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1

Bevezetés
A teljes körű Otoscan fülszkennelési megoldás új, biztonságos, egyszerű lehetőséget kínál a fülillesztékek vagy fülbe
helyezhető egyedi eszközök gyártásához felhasználható digitális lenyomatok létrehozására.
Kiküszöböli a hagyományos szilikonlenyomatokkal kapcsolatos klinikai aggodalmakat, úgymint a páciens veszélyeztetését és
diszkomfortját, valamint a következetlen eredményeket.
Az Otoscan elsődleges funkciója fülbe helyezhető egyedi eszközök gyártásához használható digitális 3D szkennelések
készítése a páciens hallójáratáról és fülkagylójáról. A szkennelőszoftver a 3D modellezéshez közvetlenül felhasználható
képfájlokká alakítja a szkenneléseket. A szkennelési folyamat során a szkenner videootoszkópos vizsgálattal könnyíti meg a
felhasználó számára a szkennelési navigációt a páciens fülében. Lásd Felhasználási terület ► 5.

A szkenner és a szoftver
A szkennert a speciális számítógépre telepített Otoscan Session Manager szoftverrel kell használni.
Az Session Manager szinkronizálja az adatokat az online Otocloud alkalmazással, amelyből elérhetők és jegyzetekkel láthatók
el a páciensekről készült szkennelések, majd személyre szabott megrendelésként elektronikusan elküldhetők a gyártók vagy
fülilleszték-laboratóriumok részére.

1.1

Az Otoscan rendszer
Az Otoscan rendszert a következők alkotják:
•

Speciális laptop előre telepített Otoscan szoftverrel

•

Kézi szkenner

•

Dokkoló a szkenner biztonságos lehelyezésére

•

Headset a fül és a hallójárat pontos megcélzásához szkenneléskor

•

Oktatókészlet a szkennelés technikájának gyakorlásához (opcionális)

A rendszer egyes elemeinek leírása a további fejezetekben olvasható.

Ábra 1

Az Otoscan készlet

A. Az asztali dokkolóba helyezett szkenner
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B.

Headset
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1.2

A kézikönyv ismertetése
Olvassa el a Felhasználói kézikönyvet
Mielőtt páciens szkennelésére használná a szkennert, olvassa el a jelen Felhasználói kézikönyvet.
Ahol szükséges, a követendő eljárás megtalálható a fejezet elején, az egyes lépések részletes leírása pedig az eljárás utáni
fejezetekben olvasható.
A felhasználói dokumentumok ingyenes, nyomtatott példányáért forduljon az Natus Medical Denmark ApS céghez
(www.natus.com).

A Figyelmeztetés, Vigyázat és Megjegyzés használata
A szoftver és az eszköz biztonságos és helyes használatára vonatkozó figyelemfelhívás érdekében a kézikönyvben a következő
figyelmeztető kijelentések szerepelnek:

Figyelem • Azt jelzi, hogy fennáll a halál vagy súlyos sérülés veszélye a felhasználó vagy a páciens számára.

Vigyázat • Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a páciens sérülésének veszélye, illetve az adatok vagy a készülék
károsodásának veszélye.

Megjegyzés • Azt jelzi, hogy különös figyelmet kell tanúsítani.

A képernyőelemek szedése a Felhasználói kézikönyvben
A kiválasztandó menüket, ikonokat, funkciókat félkövéren szedjük, például:
„A folyamatban lévő szkennelést bemutató példánkban az aktiváló a Szünet gombot aktiválja.”
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Felhasználási terület
A Otoscan nagyított képpel szolgál a külső hallójárat és a dobhártya vizsgálatához, és biztosítja a külső hallójárat
megvilágítását a vizsgálathoz.
A Otoscan képfájlt hoz létre a külső hallójárat topológiás méréséről, és a hallásszakértő rendelkezésére bocsátja azt.

2.1

Alkalmazási terület
A szkenner és a Session Manager elsődleges rendeltetése digitális háromdimenziós (3D) lenyomatok (szkennelések)
készítése a páciens egyik vagy mindkét füléről fülillesztékek vagy testreszabott hallókészülékek gyártásához.
A 3D lenyomat testreszabott zajvédelmi fülhallgatók, füldugók és úszáshoz való füldugók gyártásához is felhasználható.

Otometrics - Otoscan
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A termék másodlagos rendeltetése a videootoszkópia. Ez a funkció főként arra szolgál, hogy segítse a felhasználót a
szkennelés navigálásában a páciens fülében.

2.2

Fizikai működési elv
Az Otoscan szkenner kék fénygyűrűt vagy -vonalat vetít a szondáról a hallójárat vagy a külső fül felületére. Ezt a projekciót
egy komplex kamerarendszer segítségével 3D koordinátákká alakítja.
A szondát a fül felületei felett mozgatva, 3D modell jön létre. A kamerarendszer egyúttal lehetővé teszi a kezelő számára a
szonda navigálását a fehér fénnyel megvilágított hallójáratban.
A felhasználó a közvetlenül annak kijelzőjéről kezelheti a kézi szkennert.
A szkenner átmeneti használatra szolgál.

2.3

Tervezett felhasználói profil
Audiológusok, hallókészülék-kereskedők, fül-orr-gégészek és egyéb képzett szakemberek. Felhívjuk figyelmét, hogy a helyi
előírások ettől eltérően határozhatják meg a videootoszkóp felhasználói körét. A helyi előírásokat minden esetben szem
előtt kell tartani.

2.4

Tervezett betegpopuláció
Az Otoscan alkalmazása 18 éves vagy ennél idősebb páciensek esetében javallott a külső hallójárat vizsgálatára.

2.5

Az eszköz tervezett használata során érintett testrész vagy szövettípus
A páciens külső füle az egyetlen testrész, amelynek a szkennelésére az eszköz szolgál.

2.6

Ellenjavallatok
Figyelem • Ha a páciensnek súlyos diszkomfortérzése van a szkennelési eljárás során, akkor állítsa le a folyamatot.

Vigyázat • Szkennelés előtt kifejezetten ajánlott hagyományos vagy speciális videootoszkóppal végzett otoszkópos
vizsgálattal felmérni a külső fül állapotát.
– Fülzsír legfeljebb olyan mennyiségben lehet jelen, ami nem zavarja a szkennelési folyamatot.
– Ha túl nagy mennyiségű fülzsír van jelen, akkor ne szkennelje a fület, illetve tisztítsa meg a szkennelés előtt.
– Ellenőrizze, hogy a páciens fülében nincs visszamaradt folyadék tisztítás vagy a fülzsír eltávolítását követően.

Figyelem • Ellenjavallatok – ne végezzen szkennelést a páciensen a következő esetekben:
– Ha a fül váladékozik vagy fertőzés jeleit mutatja
– Ha a fül a közelmúltban sebészeti beavatkozáson esett át
– Ha a hallójárat el van záródva, illetve közepes mennyiségű fülzsír van jelen, ami zavarja a szkennelési folyamatot
– Ha a páciens nem együttműködő
– Ha a páciens a feje és/vagy a teste ellenőrizhetetlen vagy akaratlan mozgása miatt nem tud mozdulatlan maradni a
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szkennelési
folyamat során
– Ha a páciens kórtörténetében szerepelnek rohamok, fejgörcsök vagy egyéb érzékenység a villogó fényre
– Ha a páciensnek súlyos diszkomfortérzése van az eljárás során

3

Kicsomagolás
1. csomag: Laptop

Ábra 2

2. csomag: Szkenner és headset

Opcionális: Oktatókészlet

Az Otoscan készlet és az opcionális oktatókészlet

A számítógép kicsomagolása
•

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és tegye el az összes kábelt és komponenst, az útmutató anyagokat is
beleértve.

•

A mellékelt információs lapot tartsa elérhető helyen. Az esetleges későbbi felhasználóknak szükségük lehet a leírásra a
számítógép elindításához és a jelen felhasználói kézikönyv megtalálásához.

A szkenner, a dokkoló és a headset kicsomagolása

Megjegyzés • Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne feledje, hogy a szondacsúcs törékeny!
Legyen különösen körültekintő a szkennert a dokkolóhoz rögzítő szalag eltávolításakor és a szabaddá váló szkenner
mozgatásakor.

