 1093 fra Natus Medical Denmark ApS.

Scanningssystem
Scanningstilstande

- Kanalring, benytter 360° blåt LED-lys
- Pinnalinje, benytter blå linjelaser
- Concharing, benytter 360° blåt LED-lys

Probens distale diameter

3,20 mm (0,13 tommer)

Probelængde

30 mm (1,18 tommer)

Nøjagtighed

Min. 80 % af overfladeområdet er inden for en tredimensionel visningstolerance på ±200 μm under scanning af overfladen på et CMM-verificeret
mekanisk artefakt med kurver, der ligner et øre.

Apparatdisplay
Size (Størrelse)

4 tommer

Type

Farve, TFT, med LED-bagbelysning

Opløsning

480 x 800 punkter

Brugerinput

Kapacitiv berøring

Scannerstrømforsyning
Indgangseffekt

5 V USB 3.0

USB-stik

USB 3.0, type A

Otometrics - Otoscan

51

Brugerguide

Opbevaring og håndtering
Opbevaringstemperatur

-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)

Relativ luftfugtighed

<90 %, ikke-kondenserende

Lufttryk

500 hPa til 1060 hPa

Betjeningsmiljø
Temperatur

+10 °C til +30 °C (+50 °F til +86 °F)

Relativ luftfugtighed

30 % til 75 %, ikke-kondenserende

Lufttryk

600 hPa to 1.060 hPa

Væsentlige funktionsegenskaber
Otoscan har ingen vigtig funktion.

Standarder
Patientsikkerhed

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Type BF.
De anvendte dele er scannerprobe og scannerhus.

15.1

Lasersikkerhed

I overensstemmelse med klasse 2-kravene i standarden IEC 60825-1:2014.

Lampesikkerhed

IEC 62471:2006
Fotobiologisk sikkerhed for lamper og lampesystemer

EMC

IEC 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014

Tilbehør
Standardtilbehør og valgfrit tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

15.2
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Tilbehørsnavn

Varenummer

1093, komplet undervisningssæt

8-61-20000

1093, bordholder, tilbehør

8-61-20100

1093, HS3-headset, tilbehør

8-61-22000

1093, bærbar pc med forudinstalleret
software

8-35-49800-XX

1093, spritklude, 70 % isopropyl

8-62-48100

Brugerguide

7-50-14200-XX

Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
•

Otoscan er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af denne
årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje.

•

Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre Otoscans funktioner.
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IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af Otoscan skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

Otoscan anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget

CISPR11

lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner

Klasse B

CISPR11

Otoscan er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som er
direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der
leverer strøm til private bygninger.

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsfluktuationer/flickeremissioner Ikke relevant
IEC 61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af Otoscan skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk udladning (ESD) +/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den rela-

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

tive fugtighed være mindst 30 %.

Hurtige tran-

+/- 2 kV for elforsyningsledninger

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

sienter/bygetransienter

+/- 1 kV for input/output-led-

IEC 61000-4-4

ninger

Spændingsimpulser

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ledning(er) til jord

-testniveau

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

+/- 2 kV input-ledning(er) til jord
+/- 1 kV input-ledning(er) til ledning(er)
+/- 2 kV I/O-ledning(er) til jord
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Spændingsdyk, korte spæn-

0 % U T; 0.5 cyklus

dingsudfald og variationer i

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis bruge-

spændingsforsyningen

270° og 315°

ren af Otoscan kræver fortsat drift under afbrydelser af

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 cyklus

elforsyningen, anbefales det at Otoscan tilsluttes strøm

og

fra en uafbrudt strømkilde eller et batteri.

