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Käyttöopas

1

Johdanto
Otoscan on kattava korvan skannausratkaisu, joka tarjoaa uuden, turvallisen ja helpon tavan tuottaa digitaalisia kuvia
korvakappaleita tai mukautettuja korvan sisäisiä laitteita varten.
Se poistaa perinteisiin silikonijäljennöksiin liittyvät kliiniset huolenaiheet, kuten potilaaseen kohdistuvat riskit,
epämukavuuden ja epäjohdonmukaiset tulokset.
Otoscanin ensisijainen käyttötarkoitus on skannata digitaalisia 3D-kuvia potilaan korvakäytävästä ja pinnasta sekä käyttää
niitä mukautettujen korvan sisäisten laitteiden valmistuksessa. Skannausohjelmisto muuttaa skannatut kuvat
kuvatiedostoiksi, joita voidaan käyttää 3D-mallinnukseen. Skannausprosessin aikana skanneri suorittaa video-otoskopian,
jonka tarkoituksena on auttaa laitteen käyttäjää navigoimaan potilaan korvassa. Lue kohta Käyttötarkoitus ► 5.

Skanneri ja ohjelmisto
Skanneria käytetään yhdessä sille tarkoitetulle kannettavalle tietokoneelle asennetun Otoscan Session Managerin kanssa.
Session Manager synkronoi tiedot verkkosovelluksen Otocloudn kanssa. Sovelluksessa voit tarkastella ja kommentoida
potilaan skannattuja kuvia ja lähettää ne sähköisesti asiakastilauksina valmistajille tai korvakappalelaboratorioihin.

1.1

Otoscan-järjestelmä
Otoscan-järjestelmä koostuu seuraavista:
•

Kannettava tietokone, jossa on valmiiksi asennettu Otoscan-ohjelmisto

•

Kädessä pidettävä skanneri

•

Teline skannerin turvalliseen telakointiin

•

Pääpanta korvan ja korvakäytävän tarkkaan kohdentamiseen skannauksen aikana

•

Koulutuspaketti skannaustekniikoiden harjoitteluun (valinnainen).

Järjestelmän yksittäiset osat kuvataan seuraavissa osioissa.

Kuva 1

Otoscan-sarja

A. Skanneri työpöytätelineessään
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B.

Pääpanta
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1.2

Tietoa tästä käyttöohjeesta
Lue käyttöopas
Lue tämä käyttöopas ennen kuin kuvaat potilaita skannerilla.
Noudatettava toimenpide kuvataan soveltuvin osin kunkin kappaleen alussa, ja tätä kuvausta seuraavat tarkemmat ohjeet
toimenpiteen yksittäisistä vaiheista.
Voit tilata ilmaiset painetut käyttöoppaat ottamalla yhteyttä Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com).

Varoitus-, tärkeää- ja huomautus-sanojen käyttö
Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä
käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti:

Varoitus • osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle.

Tärkeää • osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.

Huomautus • osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

Käyttöoppaan viittaukset näyttöteksteihin ja -kuviin
Valittavat valikot, kuvakkeet ja toiminnot on osoitettu lihavoinnein seuraavasti:
"Tässä esimerkissä, jossa näkyy käynnissä oleva skannaus, käynnistyspainike aktivoi Tauko-painikkeen."
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Käyttötarkoitus
Otoscan mahdollistaa ulomman korvakäytävän ja tärykalvon tarkastuksen suurennettua kuvaa hyödyntäen ja valaisee
korvakäytävän sen tutkimisen helpottamiseksi.
Otoscan tallentaa kuvatiedostoon ulomman korvakäytävän topologiamittauksen kuulontutkimuksen ammattilaisia varten.

2.1

Käyttöaiheet
Skannerin ja Session Managerin ensisijainen käyttötarkoitus on ottaa digitaalisia, kolmiulotteisia (3D) kuvia potilaan korvista
korvakappaleiden ja mukautettujen kuulolaitteiden valmistusta varten.
3D-kuvia voidaan käyttää myös mukautettujen meluntorjuntasuojainten, korvatulppien ja uidessa käytettävien
korvatulppien valmistukseen.
Laitteiston toissijainen käyttötarkoitus on video-otoskopia. Video-otoskopiatoiminto on tarkoitettu pääasiassa auttamaan
skannerin liikuttelussa potilaan korvassa.
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2.2

Fyysinen toimintaperiaate
Otoscan-skanneri heijastaa sinisen valorenkaan tai -viivan mittapäästä korvakäytävän tai ulkokorvan pintaan.
Kamerajärjestelmä muuntaa tämän heijastuman 3D-koordinaateiksi.
3D-malli luodaan skannaamalla korvan pintaa mittapäällä. Kamerajärjestelmän ansiosta käyttäjä voi myös liikuttaa valkoisella
valonlähteellä varustettua mittapäätä korvakäytävän sisällä.
Käyttäjä voi ohjata kädessä pidettävää skanneria suoraan sen näytöltä.
Skanneri on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön.

2.3

Tarkoitettu käyttäjäprofiili
Audionomit, kuulolaitteiden jälleenmyyjät, korva-, nenä- ja kurkkulääkärit ja muu koulutettu henkilökunta.Huomaa, että
paikalliset määräykset voivat määrittää video-otoskopian käyttäjät eri tavoin. Paikallisia määräyksiä on aina noudatettava.

2.4

Tarkoitettu potilaspopulaatio
Otoscan on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaiden potilaiden ulomman korvakäytävän tarkastamiseen.

2.5

Kehon osa tai kudostyyppi, jonka kanssa tuotetta on tarkoitus käyttää
Skannattava alue käsittää ainoastaan potilaan ulkokorvan.

2.6

Vasta-aiheet
Varoitus • Jos potilas kokee kovia kipuja skannaustoimenpiteen aikana, toimenpide on keskeytettävä.

Tärkeää • On erittäin suositeltavaa suorittaa otoskopia joko perinteisin menetelmin tai video-otoskoopilla ulkokorvan
tilan arvioimiseksi ennen korvan skannausta.
- Korvavahaa saa olla ainoastaan pieniä määriä, jotka eivät haittaa skannaustoimenpidettä.
- Jos korvavahaa on runsaasti, korvaa ei joko saa skannata tai se on puhdistettava ennen skannausta.
- Varmista, että potilaan korvaan ei ole jäänyt nestettä puhdistuksen tai vaikunpoiston jäljiltä.

Varoitus • Laitteella ei saa skannata potilaita, joilla on seuraavia vasta-aiheita:
- Eritettä tai infektion merkkejä korvassa
- Hiljattain suoritettu korvaleikkaus
- Tukkeutunut korvakäytävä tai kohtalainen määrä korvavahaa, joka häiritsee skannausprosessia
- Yhteistyökyvytön potilas
- Potilas, joka ei pysty olemaan paikallaan skannaustoimenpiteen ajan pään ja/tai vartalon
hallitsemattomien tai tahattomien liikkeiden vuoksi
- Potilas, jolla on aiemmin ollut kohtauksia, migreeniä tai muuta herkkyyttä vilkkuville valoille
- Potilas, joka kokee kovia kipuja toimenpiteen ajan.
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Pakkauksesta purkaminen
Paketti 1: Kannettava tietokone

Kuva 2

Paketti 2: Skanneri ja pääpanta

Valinnainen tuote: Koulutuspaketti

Otoscan-pakkaus ja valinnainen koulutuspaketti

Tietokoneen purkaminen pakkauksestaan
•

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja varmista, että otat talteen kaikki kaapelit ja osat, ohjemateriaali mukaan lukien.

•

Pidä mukana toimitettu lisähuomautus saatavilla myöhempää käyttöä varten. Tietokoneen käynnistämistä ja
ajantasaisen käyttöoppaan hankkimista koskevat tiedot voivat olla hyödyllisiä mahdollisille tuleville käyttäjille.

Skannerin, telineen ja pääpannan purkaminen pakkauksestaan

Huomautus • Poista varovasti kaikki pakkausmateriaalit ja huomaa, että skannerin mittapään kärki on helposti
särkyvä!
Noudata erityistä varovaisuutta, kun irrotat teipin, jolla skanneri on kiinnitetty telineeseen ja kun käsittelet irrallista
skanneria.

•

Kun skanneria ei käytetä, aseta se aina telineeseensä mittapään kärjen suojaamiseksi.

Laitteiston tarkastus mahdollisten vahinkojen varalta

Tärkeää • Tarkasta laite silmämääräisesti mahdollisten kuljetusvahinkojen varalta.
Jos laite on vaurioitunut, älä ota sitä käyttöön. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jolta saat lisäohjeita.

Otometrics - Otoscan
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Kuva 3

Vaurioiden välttämiseksi skanneri on aina jätettävä telineeseen, kun sitä ei käytetä.

Lähetysluettelon tarkastus
•

Varmista lähetysluettelosta, että kaikki tarvittavat osat ja varusteet ovat mukana. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään.

Pakkauksen säilyttäminen myöhempää käyttöä varten
•

3.1

Säilytä kaikki pakkausmateriaalit, sillä alkuperäinen pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta, jos skanneri esimerkiksi
lähetetään kerran vuodessa tehtävään kalibroinnin tarkastukseen tai huoltoon.

Otoscan-laitteiden varastointi
Jos joudut varastoimaan Otoscan-laitteita, noudata seuraavia ohjeita:
•

Säilytä Otoscan-laitetta ja varusteita laitteen mukana toimitetuissa laukuissa, jotka suojaavat laitetta vaurioilta.

•

Säilytä Otoscan-laitetta ja varusteita kuivassa ympäristössä. Lue myös kohta Tekniset tiedot ► 50.

4

Otoscaniin tutustuminen

4.1

Otoscan-tietokone
Tietokone on tarkoitettu ainoastaan Otoscan-prosessin käyttöön. Skanneri saa siitä käytönaikaisen virtansa, ja asennettu
Session Manager ohjaa skanneria sekä tallentaa skannausprosessin aikana saadut tiedot paikalliseen tietokantaan.
Kun paikallinen potilastietokanta on online-tilassa, se synkronoidaan toisen tietokannan kanssa, joka on osa Otocloudverkkosovellusta.

Asennusprosessi
1. Aseta tietokone sopivaan paikkaan. (Katso alla.)
2. Kytke tietokone päälle ja liitä se pistorasiaan. (Katso alla.)

Tietokoneen määrittäminen
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•

Aseta tietokone sopivalle pöytätasolle ja jätä läheisyyteen tilaa skannerille. Varmista, ettei mikään tuki tietokoneen
ilma-aukkoja.

•

Harkitse tietokoneen näytön asettamista niin, että potilas näkee sen ja voi näin seurata skannausprosessia.
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Otoscan Session Manager ja kaikki vaadittavat lisävarusteet on asennettu tietokoneelle tehtaalla.
Yhdistä tietokone ennen käyttöä lankaverkkoon tai langattomaan verkkoon. Lue kohta Yhteyden muodostaminen
Internetiin ► 9.
Tarvitset aloittamiseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat paikalliselta Otoscan-järjestelmänvalvojalta.
Otoscan-ohjelmiston eri osa-alueiden käyttöohjeet on kuvattu alla olevissa osioissa:
•

Kirjautuminen järjestelmään ► 14.

•

Potilastietueiden hallinnointi ► 16.

•

Skannausistunto ► 22.

•

Potilaiden ja skannattujen kuvien hallinnointi Otocloudissa ► 36.

Virran kytkeminen tietokoneeseen
1. Kytke ulkoinen virtalähde tietokoneen virtaliitäntään.
2. Kytke ulkoinen virtalähde suoraan kolmivaiheiseen vaihtovirtapistorasiaan.

Akun käyttö
Tietokone toimii tarpeen mukaan akkuvirralla lyhyen aikaa ennen kuin se on kytkettävä sähköverkkoon latautumaan.
Pidennät akun käyttöikää, kun et päästä tietokoneen akkua tyhjentymään kokonaan ennen uudelleenlatausta.

Lisäohjeet
Jos tarvitset lisäohjeita tietokoneen kytkemisestä verkkovirtaan tai sen perustoimintojen käytöstä, tutustu tietokoneen
valmistajan ohjeisiin, jotka toimitetaan koneen mukana.

4.2

Yhteyden muodostaminen Internetiin
Tietokone voidaan yhdistää Internetiin Ethernet-kaapelilla tai langattoman yhteyden avulla.

Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon (WiFi).
1. Saat luettelon käytettävistä langattomista verkoista napsauttamalla verkkokuvaketta tehtäväpalkista, joka on näytön
oikeassa alakulmassa.
2. Paikanna verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja napsauta sen nimeä. Jos kyseessä on säännöllisesti käyttämäsi
verkko, valitse myös vaihtoehto Yhdistä automaattisesti. Napsauta sitten Yhdistä.
3. Kun olet napsauttanut Yhdistä, Windows hakee langattoman verkon suojausasetukset. Kun tämä on tehty, sinulta
pyydetään suojausavainta.
4. Kun olet syöttänyt langattoman verkon edellyttämän suojausavaimen (salasanan), valitse Seuraava.

Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon
1. Kytke Ethernet-kaapeli tietokoneen verkkosovittimeen.
2. Verkkoyhteyden pitäisi muodostua automaattisesti.

Huomautus • Jos sinulla on ongelmia verkkoyhteyden muodostamisessa tai säilyttämisessä, ota yhteys
verkonvalvojaan.

Otometrics - Otoscan
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4.3

Otoscan -kameran teline

Kuva 4

Vaurioiden välttämiseksi skanneri on aina jätettävä telineeseen, kun sitä ei käytetä.