•

Amikor nem használja a szkennert, mindig helyezze a dokkolóba a szondacsúcs védelme érdekében.

A berendezés sérülésmentességének ellenőrzése

Vigyázat • Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e.
Amennyiben a berendezés sérült, ne helyezze üzembe azt. Segítségért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Otometrics - Otoscan
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Ábra 3

A sérülés megelőzése érdekében mindig a dokkolóban tartsa a szkennert, amikor nem használja!

A rakjegyzék ellenőrzése
•

A rakjegyzék alapján ellenőrizze, hogy minden szükséges komponenst és tartozékot megkapott-e. Ha a csomagja
hiányos, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

A csomagolás tárolása későbbi használatra
•

3.1

Minden csomagolóanyagot őrizzen meg, mivel az eredeti csomagolás sérülés elleni védelmet biztosít szállításkor,
például ha éves kalibráció-ellenőrzésre vagy szervizelésre küldi a szkennert.

Az Otoscan egységek tárolása
Az Otoscan készülékek tárolásához tartsa szem előtt az alábbi iránymutatásokat:
•

Az Otoscant és a tartozékokat a berendezés sérülésének megelőzése érdekében a mellékelt dobozokban kell tárolni.

•

Az Otoscant és a tartozékokat száraz környezetben kell tárolni. Lásd a Műszaki specifikációk ► 52 részt is.

4

Ismerkedés az Otoscannal

4.1

Az Otoscan számítógép
A számítógép kizárólag az Otoscan folyamatainak céljára szolgál. Használat közben áramellátást biztosít a szkenner számára, a
telepített Session Manager pedig vezérli a szkennert és egy helyi adatbázisban tárolja a szkennelési folyamatból nyert
adatokat.
Online állapotban a helyi páciens-adatbázis szinkronizálódik egy másik adatbázissal, amely az online Otocloud alkalmazás
része.

Telepítési eljárás
1. Helyezze a számítógépet egy megfelelő helyre. (Lásd alább.)
2. Helyezze áram alá a számítógépet: csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. (Lásd alább.)

A számítógép beállítása
•

8

Helyezze a számítógépet megfelelő asztalfelületre úgy, hogy elegendő hely maradjon mellette a szkenner számára.
Ügyeljen rá, hogy semmi ne zárja el a számítógép szellőzőnyílásait.
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•

Mérlegelje a számítógép olyan elhelyezését, hogy a páciens jól lássa a képernyőt, és így figyelemmel kísérhesse a
szkennelés folyamatát.

Az Otoscan Session Manager és valamennyi szükséges tartozék gyárilag telepítve van a számítógépre.
Használat előtt a számítógépet vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni. Lásd Csatlakoztatás az
internethez ► 9.
A bejelentkezés a helyi Otoscan-rendszergazda által rendelkezésre bocsátott bejelentkezési név és jelszó megadásával
történik.
Az Otoscan szoftver egységeinek használatát illetően lásd a következő fejezeteket:
•

Bejelentkezés a rendszerbe ► 16.

•

A páciensfelvételek kezelése ► 18.

•

A szkennelési munkamenet ► 25.

•

A páciensek és szkennelések kezelése az Otocloudban ► 38.

A számítógép áramellátása
1. Dugja be a külső tápellátás csatlakozóját a számítógép Power (tápellátás) aljzatába.
2. Dugja be a hálózati áramforrás csatlakozódugóját közvetlenül egy háromerű, földelt AC hálózati aljzatba.

Működés akkumulátorról
Szükség esetén a számítógép rövid ideig a beépített akkumulátorról is működtethető, ezután azonban egy elektromos
aljzathoz csatlakoztatva fel kell tölteni. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne hagyja teljesen
lemerülni a számítógépet.

További útmutatás
A számítógép elektromos csatlakoztatásához és általános funkcióinak használatához a számítógéphez mellékelt gyártói
kézikönyv szolgál útmutatással.

4.2

Csatlakoztatás az internethez
A számítógép Ethernet-kábellel vagy vezeték nélküli (Wi-Fi) kapcsolattal csatlakoztatható az internethez.

Kapcsolódás vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz
1. Az elérhető vezeték nélküli hálózatok listájának megjelenítéséhez kattintson a hálózat ikonra az értesítési területen, a
számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában.
2. Keresse meg hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván, és kattintson a nevére. Ha olyan hálózatról van szó, amelyet ismer,
és amelyhez rendszeresen kapcsolódni fog, akkor a következő lehetőséget is jelölje be: Automatikus csatlakozás.
Ezután kattintson a Csatlakozás gombra.
3. Miután a Csatlakozás gombra kattint, a Windows megvizsgálja a vezeték nélküli hálózat biztonsági beállításait. Ezután a
biztonsági kulcsot fogja kérni.
4. A vezeték nélküli hálózat által igényelt biztonsági kulcs (jelszó) megadása kattintson a Tovább gombra.

Kapcsolódás vezetékes hálózathoz
1. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a számítógép hálózati adapteréhez.
2. A hálózati kapcsolatnak automatikusan létre kell jönnie.

Otometrics - Otoscan
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Megjegyzés • A hálózati kapcsolat létrehozásához és fenntartásához a hálózati rendszergazda nyújthat segítséget.

4.3

Az Otoscan dokkoló

Ábra 4

A sérülés megelőzése érdekében mindig a dokkolóban tartsa a szkennert, amikor nem használja!

A dokkoló a szkenner biztonságos lehelyezésére szolgál, amikor a készülék nincs használatban. A dokkoló belső hátfalán
pontminta található. A szkenner minden szkennelés előtt ennek a mintának a használatával öntesztet végez a működése
ellenőrzésére.

4.4

A szkenner
A szkenner beépített lézerekkel és kamerákkal rendelkező speciális eszköz. Lásd Fizikai működési elv ► 6.
A páciensheadset hivatkozási pontként szolgál a teljes szkennelési folyamathoz. Lásd A headset ► 15.
A szkennelés során a szonda két oldalán elhelyezett két kamera folyamatosan nyomon követi a headset pozícióját a
szkenner által gyűjtött 3D adatokhoz képest. A rendszer ennek köszönhetően pontos 3D modellt tud létrehozni a
hallójáratról és a fülkagyló szükséges részeiről. Lásd A szkenner komponensei ► 11, Ábra 5 és Ábra 6.

Vigyázat • A szkenner szondacsúcsa törékeny. A sérülés megelőzése érdekében mindig a dokkolóban tartsa a szkennert,
amikor nem használja!

4.4.1

A szkenner csatlakoztatása
Figyelem • Az Otoscan rendszert mindig az Otoscan Felhasználói kézikönyvében foglalt utasításoknak megfelelően kell
telepíteni.

A szkennert teljesen összeszerelt állapotban szállítjuk, csupán a kábeleket kell csatlakoztatni.
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Vigyázat • A szkenner és a számítógép összekapcsolásához mindig a mellékelt USB-kábelt használja.

•

Csatlakoztassa a szkenner USB-kábelét az egyik USB-porthoz a számítógép oldalán.

Figyelem • A szkennert az Otometrics által rendelkezésre bocsátott zárolt laptopon kívül semmilyen egyéb
számítógéphez nem szabad csatlakoztatni. Az Otoscan Session Manageren, az Otocloudon és az oktatószoftveren kívül
semmilyen egyéb szoftverrel nem szabad megkísérelni a használatát.

Helyezze a dokkolót és a szkennert a számítógép mellé
•

4.4.2

A szkennert hagyja a dokkolóban, és helyezze a készletet stabil felületre a számítógép mellett.
Válasszon egy helyet, ahol jól hozzáfér a dokkolóba helyezett szkennerhez.
Arról is gondoskodjon, hogy a szkennelési munkamenet során jól lássa a számítógép képernyőjét. Ez hasznos lesz abban
az esetben, ha szünetet tart a szkennelt kép kiértékelésére, amennyiben azt nagyobb képernyőn szeretné látni,
valamint a szkennelési munkamenet befejezésekor.

A szkenner komponensei
Az alábbiakban a szkenner egyes komponenseinek leírását olvashatja, amelyek együttműködnek a 3D-szkennelések
létrehozásában. A komponenseket a szonda, illetve az érintőképernyő oldaláról nézve mutatjuk be.