70 % U T; 25/30 cyklusser
Enkelt fase: ved 0°
Variationer i spæn-

0 % U T; 250/300 cyklusser

Ingen relevante porte

30 A/m

Ingen relevante porte, der kan

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for

blive påvirket

niveauer, som er karakteristiske for en typisk lokation i et

dingsforsyningen
IEC 61000-4-11
Magnetfelt med
netfrekvens (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.
Hvis der registreres negative indvirkninger på målingerne,
ændres placeringen af Otoscan

U T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer i miljøer for lægefagligt personale.
Otoscan er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af Otoscan skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau
Ledningsbåren RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

Udstrålet RF

3 V/m (professionel sund-

10 V/m

IEC 61000-4-3

hedspleje)
10 V/m (sundhedspleje i hjemmet)

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz
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Nærhedsfelter fra trådløs RF-

27 V/m

27 V/m

Sikkerhedsafstanden mellem enhver elektronisk del af

kommunikation

386 MHz

386 MHz

Otoscan og ethvert trådløst RF-kommunikationsudstyr

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

skal være mere end 30 cm (11,8 ").

Bemærk: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle
situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes
gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af Otoscan skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

Otoscan anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget

CISPR11

lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner

Klasse B

CISPR11

Otoscan er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som er
direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der
leverer strøm til private bygninger.

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

Overholder

Spændingsfluktuationer/flickeremissioner Overholder
IEC 61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af Otoscan skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis

-testniveau
Elektrostatisk udladning (ESD) +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV kontakt
IEC 61000-4-2

Otometrics - Otoscan

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV luft

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV luft

gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være mindst 30 %.
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Hurtige tran-

+/- 2 kV for elforsyningsledninger

sienter/bygetransienter

+/- 1 kV for input/output-led-

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

IEC 61000-4-4

ninger

Spændingsimpulser

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ledning(er) til jord

Spændingsdyk, korte spæn-

<5 % U T (>95 % dyk i U T) i 0,5

dingsudfald og variationer i

cyklus

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis bruge-

spændingsforsyningen

40 % UT (60 % dyk i U T) i 5 cyklus-

ren af Otoscan kræver fortsat drift under afbrydelser af

IEC 61000-4-11

ser

elforsyningen, anbefales det at Otoscan tilsluttes strøm

70 % U T (30 % dyk i U T) for 25

fra en uafbrudt strømkilde eller et batteri.

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

cyklusser
<5 % U T (>95 % dyk i U T) i 5 s
Magnetfelt med

3 A/m

3 A/m

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for

netfrekvens (50/60 Hz)

niveauer, som er karakteristiske for en typisk lokation i et

IEC 61000-4-8

typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.
Hvis der registreres negative indvirkninger på målingerne,
ændres placeringen af Otoscan

U T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer, som IKKE er livsopretholdende
Otoscan er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af Otoscan skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau
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Ledningsbåren RF

3 V rms (ikke-livreddende udstyr)

3 V rms

Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation må ikke

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

befinde sig tættere på en Otoscan-del, herunder kabler,
end den anbefalede sikkerhedsafstand, som er beregnet
ud fra ligningen, der er gældende for transmitterens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand:
d = 1,2
d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

hvor P er den maksimale udgangseffekt for transUdstrålet RF

3 V/m (ikke-livreddende udstyr)

3 V/m

mitteren i watt (W) i henhold til transmitterens produ-

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

cent, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter
(m).
Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som bestemmes ved
en elektromagnetisk undersøgelse af stedet, a skal være
mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde b
Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr,
der er mærket med følgende symbol:

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a. Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs), landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af stedet med henblik på at
vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Otoscan bruges, overstiger den relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at Otoscan fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften, kan
det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder drejning eller flytning af Otoscan.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Otoscan
Otoscan er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af Otoscan kan bidrage
til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og
Otoscan som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Transmitterens nominelle, maksimale

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens

udgangseffekt

m

W
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3
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10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For transmittere, der har en anden maksimal udgangseffekt end dem, der er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes
ved hjælp af den gældende ligning for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge transmitterens producent.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
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Yderligere referencer
Den seneste version af den aktuelle brugsanvisning findes på skrivebordet på din Otoscan-pc.
Få information om onlineapplikationen Otocloud i brugsanvisningen til Otocloud.
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Producent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Producentens ansvar
Producenten er kun ansvarlig for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modifikation eller reparation udføres af udstyrets producent eller
teknikere, der er autoriseret af producenten.

•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder EN/IEC-kravene.

•

Udstyret anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er
blevet efterset eller repareret af en tredjepart.
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