Teline on tarkoitettu skannerin turvalliseen telakointiin silloin, kun se ei ole käytössä. Telineen sisäpuolen takaseinämässä
pistekuvio, jota skanneri käyttää toimintojensa itsetestaukseen ennen jokaista skannauskertaa.

4.4

Skanneri
Skanneri on kehittynyt laite, jossa on sisäänrakennetut laserit ja kamerat. Katso Fyysinen toimintaperiaate ► 6.
Potilaan pääpanta toimii koko skannausprosessin viitepisteenä. Katso Pääpanta ► 14.
Skannauksen aikana kaksi mittapään kummalle tahansa puolelle sijoitettua kameraa seuraavat jatkuvasti pääpannan sijaintia
suhteessa 3D-tietoihin, joita skannerilla kerätään. Tämän ansiosta järjestelmä pystyy luomaan tarkan 3D-mallin
korvakäytävästä ja pinnan tarvittavista osista. Katso Skannerin komponentit ► 11, Kuva 5 ja Kuva 6.

Tärkeää • Skannerin mittapään kärki on helposti särkyvä. Vaurioiden välttämiseksi skanneri on aina jätettävä
telineeseen, kun sitä ei käytetä.

4.4.1

Skannerin liittäminen
Varoitus • Otoscan-järjestelmä on aina asennettava Otoscan-käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Skanneri toimitetaan täysin koottuna, jolloin vain kaapelit tulee kytkeä.

Tärkeää • Käytä ainoastaan mukana tulevaa USB-kaapelia skannerin kytkemiseen tietokoneeseen.

•
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Kytke skannerin USB-kaapeli yhteen tietokoneen sivussa olevista USB-porteista.
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Varoitus • Skanneria ei saa liittää muuhun tietokoneeseen kuin Otometricsin tätä tarkoitusta varten toimittamaan
koneeseen. Sitä ei saa yrittää käyttää millään muilla kuin seuraavilla ohjelmistoilla: Otoscan Session Manager,
Otocloud ja koulutusohjelmisto.

Aseta teline ja skanneri tietokoneen viereen.
•

4.4.2

Pidä skanneri telineessä ja aseta ne yhdessä tukevalle pöydälle tietokoneen viereen.
Valitse paikka, jossa telineeseen sijoitettua skanneria on helppo käyttää.
Varmista samalla, että sinulla on selkeä näkymä tietokoneen ruutuun skannauksen aikana. Tämä on tarpeen skannattua
kuvaa arvioitaessa, sitä tarkasteltaessa suuremmalta näytöltä tai skannausta viimeisteltäessä.

Skannerin komponentit
Alla kuvataan skannerin yksittäiset komponentit, jotka yhdessä mahdollistavat 3D-kuvien ottamisen. Ensimmäisessä kuvassa
skanneri on kuvattu mittapään puolelta ja toisessa kosketusnäytön puolelta.

Skannerin komponentit mittapään puolelta katsottuina
A. Seurantakamerat
Kamerat mittapään jommallakummalla puolella
havaitsevat potilaan pitämän pääpannan
seurantarenkaan. Kamerat seuraavat skannerin sijaintia
suhteessa potilaan korvaan. Oikean toimivuuden
kannalta kameran näkymän seurantarenkaaseen on
oltava esteetön.
B.

Rengaslaser
Skannaa ulospäin mittapään kärjestä (E kuvassa Kuva 6
► 12). Skannaa korvakäytävän (Korvakäytävän rengastilassa) ja pinnan kaarevat kohdat, kuten helix, konkan
sivuseinämät ja incisura intertragica (Konkan rengastilassa).

C.

Viivalaser
Skannaa horisontaalisesti mittapään kärjen edessä
(Pinnan viivaskannaus-tilassa) samaan tapaan kuin
viivakoodiskanneri. Sitä käytetään pinnan tasaisempien
osien, kuten konkkamaljan keskiosan ja konkan
reunaharjanteiden, skannaukseen.

Kuva 5

Otometrics - Otoscan

Kädessä pidettävä skanneri mittapään puolelta
katsottuna.

D. Käynnistyspainike
Valitsee yleisimmän seuraavan toiminnon laitteen
nykyisen tilan perusteella. Jos enemmän kuin yksi
toiminto on käytettävissä, yleisin seuraava toiminto
näkyy korostettuna näytöllä. Käynnistystä käytetään
esimerkiksi syvyysmittarin asettamiseen ja skannauksen
aloittamiseen. Käynnistyspainikkeen painaminen
skannauksen aikana keskeyttää skannauksen.
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Skannerin komponentit kosketusnäytön puolelta katsottuna (jatkoa)
E. Mittapää
Mittapää on se skannerin osa, joka viedään korvakäytävään.
Siinä on valo, kamera video-otoskopiaan ja
rengaslaserskanneri. Mittapää särkyy helposti ja voi murtua,
ellei sitä pidetä telineessään silloin, kun se ei ole käytössä.
F. Tilan ilmaisin
Otometrics-logon väri ilmaisee skannerin tilan. Laite on
päällä ja käyttövalmis, kun valo on vihreä. Katso alta Selitys:
Tilan ilmaisimen värit.
G. Kosketusnäyttö
Näyttö on kosketusnäyttö. Se toimii ensisijaisena
käyttöliittymänä koko skannausprosessin ajan ja sitä voidaan
käyttää yhdessä käynnistyspainikkeen kanssa. Kaikki
toimenpiteen vaiheet näkyvät näytössä, mukaan lukien
skannattu 3D-kuva, video-otoskoopin näkymä,
syvyyslukemat ja viestit.

Kuva 6

Kädessä pidettävä skanneri kosketusnäytön
puolelta katsottuna.

Selitys: Tilan ilmaisimen värit
Vihreä:

Valmis/valmiustila

Sininen:

Skanneri aktiivinen tai skannaustilassa, pääpannan seuranta

Keltainen: Skanneri skannaustilassa, mutta seuranta hävinnyt
Edellyttää toimenpidettä: Oikea skannerin sijainti vs. seurantarengas.
Oranssi:

4.4.3

Syvyysvaroitus ja mikä tahansa virhetila.
Edellyttää toimenpidettä: Korjaa virhe.

Skannerin käynnistäminen ja sammuttaminen
Skannerin kytkeminen päälle
Tietokone ohjaa skannerin virtaa. Skanneri menee siksi päälle automaattisesti, kun käynnistät skannauksen Session
Managerin potilastietueesta. Katso 3D-skannauksen aloittaminen ► 23.
Tarvitset Session Managerin avaamiseen rekisteröidyn käyttäjänimen ja salasanan. Katso Kirjautuminen järjestelmään ► 14

Varoitus • Älä tuijota lasersäteeseen, äläkä suuntaa sitä kohti muiden silmiä. Se voi vaurioittaa silmiä.

Skannerin sammuttaminen
Skanneri sammuu automaattisesti lyhyen ajan kuluttua skannausistunnon päättymisestä.
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Huomautus • Jos irrotat skannerin vahingossa tietokoneesta käytön aikana, skanneri sammuu, mutta
skannaussovellus jää auki. Kytke skanneri takaisin tietokoneeseen ja jatka skannausta.

4.4.4

Otoscan-käynnistyksen ja -kosketusnäytön käyttö
Käyttötavat
Suositeltava tapa ohjata skanneria on käyttää sen kosketusnäyttöä ja käynnistyspainiketta.

Kosketusnäytön käyttö
Skannauksen aikana skannerin kosketusnäytöllä näkyy kopio tietokoneen näytöstä. Näin voit käyttää skanneria sen
kosketusnäytöltä ja hyödyntää tietokoneen näyttöä skannatun kuvan osan tai koko kuvan tarkasteluun suuremmalta
näytöltä. Tarpeen mukaan voit tehdä skanneria koskevia valintoja tietokoneen näytöstä hiirtä tai kosketuslevyn avulla.

Tärkeää • Otoscan-kosketusnäyttö voi kuumentua runsaassa käytössä. Älä kosketa näyttöpintaa yhtä minuuttia
kauempaa.

Käynnistyspainikkeen käyttö
Otoscan-käynnistyspainike sijaitsee laitteen kahvassa. Katso kohta D kohdassa Skannerin komponentit ► 11. Painikkeella
käyttäjä voi käynnistää tai keskeyttää skannauksen sekä siirtyä skannausprosessissa seuraavaan vaiheeseen.
Käynnistyspainikkeen painaminen valitsee aina kosketusnäytöllä näkyvän painikkeen. Jos käytettävissä on enemmän kuin
yksi painike, seuraavaksi valittava painike on korostettu näytöllä. Näytön korostetut painikkeet ohjaavat yleensä käyttäjän
normaalin skannaustoimenpiteen läpi.
Esimerkissä kohdassa Kuva 7, jossa näkyy käynnissä oleva skannaus, käynnistyspainike aktivoi Tauko-painikkeen.

Kuva 7

4.5

Käynnissä oleva skannaus. Ainoastaan Tauko-painike on valittavissa tässä vaiheessa.

Lisävarusteet
Tarvikkeiden purkaminen pakkauksestaan
Pura pääpanta ja (soveltuvin osin) valinnainen koulutuspaketti pakkauksestaan sekä aseta ne skannerin viereen.

Otometrics - Otoscan
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4.5.1

Pääpanta
Pääpanta asetetaan potilaan päähän ennen skannausta. Se on
keskeinen skannausprosessin kannalta, sillä pääpannan
seurantarengas toimii viitepisteenä kahdelle skannerin
kameralle, jotka seuraavat korvan tarkkaa asentoa
skannauksen aikana.
Onnistuneen skannauksen kannalta on hyvin tärkeää asettaa
pääpanta oikein ja siten, että se pysyy paikallaan koko
skannauksen ajan. Katso Pääpannan asettaminen ► 21.
Oikean sijoittelun helpottamiseksi pääpanta on suunniteltu
yhden korvan skannaamiseen. Jos myös toinen korva on
skannattava, kohdenna pääpanta kyseiseen korvaan. Tämän
toimenpiteen on todettu maksimoivan tehokkuuden ja
ylläpitävän molempien kuvien suurta tarkkuutta.

Kuva 8

4.5.2

Pääpanta ja seurantarengas keskitettynä oikein korvan päälle

Koulutuspaketti
Harjoituskorvateline, johon on pysyvästi kiinnitetty pääpannan rengas, ja kaksi keskenään vaihdettavaa korvamallia on
saatavana lisävarusteina koulutustarkoituksiin.
Jos tilauksesi sisältää koulutuspaketin, aseta varusteet koulutusta ajatellen sopivaan paikkaan, kuten skannerin viereen.
Otoscan-tietokoneen työpöydältä käytettävissä olevan koulutusohjelmiston lisäksi harjoituskorvat mahdollistavat
turvallisen ja vaivattoman tavan harjoitella skannerin käyttöä, jotta saavutetaan riittävä pätevyys käyttää skanneria
todellisissa potilastilanteissa.

4.5.3

Otoscan-koulutus
Otoscan-koulutusjaksoja järjestetään sen varmistamiseksi, että käyttäjät oppivat nopeasti käyttämään laitetta turvallisesti ja
tehokkaasti.
Pyydä toimittajalta lisätietoja oman alueesi koulutuksista.

5

Kirjautuminen järjestelmään
Käyttäjätunnus ja salasana
Kaikilla Otoscan-käyttäjillä on oltava käyttäjätunnus (käyttäjän sähköpostiosoite) ja salasana, jotta he voivat käyttää Otoscan
Session Manageria ja Otocloud-verkkosovellusta. Otocloudiin voidaan siirtyä kahdella tapaa: Joko Session Managerin kautta
Otoscan-tietokoneelta tai erillisen Otocloud-sisäänkirjautumisen kautta miltä tahansa tietokoneelta, jossa on Internetyhteys. Katso lisätiedot Otocloud-käyttöoppaasta.
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Aluksi klinikan ensisijainen järjestelmänvalvoja saa sähköpostin, joka sisältää Session Manager- ja Otocloudkirjautumisohjeet. Ensisijainen järjestelmänvalvoja voi sitten lisätä muita käyttäjiä, joille sovelluksen käyttö on tarpeen.

5.1

Kirjaudutaan sisään
Ensimmäinen sisäänkirjautuminen
Otoscan-järjestelmänvalvojat voivat määrittää käyttäjiä Otocloud-verkkosovelluksessa.
Jokainen järjestelmänvalvoja määrittämä uusi käyttäjä saa sähköpostiviestin, joka sisältää käyttäjänimen ja salasanan Otoscan
Session Manageriin ja Otocloudiin.
Kirjaudu sisään seuraavasti:

Käynnistä tietokone ja avaa Otoscan-ohjelmistosovellus.
1. Käynnistä tietokone painamalla sen käynnistyspainiketta.
2. Napsauta Otoscan-kuvaketta tietokoneen työpöydällä.

Odota, kun järjestelmä hakee ohjelmistopäivityksiä
Kun Session Manager käynnistyy, se hakee mahdolliset ohjelmistopäivitykset. Jos päivitys on ladattavissa, suosittelemme,
että annat järjestelmän asentaa sen. Jos päivitysilmoitus annetaan sopimattomaan aikaan, sinulla on rajallinen määrä kertoja
ohittaa päivitys. Järjestelmä kuitenkin jatkaa offline-tilassa, kunnes ohjelmisto on päivitetty.
Jos päivitys on käytön jatkamisen kannalta kriittinen, sitä ei voi ohittaa.
•

Käynnistä päivitys napsauttamalla Päivitä-painiketta.

Otoscan Session Manager päivitys saatavana
•

Ohita päivitys kirjautumalla sisään järjestelmään.