Otometrics - Otoscan
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A szkenner komponensei – a szonda oldaláról nézve
A. Nyomonkövető kamerák
A szonda két oldalán elhelyezett kamerák a páciens által
viselt headset nyomonkövető gyűrűjét észlelik. A
kamerák nyomon követik a szkenner helyzetét a páciens
füléhez képest. A megfelelő működéshez a kameráknak
akadálytalanul rá kell látniuk a nyomonkövető gyűrűre.
B.

Gyűrűs lézer
A szonda (Ábra 6 ► 13, E) csúcsa körüli szkennelésre
szolgál. Szkennelhető a segítségével a hallójárat
(Hallójárati gyűrűs módban), illetve a fülkagyló íves
részei, úgymint a helix, a concha oldalfalai és az
intertragalis bevágás (Concha gyűrűs módban).

C.

Vonalas lézer
Vízszintes síkban szkenneli a szondacsúcs előtti részeket
(Fülkagyló vonalas módban), a vonalkódolvasóhoz
hasonlóan. A fülkagyló sík részeinek – úgymint a concha
mélyedés, a bordák és a concha peremének –
szkennelésére szolgál.

Ábra 5
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D. Aktiválógomb
A készülék aktuális státuszának megfelelően
kiválasztható a segítségével a leggyakoribb következő
művelet. Ha több művelet is lehetséges, a leggyakoribb
közülük kiemelve jelenik meg a képernyőn. Például az
aktiváló segítségével beállítható a mélységmérő és
elindítható a szkennelés. Szkennelés közben az aktiváló
megnyomásával szüneteltetheti a folyamatot.

Otometrics - Otoscan
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A szkenner komponensei (folytatás) – az érintőképernyő oldaláról nézve
E. Szonda
A szonda a szkenner hallójáratba vezethető része.
Rendelkezik világítással, videootoszkóp-kamerával és gyűrűs
lézeres szkennerrel. A szonda törékeny; ha nem helyezi
vissza a készüléket a dokkolóba, amikor nem használja, a
szonda eltörhet.
F. Státuszjelző
Az Otometrics logójának színe a szkenner státuszát jelzi. A
zöld fény azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva és
üzemkész. Lásd alább a Jelmagyarázat: státuszjelző színek
szakaszt.
G. Érintőképernyő
A készülék érintőképernyővel rendelkezik. Ez a szkennelési
folyamat során használt elsődleges kezelőfelület, amely az
aktiválóval együtt használható. A képernyőn az eljárás
valamennyi aspektusa látható, beleértve a 3D szkennelési
képet, a videootoszkóp nézetét, a mért mélységet és az
üzeneteket.

Ábra 6

A kézi szkenner az érintőképernyő oldaláról
nézve

Jelmagyarázat: státuszjelző színek
Zöld:

Üzemkész/készenlét

Kék:

A szkenner aktív, vagy szkennelési módban van headset-nyomkövetéssel

Sárga:

A szkenner szkennelési módban van, de a nyomkövetés megszakadt
Végrehajtandó művelet: Korrigálja a szkenner helyzetét a nyomonkövető gyűrűhöz képest.

Narancssárga: Mélység miatti figyelmeztetés vagy bármilyen hibaállapot.
Végrehajtandó művelet: Hárítsa el a hibát.

4.4.3

A szkenner be- vagy kikapcsolása
A szkenner bekapcsolása
A szkenner áramellátását a számítógép vezérli. Ez annyit tesz, hogy a szkenner automatikusan bekapcsol, ha a Session
Managerben szkennelést indít egy páciensfelvételből. Lásd A 3D szkennelés megkezdése ► 25.
A Session Manager megnyitásához regisztrált felhasználónév és jelszó szükséges. Lásd Bejelentkezés a rendszerbe ► 16

Figyelem • Ne nézzen bele a lézerbe, és ne irányítsa azt mások szemébe. Károsodhat a szem.

A szkenner kikapcsolása
A szkenner rövid idővel a szkennelési munkamenet befejezése után automatikusan kikapcsol.

Otometrics - Otoscan
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Megjegyzés • Ha használat közben véletlenül kihúzza a szkennert a számítógépből, akkor a szkenner kikapcsol, a
szkennelési alkalmazás azonban nem. Csatlakoztassa újra a szkennert, és folytassa a szkennelési munkamenetet.

4.4.4

Az Otoscan aktiválójának és érintőképernyőjének használata
Kezelési módszerek
A szkenner vezérlésének javasolt módja az érintőképernyő és aktiváló használata.

Az érintőképernyő használata
Szkenneléskor a szkenner érintőképernyőjén a számítógép képernyőjének tükrözése látható. Ennek köszönhetően a
szkennert az érintőképernyőről kezelheti, miközben a számítógép képernyőjén láthatja a részleges vagy kész szkennelés
nagyobb nézetét. A szkenneren végrehajtandó kiválasztásokat szükség esetén a számítógép képernyőjén is elvégezheti a
számítógép egere vagy érintőpárnája segítségével.

Vigyázat • Aktív használat során az Otoscan érintőképernyője felforrósodhat. Ne érintse a kijelző felületét 1 percnél
hosszabban.

Az aktiváló használata
Az Otoscan aktiválója a készülék markolatán található. Lásd A szkenner komponensei ► 11, D pont. Az aktiváló segítségével
a felhasználó elindíthatja vagy szüneteltetheti a szkennelést, illetve a szkennelési folyamat következő lépésére ugorhat. Az
aktiváló megnyomásával mindig az érintőképernyőn látható gombot választja ki. Ha több gomb áll rendelkezésre, akkor az
ezután kiválasztandó gomb kiemelve jelenik meg a képernyőn. Általános esetben a képernyő kijelölt gombjai a normál
szkennelési eljáráson vezetik végig a felhasználót.
A folyamatban lévő szkennelést ábrázoló Ábra 7 esetében az aktiváló a Szünet gombot aktiválja.

Ábra 7
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Folyamatban lévő szkennelés. Ekkor a Szünet gomb az egyetlen kiválasztható lehetőség.
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4.5

Tartozékok
A tartozékok kicsomagolása
Csomagolja ki a headsetet és (ha van) az opcionális oktatókészletet, és helyezze őket a szkenner mellé.

4.5.1

A headset
Szkennelés előtt fel kell helyezni a headsetet a páciens
fejére. Ez elengedhetetlen a szkennelési eljáráshoz, mivel a
headset nyomonkövető gyűrűje referenciapontként szolgál a
szkenner két kamerája számára, amelyek a szkennelés során
nyomon követik a fül pontos helyzetét.
Ezért a sikeres szkennelés érdekében rendkívül fontos, hogy a
headset megfelelően legyen felhelyezve, és a szkennelés
végéig ne mozduljon el a helyéről. Lásd A headset
felhelyezése ► 23.
A megfelelő elhelyezés megkönnyítése érdekében a headset
csak egy fül szkennelésére szolgál. A másik fül szkenneléséhez
(ha szükséges) helyezze át a headsetet a másik fülre. Ez az
eljárás bizonyult a leghatékonyabbnak és tartósan pontosnak a
két szkennelés elvégzéséhez.

Ábra 8

4.5.2

Megfelelően felhelyezett headset – a fül a nyomonkövető gyűrű közepén van

Oktatókészlet
Képzés céljára opcionális felszerelésként oktató fülállvány áll rendelkezésre rögzített headsetgyűrűvel és két felcserélhető
fülmodellel.
Ha oktatókészletet is rendelt, helyezze azt olyan helyre, ahol kényelmesen lehet gyakorolni, például a szkenner mellé.
Ez a fülkészlet az Otoscan számítógép képernyőjéről elérhető oktatószoftverrel együtt biztonságos és kényelmes
lehetőséget kínál a szkenner használatával történő ismerkedésre, amíg a felhasználó elegendő gyakorlatot szerez ahhoz,
hogy embereken használja a szkennert.

4.5.3

Otoscan-képzés
Az Otoscan-képzések elvégzésével a felhasználó gyorsan megismerkedhet a berendezés biztonságos és hatékony
használatával.
A térségében elérhető képzéseket illetően érdeklődjön a szállítónál.

Otometrics - Otoscan
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5

Bejelentkezés a rendszerbe
Felhasználóazonosító és jelszó
Valamennyi Otoscan-felhasználónak rendelkeznie kell felhasználóazonosítóval (ez a felhasználó e-mail-címe) és jelszóval,
hogy hozzáférjen az Otoscan Session Managerhez és az online Otocloud alkalmazáshoz. Az Otocloudhoz kétféle módon
férhet hozzá: vagy a Session Manager segítségével az Otoscan számítógépről, vagy külön Otocloud-bejelentkezéssel bármely,
internetkapcsolattal rendelkező számítógépről. További információkkal az Otocloud Felhasználói kézikönyve szolgál.
Először a klinika elsődleges rendszergazdája helyi elsődleges rendszergazda e-mailt kap, amelyben utasítások találhatók a
Session Managerbe és az Otocloudba történő bejelentkezéshez. Ezután az elsődleges rendszergazda hozzáadhatja a többi
felhasználót, akinek hozzá kell férnie az alkalmazáshoz.

5.1

Bejelentkezés
Az első bejelentkezés
Az Otoscan-rendszergazdák az online Otocloud alkalmazásban állíthatják be a felhasználókat.
A rendszergazda által beállított új felhasználó e-mailt kap, amelyben megtalálja a felhasználónevét és jelszavát az Otoscan
Session Manager és az Otocloud használatához.
A bejelentkezés az alábbi eljárással történik:

A számítógép indítása és az Otoscan szoftveralkalmazás megnyitása
1. A számítógép bekapcsolásához nyomja meg annak BE/KI gombját.
2. Kattintson az Otoscan ikonra a számítógép asztalán.

Várakozás, amíg a rendszer új szoftvert keres
Indításakor a Session Manager frissítéseket keres a szoftverhez. Ha frissítés áll rendelkezésre, javasoljuk annak telepítését.
Ha a frissítésről szóló értesítés alkalmatlan időben jelenik meg, akkor korlátozott számú alkalommal kihagyhatja a frissítést. A
rendszer azonban mindaddig offline módban fog működni, amíg nem frissíti a szoftvert.
Ha a frissítés kritikus fontosságú a működés fenntartása érdekében, akkor nem lehet kihagyni.
•

A frissítés indításához kattintson az Frissít gombra.

Frissítés áll rendelkezése az
OtoscanSession
Managerhez
•
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A frissítés kihagyásához egyszerűen jelentkezzen be a rendszerbe.
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Bejelentkezés a rendszerbe
A rendszer a felhasználónév és a jelszó megadására kéri:
•

Adja meg a klinika Otoscan-rendszergazdájától kapott felhasználónevet és jelszót.

•

Kattintson a Bejelentkezés gombra.

Megjegyzés • Ha 20 percig nem végez műveletet a számítógép segítségével a rendszer automatikusan kijelentkezteti.

A használat utáni kijelentkezést és bezárást illetően lásd Kijelentkezés ► 40.

Elfelejtett jelszó
Ha elfelejtette jelszavát, a következő a teendő:
•

5.2

Kattintson a Bejelentkezés gomb alatti hivatkozásra: Elfelejtett jelszó
Megnyílik egy másik ablak, ahol megadhatja e-mail-címét.
Ezután e-mailben utasításokat kap a jelszó visszaállításához és új jelszó létrehozásához.

Az Otoscan szoftveralkalmazás áttekintése
A Session Manager tartalmazza a páciensek adatbázisát, amely a Session Manager indításakor automatikusan megnyílik. Itt
jönnek létre és frissülnek a páciensadatok. Lásd A páciensfelvételek kezelése ► 18.
A szkenner csak a páciensfelvételből indítható. Szkenneléskor közvetlenül annak beépített érintőképernyőjéről
működtetheti a szkennert. Lásd A szkennelési munkamenet ► 25.

5.3

Otocloud áttekintése
Az Otocloud az Otoscan online alkalmazása. Feladata a szkennelések és a képek továbbítása a hallókészülék-gyártók és
fülilleszték-laboratóriumok részére a halllókészülék-rendelésekhez kapcsolódóan.
Az Otocloudhoz kétféle módon férhet hozzá: vagy a Session Manager segítségével az Otoscan számítógépről, vagy külön
Otocloud-bejelentkezéssel bármely, internetkapcsolattal rendelkező számítógépről. További információkkal az Otocloud
Felhasználói kézikönyve szolgál.
Ha az Otoscan számítógép online és a felhasználó bejelentkezett, az alkalmazás szinkronizálja a helyi adatbázisban található
páciensfelvételt az Otocloud megfelelő adatrekordjaival.
Miközben az Otocloudban dolgozik az Otoscan számítógépről, azon a háttérben megnyitva marad a Session Manager.
•

Váltás az Otocloud és a Session Manager között: nyomja le a billentyűzet Alt + Tab billentyűit.

•

Másik lehetőségként kattintson a megfelelő ikonra, vagyis az Otoscan vagy a böngésző
ikonjára a számítógép képernyőjének alján található tálcán.

vagy

Ha 20 percig nem végez műveletet a Session Manager segítségével, a rendszer automatikusan kijelentkezteti. Ez az
adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés veszélyének minimalizálására szolgál.

Otometrics - Otoscan
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További információkkal A páciensek és szkennelések kezelése az Otocloudban ► 38 és az Otocloud Felhasználói kézikönyve
szolgál.

6

A páciensfelvételek kezelése
Az Otoscan Session Manager és az Otocloud kölcsönösen szinkronizált páciensfelvételekben tárolja a páciensadatokat és a
mentett szkenneléseket.
Új páciensfelvétel létrehozása előtt érdemes ellenőrizni, hogy nem szerepel-e már a páciens az adatbázisban.
A jelen leírás az Session Managerra vonatkozik. A páciensfelvételekkel való munkához a Otocloudben az Otocloud
Felhasználói kézikönyve szolgál utasításokkal.

Páciensfelvétel megnyitása vagy hozzáadása az Session Managerban
•

Lásd Páciensfelvétel megnyitása ► 18.

•

Ha az aktuális páciensnek még nincs páciensfelvétele, akkor hozza létre azt. Lásd Új páciensfelvétel létrehozása ► 20.

A páciensfelvételekkel való munkához a Otocloudben az Otocloud Felhasználói kézikönyve szolgál utasításokkal.

További lehetőségek

6.1

•

Páciensfelvétel szerkesztése ► 19.

•

Páciensfelvétel törlése ► 20.

Páciensfelvétel megnyitása
A Session Manager indításakor a Pácienslista jelenik meg.
Ha szeretne megkeresni egy létező páciensfelvételt a Pácienslista elemei között, ehhez használhatja a keresési szűrőket,
vagy sorba rendezheti a listát az oszlopfejlécek segítségével.

Páciens keresése szűrők segítségével
1. Ha a pácienslista hosszú, akkor a bal ablaktáblán található szűrőkkel keresheti a pácienst:
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A. A megfelelő mezőben adja meg a páciens nevét,
azonosítóját, születési dátumát vagy a legutóbbi
tevékenység dátumát. A karakterek beírásával a
lista egyre szűkül.
B. Ha új keresés végrehajtásához szeretné
visszaállítani a szűrőt, kattintson a Szűrő törlése
gombra.

Ábra 9

Pácienslista
C. Ha megtalálta a keresett pácienst, a felvétel
megnyitásához kattintson a páciens nevére a
Páciens neve oszlopban.

Ábra 10 Példa: Lista rendezve a páciens vezetékneve első betűinek beírásával a Páciens neve mezőbe
(Ábra 9 ► 19, A).

A páciensfelvételek listájának rendezése az oszlopfejlécekkel
Az egyes oszlopfejlécekre kattintva az adott oszlop szerint rendezheti a listát:
• Amikor először kattint a fejlécre, ezzel növekvő sorrendbe rendezi az oszlopot.
•

Amikor másodszor kattint a fejlécre, ezzel csökkenő sorrendbe rendezi az oszlopot.

Ha az oszlop neve mellett zöld nyílhegy látható, ez azt jelzi, hogy a lista az oszlop szerint van rendezve. Ha a nyílhegy felfelé
mutat, akkor növekvő, ha lefelé, akkor csökkenő rendezésről van szó.