Järjestelmään kirjautuminen
Järjestelmä pyytää sinua syöttämään käyttäjänimesi ja salasanasi:
•

Kirjoita käyttäjänimi ja salasana, jotka sait Otoscan-järjestelmänvalvojalta
klinikallasi.

•

Napsauta Sisään kirjautuminen-painiketta.

Huomautus • Jos jätät tietokoneen käyttämättä auki 20 minuutiksi, järjestelmä kirjaa sinut ulos automaattisesti.

Katso kohdasta Kirjaudutaan ulos ► 37 ohjeet uloskirjautumiseen ja sammuttamiseen käytön jälkeen.
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Unohtunut salasana
Jos olet unohtanut salasanasi, toimi seuraavasti:
•

5.2

Napsauta linkkiä Sisään kirjautuminen-painikkeen alapuolella: Salasana unohtunut
Sinut ohjataan uuteen ikkunaan, johon voit kirjoittaa sähköpostiosoitteesi.
Saat sitten sähköpostiviestin, joka sisältää ohjeet salasanan nollaamiseen ja uuden salasanan asettamiseen.

Otoscan-ohjelmistosovelluksen yleiskatsaus
Session Manager sisältää potilastietokannan, joka avautuu automaattisesti, kun Session Manager käynnistetään.
Tietokannassa luodaan potilastietoja ja pidetään ne päivitettyinä. Lue kohta Potilastietueiden hallinnointi ► 16.
Skanneri voidaan käynnistää ainoastaan potilastietueesta. Skannauksen aikana skanneria käytetään suoraan sen
kosketusnäytöltä. Lue kohta Skannausistunto ► 22.

5.3

Otocloudin yhteenveto
Otocloud on Otoscanin verkkosovellus. Sitä käytetään skannattujen kuvien lähettämiseen kuulolaitteiden valmistajille ja
korvakappalelaboratorioille kuulolaitetilausten yhteydessä.
Otocloudiin voidaan siirtyä kahdella tapaa: Joko Session Managerin kautta Otoscan-tietokoneelta tai erillisen Otocloudsisäänkirjautumisen kautta miltä tahansa tietokoneelta, jossa on Internet-yhteys. Katso lisätiedot Otocloud-käyttöoppaasta.
Kun Otoscan-tietokone on yhdistettynä verkkoon ja käyttäjä on kirjautunut sisään, sovellus synkronoi tietokoneen
paikalliseen tietokantaan tallennetun potilastietueen tiedot Otocloudin vastaavien tietojen kanssa.
Kun käytät Otocloud-sovellusta Otoscan-tietokoneesta, tietokoneen Session Manager jää auki taustalle.
•

Vaihtaminen Otocloudin ja Session Managerin välillä: paina näppäimistön näppäimiä Alt + sarkain.

•

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa kyseistä kuvaketta, Otoscan -kuvaketta tai
selainkuvaketta, joka on tietokoneen näytön alaosassa olevassa tehtäväpalkissa.

tai

Jos jätät Session Managerin käyttämättä auki 20 minuutiksi, järjestelmä kirjaa sinut ulos automaattisesti. Tämä tehdään
tietojen luvattoman käytön riskin minimoimiseksi.
Katso lisätiedot kohdasta Potilaiden ja skannattujen kuvien hallinnointi Otocloudissa ► 36 tai Otocloud-käyttöoppaasta.

6

Potilastietueiden hallinnointi
Otoscan Session Manager ja Otocloud tallentavat kaikki potilastiedot ja tallennetut kuvat keskenään synkronoituihin
potilastietueisiin.
Ennen uuden potilastietueen luomista on hyvä tarkistaa, onko potilas jo tietokannassa.
Tämä kuvaus käsittelee tuotetta Session Manager. Lisätietoja potilastietueiden käsittelystä Otocloudissa saa Otocloudkäyttöoppaasta.

Potilastietueen avaaminen tai lisääminen Session Managerissa
•

Katso Potilastietueen avaaminen ► 17.

•

Jos nykyisellä potilaalla ei ole potilastietuetta, luo sellainen. Katso Potilastietueen lisääminen ► 19.

Lisätietoja potilastietueiden käsittelystä Otocloudissa on Otocloud-käyttöoppaassa.
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Lisävalinnat

6.1

•

Potilastietueen muokkaaminen ► 18.

•

Potilastietueen poistaminen ► 18.

Potilastietueen avaaminen
Kun Session Manager käynnistetään, näkyviin tulee Potilasluettelo.
Hae olemassa oleva potilastietue kohdasta Potilasluettelo, joko käyttämällä hakusuodattimia tai järjestämällä luettelo
sarakeotsikoiden mukaan.

Suodatinten käyttö potilashaussa
1. Jos potilasluettelo on pitkä, käytä potilaan hakuun suodatinvalintoja, jotka ovat vasemmassa paneelissa luettelon
yläpuolella:
A. Syötä joko potilaan nimi, tunnus, syntymäaika tai
viimeisen toiminnan päivämäärä vastaaviin
kenttiin. Luettelo tarkentuu sitä mukaa, kun
kirjoitat.
B. Jos joudut nollaamaan suodattimen uutta hakua
varten, napsauta Tyhjennä suodatin-painiketta.

Kuva 9

Potilasluettelo
C. Kun löydät potilaan, avaa tietue napsauttamalla
potilaan nimeä Potilaan nimi-sarakkeessa.

Kuva 10 Esimerkki: Luettelo tarkentuu, kun potilaan sukunimeä aletaan kirjoittaa Potilaan nimi-kenttään
(A kuvassaKuva 9 ► 17).

Sarakeotsikoiden käyttö potilastietueluettelon järjestämisessä
Voit järjestää luettelon valitun sarakkeen mukaan napsauttamalla yhtä tai useampaa sarakeotsikkoa:
• Sarakkeen otsikon ensimmäinen napsautus järjestää luettelon nousevaan järjestykseen.

Otometrics - Otoscan
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•

Sarakkeen otsikon toinen napsautus kääntää lajittelujärjestyksen käänteiseksi.

Vihreä nuoli sarakkeen nimen vieressä osoittaa, että saraketta on käytetty lajitteluperusteena. Jos nuoli osoittaa ylöspäin,
lajittelu on tehty nousevassa järjestyksessä. Jos se taas osoittaa alaspäin, lajittelu on tehty laskevassa järjestyksessä.

Potilastietueen muokkaaminen
Jos sinun on tehtävä muutoksia potilastietueeseen:
1. Avaa haluamasi potilastietue kohdasta Potilasluettelo.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Kynä-kuvaketta.

A. Kynä-kuvake.
Kuva 11 Näytön vasemmassa yläkulmassa potilaan nimen vieressä sijaitseva Kynä-kuvake.
3. Tee tarvittavat muutokset.
4. Tallenna muutokset napsauttamalla Tallenna tai lopeta tekemättä muutoksia valitsemalla Peruuta.
Näyttöön palaa potilastietueikkuna.

Jos korvasta on olemassa enemmän kuin yksi kuva,
muut kuvat saadaan esiin kunkin kehyksen yläosassa
olevan avattavan valikon avulla.
A. Vasemman korvan kuvien luettelo.
B. Oikean korvan kuvien luettelo.
C. Palaa kohtaan Potilasluettelo napsauttamalla
< Potilasluettelo.

Kuva 12 Potilastietueikkuna. Tässä esimerkissä kumpikin korva on skannattu aiemmin. Uudet kuvat eivät korvaa
aiempia.

Potilastietueen sulkeminen
•

Sulje potilastietue ja palaa potilasluetteloon napsauttamalla < Potilasluettelo-painiketta, joka on potilastietueen
vasemmassa yläkulmassa.

Potilastietueen poistaminen
Kun potilastietue on luotu, sitä ei ole mahdollista poistaa.
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Jos potilastietue sisältää tietoja, joita on muokattava, katso aiempi kohta Potilastietueen muokkaaminen ► 18.

6.2

Potilastietueen lisääminen
Jos potilastietuetta ei vielä ole järjestelmässä, sellainen on luotava Session Manageriin (tai Otocloudiin) ennen potilaan
skannaamista.
Uuden potilaan lisääminen Session Manageriin:
1. Avaa Potilasluettelo ja napsauta Lisää potilas-painiketta, joka on työskentelytilan yläosan toimintopalkissa.

Kuva 13 Lisää potilas -valintaikkuna.
2. Syötä kaikki olennaiset potilastiedot.
Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*). Niitä ovat:
•

Potilaan sukunimi. Vaaditaan, jos kohtaa Potilastunnus ei ole määritetty.

•

Potilaan etunimi. Vaaditaan, jos kohtaa Potilastunnus ei ole määritetty.

•

Syntymäaika: Potilaan syntymäaika. Pakollinen.

•

Potilastunnus: Potilastunnus. Vaaditaan, jos nimeä ei ole määritetty.

•

Potilaan Sukupuoli.

3. Kun olet syöttänyt vähintään potilaan pakolliset tiedot, napsauta Tallenna.
Uusi potilastietue luodaan Session Manageriin. Tämä on paikka, johon uuden potilaan potilastiedot ja kuvat
tallennetaan ja jossa niitä voi tarkastella tai muokata.
•

Sulje valintaikkuna uutta potilasta lisäämättä napsauttamalla Peruuta.

Ohjeet potilastietueen lisäämisestä Otocloud-tietokantaan ovat luettavissa Otocloud-käyttöoppaasta.

7

Potilaan valmistelu skannausta varten
Toimenpide
1. Otoskopian suorittaminen ja korvakäytävän puhdistus ► 20.
2. Potilaan ohjeistaminen ► 21.

Otometrics - Otoscan
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3. Pääpannan asettaminen ► 21.
4. Potilaan paikka ► 22.

7.1

Otoskopian suorittaminen ja korvakäytävän puhdistus
Tässä käyttöoppaassa pinnan yksittäisiin osiin viitataan kuvassa Kuva 14 ► 20 esitetyillä termeillä.

Kuva 14 Pinna
Ennen potilaan korvan skannausta on tehtävä otoskooppinen tutkimus perinteisin menetelmin tai video-otoskoopilla
mahdollisten vasta-aiheiden selvittämiseksi:
1. Selvitä tutkimalla potilaan korvakäytävät, onko skannaus turvallista ja suositeltavaa.
Pieni määrä vaikkua ei vaikuta skannaukseen, jos se ei osittain tuki korvakäytävän suuta tai muuta sen muotoa.
Mittapäähän tarttunut rasva tai vaikku voi vääristää 3D-kuvaa ja myös vaikeuttaa korvakäytävän esteetöntä tarkastelua
skannerilla.
2. Puhdista potilaan korvat tarpeen mukaan vanupuikolla, joka on kastettu 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin, jotta
ylimääräinen rasva ja vaikku saadaan pois korvakäytävästä ennen skannausta.
Muut seikat, kuten karvat ja exostosis, vaikuttavat skannaukseen vain vähäisessä määrin eivätkä estä skannauksen
yrittämistä. Skannaus on turvallista myös potilailla, joilla on operoitu korva, mutta haava on parantunut.

Varoitus • Jos potilas kokee kovia kipuja skannaustoimenpiteen aikana, toimenpide on keskeytettävä.

Tärkeää • On erittäin suositeltavaa suorittaa otoskopia joko perinteisin menetelmin tai video-otoskoopilla ulkokorvan
tilan arvioimiseksi ennen korvan skannausta.
- Korvavahaa saa olla ainoastaan pieniä määriä, jotka eivät haittaa skannaustoimenpidettä.
- Jos korvavahaa on runsaasti, korvaa ei joko saa skannata tai se on puhdistettava ennen skannausta.
- Varmista, että potilaan korvaan ei ole jäänyt nestettä puhdistuksen tai vaikunpoiston jäljiltä.
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Varoitus • Laitteella ei saa skannata potilaita, joilla on seuraavia vasta-aiheita:
- Eritettä tai infektion merkkejä korvassa
- Hiljattain suoritettu korvaleikkaus
- Tukkeutunut korvakäytävä tai kohtalainen määrä korvavahaa, joka häiritsee skannausprosessia
- Yhteistyökyvytön potilas
- Potilas, joka ei pysty olemaan paikallaan skannaustoimenpiteen ajan pään ja/tai vartalon
hallitsemattomien tai tahattomien liikkeiden vuoksi
- Potilas, jolla on aiemmin ollut kohtauksia, migreeniä tai muuta herkkyyttä vilkkuville valoille
- Potilas, joka kokee kovia kipuja toimenpiteen ajan.

7.2

Potilaan ohjeistaminen
On hyvin tärkeää, että potilas pysyy skannauksen ajan paikallaan. Potilaan liiallinen liike voi aiheuttaa kuviin virheitä.
Vähäisillä liikkeillä ei ole vaikutusta kuviin.
Valmistele potilas hyvin yhteistyön sujumisen varmistamiseksi.
•

•

7.3

Käytä aikaa potilaan ohjeistamiseen. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat:
–

lyhyt kuvaus toimenpiteestä

–

arvio yhden korvan skannaukseen kuluvasta ajasta

–

selvitys siitä, miksi on tärkeää, ettei pääpanta pääse liikkumaan alkuperäiseltä paikaltaan

–

ohjeet siitä, että potilaan on pyrittävä minimoidaan liikkeet skannauksen aikana

–

ohjeet siitä, että on tärkeää, ettei potilas puhu tai haukottele skannauksen aikana.

Pyydä potilasta mahdollisuuksien mukaan varoittamaan liikkeistä, joita ei voi välttää, esimerkiksi tulevasta aivastuksesta.

Pääpannan asettaminen
Pääpanta asetetaan potilaan päähän ennen skannausta. Se on keskeinen skannausprosessin kannalta, sillä pääpannan
seurantarengas toimii viitepisteenä kahdelle skannerin kameralle, jotka seuraavat korvan tarkkaa asentoa skannauksen
aikana.
Pääpanta on asetettava oikein potilaan päähän (Kuva 15).
•

Varmista, että korva on suunnilleen seurantarenkaan keskellä, että mitkään pinnan osat eivät osu renkaaseen ja ettei
renkaan pistekuvion päällä ole hiuksia tai mitään muita esteitä.
Jos pinna ei mahdu seurantarenkaan sisään, rengas voidaan säätää korvannipukan päälle edellyttäen, ettei pinnan
luonnollista muotoa muuteta.

•

Paras istuvuus varmistetaan asettamalla pääpannan pehmuste potilaan päälaelle. Säädä seurantarengasta käyttämällä
sen yläpuolisia saranoita niin, että se laskeutuu mahdollisimman lähelle päätä sitä kuitenkaan koskematta. Jos rengas
jää liian kauas päästä, se rajoittaa mittapään viemistä syvälle korvakäytävään. Jos rengas taas koskettaa päätä, se voi
helposti liikahtaa, jos potilas puhuu tai nielee.
Kun skannaus on aloitettu, pääpantaan ei saa koskea eikä sitä saa siirtää.
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Kuva 15 Oikein asetettu pääpanta

Väärin: Painaa pinnaa ja näin vääristää
korvan muotoa.

Väärin: Hiuksia tiellä. Pistekuvion on oltava
täysin näkyvissä skannauksen aikana.

Kuva 16 Esimerkkejä väärin asetetusta pääpannasta

7.4

Potilaan paikka
Turvallisen ja miellyttävän skannaustoimenpiteen vuoksi on tärkeää, että skannattavaan korvaan on esteetön pääsy, eivätkä
potilaan läheisyydessä tai lattialla olevat esteet tai potilaan epäkäytännöllinen asento haittaa toimenpidettä.
1. Tarkasta työtila sellaisten mahdollisten esteiden varalta, jotka on poistettava ennen skannauksen aloittamista.
2. Aseta potilas niin, että pääset helposti tutkittavan korvan luo. Varmista erityisesti, ettei potilaan olkapää ole skannerin
ja sen kaapelin edessä. Tilanne helpottuu usein, kun potilaan päätä käännetään vastakkaista hartiaa kohti ja päälakea
kallistetaan hieman itsestäsi poispäin.

8

Skannausistunto
Seuraavassa luetellaan skannausistunnon yleiset vaiheet. Yksittäiset vaiheet kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavissa osioissa.
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Toimenpide

Tärkeää • Ennen potilaan korvan skannausta on varmistettava, että skannerin mittapään kärki on puhdistettu ja että
pääpannan sijainti on tarkastettu.

1. Varmista, että tietokoneen näytössä on nykyisen potilaan potilastietue. Lue kohta Potilastietueiden hallinnointi ► 16.
2. Valitse Aloita skannaus. Lue kohta 3D-skannauksen aloittaminen ► 23.
3. Odota, että skannerin itsetestaus päättyy. Lue kohta 3D-skannauksen aloittaminen ► 23.
4. Valitse skannattava korva. Lue kohta Skannattavan korvan valinta ► 24.
5. Aseta syvyysmittari. Lue kohta Syvyysmittarin määrittäminen ► 25.
6. Skannaa korvakäytävä (Korvakäytävän rengas-tila). Lue kohta Korvakäytävän skannaus ► 27.
7. Keskeytä skannaus ja tarkastele tuloksia. Lue kohta Kuvan tarkastelu skannauksen aikana ► 29.
8. Skannaa pinnan olennaiset osat (Pinnan viivaskannaus-tila). Lue kohta Tasaisten pintojen skannaus Pinnan
viivaskannaus-tilassa ► 30.
9. Keskeytä skannaus ja tarkastele tuloksia. Lue kohta Kuvan tarkastelu skannauksen aikana ► 29.
10. Skannaa pinnan kaarevat osat (Konkan rengas-tila). Lue kohta Kaarevien pintojen viimeistely konkan
rengasskannauksessa ► 31.
11. Tarkastele skannattua kuvaa ja tallenna se. Lue kohta Kuvan tallentaminen ► 32.
12. Merkitse tarpeen mukaan vaakasuora taso. Lue kohta Merkitse vaakasuora ► 32.
13. Skannaa tarpeen mukaan toinen korva, kun olet ensin puhdistanut mittapään. Lue kohta Toisen korvan valitseminen ►
34.
14. Puhdista skanneri ja aseta se telineeseen. Lue kohta Skannauksen päättäminen ► 35.

8.1

3D-skannauksen aloittaminen
Varmista, että skanneri on kytketty kannettavaan tietokoneeseen. Lue kohta Skannerin liittäminen ► 10. Skanneri
aktivoituu, kun skannaus käynnistetään potilastietueesta.

Varoitus • Älä tuijota lasersäteeseen, äläkä suuntaa sitä kohti muiden silmiä. Se voi vaurioittaa silmiä.

Ennen skannauksen aloittamista
Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että:
•

olet jo avannut potilastietueen Potilasluettelosta. Lue kohta Potilastietueen avaaminen ► 17.

•

Olet tutkinut potilaan, ohjeistanut hänet toimenpidettä varten, asettanut pääpannan paikalleen ja asetellut potilaan
sopivaan asentoon. Lue kohta Potilaan valmistelu skannausta varten ► 19.

Skannauksen käynnistäminen
A. Napsauta Potilastietue-näytön yläosasta ja keskeltä kohtaa Aloita skannaus. Skanneriin tulee virta ja uusi ikkuna
avautuu.
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Kuva 17 Potilastietue, joka tässä esimerkiksi sisältää aiemmat kuvat molemmista korvista.
Käynnistä skannaus -painike (A) näkyy toimintapalkissa, joka on lähellä näytön yläosaa.

Skannerin käynnistys ja itsetestaus
Kun skanneri on kiinni telineessään, se suorittaa itsetestauksen ennen jokaista skannausta. Tämän mukainen viesti näkyy
näytössä:

Skannerin itsetestaus käynnissä...
Jätä skanneri telineeseen.
Jos skanneri ei läpäise itsetestausta, näytössä näkyy virheviesti. Puhdista siinä tapauksessa mittapään kärki
alkoholipyyhkeellä. Aseta skanneri telineeseen uutta tarkastusta varten. Varmista ennen uuden tarkastuksen
käynnistämistä, että skanneri on telineessä oikein.

8.2

Skannattavan korvan valinta
Näytössä näkyy kehys vasemmalle ja oikealle korvalle. Kun aloitat uuden istunnon, kehyksissä näkyy vasenta ja oikeaa korvaa
vastaavat piirrokset. Kun korva on skannattu, skannattu kuva näkyy kyseisessä kehyksessä ja sitä voidaan käyttää seuraaviin
vaiheisiin.

Kuva 18 Aloita valitsemalla korva.
•
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•

Skannerin kosketusnäytöllä: Napauta oikean tai vasemman korvan kehystä.
(Jos valitset vahingossa väärän korvan, voit vaihtaa skannatun kuvan toiseen korvaan skannauksen jälkeen.)

Näytössä on nyt Aseta syvyysmittari-näkymä. Lue kohta Kuva 21 ► 26.

8.3

Syvyysmittarin määrittäminen
Skannauksen ensimmäinen vaihe on syvyysmittarin asettaminen. Tämä tehdään, jotta saadaan viitenollapiste, jolla
määritetään mittapään syvyys korvakäytävässä skannauksen aikana. Tämän vaiheen oikea suorittaminen on hyvin tärkeää
tarkan ja turvallisen skannauksen varmistamiseksi. On tärkeää huomioida seuraavat varoitukset ja huomautukset:

Tärkeää • Tarkasta mittapää aina huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa äläkä käytä mittapäätä, jos siinä on
vaurioitumisen merkkejä tai laite ei toimi normaalisti. Ota yhteys toimittajaan, jolta saat lisäohjeita.

Tärkeää • Risti-infektion tai uudelleeninfektoitumisen estämiseksi mittapää on puhdistettava ja desinfioitava
alkoholipyyhkeillä aina potilaan vaihtuessa tai silloin, kun siirrytään skannaamaan toista korvaa.

Varoitus • Ole varovainen viedessäsi mittapäätä potilaan korvaan. Vaarana on, että korvakäytävän seinämä ja/tai
tärykalvo vaurioituvat. Älä käytä mittapäällä liiallista voimaa ulkokorvaan.

Huomautus • Älä suorista korvaa missään vaiheessa skannaustoimenpiteen aikana, mukaan lukien syvyysmittarin
määritys. On myös tärkeää, ettei potilas liikuta leukojaan. Tämä sisältää puhumisen, nauramisen, hymyilemisen ja
muut liikkeet, jotka voivat muuttaa korvakäytävän muotoa.

Skannerin tukeminen
Skanneri on suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää yhdellä kädellä, mutta skannaustarkkuuden parantamiseksi,
väsymisen minimoimiseksi ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi on käytettävä oikeaa tukemistekniikkaa.
Pidä skanneria vahvemmassa kädessäsi. Aseta toisen käden sormi potilaan kaulaa tai leukaa vasten ja tue skanneria saman
käden peukalolla, ks. kuva Kuva 19 ► 26. Ole huolellinen ja varmista, etteivät sormesi ole seurantarenkaan tai
seurantakameroiden edessä.
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Kuva 19 Oikea tukemistekniikka skanneria käytettäessä

Kuva 20 Skannerin mittapään asettaminen nollapistettä
määritettäessä.

Syvyysmittarin nollapisteen määrittäminen
•

Kosketa mittapään kärjellä kevyesti konkan tasaista osaa, joka on korvakäytävän aukon vieressä, ks. kuvat Kuva 20 ja
Kuva 21, ja paina käsikäyttöisen skannerin käynnistyspainiketta. Tällä toiminnolla merkitään käyttäjän määrittämä
viitenollapiste.
Kun määritys on valmis, skannaus käynnistyy automaattisesti. Kun mittapään kärki viedään korvakäytävään, syvyysmittari
näyttää nykyiset arvioidut syvyyslukemat. Syvyyslukema on korvakäytävään viedyn mittapään pituus käyttäjän
määrittämästä viitepisteestä eteenpäin arvioituna. Näyttö- ja äänivaroitus annetaan, jos syvyyslukema on Otometricsin
suositusta suurempi. Suositukset perustuvat keskiarvoiseen aikuisen korvan kokoon sukupuolen mukaan. Lue kohta
Korvakäytävän skannaus ► 27.

Pääpantaa ei havaittu -kuvake näkyy
näytön vasemmassa reunassa. Kuvake
katoaa, kun skanneri on
seurantarenkaan alueella ja havaitsee
mikrofonin.

Kuva 21 Aseta syvyysmittari.

Varoitus • Käyttäjä on yksin vastuussa oikean viitepisteen merkitsemisestä ja mittapään kärjen pitämisestä turvallisen
välimatkan päässä tärykalvosta. Näytössä näkyvä syvyysmittaus ja varoitus perustuvat käyttäjän määrittämään
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nollaviitepisteeseen ja Otometricsin suosittamiin keskimääräisiin arvoihin korvakäytävän pituudesta ja ovat vain
ohjeellisia. Syvyysmittaus ja syvyysvaroitus EIVÄT edusta todellista potilaan korvakäytävän turvallista
skannaussyvyyttä.

8.4

Korvakäytävän skannaus
Kun syvyysmittari on määritetty, skanneri aloittaa skannauksen automaattisesti Korvakäytävän rengas-tilassa. Tässä tilassa
se käyttää rengaslaseria korvakäytävän skannaukseen.

Toimenpide
•

Käytä sopivaa tukemistekniikkaa ja vie mittapään kärki hitaasti korvaan samalla, kun seuraat skannausta
skannerin näytöstä. Skannauksen aikana näytössä näkyvät kohteet selitetään tarkemmin alla, ks. kuva Kuva 22
Reaaliaikainen skannausnäkymä Korvakäytävän rengas-tilassa ► 27.

•

Paina pyydettäessä skannerin käynnistyspainiketta tai napauta Tauko-painiketta kosketusnäytöllä, jotta
skannaus keskeytyy ja voit arvioida tulosta. Lue kohta Kuvan tarkastelu skannauksen aikana ► 29.

Live-skannausnäkymä
Jotta prosessia kokonaisuudessaan voidaan hallita, näytössä näkyy samanaikaisesti kolme reaaliaikaista kohdetta. Ne
päivittyvät samanaikaisesti ja näyttävät käynnissä olevan skannauksen eri näkymistä.

A. Syvyysmittari
B. Video-otoskooppi-näkymä
C. Kehittyvä 3D-kuva

Kuva 22 Reaaliaikainen skannausnäkymä Korvakäytävän rengas-tilassa

A. Syvyysmittari
Skannausnäytön vasemmassa osassa näkyy korvakäytävän syvyysmittari. Syvyysmittari antaa mittapään kärjen arvioidun
syvyyden korvakäytävässä. Mittari varoittaa, jos mittapään kärki kulkeutuu arviolta vaarallisen lähelle tärykalvoa.
Syvyysmittarissa mittapään kärjen nykyinen sijainti näytetään valkoisella pisteellä ja syvin sijainti nykyisen skannauksen
aikana ilmaistaan mustalla pisteellä.