Páciensfelvétel szerkesztése
Ha módosítania kell egy páciensfelvételt:
1. Nyissa meg a megfelelő páciensfelvételt a Pácienslista elemei közül.

Otometrics - Otoscan
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2. Kattintson az Ceruza ikonra a bal felső sarokban.

A. A Ceruza ikon.
Ábra 11 A bal felső sarokban, a páciens neve mellett található Ceruza ikon.
3. Végezze el a szükséges változtatásokat.
4. Kattintson a Mentés gombra a módosítások mentéséhez vagy a Mégse gombra a módosítás nélküli
kilépéshez.
Ismét a páciensfelvétel ablaka nyílik meg.

Ha egy fülhöz több szkennelés is rendelkezésre áll,
akkor a további szkennelések megtalálhatók a
legördülő listában az egyes keretek tetején.
A. A bal fül szkennelési listája.
B. A jobb fül szkennelési listája.
C. A Pácienslista képernyőjéhez történő
visszatéréshez kattintson a < Pácienslista
pontra.

Ábra 12 A páciensfelvétel ablaka. Példánkban egy korábbi fázisban mindkét fülről készült már szkennelés. Az új
szkennelések nem írják felül a korábbiakat.

Páciensfelvétel bezárása
•

A páciensfelvétel bezárásához és a Pácienslistához való visszatéréshez kattintson a < Pácienslista gombra a
páciensfelvétel bal felső sarkában.

Páciensfelvétel törlése
A létrehozott páciensfelvételek nem törölhetők.
Ha a páciensfelvétel szerkesztést igénylő adatokat tartalmaz, akkor lásd Páciensfelvétel szerkesztése ► 19.

6.2

Új páciensfelvétel létrehozása
Ha a páciensfelvétel még nem szerepel a rendszerben, a páciens szkennelése előtt újat kell létrehozni a Session
Managerben (vagy az Otocloudban).
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Új páciens hozzáadása a Session Managerben:
1. A Pácienslista megnyitása után kattintson a Páciens hozzáadása gombra a munkaterület tetején található
műveletsávon.

Ábra 13 A Páciens hozzáadása párbeszédpanel
2. Adja meg a páciens szükséges adatait.
A kötelező mezőket csillag (*) jelöli. Ezek a következők:
•

Páciens vezetékneve. Kötelező, ha a Páciensazonosító nincs megadva.

•

Páciens utóneve. Kötelező, ha a Páciensazonosító nincs megadva.

•

Születési dátum: A páciens születési dátuma. Kötelező.

•

Páciensazonosító: Páciensazonosító. Kötelező, ha a név nincs megadva.

•

Nem: a páciens neme.

3. Miután megadta a páciens kötelező és esetleges további adatait, kattintson a Mentés gombra.
Létrejön az új páciensfelvétel a Session Managerben. A rendszer itt tárolja majd az új páciens adatait és szkenneléseit,
amelyek megtekinthetők és szerkeszthetők lesznek.
•

A párbeszédpanel bezárásához új páciens hozzáadása nélkül kattintson a Mégse gombra.

A páciensfelvétel Otocloud adatbázishoz történő hozzáadását illetően, lásd az Otocloud Felhasználói kézikönyvét.

7

A páciens előkészítése a szkennelésre
Eljárás
1. Az otoszkópia elvégzése és a hallójárat megtisztítása ► 22.
2. A páciens ellátása utasításokkal ► 23.
3. A headset felhelyezése ► 23.
4. A páciens pozicionálása ► 24.
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7.1

Az otoszkópia elvégzése és a hallójárat megtisztítása
Felhasználói kézikönyvünkben a következő ábra szerint hivatkozunk a fülkagyló egyes részeire: Ábra 14 ► 22.

Ábra 14 A fülkagyló
Szkennelés előtt végezzen otoszkópos vizsgálatot hagyományos vagy speciális videootoszkóppal az ellenjavallatok kizárására:
1. Vizsgálja meg a páciens hallójáratait annak megállapítására, hogy biztonságos és javasolható-e a szkennelés.
Kis mennyiségű fülzsír nem zavarja a szkennelési folyamatot, ha nem zárja el részlegesen a hallójáratot, és nem
változtatja meg annak felületét. A szondára kerülő olaj vagy fülzsír torzíthatja a 3D képet, és akadályozhatja a szabad
betekintést a hallójáratba a szkennerrel.
2. Szkennelés előtt szükség esetén tisztítsa meg a páciens fülét 70%-os izopropil-alkoholba merített fültisztító pálcikával a
szabad olaj és fülzsír eltávolítására.
Egyéb elemek, mint például a szőr vagy az exostosisok hatása minimális, meg lehet kísérelni a szkennelést. A sebészeti
beavatkozáson átesett begyógyult fül szkennelése biztonságosan elvégezhető.

Figyelem • Ha a páciensnek súlyos diszkomfortérzése van a szkennelési eljárás során, akkor állítsa le a folyamatot.

Vigyázat • Szkennelés előtt kifejezetten ajánlott hagyományos vagy speciális videootoszkóppal végzett otoszkópos
vizsgálattal felmérni a külső fül állapotát.
– Fülzsír legfeljebb olyan mennyiségben lehet jelen, ami nem zavarja a szkennelési folyamatot.
– Ha túl nagy mennyiségű fülzsír van jelen, akkor ne szkennelje a fület, illetve tisztítsa meg a szkennelés előtt.
– Ellenőrizze, hogy a páciens fülében nincs visszamaradt folyadék tisztítás vagy a fülzsír eltávolítását követően.
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Figyelem • Ellenjavallatok – ne végezzen szkennelést a páciensen a következő esetekben:
– Ha a fül váladékozik vagy fertőzés jeleit mutatja
– Ha a fül a közelmúltban sebészeti beavatkozáson esett át
– Ha a hallójárat el van záródva, illetve közepes mennyiségű fülzsír van jelen, ami zavarja a szkennelési folyamatot
– Ha a páciens nem együttműködő
– Ha a páciens a feje és/vagy a teste ellenőrizhetetlen vagy akaratlan mozgása miatt nem tud mozdulatlan maradni a
szkennelési
folyamat során
– Ha a páciens kórtörténetében szerepelnek rohamok, fejgörcsök vagy egyéb érzékenység a villogó fényre
– Ha a páciensnek súlyos diszkomfortérzése van az eljárás során

7.2

A páciens ellátása utasításokkal
Nagyon fontos, hogy szkennelés közben a páciens mozdulatlan maradjon. A páciens túlzott mozgása hibát okozhat a
szkennelésben. Csekély mértékű mozgás nem befolyásolja a szkennelést.
Készítse fel megfelelően a pácienst, hogy biztosítsa az együttműködését.
•

•

7.3

Fordítson elegendő időt a páciens utasításokkal való ellátására. A lényeges információk a következők lehetnek:
–

az eljárás rövid ismertetése

–

a fülek szkennelésének hozzávetőleges időtartama

–

annak magyarázata, miért fontos, hogy a headset ne mozduljon el az eredeti helyéről

–

az, hogy szkennelés közben a páciensnek minimalizálnia kell a mozgását

–

az, hogy szkennelés közben a páciens nem beszélhet és nem ásíthat

Kérje meg a pácienst, hogy jelezze az elkerülhetetlen mozgásokat – például a közelgő tüsszentést.

A headset felhelyezése
Szkennelés előtt fel kell helyezni a headsetet a páciens fejére. Ez elengedhetetlen a szkennelési eljáráshoz, mivel a headset
nyomonkövető gyűrűje referenciapontként szolgál a szkenner két kamerája számára, amelyek a szkennelés során nyomon
követik a fül pontos helyzetét.
A headsetet megfelelően kell felhelyezni a páciens fejére (Ábra 15).
•

A fülnek megközelítőleg a nyomonkövető gyűrű közepén kell lennie, a gyűrűnek a teljes fülkagylót szabadon kell
hagynia, és a gyűrű pontmintáját nem takarhatja haj vagy egyéb akadály.
Ha a fülkagyló túl nagy, és nem fér bele a nyomonkövető gyűrűbe, akkor a gyűrűt úgy kell elhelyezni, hogy a fülkagyló
természetes alakjának torzítása nélkül rálógjon a fülcimpára.