Otometrics - Otoscan
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Mittapään kärjen syvyys korvassa ilmaistaan värikoodilla:
Vihreä:

Osoittaa, että mittapään kärki on tavoitealueella (miehet: 16–18 mm; naiset: 14–16 mm)

Sininen:

Osoittaa, että mittapään kärjen syvyys on matala (miehet: 0–15 mm; naiset: 0–13 mm)

Punainen:

Varoitus • PUNAINEN osoittaa, että mittapää on viety liian syvälle korvakäytävään!
Jos saavutat punaisen alueen, näytön koko kehys muuttuu hyvin selvänä varoituksena punaiseksi.
Samaan aikaan kuuluu varoitusmerkki. Äänimerkki varoituksesta annetaan, kun mittapää on viety
2 mm syvyyden varoitusalueelle.
Miehillä punainen alue alkaa 19 mm:n kohdalla, mutta äänimerkki annetaan vasta 21 mm:n
kohdalla.
Naisilla punainen alue alkaa 17 mm:n kohdalla, mutta äänimerkki annetaan vasta 19 mm:n
kohdalla.
Muuta tässä tapauksessa heti mittapään sijaintia, jotta sen syvyys potilaan korvakäytävässä on oikea.

B. video-otoskoopin näyttönäkymä
Reaaliaikainen otoskooppinäkymä korvakäytävästä näkyy syvyysmittarin oikealla puolella. Värilliset viivat video-otoskopiakuvassa (ts. skannausviivat) viittaavat pintoihin, joita parhaillaan skannataan kuvaan. Viivojen väri muuttuu sinisen, vihreän ja
punaisen välillä vientisyvyyden mukaan ja syvyysmittarin värimerkinnän mukaisesti. Sininen viiva osoittaa matalaa syvyyttä,
vihreä tavoitesyvyyttä ja punainen liiallista syvyyttä.

Kuva 23 Otoskopianäkymän syvyysmittarin oikealla puolella parhaillaan skannattava korvakäytävän osa osoitetaan
kirkkaansinisellä viivalla.
Kun siirrytään vielä enemmän oikealle, näytössä näkyy kehittyvä 3D-kuva. Mittapään kärki näkyy kuvan alaosassa,
ja sen takana näkyy valkoisia ja harmaita varjoja, jotka ilmaisevat juuri skannattua aluetta.

C. Kehittyvä 3D-kuva
Näytön oikealla puolella näkyy skannauksen myötä kehittyvä 3D-kuva skannattavasta korvasta. Tasainen sininen pinta viittaa
jo skannattuihin osiin. Video-otoskopia-kuvassa näkyvä skannausviiva näkyy myös tässä valkoisena kaarena yhdessä heikosti
harmaana näkyvän skannerin mittapään kanssa. Skannattavan alueen takana näkyy jälkivarjoja, jotka osoittavat juuri
skannatun alueen.
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Kuvan keskeneräiset osat ilmaistaan värillisellä ääriviivalla:
•

Aukkokohdat, jotka ovat niin pieniä, etteivät ne edellytä lisäskannausta, näytetään mustalla ääriviivalla.

•

Suuret aukkokohdat, jotka edellyttävät toimenpiteitä ennen kuin skannaus on valmis, näytetään keltaisella ääriviivalla.

Kuva 24 ► 29ja Kuva 25 ► 29 esittävät kahta skannausta Tauko-tilassa. Aukkokohdat ilmaistaan mustilla ja keltaisilla
ääriviivoilla.

Kuva 24 Pienemmät aukkokohdat, jotka eivät edellytä lisäskannausta, näytetään mustalla ääriviivalla.

Kuva 25 Suuremmat aukkokohdat, jotka edellyttävät lisäskannausta, näytetään keltaisella ääriviivalla.

Suositeltava korvakäytävän skannausjakso
On suositeltavaa keskittyä skannaamaan korvakäytävän pohja yhdellä skannauskerralla ja korvakäytävän yläosa toisella
kerralla. Tarkasta sitten 3D-kuva sellaisten aukkokohtien varalta, jotka on täytettävä seuraavilla skannauskerroilla. Kiinnitä
erityistä huomiota korvakäytävän takaseinämään, sillä tämän osan skannaaminen voi osoittautua hankalaksi. Tee
korvakäytävän skannaus loppuun ennen kuin siirryt pinnan skannaukseen.

8.5

Kuvan tarkastelu skannauksen aikana
Kun skannaus on käynnissä, Tauko on ainoa valittavissa oleva painike.
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•

Kuvaa voidaan tarkastella skannauksen aikana painamalla käynnistyspainiketta ja valitsemalla Tauko ennen skannerin
tuomista ulos korvasta (ettei skanneria tahattomasti osoiteta kohti silmää) ja siirtämällä skanneri pois korvakäytävästä.

Näytössä oikealla näkyy nykyinen 3D-kuva ja vasemmalla toimintavaihtoehdot.

Kuvan arviointi
3D-mallia voidaan kääntää useisiin eri tarkastelutasoihin, jotta alustavaa kuvaa voidaan tarkastella optimaalisesti.
•

Käännä kuvaa paremman näkymän saamiseksi käyttämällä skannerin kosketusnäytön nuolia.

Vaihtoehtoisesti voit tarkastella kuvaa tietokoneen näytössä. Siinä voit käyttää hiirtä kahdella tapaa:
•

Käännä kuvaa asteittain tiettyyn suuntaan napsauttamalla toistuvasti kyseiseen suuntaan osoittavan Nuoli-symbolin
läheisyydessä.

•

Kierrä kuvaa mihin tahansa suuntaan pitämällä hiiren vasenta painiketta painettuna 3D-kuvan keskellä ja vetämällä
hiirtä haluttuun suuntaan.

Jotta digitaalisesta 3D-mallista saadaan tarkka, keltaisella ääriviivalla merkityt aukkokohdat on skannattava uudelleen. Käytä
kliinistä harkintaa sen suhteen, jatkatko skannausta vai siirrytkö seuraavaan vaiheeseen. Pienemmät mustilla ääriviivoilla
merkityt aukkokohdat eivät edellytä uutta skannausta. Lue Kuva 24 ► 29 ja Kuva 25 ► 29.
Vasemmalla näkyvät skannaustilan valintapainikkeet
ovat:
A. Korvakäytävän rengas -tila,
B. Pinnan viivaskannaus -tila,
C. Konkan rengas -tila.

Kuva 26 Skannerin näkymä, kun valittuna on Tauko.
Tässä kohtaa vain potilaan korvakäytävä on skannattu.

Skannaukseen palaaminen tauon jälkeen
Skannaustilan valintapainikkeet näkyvät näytön vasemmalla puolella.
Ehdotettu seuraava vaihe on korostettu (vaihe B yllä olevassa esimerkissä). Korostettu vaihe valitaan painamalla
käsikäyttöisen skannerin käynnistyspainiketta.
Jos haluat valita jonkin muun vaiheen, napauta kyseistä vaihtoehtoa kosketusnäytöllä.
•

Skannauksen jatkaminen:
1. Valitse painike, joka vastaa sitä korvan osaa, jonka haluat skannata seuraavaksi:
A. Korvakäytävä - Korvakäytävän rengas-tila,
B. Pinnan tasaiset pinnat - Pinnan viivaskannaus-tila tai
C. Konkan ontelot - Konkan rengas-tila.

2. Osoita skannerin mittapää kohti korvakäytävää ja jatka skannausta painamalla käynnistyspainiketta.

8.6

Tasaisten pintojen skannaus Pinnan viivaskannaus-tilassa
Kun korvakäytävän skannaus on saatu päätökseen, jatka skannaamalla konkka ja muut pinnan olennaiset osat.
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Käytä viivalaseria pinnan tasaisempien pintojen ja korvan näkyvien pintojen skannaukseen. Aseta mittapää viivalaserilla
skannauksen ajaksi niin, että se osoittaa skannattavalle alueelle ja on lähellä ihon pintaa, mutta ei kosketa sitä.
•

Skannaa pinnan tasaiset pinnat Pinnan viivaskannaus-tilassa:
1. Valitse Pinnan viivaskannaus-tila. Lue kohta Kuva 26 ► 30.
2. Aktivoi viivalaser painamalla käynnistyspainiketta ja aloita pinnan skannaus konkan tasaisista pinnoista.
3. Kun olet skannannut mahdollisimman paljon viivalaserilla, valitse Tauko.
4. Tarkasta kuvan tarkkuus ja mahdolliset puuttuvat kohdat. Lue kohta Kuvan tarkastelu skannauksen aikana ► 29.

Kuva 27 Esimerkki skannatusta kuvasta Pinnan viivaskannaus-tilassa. Näyttö ehdottaa, että jatkat Konkan rengastilassa, jotta mahdolliset puuttuvat osat voidaan täyttää.

8.7

Kaarevien pintojen viimeistely konkan rengasskannauksessa
Seuraava vaihe on skannata rengaslaserilla pinnan vähemmän näkyvät osat, kuten konkkamaljan sisäpuoliset kaarevat pinnat.
Aseta skannauksen aikana mittapää samansuuntaisesti skannattavan alueen kanssa.
1. Valitse Konkan rengas-tila. (Katso Kuva 26 ► 30).
2. Aktivoi rengaslaser Konkan rengas-tilassa käynnistyspainiketta painamalla. Skannaa helix, konkkamaljan alempi osa ja
muut korvan sivupinnat rengaslaserilla.
3. Keskeytä skannaus ja tarkasta kuva.
4. Jos 3D-kuvassa on yhä aukkokohtia, käytä Pinnan viivaskannaus-tilaa tai Konkan rengas-tilaa tarpeen mukaan kuvan
viimeistelemiseksi.
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Kuva 28 Esimerkki valmiista kuvasta Tauko-tilassa.
Vasemmalla oleva toimintatilan valitsin on palannut aloituspisteeseensä.

8.8

Kuvan tallentaminen
•

Kun olet tarkastanut kuvan sopivuuden, tallenna se valitsemalla Seuraava-kuvake.

Valittavana on kolme vaihtoehtoa:
•

Palaa. Jatka saman korvan skannausta. Lue kohta Palaa ► 32.

•

Merkitse vaakasuora. Lue kohta Merkitse vaakasuora ► 32.

•

Tallenna. Lue kohta Tallenna ► 33.

Palaa
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat peruuttaa kuvan tallennuksen ja jatkaa saman korvan skannausta.

Merkitse vaakasuora
Voit merkitä 3D-kuvaan vaakasuoran tason. Tämä toiminto on hyödyllinen tilattaessa suuntamikrofoneja ja mukautettuja
kuulolaitteita.
1. Merkitse vaakasuora taso mikrofoneja varten siirtämällä skanneri lähelle korvaa ja valitsemalla Merkitse vaakasuora.
Viivalaser kytkeytyy päälle.
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Kuva 29 Avaa Merkitse vaakasuora -näyttö valitsemalla valikosta Merkitse vaakasuora.
2. Kohdista skanneri korvaan siten, että viiva merkitsee vaakasuoran tason. Määritä viiva painamalla skannerin
käynnistyspainiketta tai valitsemalla Merkitse vaakasuora kosketusnäytöltä. Vihreä oikein-merkki osoittaa, että
vaakasuora taso on merkitty.

Kuva 30 Viiva, joka osoittaa, että vaakasuoran taso on asetettu.

Tallenna
Kun valitset Tallenna, sovellus aloittaa mahdollisten jäljellä olevien aukkokohtien täytön ja kuvan tallentamisen.
Aukkokohtien koko vaikuttaa korvan lopullisen digitaalisen 3D-mallin tarkkuuteen.
Lopullinen kuva tulee joko vasemman tai oikean korvan kohdalle alussa tehdyn valinnan perusteella.

Korvan vaihtaminen
Jos olet vahingossa valinnut vastakkaisen korvan, voit määrittää digitaalisen mallin toiseen korvaan.
•

Vaihda korvaa napsauttamalla Vaihda korvaa-painiketta, joka on näytön alaosassa.
Hetken kuluttua kuvat siirtyvät vastakkaisen korvan kohdalle.

Kuva 31 Näyttö oikean korvan skannauksen jälkeen.

Kuvan hyväksyminen
Tallennettu kuva pyörii hitaasti kehyksessään, jotta voit vielä tarkastella sitä.
Seuraavaksi voit joko jatkaa toisen korvan skannaukseen tai sammuttaa skannerin.
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•

Jatka toisen korvan skannaukseen puhdistamalla skannerin mittapää ja valitsemalla toinen korva näytöstä.
Lue kohta Toisen korvan valitseminen ► 34.

•

Sammuta skanneri ja palaa potilastietueeseen napsauttamalla näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Tehopainiketta.

Kuvan poistaminen
Jos kuvaa ei voida hyväksyä (potilas liikutti leukaansa, pääpanta siirtyi, kuva on puutteellinen tai sen laatu on huono), se on
poistettava ja skannaus on toistettava.
•

8.9

Valitse Roskakori-kuvake poistettavan kuvan kohdalta ja aloita uudelleen.
Sinua pyydetään vahvistamaan kyseisen kuvan poistaminen.

Toisen korvan valitseminen
Valmistelut
1. Jos molemmat korvat skannataan, aseta pääpanta uudelleen niin, että se sopii vastakkaiseen korvaan.
Varmista jälleen, että pääpanta keskitetään korvalle, ja tarkista, ettei hiuksia jää seurantarenkaan pistekuvion päälle.
Seurantarengas on asetettava pään lähelle, mutta se ei saa koskettaa päätä.
Jos olet epävarma, ks. kohta Pääpannan asettaminen ► 21.
2. Aseta potilas sopivaan asentoon, jotta korva voidaan skannata vaivatta. Lue kohta Potilaan paikka ► 22.

Toisen korvan valitseminen
3. Valitse näytöltä toinen korva, jotta voit aloittaa sen skannauksen.
Lue kohta Skannattavan korvan valinta ► 24.

Tärkeää • Kun olet skannannut potilaan ensimmäisen korvan, puhdista mittapään kärki ristikontaminaation
välttämiseksi ja aseta pääpanta oikein ennen toisen korvan skannausta.

Toisen korvan skannaus
4. Aseta syvyysmittari ja skannaa korva.
Tarkastele vaiheita tarpeen mukaan kohdasta Syvyysmittarin määrittäminen ► 25.
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Kuva 32 Skannerin kosketusnäytöllä näkyvä lopullinen tulos molempien korvien skannauksen jälkeen.

8.10

Skannauksen päättäminen
•

Kun potilaan korvan skannaus on saatu päätökseen ja kuva tallennettu, puhdista mittapään kärki ja aseta skanneri
telineeseen. Lue kohta Puhdistus ► 38.

•

Jos et ole vielä tehnyt niin, napsauta Teho-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa, jolloin skanneri sammutetaan
ja näyttö palaa potilastietueeseen.

Kuvat luetellaan potilastietueessa ja ladataan automaattisesti Otocloud-sovellukseen.

Kuva 33 Näkyvissä ovat potilastietue ja uusimmat kuvat.
Jos haluat tarkastella mahdollisia aiempia kuvia korvasta, napsauta kyseisen korvan avattavaa valikkoa kehyksen yläosassa.
A. Vasemman korvan luettelo
B. Oikean korvan luettelo
C. Palaa kohtaan Potilasluettelo napsauttamalla < Potilasluettelo.

Kuvatulosten vianmääritys
Jos kuvissa ilmenee tässä vaiheessa virheitä, kuten suuria skannaamatta jääneitä alueita, harkitse kuvan poistamista ja uutta
skannausta.
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9

Potilaiden ja skannattujen kuvien hallinnointi
Otocloudissa
Voit lähettää skannatut kuvat valitsemallesi valmistajalle Otocloud-verkkosovelluksen kautta. Tässä osiossa kuvataan, kuinka
Otocloud avataan Session Managerista ja kuinka se suljetaan käytön jälkeen.
Otocloud voidaan avata myös suoraan tietokoneen työpöydältä.
Lisätietoja potilastietojen käsittelystä Otocloudissa on Otocloud-käyttöoppaassa.

9.1

Otocloudin avaaminen
Kun nykyisen potilaan korvista skannatut kuvat ovat valmiit, voit jatkaa tietojen työstämistä Otocloudissa. Otocloud on
verkkopohjainen sovellus, jonka kautta kuulontutkimuksen ammattilaiset pääsevät käsiksi skannattuihin kuviin ja voivat
lähettää ne edelleen kuulolaitteiden ja korvakappaleiden valmistajille.
Otocloudissa pääsee tarkastelemaan myös aiemmin lähetettyjen kuvien tietoja.

Toimenpide
1. Jos et ole vielä tehnyt niin, avaa potilastietue Session Managerissa, jossa näet skannatut kuvat. Lue kohta
Potilastietueen avaaminen ► 17.
2. Napsauta painiketta Avaa kohteessa Otocloud (A). Painike sijaitsee näytön yläosassa.

Kuva 34 Avaa kohteessa Otocloud (A)
3. Kun Otocloud aukeaa, jatka skannattujen kuvien lähettämiseen potilaan kuulolaitteita tai muotteja varten tai
lähetettyjen kuvien tarkasteluun.

Vaihtoehtoinen toimenpide
Siirry kohtaan Potilasluettelo Session Manager:ssa ja valitse Avaa kohteessa Otocloud.
4. Kun Otocloud avautuu, valitse haluamasi potilas joko Potilaat- tai Paketit-välilehdeltä.

9.2

Paluu Otocloudista Session Manageriin käytön jälkeen
Session Manager pysyy auki taustalla, kun Otocloud on käytössä.
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Näin voit vaihdella Otocloudin jaSession Managerin käytön välillä.
•

Vaihtaminen Otocloudin ja Session Managerin välillä: paina näppäimistön näppäimiä Alt + sarkain.

•

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa kyseistä kuvaketta, Otoscan -kuvaketta tai
selainkuvaketta, joka on tietokoneen näytön alaosassa olevassa tehtäväpalkissa.

tai

Otocloudin sulkeminen käytön jälkeen
1. Napsauta Uloskirjautuminen -painiketta, joka on näytön yläosassa. Näin pääset takaisin Sisään kirjautuminennäyttöön.
2. Sulje Sisään kirjautuminen-näyttö napsauttamalla X-kuvaketta, joka on näytön oikeassa yläkulmassa.
Palaat nyt paikallisen tietokoneen Session Manageriin.

Huomautus • Jos jätät Session Managerin käyttämättä auki 20 minuutiksi, järjestelmä kirjaa sinut ulos
automaattisesti. Tämä tehdään tietojen luvattoman käytön riskin minimoimiseksi.

Jos et ole käyttänyt Session Manageria yli 20 minuuttiin, sinun on kirjauduttava uudelleen sisään, jos haluat jatkaa Session
Managerilla työskentelyä.

10

Kirjaudutaan ulos
Session Managerin sulkeminen käytön jälkeen
A. Sulje Session Manager käytön jälkeen napsauttamalla Kirjaudu ulos-painiketta näytön yläkulmassa. Näin pääset takaisin
kirjautumisnäyttöön.
B.

Sulje kirjautumisnäyttö napsauttamalla X-kuvaketta, joka on näytön oikeassa yläkulmassa.

C.

Jos haluat sammuttaa tietokoneen, napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta, joka on äärimmäisenä vasemmalla
Windowsin tehtäväpalkissa näytön alareunassa, ja sammuta Windows normaaliin tapaan.

Kuva 35 Kirjaudu ulos-toimenpide
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11

Puhdistus
Tärkeää • Älä koskaan käytä puhdistukseen teräviä esineitä!

11.1

Suositellut puhdistusaineet
Tälle laitteelle ei ole erityisiä suositeltuja puhdistusaineita.
Mittapään kärki ja pääpanta puhdistetaan uudella, pehmeällä ja hieman kostealla 70-prosenttisella
isopropyylialkoholiliinalla.
Kaikki muut osat puhdistetaan uudella, pehmeällä ja hieman kostealla liinalla sekä miedolla puhdistusaineella.
Lue yksityiskohtaiset ohjeet skannerin kunkin komponentin ja lisävarusteen käyttöön kohdista Skannerin puhdistaminen ►
38, Telineen puhdistaminen ► 38 ja Pääpannan puhdistaminen ► 39.

11.2

Skannerin puhdistaminen
Varoitus • Älä puhdista skannerin mitään osaa ultraäänihauteessa, äläkä steriloi skanneria kaasulla tai
autoklaavissa!

Varoitus • Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi
vahingoittaa instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.

Tärkeää • Risti-infektion tai uudelleeninfektoitumisen estämiseksi mittapää on puhdistettava ja desinfioitava
alkoholipyyhkeillä aina potilaan vaihtuessa tai silloin, kun siirrytään skannaamaan toista korvaa.

1. Puhdista kosketusnäyttö, seurantakamerat, kotelo, käynnistyspainike ja kaapeli. Käytä uutta, pehmeää ja kevyesti
miedolla puhdistusaineella kostutettua liinaa. Kun kosketusnäyttö ja seurantakamerat ovat kuivia, poista raidat kuivalla
liinalla (esimerkiksi mikrokuituliinalla) pyyhkimällä.
2. Puhdista ja desinfioi mittapään kärki. Käytä uutta, pehmeää ja hieman kosteaa 70 %:n isopropyylialkoholipyyhettä.
Pyyhi kaikkien pintojen ympäriltä pohjasta kärkeen, kärjen päässä oleva tasainen pinta mukaan lukien.

Tärkeää • Älä käytä painetta mittapään kärkeen.

11.3

Telineen puhdistaminen
•

38

Puhdista skannerin alusta ja telineen ulkopinnat. Käytä uutta, pehmeää ja kevyesti miedolla puhdistusaineella
kostutettua liinaa.
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11.4

Pääpannan puhdistaminen
•

Puhdista pääpanta. Käytä uutta, pehmeää ja hieman kosteaa 70 %:n isopropyylialkoholipyyhettä.

Huomautus • Alkoholipyyhkeet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.

12

Huolto ja ylläpito
Huomautus • Skannerin kotelossa ei ole osia, jotka käyttäjä voi huoltaa.

Varoitus • Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on
annettava ainoastaan laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos
laitteeseen ilmaantuu vika, laadi yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä
viallista laitetta.
Tarkasta mittapää aina huolellisesti ennen käyttöä, äläkä käytä mittapäätä, jos siinä on vaurioitumisen merkkejä.

Varoitus • Älä missään olosuhteissa pura skannerin koteloa. Vain valtuutettu henkilökunta saa tarkastaa tai huoltaa
skannerin osat.

12.1

Huolto ja kalibroinnin tarkastus
Huolto
Skannerin päivittäisiin huoltotoimiin kuuluu sen oikea puhdistus jokaisen kuvauskerran jälkeen. Lue kohta Puhdistus ► 38.

Itsetestaus
Kun skanneri on kiinni telineessään, se suorittaa itsetestauksen ennen jokaista skannausta.
Jos skanneri ei läpäise testiä, näytössä näkyy virheviesti. Toimi silloin seuraavasti:
1. Puhdista mittapään kärki. Käytä uutta, pehmeää ja hieman kosteaa 70 %:n isopropyylialkoholipyyhettä.
2. Aseta skanneri telineeseen uutta tarkastusta varten. Varmista, että se on asetettu telineeseen oikein.
3. Käynnistä uusi tarkastus valitsemalla näytöstä Yritä uudelleen.
4. Jos virhe ei poistu, ks. Virheviestit käynnistyksen ja päivitysten aikana ► 41.

Vuosittainen kalibroinnin tarkastus
•

Ota yhteys toimittajaan ja varaa skannerille ainakin yksi kalibroinnin tarkastus vuodessa.

•

Suosittelemme kalibroinnin tarkastusta myös laitteiston mahdollisen vaurioitumisen jälkeen.

•

Kun lähetät skannerin kalibroitavaksi, katso pakkausohjeet kohdasta Skannerin pakkausohjeet ► 40.
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12.2

Skannerin pakkausohjeet
Kun lähetät skannerikokoonpanon huoltoon tai korjattavaksi, noudata alla olevia ohjeita kuljetuksenaikaisten vaurioiden
riskin minimoimiseksi.

Toimenpide:
1. Sijoita skanneri niin, että se on kunnolla telineessään.
2. Kiinnitä skanneri telineeseen maalarinteipillä tai vastaavalla. Älä käytä mitään sellaista teippiä, jonka poistaminen on
vaikeaa ja joka voi vahingoittaa laitetta.
3. Lähetä skanneri alkuperäisessä pakkauksessaan.
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13

Vianmääritys

13.1

Virheviestit käynnistyksen ja päivitysten aikana
Virheviesti

Syy

Ratkaisu

Käyttäjätunnus ja/tai salasana ei
kelpaa.

Joko käyttäjänimi tai salasana oli
virheellinen. Käyttäjänimessä suurilla ja
pienillä kirjaimilla on merkitystä.

Varmista, ettei näppäimistön Caps
Lock -näppäin ole aktivoituna. Yritä
uudelleen.

Viesti tulee näyttöön myös silloin, jos
käyttäjänimeä ei vielä ole käytetty tällä
tietokoneella sen ollessa yhdistettynä
verkkoon.

Jos kirjaudut sisään ensimmäistä
kertaa tältä tietokoneelta, varmista,
että koneessa on verkkoyhteys.
Jos ongelma jatkuu:Ota yhteys
klinikan Otoscanjärjestelmänvalvojaan.

Sisäänkirjautuminen
epäonnistui, palvelua ei löydy.
(404)

Tapahtui verkkovirhe.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Sisäänkirjautuminen
epäonnistui, palveluvirhe (500)

Tapahtui verkkovirhe.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Sisäänkirjautuminen
epäonnistui, tuntematon.

Tapahtui verkkovirhe.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Unohtunut salasana -toiminnon
käyttö edellyttää
verkkoyhteyttä.

Tietokonetta ei voida yhdistää Internetiin.

Tarkista verkkoyhteytesi ja yritä
uudelleen.

Sisäänkirjautuminen
epäonnistui, käyttäjätili lukittu.

Virheellisillä tiedoilla tehtyjä
kirjautumisyrityksiä on liian monta.

Ota yhteys klinikan Otoscanjärjestelmänvalvojaan.

Otoscan Päivitys ei saa yhteyttä
palvelimeen. Tarkista Internetyhteys tai palomuuri.

Tietokonetta ei voida yhdistää Internetiin.

Tarkista Internet-yhteys tai
palomuuri.
Yritä uudelleen.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys
toimittajan tekniseen tukeen.
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Virheviesti

Syy

Ratkaisu

Käyttäjätililläsi ei ole
käyttöoikeutta mihinkään
klinikkaan.

Nykyistä käyttäjää ei ole määritetty
millekään klinikalle.

Ota yhteys Otoscanjärjestelmänvalvojaan.

Virhe tarkistettaessa päivityksiä.

Päivityksen tarkistuksen aikana tapahtui
virhe.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Otoscan-päivityksen alustus
epäonnistui.

Tietokonetta ei voida yhdistää Internetiin.

•

Tarkista verkkoyhteytesi ja yritä
uudelleen.

•

Jos ongelma toistuu, ota yhteys
toimittajan tekniseen tukeen.