•

Az optimális illeszkedés érdekében támassza a fejpántpárnát a páciens fejének tetejére. A nyomonkövető gyűrű feletti
pántokkal igazítsa a gyűrűt olyan helyzetbe, hogy a lehető legközelebb legyen a fejhez anélkül, hogy érintené azt. Ha a
gyűrű túl távol van a fejtől, ez korlátozza a szonda mélységét a hallójáratban. A fejet érintő gyűrű ugyanakkor könnyen
elmozdulhat, ha a páciens beszél vagy nyel.
A szkennelés megkezdése után a headsetet nem szabad meglökni vagy megmozdítani.
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Ábra 15 Megfelelően felhelyezett headset

Helytelen: Lenyomja a fülkagylót, ezzel
eltorzítva a fül alakját.

Helytelen: A haj akadályt képez. Szkenneléskor a
pontmintának tökéletesen láthatónak kell
lennie.

Ábra 16 Példák a headset nem megfelelő felhelyezésére

7.4

A páciens pozicionálása
A biztonságos és kényelmes szkenneléshez fontos, hogy szabadon és könnyen hozzáférjen a szkennelt fülhöz, és semmi ne
akadályozza a munkáját a páciens közelében vagy a padlón, illetve a páciens ügyetlen elhelyezése miatt.
1. Ellenőrizze a munkaterületet, hogy nem kell-e a szkennelés előtt eltávolítani valamilyen akadályt.
2. Igazítsa a pácienst olyan helyzetbe, hogy a szkennelni kívánt fül jól hozzáférhető legyen. Különösen ügyeljen rá, hogy a
páciens válla ne legyen a szkenner és a kábel útjában. Ez általában biztosítható azzal, hogy a páciens fejét a
szkennelendő fülével ellentétes válla felé fordítja, és a feje tetejét kissé elbillenti magától.
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8

A szkennelési munkamenet
Az eljárás a szkennelési munkamenet szokásos lépéseit tartalmazza. Az egyes lépések részletes leírását a következő
fejezetekben találja.

Eljárás

Vigyázat • A páciens fülének szkennelése előtt feltétlenül tisztítsa meg szkenner szondacsúcsát és ellenőrizze a headset
elhelyezését.

1. Nyissa meg az aktuális páciens páciensfelvételét a számítógép képernyőjén. Lásd A páciensfelvételek kezelése ► 18.
2. Válassza az Szkennelés megkezdése elemet. Lásd A 3D szkennelés megkezdése ► 25.
3. Várja meg, hogy a szkenner befejezze az öntesztet. Lásd A 3D szkennelés megkezdése ► 25.
4. Válassza ki a szkennelni kívánt fület. Lásd A szkennelni kívánt fül kiválasztása ► 26.
5. Állítsa be a mélységmérőt. Lásd A mélységmérő beállítása ► 27.
6. Szkennelje a hallójáratot (Hallójárati gyűrűs mód). Lásd A hallójárat szkennelése ► 29.
7. Szüneteltesse a szkennelést, és vizsgálja meg az eredményeket. Lásd A folyamatban lévő szkennelés áttekintése ► 32.
8. Szkennelje a fülkagyló megfelelő részeit (Fülkagyló vonalas mód). Lásd Sík felületek szkennelése Fülkagyló vonalas
módban ► 33.
9. Szüneteltesse a szkennelést, és vizsgálja meg az eredményeket. Lásd A folyamatban lévő szkennelés áttekintése ► 32.
10. Szkennelje a fülkagyló íves részeit (Concha gyűrűs mód). Lásd Az íves felületek szkennelése Concha gyűrűs
üzemmódban ► 34.
11. Vizsgálja meg és mentse a szkennelést. Lásd A szkennelés mentése ► 34.
12. Ha szükséges, jelölje meg a vízszintes síkot. Lásd Vízszintes jelölés ► 35.
13. Adott esetben szkennelje a másik fület a szonda megtisztítása után. Lásd A másik fül kiválasztása ► 36.
14. Tisztítsa meg és helyezze a dokkolóba a szkennert. Lásd A szkennelési munkamenet befejezése ► 37.

8.1

A 3D szkennelés megkezdése
Győződjön meg róla, hogy a szkenner csatlakozik a laptophoz. Lásd A szkenner csatlakoztatása ► 10. A szkenner akkor
aktiválódik, amikor elindítja a szkennelési eljárást a páciensfelvételből.

Figyelem • Ne nézzen bele a lézerbe, és ne irányítsa azt mások szemébe. Károsodhat a szem.

Előkészületek a szkenneléshez
Az eljárás előfeltételei:
•

Már megnyitotta a megfelelő páciensfelvételt a Pácienslistából. Lásd Páciensfelvétel megnyitása ► 18.

•

Megvizsgálta a pácienst, elmondta neki a megfelelő utasításokat, felhelyezte a headsetet, és beállította a páciens
helyzetét. Lásd A páciens előkészítése a szkennelésre ► 21.
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A szkennelés megkezdése
A. A páciensfelvételből kattintson a Szkennelés megkezdése gombra a Páciensfelvétel képernyő felső részének közepén.
Bekapcsol a szkenner, és megnyílik egy új ablak.

Ábra 17 A két fül korábbi szkennelését tartalmazó páciensfelvétel példája.
A Szkennelés megkezdése gomb (A) a műveletsávban található a képernyő tetejének közelében.

A szkenner indítása és öntesztje
A szkenner minden szkennelés előtt, még a dokkolóban öntesztet végez. A képernyőn tájékoztató üzenet jelenik meg:

Szkenner öntesztje folyamatban...
Hagyja a szkennert a dokkolóban.
Ha a szkenner öntesztje sikertelen, akkor hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. Ebben az esetben tisztítsa meg a
szondacsúcsot alkoholos tamponnal. Helyezze a szkennert a dokkolóba újbóli ellenőrzésre. Az újbóli ellenőrzés indítása előtt
biztosítsa, hogy a szkenner megfelelően legyen a dokkolóba helyezve.

8.2

A szkennelni kívánt fül kiválasztása
A képernyőn külön keretet kap a bal, illetve a jobb fül. Ezekben új munkamenet indításakor rajz jelzi a bal, illetve a jobb
fület. Szkennelés után a felvétel jelenik meg a megfelelő keretben, és további műveletek hajthatók végre vele.
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Ábra 18 Fül kiválasztása a kezdéshez.
•

A számítógépen: Kattintson a bal (L) vagy jobb (R) fül keretébe a szkennelés indításához.

•

A szkenner érintőképernyőjén: Érintse meg a bal (L) vagy jobb (R) fül keretének belső részét.
(Ha véletlenül nem a megfelelő fület választja, szkennelés után áthelyezheti a felvételt a másik oldalra.)

A képernyőn ekkor a Mélységmérő beállítása nézet jelenik meg. Lásd Ábra 21 ► 29.

8.3

A mélységmérő beállítása
A szkennelési eljárás első lépése a mélységmérő beállítása. Ennek célja egy hivatkozási zéruspont kijelölése, melynek
segítségével szkenneléskor meghatározható a szonda mélysége a hallójáratban. A szkennelés pontossága és biztonságossága
érdekében elengedhetetlen, hogy ezt a lépést helyesen hajtsa végre. Fontos, hogy szem előtt tartsa a következő
figyelmeztetéseket:

Vigyázat • Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg a szondát, és ne használja, ha sérülés bármilyen jelét
észleli rajta, vagy ha hibásan működik az egység. Segítségért forduljon a szállítóhoz.

Vigyázat • A keresztfertőzés és az újrafertőzés megelőzése érdekében tisztítsa meg és fertőtlenítse a szondát alkoholos
törlőkendőkkel minden páciens után, valamint a páciens két fülének szkennelése között.

Figyelem • A szondát óvatosan vezesse be a páciens hallójáratába, nehogy megsértse a hallójárat falát és/vagy a
dobhártyát. Ne alkalmazzon túl nagy erőt a külső fülön a szondával.

Megjegyzés • Soha ne egyenesítse ki a fület a szkennelési eljárás során, a mélységmérő beállítását is beleértve. Az is
fontos, hogy a páciens ne mozgassa az állkapcsát. A beszédet, nevetést, mosolygást és az állkapocs minden egyéb
mozgását kerülni kell, mert ezek megváltoztatják a hallójárat alakját.