Virhe: Otoscan-päivityksen

Virhe esti Otoscan-päivityksen
käynnistymisen.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Odottamaton virhe päivitystä
asennettaessa.

Päivityksen aikana tapahtui virhe.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Virhe ladattaessa tiedostoa, {0}.

Tapahtui verkkovirhe.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Virhe ladattaessa luetteloa
palvelimelta.

Uudelleenkäynnistyksen aikana tapahtui
virhe.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

käynnistys epäonnistui .

13.2

Virheviestit Session Managerissa
Virheviesti

Syy

Ratkaisu

Skannausohjelmiston
käynnistäminen epäonnistui.

Virhe esti skannerin käynnistymisen.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Odotetaan skannausohjelmiston
sulkeutumista.

Sovelluksen sulkeutuminen kestää
epätavallisen pitkään.

Jos prosessia ei saada päätökseen
ajallaan, valitse Pakota lopetus.

Otocloudiin yhdistettäessä
tapahtui virhe.

Tietokonetta ei voida yhdistää Internetiin.

Tarkista Internet-yhteytesi.

Kuvaa ei voitu ladata.
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Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.
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13.3

Skannausohjelmiston virheviestit
Virheviesti

Syy

Ratkaisu

Skanneriin yhdistäminen
epäonnistui.

Skannausohjelmisto ei pysty havaitsemaan,
että skanneri on kytketty tietokoneeseen.

•

Varmista, että skannerin
kaapeli on kytketty kunnolla
USB-porttiin, ja valitse Yritä
uudelleen.

•

Tarkasta tehtäväpalkista, onko
koulutusohjelma auki taustalla.
Jos se on, sulje se ja valitse
Yritä uudelleen.

Skanneriin yhdistäminen
epäonnistui. (Toinen yritys)

Skannausohjelmisto ei pysty havaitsemaan,
että skanneri on kytketty tietokoneeseen.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Kriittinen virhe!

Skannausohjelmisto havaitsi virheen, joka
estää sovelluksen oikean toiminnan.

Ota yhteys toimittajan tekniseen
tukeen.

Itsetestaus epäonnistui.

Siihen voi olla useita syitä:

Itsetestaus epäonnistui. (Toinen

•

Skanneria ei ole asetettu oikein
telineeseen.

•

Varmista, että skanneri on
tasaisesti telineen
kannattimien varassa niin, että
mittapään kärki osoittaa
suoraan kohti
takaseinämää.Valitse Yritä
uudelleen.

•

Mittapää tai seurantakamerat eivät ole
puhtaita.

•

Varmista, että mittapää ja
seurantakamerat ovat puhtaita,
eikä niissä ole likaa, öljyä tai
jäämiä. Katso Puhdistus ► 38.
Valitse Yritä uudelleen.

•

Skanneri on saattanut vaurioitua.

•

Tarkasta näkyvien vaurioiden
varalta.Ota yhteys toimittajan
tekniseen tukeen.

yritys)
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Virheviesti

Syy

Ratkaisu

Seuranta hävinnyt (Kuvake):

Siihen voi olla useita syitä:
•

Skanneri on liian kaukana korvasta ja
seurantarenkaasta.

•

Siirrä tai käännä skanneri
lähemmäs seurantarengasta.

•

Potilaan pääpantaa ei ehkä ole asetettu
oikein.

•

Varmista, että potilaalla on
pääpanta Otoscankäyttöoppaassa kuvatun
mukaisesti.

•

Käyttäjän sormet, potilaan hiukset jne.
voivat estää seurantakameran näkymän.

•

Varmista, että kahden
seurantakameran näkymä
skannerin edessä on esteetön.

•

Seurantakameran linssit eivät ehkä ole
puhtaita.

•

Varmista, että mittapää ja
seurantakamerat ovat puhtaita,
eikä niissä ole likaa, öljyä tai
jäämiä. Lue kohta Puhdistus ►
38.

•

Skannerin kulma voi olla liian suuri.

•

Vältä liiallisia kulmia ja
varmista, että
seurantakamerasta on aina
selkeä näkymä
seurantarenkaisiin.
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Standardit ja varoitukset

14.1

Turvallisuus
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava Otoscan-laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Paikallisia viranomaismääräyksiä on myös aina noudatettava.

14.2

Symbolien määritelmät
Valmistaja

ISO 15223-1
Symboli 5.1.1

Ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan EU-direktiivien 90/385/EEC, 93/42/EEC ja 98/79/EC
mukaan.
Tästä käy ilmi myös valmistuspäivämäärä.
Seuraa käyttöohjeita

IEC 60601-1
Taulukko D.2 #10

Katso käyttöohjeesta
Osoittaa, että käyttäjän pitää tutustua käyttöohjeisiin.
ISO 15223-1
Symboli 5.4.3 ja
IEC 60601-1
Taulukko D.1 #11

Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
Tarkoittaa lääkinnällistä laitetta, jota ei tule käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut tai avattu.
ISO 15223-1 symboli 5.2.8

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä
Noudattaa lääkinnällisiä laitteita koskevaa direktiiviä 93/42/ETY.
93/42/ETY

Laite toimitetaan Yhdysvaltain markkinoille reseptillä myytäväksi
21 CFR osa 801.

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

§801.109(b)(1)

Lääkinnällinen laite
Osoittaa, että laite on lääkinnällinen laite.
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Sarjanumero
ISO 15223-1

Osoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka perusteella yksittäinen lääkinnällinen laite voidaan
tunnistaa.

Symboli 5.1.7

Tilausnumero/tuotenumero
Osoittaa valmistajan luettelonumeron, jonka perusteella lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.
ISO 15223-1
Symboli 5.1.6

Tyypin BF potilasosa

IEC 60601-1

Täyttää standardien IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 ja EN 60601-1:2006+A1:2013 tyypin BF
vaatimukset.

Taulukko D.1 #19

Kosteutta koskeva rajoitus
Osoittaa kosteusalueen, jossa lääkinnällistä laitetta voidaan turvallisesti käyttää.

ISO 15223-1
Symboli 5.3.8

Lämpötilaraja
Osoittaa lämpötilarajat, jossa lääkinnällistä laitetta voidaan turvallisesti käyttää.
ISO 15223-1
Symboli 5.3.7

Ilmanpainetta koskeva rajoitus
Osoittaa ilmakehän paineen, jossa lääkinnällistä laitetta voidaan turvallisesti käyttää.
ISO 15223-1
Symboli 5.3.9

Käytetään ohjelmiston näytöllä sen merkiksi, että seuranta ei tällä hetkellä toimi. Katso lisätiedot
käyttöoppaasta.
Huomio
ISO 15223-1

Osoittaa, että käyttäjän pitää katsoa käyttöohjeista tärkeät tiedot kuten varoitukset ja varotoimet,
joita eri syistä ei voi esittää itse lääkinnällisessä laitteessa.

Symboli 5.4.4 ja
IEC 60601-1
Taulukko D.1 #10
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Varoitus
Käytetään virheviesteissä, jos ohjelmisto ei toimi. Katso tarkat tiedot valintaikkunasta.
IEC 60601-1
Taulukko D.2 #2

Varoitus säteilystä
IEC 60825-1

TÄRKEÄÄ: Lasersäteilyä. Älä katso säteeseen. Luokan 2 lasertuote.
Vastaa standardin IEC 60825-1:2014 luokan 2 vaatimuksia.

Valmistettu

Valmistettu Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa
Valmistettu Malesiassa

Osoittaa, että laite on valmistettu Yhdysvalloissa.
Valmistettu Malesiassa
Osoittaa, että laite on valmistettu Malesiassa. (Vain lisävarusteet)

Valmistettu Tanskassa

Valmistettu Tanskassa
Osoittaa, että laite on valmistettu Tanskassa. (Vain lisävarusteet)
Sähkö- ja elektroniikkaromusta (WEEE) annetun direktiivin 2012/19/EU mukainen laite.

EN 50419

Kaikki elektroniikka- ja sähkölaitteet, akut ja paristot on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,
kun ne poistetaan käytöstä. Nämä vaatimukset koskevat koko Euroopan unionia. Näitä tuotteita ei
saa hävittää lajittelemattoman kaatopaikkajätteen mukana.
Voit palauttaa laitteen ja lisälaitteet Natus Medical Denmark ApS ille tai mille tahansa Natus
Medical Denmark ApS-jälleenmyyjälle. Voit myös ottaa yhteyden paikalliseen jäteyhtiöön, joka
kertoo lisää laitteiden hävittämisestä.
Katso koko Natus Medical Denmark ApS SER-ilmoitus ► 47

Viitestandardit

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Lääkinnälliset laitteet - Lääketieteellisten laitteiden etiketeissä, merkinnöissä ja toimitettavissa
tiedoissa käytettävät symbolit - Osa 1: Yleiset vaatimukset

•

BS EN 50419:2006: Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkinnät direktiivin 2002/96/EY (WEEE) 11 artiklan 2 kohdan
mukaisesti

SER-ilmoitus
Natus on sitoutunut täyttämään Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevat vaatimukset vuodelta
2014. Näiden määräysten mukaan sähkö- ja elektroniikkajäte on kerättävä erikseen asianmukaista käsittelyä ja
hyödyntämistä varten, jotta voidaan varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käytetään uudelleen tai sitä
kierrätetään turvallisesti. Tämän sitoumuksen mukaisesti Natus voi siirtää takaisinottoa ja kierrätystä koskevat velvoitteensa
eteenpäin, jollei muita järjestelyjä ole tehty. Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja alueellasi käytettävissä olevista
keräys- ja palautusjärjestelmistä osoitteessa www.natus.com
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja
aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä oikein. Siksi
loppukäyttäjillä on myös oma roolinsa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytön ja kierrätyksen varmistamisessa.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhdessä muiden jätteiden
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kanssa. Käyttäjien on käytettävä kunnallisia keräysjärjestelmiä tai valmistajien/maahantuojien takaisinottovelvoitteita tai
luvansaaneita jätteenkuljetusyrityksiä vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämiseen liittyviä haitallisia
ympäristövaikutuksia ja lisätäkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja
hyödyntämismahdollisuuksia.
Laite, joka on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetulla roskasäiliöllä, luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Yliviivattu
pyörillä varustettu roskakorisymboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää yhdessä
kaatopaikkajätteen kanssa, vaan se on kerättävä erikseen.

14.2.2

Varoitukset
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava oppaassa kuvattavien laitteiden ja ohjelmistojen
turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Paikallisia viranomaismääräyksiä on myös aina noudatettava.
1. Tämän luokan laitetta saa käyttää asuinrakennusta vastaavissa rakennuksissa, kun sitä käyttää terveydenhuollon
ammattihenkilö toimivaltansa puitteissa.
2. Tietojen luvattoman käytön riskin minimoimiseksi kirjaudu ulos järjestelmästä, ennen kuin jätät sen vartioimatta.
3. Käyttäjäryhmät: Audionomit, kuulolaitteiden jälleenmyyjät, korva-, nenä- ja kurkkulääkärit ja muu koulutettu
henkilökunta.Huomaa, että paikalliset määräykset voivat määrittää video-otoskopian käyttäjät eri tavoin. Paikallisia
määräyksiä on aina noudatettava.
4. Älä käytä laitetta muihin kuin Käyttötarkoitus-osiossa kuvattuihin tarkoituksiin. Älä esimerkiksi käytä laitetta sierainten,
silmien tai kurkunpään tutkimiseen.
5. Älä tuijota valonsäteeseen, äläkä suuntaa sitä kohti muiden silmiä. Se voi vaurioittaa silmiä.
6. IEC TR 62471-2: 2009 -standardin mukaan lamppujärjestelmä on vaararyhmässä 1, joka on alin riskiryhmä vapautetun
riskiryhmän jälkeen. Katseluohjelmaan liittyvän riskin minimoimiseksi järjestelmä on aina asennettava käyttöoppaan
ohjeiden mukaan.
7. Risti-infektion tai uudelleeninfektoitumisen estämiseksi mittapää on puhdistettava ja desinfioitava alkoholipyyhkeillä
aina potilaan vaihtuessa tai silloin, kun siirrytään skannaamaan toista korvaa.
8. Ole varovainen viedessäsi mittapäätä potilaan korvaan. Vaarana on, että korvakäytävän seinämä ja/tai tärykalvo
vaurioituvat. Älä käytä mittapäällä liiallista voimaa potilaan ulkokorvaan.
9. Laitteen näyttö voi kuumentua runsaassa käytössä. Älä kosketa näyttöpintaa yhtä minuuttia kauempaa.
10. Vahingossa aiheutuneet vauriot ja väärä käyttö voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan. Ota yhteys
toimittajaan, jolta saat lisäohjeita.
11. Älä käytä laitetta, jos mittapäässä on mitään vaurioiden merkkejä.Ota yhteys laitteen toimittajaan.
12. Jos laite on pudonnut, palauta se jälleenmyyjälle turvallisuustarkastusta varten.
13. Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan
laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi
yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta.
14. Älä koskaan pura laitetta Otoscan. Ota yhteys laitteen toimittajaan. Vain valtuutetut henkilöt saavat tarkastaa ja huoltaa
Otoscann sisäisiä osia.
15. Kehotamme asentamaan laitteen ympäristöön, jossa staattisen sähkön määrä on minimoitu. Esimerkiksi antistaattisen
kokolattiamaton käyttö on suositeltavaa.
16. Älä säilytä tai käytä laitetta lämpötilassa ja ilmankosteudessa, joka ylittää teknisissä tiedoissa ja kohdassa Varastointi ja
käsittely annetut arvot.
17. Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi vahingoittaa
instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.
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18. Älä käytä laitetta syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa ympäristössä.
19. Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa Käyttötarkoitus
kerrottuihin tarkoituksiin.
20. Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään identtisiä
järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa.
21. Ei ole suositeltavaa pinota laitetta muiden laitteiden kanssa tai sijoittaa sitä huonosti tuuletettuun tilaan, koska se voisi
vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Jos se pinotaan toisen laitteen kanssa tai sijoitetaan toisen laitteen viereen, pitää
varmistaa, että laitteen toiminta ei kärsi.
22. Ei-toivottua häiriöääntä voi esiintyä, jos laite altistuu vahvalle radiokentälle. Tällainen melu voi häiritä laitteen
toimintaa. Monet sähkölaitteet kuten matkapuhelimet voivat saada aikaan radiokentän. Suosittelemme rajoittamaan
näiden laitteiden käyttöä Otoscanin läheisyydessä.
Emme myöskään suosittele, että laitetta käytetään sellaisten laitteiden läheisyydessä, jotka ovat herkkiä
sähkömagneettisille kentille.
23. Muutokset tai muokkaukset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat viedä käyttäjältä oikeuden käyttää laitetta.
24. Otoscan-laitteen radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaisia, eivätkä ne todennäköisesti aiheuta häiriöitä läheisissä
elektroniikkalaitteissa. Otoscan-laitteen läheisyyteen asetetut laitteille voi kuitenkin tulla kielteisiä vaikutuksia tai
niiden toiminta voi heikentyä.
25.