Otometrics - Otoscan

27

Felhasználói kézikönyv

A szkenner merevítése
A szkenner egykezes használatra van kialakítva, a szkennelés pontossága, a fáradás minimalizálása és a páciens biztonsága
érdekében azonban megfelelő merevítési technikát kell alkalmazni.
Fogja a szkennert a domináns kezébe. A másik kezének mutatóujját támassza a páciens nyakához vagy állkapcsához, majd
támassza a szkennert ennek a kezének a hüvelykujjára, lásd Ábra 19 ► 28. Ügyeljen rá, hogy az ujjai ne akadályozzák a
nyomonkövető gyűrűt vagy a nyomonkövető kamerákat.

Ábra 19 A megfelelő merevítési technika a szkenner
használatakor

Ábra 20 A szkennerszonda elhelyezése a zéruspont
beállításakor

A mélységmérő zéruspontjának beállítása
•

Finoman érintse meg a szondacsúccsal a concha sík részét a hallójárat nyílása mellett, lásd Ábra 20 és Ábra 21, és
nyomja meg a kézi szkenner aktiválóját. Ezzel a művelettel megjelöli a felhasználó által megadott hivatkozási
zéruspontot.
A művelet befejezése után automatikusan megkezdődik a szkennelési folyamat. Miután a szondacsúcs a hallójáratba ér,
a mélységmérő jelzi az aktuális mért hozzávetőleges mélységet. A mért mélység megfelel a szonda bevezetett
hosszának a hallójáratban, ami a felhasználó által megadott hivatkozási zérusponttól számított becsült érték. Ha a mért
mélység meghaladja az Otometrics által ajánlott értéket, erre vizuális és hangjelzés figyelmeztet. Az ajánlások a
felnőttek átlagos fülméretén alapulnak, nemek szerint elkülönítve. Lásd A hallójárat szkennelése ► 29.
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A képernyő bal oldalán Headset nem
észlelhető ikon látható. Amikor a
szkenner a nyomonkövető gyűrű
hatókörébe ér, és észleli azt, az ikon
eltűnik.

Ábra 21 Állítsa be a mélységmérőt.

Figyelem • A felhasználó a kizárólagos felelős a megfelelő hivatkozási pont megjelölésért és azért, hogy a szondacsúcs
ne kerüljön veszélyesen közel a dobhártyához. A képernyőn megjelenő mélységmérés és figyelmeztetés a felhasználó
által megadott hivatkozási zérusponton és az Otometrics ajánlása szerinti átlagos hallójárat-hosszúságon alapul, és
csupán iránymutatásul szolgál. A mélységmérés és a mélység miatti figyelmeztetés NEM a páciens hallójáratának
tényleges biztonságos szkennelési mélységét veszi figyelembe.

8.4

A hallójárat szkennelése
A mélységmérő beállítása után a szkenner automatikusan megkezdi a szkennelést Hallójárati gyűrűs módban. Ebben a
módban a gyűrűs lézerrel történik a hallójárat szkennelése.

Eljárás
•

A megfelelő merevítési technika használatával lassan illessze be a szondacsúcsot, miközben a szkenner
képernyőjén monitorozza a szkennelési eljárást. A szkennelés során látható képernyőelemek részletes
magyarázata alább olvasható, lásd Ábra 22 Az élő szkennelési nézet Hallójárati gyűrűs módban ► 30.

•

Szükség esetén nyomja meg a szkenner aktiválóját, vagy érintse meg a Szünet gombot az érintőképernyőn a
szkennelés szüneteltetéséhez és az eredmény kiértékeléséhez. Lásd A folyamatban lévő szkennelés
áttekintése ► 32.

Élő szkennelési nézet
A folyamat teljes ellenőrzéséhez a képernyőn három élő elem látható egy időben. A frissítésük egyszerre történik, és a
folyamatban lévő szkennelés különféle aspektusait ábrázolják.
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A. A mélységmérő
B. A videootoszkóp-nézet
C. A létrejövő 3D szkennelés

Ábra 22 Az élő szkennelési nézet Hallójárati gyűrűs módban

A. A mélységmérő
A szkennelési képernyő bal oldali részén a hallójárat mélységmérője látható. A mélységmérő iránymutatással szolgál a
szondacsúcs becsült mélységét illetően a hallójáratban. A mélységmérő figyelmeztetést ad, ha a hozzávetőleges mérés
alapján a szondacsúcs veszélyesen közel kerül a dobhártyához.
A mélységmérőn a szondacsúcs aktuális helyzetét fehér pont, az aktuális szkennelési eljárás legmélyebb pontját pedig
fekete pont jelzi.
A szondacsúcs bevezetési mélységét színkódolás jelzi:
Zöld:

A szondacsúcs a céltartományban van (férfi: 16–18 mm; nő: 14–16 mm)

Kék:

A szondacsúcs nincs elég mélyen (férfi: 0–15 mm; nő: 0–13 mm)

Piros:

Figyelem • A PIROS szín azt jelzi, hogy a szonda túl mélyen van a hallójáratban!
A piros terület elérésekor a képernyő egész kerete piros lesz, hogy jól láthatóan jelezze a figyelmeztetést.
Egyúttal figyelmeztető jelzés is megszólal. A figyelmeztető hangjelzés akkor szólal meg, amikor a szonda
2 mm-re behatol a mélységi figyelmeztető zónába.
Férfiak esetében a piros szín 19 mm-es mélységben kezdődik, a hangjelzés azonban csak 21 mm-nél szólal
meg.
Nők esetében a piros szín 17 mm-nél kezdődik, a hangjelzés pedig 19 mm-nél szólal meg.
Ilyen esetben azonnal húzza kijjebb a szondát, hogy megfelelő mélységbe kerüljön a páciens hallójáratában!

B. A videootoszkóp képernyőeleme
A hallójárat élő otoszkópnézete a mélységmérőtől jobbra látható. A videootoszkóp képének színes vonalai, az adatrögzítő
vonalak mindig a szkennelés során éppen letapogatott felszínt jelzik. A vonal színe a bevezetési mélységtől függően, a
mélységmérővel összhangban kék, zöld vagy piros. A kék vonal sekély bevezetést jelez, a zöld a célmélységet, a piros pedig
túl nagy mélységet.
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Ábra 23 Otoszkópnézetben a mélységmérőtől jobbra a hallójárat éppen szkennelt területét élénkkék vonal jelzi.
A nézet jobb oldalán a létrejövő 3D szkennelés látható. A szondacsúcs a kép alsó részén látható, mögötte fehér és
szürke követő árnyékkal, amely az éppen szkennelt területet jelzi.

C. A létrejövő 3D szkennelés
A szkennelés során a képernyő jobb oldalán a fülszkennelés létrejövő 3D képe látható. A sima kék felület a már
letapogatott részeket jelzi. A videootoszkóp képén látható adatrögzítő vonal itt is megjelenik fehér görbe formájában, a
szkennerszonda halványszürke képével együtt. Az éppen szkennelt terület mögött követőárnyékok láthatók, amelyek az
imént letapogatott területet jelzik.
A szkennelés befejezetlen részeit színes szegély jelzi:
•

Az olyan kis kimaradt területek esetében, amelyek nem tesznek szükségessé további szkennelést, ez a szegély fekete.

•

A szkennelés befejezése előtt figyelmet igénylő nagyobb kimaradt területeket sárga szegély jelzi.

A Ábra 24 ► 31 és a Ábra 25 ► 32 két szkennelést mutat be Szünet módban. A kimaradt területeket fekete vagy sárga
körvonal jelzi.

Ábra 24 A kisebb kimaradt területek, amelyek nem tesznek szükségessé további szkennelést, fekete szegéllyel jelennek
meg.
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Ábra 25 A további szkennelést igénylő, nagyobb kimaradt területek szegélye sárga színű.