Kun sähköistä lääkintälaitetta kootaan, kokoamisesta vastaavan henkilön on huomattava, että muut laitteet,
jotka eivät täytä samoja turvallisuusvaatimuksia kuin tämä laite (kuten PC ja/tai tulostin), voivat heikentää
järjestelmän yleistä turvallisuustasoa. Laitteiden tulee noudattaa UL/IEC 60950 -standardia.

26.

Seuraavat kohdat tulee huomioida, kun valitaan laitteeseen kytkettäviä varusteita:
•

Kytkettyjen laitteiden käyttö potilasympäristössä

•

Todiste siitä, että kytketyt laitteet on testattu standardien IEC60601-1 ja/tai IEC60601-1-1 ja UL60601-1
ja CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90 mukaisesti.

27. EN 60601-1-1-standardin noudattamiseksi tietokone ja tulostin tulee sijoittaa asiakkaan ulottumattomiin, eli vähintään
noin 1,5 metrin etäisyydelle.
28. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista ongelmista on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan tai sen EU-jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.
29. Laite voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten mukaan.
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15

Tekniset tiedot
Järjestelmävaatimukset
•

Internet-yhteys. Suositeltu latausnopeus: 2 Mbit

•

Sisältää erityisesti sovelluksen käyttöön tarkoitetun kannettavan tietokoneen seuraavin määrityksin:

Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Professional

Grafiikkasuoritin

Erillinen grafiikkakortti, jossa vähintään 2 Gt muistia

Prosessori

Väh. neliydin, 8-logiikkaytimet (laitteiston säikeet)

Muistia yhteensä

Väh. 8 Gt

Näyttö

Väh. 13” enint. 15” Full HD (1920x1080) ei kosketus

WiFi-sovittimet

Dual Band Wireless- b/g/n/ac

Kiintolevy

min 156 Gt SSD-asema

Tyyppi
Otoscan-skanneri on tyyppiä 1093 Natus Medical Denmark ApS:ltä.

Skannausjärjestelmä
Skannaustilat

- Korvakäytävän rengasskannaus käyttäen 360°:n sinistä LED-valoa
- Pinnan viivaskannaus käyttäen sinistä viivalaseria
- Konkan rengasskannaus käyttäen 360°:n sinistä LED-valoa

Mittapään distaalihalkaisija

3,20 mm (0.13 tuumaa)

Mittapään pituus

30 mm (1.18 tuumaa)

Tarkkuus

Vähintään 80 % pinta-alasta on ±200 μm:n kolmiulotteisen
renderöintitoleranssin sisällä, kun skannataan CMM-todennetun mekaanisen
artefaktin pintaa, jonka kaaret muistuttavat korvaa.

Laitteen näyttö
Koko

4 tuumaa

Tyyppi

Väri, TFT, LED-taustavalo

Tarkkuus

480 x 800 pistettä

Käyttötapa

Kapasitiivinen kosketusnäyttö

Skannerin virtalähde

50

Syöttöteho

5 V USB 3.0

USB-pistoke

USB 3.0, tyyppi A
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Varastointi ja käsittely
Säilytyslämpötila

-20...+60 ºC (-4...+140 ºF)

Suhteellinen kosteus

< 90 %, kondensoimaton

Ilmanpaine

500 hPa - 1060 hPa

Käyttöympäristö
Lämpötila

+10–+30 ºC (+50–+86 ºF)

Suhteellinen kosteus

30 % - 75 %, kondensoitumaton

Ilmanpaine

600 hPa - 1060 hPa

Oleellinen suorituskyky
Otoscan-laitteella ei ole oleellista suorituskykyä.

Standardit
Potilasturvallisuus

IEC 60601-1:2005+A1:2012, tyyppi BF.
Sovellettuja osia ovat skannerin mittapää ja kotelo.

15.1

Laserturvallisuus

Vastaa standardin IEC 60825-1:2014 luokan 2 vaatimuksia.

Lampun turvallisuus

IEC 62471:2006
Lamppujen ja valaisinjärjestelmien fotobiologinen turvallisuus

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)

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

Lisävarusteet
Vakiovarusteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saa paikalliselta jälleenmyyjältä.

15.2

Varusteen nimi

Osanumero

1093, koulutuspaketti, täydellinen

8-61-20000

1093, työpöytäteline

8-61-20100

1093, HS3-pääpanta

8-61-22000

1093, kannettava tietokone, jossa
valmiiksi asennettu ohjelmisto

8-35-49800-XX

1093, alkoholipyyhkeet, 70-prosenttinen
isopropyyli

8-62-48100

Käyttöopas

7-50-14200-XX

Huomautuksia sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)
•

Otoscan on osa sähköistä lääkintälaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset. Tästä syystä tässä
asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

•

Kannettavat korkeataajuusviestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, saattavat häiritä Otoscan toimintaa.
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IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
Otoscan on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen Otoscan käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

Yhteensopivuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

Otoscan käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset

CISPR11

häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville
elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt

Luokka B

CISPR11
Harmoniset päästöt IEC

Otoscan sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien asuinrakennukset ja tilat, jotka
on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

Ei sovelleta

61000-3-2
Jännitteen vaihtelut/välkyntä Ei sovelleta
IEC 61000-3-3

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
Otoscan on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen Otoscan käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Sähköstaattinen purkaus

+/- 8 kV liitin

+/- 8 kV liitin

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista

(ESD)

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

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

laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja,

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

ilman suhteellisen kosteuden pitää olla vähintään 30 %.

Nopeat transienttipurskeet

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

Ylijännite

+/- 1 kV johdo(i)sta

IEC 61000-4-5

johtoon/johtoihin

tai sairaalaympäristön virtaa.
Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
tai sairaalaympäristön virtaa.

+/- 2 kV johdo(i)sta
maadoitukseen
+/- 2 kV DC ottojohdo(i)sta
maadoitukseen
+/- 1 kV DC ottojohdo(i)sta
johtoon/johtoihin
+/- 2 kV I/O-johto/johdot
maadoitukseen
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Jännitekuopat, lyhyet

0 % U T; 0,5 kierrosta

katkokset ja jännitteen

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
tai sairaalaympäristön virtaa. Jos Otoscan käytön on

vaihtelut ottojohdoilla

315° kulmassa

oltava jatkuvaa myös verkkovirran katkojen aikana,

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 kierros

suositellaan, että Otoscan saa virtansa

ja

keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

70 % U T; 25/30 kierrosta
Yksivaiheinen: 0° kulmassa
Jännitekatkokset

0 % U T; 250/300 kierrosta

Ei vastaavia portteja

30 A/m

Ei vastaavia portteja, joihin tämä

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista

voisi vaikuttaa

tyypilliselle sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai

ottojohdoilla
IEC 61000-4-11
Verkkotaajuus
(50/60 Hz) magneettikenttä
IEC 61000-4-8

sairaalaympäristössä.
Jos havaitaan negatiivisia vaikutuksia mittauksiin, vaihda
laitteen Otoscan sijaintia

U T on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille ammattimaisen terveydenhuollon käyttöympäristössä
Otoscan on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen Otoscan käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Johtuva radiotaajuus

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz–80 MHz

150 kHz–80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-taajuusalueet

ISM-taajuusalueet

Säteilevä radiotaajuus

3 V/m (terveydenhuollon

10 V/m

IEC 61000-4-3

ammattikäyttöön)
10 V/m (kotikäyttöön)

80 MHz - 2,7 GHz

80 MHz - 2,7 GHz
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Läheisyyskentät

27 V/m

27 V/m

Erotusetäisyyden Otoscan:n elektronisten osien ja

radiotaajuisesta

386 MHz

386 MHz

langattoman radiotaajuuslaitteen välillä on oltava

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

langattomasta viestinnästä
IEC 61000-4-3

vähintään 30 cm (11,8 tuumaa).

Huomautus: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde
kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja
ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
Otoscan on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen Otoscan käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

Yhteensopivuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

Otoscan käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset

CISPR11

häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville
elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt

Luokka B

CISPR11
Harmoniset päästöt IEC

Otoscan sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien asuinrakennukset ja tilat, jotka
on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

Vaatimustenmukainen

61000-3-2
Jännitteen vaihtelut/välkyntä Vaatimustenmukainen
IEC 61000-3-3

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
Otoscan on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen Otoscan käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
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+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV liitin

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

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

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

Nopeat transienttipurskeet

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

Ei vastaavia portteja

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

Ylijännite

+/- 1 kV johdo(i)sta

IEC 61000-4-5

johtoon/johtoihin

Sähköstaattinen purkaus
(ESD)
IEC 61000-4-2

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista
laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja,
ilman suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30 %.
Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
tai sairaalaympäristön virtaa.

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
tai sairaalaympäristön virtaa.

+/- 2 kV johdo(i)sta
maadoitukseen
Jännitekuopat, lyhyet

<5 % U T (>95 % kuoppa U T) 0,5

katkokset ja jännitteen

kierrokselle

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
tai sairaalaympäristön virtaa. Jos Otoscan käytön on

vaihtelut ottojohdoilla

40 % UT (60 % kuoppa U T) viidelle

oltava jatkuvaa myös verkkovirran katkojen aikana,

IEC 61000-4-11

kierrokselle

suositellaan, että Otoscan saa virtansa

70 % U T (30 % kuoppa U T) 25

keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

kierrokselle
<5 % U T (>95 % kuoppa U T) viiden
sekunnin ajan
Verkkotaajuus

3 A/m

3 A/m

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista

(50/60 Hz) magneettikenttä

tyypilliselle sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai

IEC 61000-4-8

sairaalaympäristössä.
Jos havaitaan negatiivisia vaikutuksia mittauksiin, vaihda
laitteen Otoscan sijaintia

U T on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä
Otoscan on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen Otoscan käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso

Otometrics - Otoscan
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Johtuva radiotaajuus

3 V rms (ei elämää tukeva laite)

3 V rms

Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintävälineitä

IEC 61000-4-6

150 kHz–80 MHz

150 kHz–80 MHz

ei saa käyttää lähempänä mitään laitteen Otoscan osaa
kaapelit mukaan lukien kuin suositusetäisyys, joka on
laskettu lähettimen taajuuteen sovellettavasta yhtälöstä.
Suositusetäisyys:
d = 1,2
d = 1,2

80 MHz - 800 MHz

d = 2,3

80 MHz - 2,5 GHz,

jossa P on lähettimen maksimilähtöteho watteina (W)
Säteilevä radiotaajuus

3 V/m (ei elämää tukeva laite)

3 V/m

lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan, ja d on

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,5 GHz

80 MHz – 2,5 GHz

suositeltu erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien
kenttävoimakkuudet sähkömagneettisen
asennustutkimuksen a mukaan eivät saa ylittää kunkin
taajuusalueen vaatimustasoa. b
Tällä symbolilla merkityn laitteen läheisyydessä voi
esiintyä häiriöitä:

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FMradiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien
sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos tiloissa, joissa Otoscan-laitetta käytetään,
mitatut kenttävoimakkuudet ylittävät yllä annetut radiotaajuuden suositusrajat, Otoscan-laitetta on tarkkailtava normaalin käytön varmistamiseksi. Jos
epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimenpiteet kuten Otoscan-laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen paikkaan saattavat olla tarpeen.
b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz - 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Suositusetäisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja Otoscan-laitteen välillä
Otoscan on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai Otoscan-laitteen käyttäjä
voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja laitteen
Otoscan välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti.
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Lähettimen maksiminimellisottoteho

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan,

W

m
150 kHz–80 MHz

80–800 MHz

800 MHz–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

10

3.8

3.8

7.3
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100

12

12

23

Muiden kuin yllä esitetyille maksimivirroille mitoitettujen lähettimien suositusetäisyys metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen lähettimen taajuudelle
sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen maksiminimellisulostulovirta watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Muut viitteet
Käyttöoppaan viimeisin versio on luettavissa Otoscan PC:n työpöydältä.
Lisätiedot Otocloud-verkkosovelluksesta, ks. Otocloud-käyttöopas.
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Valmistaja
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Tanska
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Valmistajan vastuu
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja tai
valmistajan valtuuttama henkilö.

•

sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset.

•

laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien laitteiden
käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
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