A hallójárat javasolt szkennelési szekvenciája
Javasolt egy menetben a hallójárat alsó részére koncentrálni, majd a következő menetben elvégezni a felső rész
szkennelését. Ezután tekintse meg a 3D képet, hogy vannak-e további menetekben kitöltést igénylő kimaradt részek.
Fordítson különös figyelmet a hallójárat hátsó falára, ennek a résznek a szkennelése ugyanis nem feltétlenül egyszerű. A
fülkagylóra csak a hallójárat szkennelésének befejezése után térjen át.

8.5

A folyamatban lévő szkennelés áttekintése
Szkennelés alatt az egyetlen használható gomb a Szünet.
•

A folyamatban lévő szkennelés áttekintéséhez nyomja meg az aktiválót a Szünet kiválasztásához, mielőtt a szkennert
eltávolítaná a fülből (hogy az ne irányuljon véletlenül a szem felé), és húzza el a szkennert a hallójárattól.

A képernyő jobb oldalán ekkor az aktuális 3D szkennelés, baloldalt pedig a lehetséges további lépések láthatók.

A szkennelés kiértékelése
A 3D modell többféle nézetbe forgatható az előzetes szkennelés ideális megjelenítéséhez.
•

A szkennelést a szkenner érintőképernyőjének nyilaival forgathatja a kívánt nézetbe.

Másik lehetőségként a számítógép képernyőjén is megtekintheti a képet. Itt kétféleképpen használhatja az egeret:
•

Ha a képet fokozatosan a kívánt állásba szeretné forgatni, kattintson többször a kívánt irányba mutató Nyíl szimbólum
közelébe.

•

Ha a képet bármilyen irányban el szeretné forgatni, akkor a 3D kép közepén az egér bal gombját nyomva tartva, húzza az
egeret a kívánt irányba.

A pontos 3D digitális lenyomathoz újbóli szkenneléssel meg kell próbálni kitölteni a sárga körvonallal jelölt kimaradt
területeket. Klinikai mérlegeléssel döntse el, hogy tovább szkennel-e, vagy a következő lépéssel folytatja. A kisebb, fekete
szegélyű kimaradt részek nem teszik szükségessé az újabb szkennelést. Lásd Ábra 24 ► 31 és Ábra 25 ► 32.
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A szkennelés módjának kiválasztására szolgáló
gombok baloldalt találhatók:
A. Hallójárati gyűrűs mód;
B. Fülkagyló vonalas mód;
C. Concha gyűrűs mód.

Ábra 26 A szkenner nézete Szünet közben.
Egyelőre csak a hallójárat szkennelése történt meg.

A szkennelés folytatása szünet után
A szkennelés módjának kiválasztására szolgáló gombok a kijelző bal oldalán találhatók.
A javasolt következő lépés kiemelten látható (a fenti példában a B lépés). A kiemelt lépés lesz kiválasztva, ha megnyomja a
kézi szkenner aktiválóját.
Ha másik lépést szeretne kiválasztani, akkor érintse meg azt az érintőképernyőn.
•

A szkennelés folytatása:
1. Válassza ki a fül azon részének megfelelő gombot, amelyet ezután szkennelni szeretne:
A. Hallójárat – Hallójárati gyűrűs mód;
B. A fülkagyló sík felületei – Fülkagyló vonalas mód; vagy
C. A concha üregei – Concha gyűrűs mód.

2. Fordítsa a szkenner szondáját a hallójárat felé, és nyomja meg az aktiválót a szkennelés folytatásához.

8.6

Sík felületek szkennelése Fülkagyló vonalas módban
A hallójárat szkennelésének befejezése után folytassa a szkennelést a conchával és a fülkagyló egyéb lényeges részeivel.
A fülkagyló sík felületeinek és a fül látható felületei nagy részének szkenneléséhez a vonalas lézert használja. Vonalas
szkenneléskor olyan helyzetbe állítsa a szondát, hogy az a szkennelni kívánt területre mutasson, és a bőrfelület közelében
legyen (de ne érintse azt).
•

A fülkagyló sík felületeinek szkennelése Fülkagyló vonalas módban:
1. Válassza ki a Fülkagyló vonalas módot. Lásd Ábra 26 ► 33.
2. Aktiválja a vonalas lézert az aktiváló megnyomásával, és kezdje meg a fülkagyló szkennelését a concha sík
felületeivel indítva.
3. Miután a lehető legtöbb szkennelést elvégezte a vonalas lézerrel, válassza a Szünet lehetőséget.
4. Vizsgálja meg a szkennelést, hogy az pontos-e, és hogy nem kell-e újraszkennelni az esetleges kimaradt területeket.
Lásd A folyamatban lévő szkennelés áttekintése ► 32.
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Ábra 27 Fülkagyló vonalas módban végzett szkennelés eredményének példája. A képernyő azt javasolja, hogy a
kimaradt részek kitöltése érdekében Concha gyűrűs módban folytassa.

8.7

Az íves felületek szkennelése Concha gyűrűs üzemmódban
A következő lépés a gyűrűs lézer használata a fülkagyló kevésbé látható részei, például a concha mélyedésen belüli íves
felületek szkenneléséhez. A szkennelés során állítsa a szondát a szkennelni kívánt területtel párhuzamos helyzetbe.
1. Válassza ki a Concha gyűrűs módot. (Lásd Ábra 26 ► 33.)
2. Nyomja meg az aktiválót a gyűrűs lézer aktiválásához Concha gyűrűs módban. A gyűrűs lézer segítségével szkennelje a
helixet, a concha mélyedés alsó részét és a fül egyéb oldalsó felületeit.
3. Szüneteltesse a szkennelést, és vizsgálja meg a felvételt.
4. Ha továbbra is vannak kimaradt területek a 3D képen, akkor a Fülkagyló vonalas mód vagy a Concha gyűrűs mód
használata szükséges a szkennelés befejezéséhez.

Ábra 28 Befejezett szkennelés példája, amely Szünet közben látható.
Az üzemmódválasztó baloldalt visszatért a kiindulóponthoz.

8.8

A szkennelés mentése
•

Miután megvizsgálta, hogy nem hiányos-e a szkennelés, indítsa el a Mentés eljárást a Következő ikon
kiválasztásával.

Három lehetőség közül választhat:
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•

Vissza. Folytatja ugyanennek a fülnek a szkennelését. Lásd Vissza ► 35.

•

Vízszintes jelölés. Lásd Vízszintes jelölés ► 35.

•

Mentés. Lásd Mentés ► 36.

Vissza
Ezzel a lehetőséggel megszakítja a mentés eljárást, és folytatja ugyanennek a fülnek a szkennelését.

Vízszintes jelölés
Megjelölheti a vízszintes síkot a 3D képen. Ez a funkció akkor hasznos, ha irányított mikrofonokat rendel testreszabott
hallókészülékekkel.
1. A vízszintes sík megjelöléséhez a mikrofonokhoz helyezze a szkennert a fül közelébe, és válassza a Vízszintes jelölés
lehetőséget. Bekapcsol a vonalas lézer.

Ábra 29 Válassza a Vízszintes jelölés lehetőséget a menüből a Vízszintes jelölés képernyő megnyitásához.
2. Fordítsa a szkennert a fül felé úgy, hogy a vonal megjelölje a vízszintes síkot. Nyomja meg a szkenner aktiválóját, vagy
válassza a Vízszintes jelölés lehetőséget az érintőképernyőn a vonal beállításához. Zöld pipa jelzi, hogy megjelölte a
vízszintes síkot.

Ábra 30 Annak jelzése, hogy megjelölte a vízszintes síkot.
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Mentés
A Mentés kiválasztása esetén az alkalmazás megkezdi a kimaradt részek kitöltését és a szkennelés mentését. A kimaradt
részek mérete befolyásolja a fül végleges 3D digitális lenyomatának pontosságát.
A kész szkennelés a kezdeti választásnak megfelelően a jobb vagy a bal fül keretében jelenik meg.

Fülcsere
Ha tévedésből nem a megfelelő fület választotta ki, hozzárendelheti a digitális lenyomatot a másik fülhöz.
•

Fülcseréhez kattintson a Fülek felcserélése gombra a képernyő alján.
A szkennelés(ek) hamarosan átkerül(nek) a másik fül keretébe.

Ábra 31 A képernyő a jobb fül szkennelése után.

Szkennelés elfogadása
A mentett szkennelés lassan forog a keretében, lehető téve a végső vizsgálatot.
Ezután folytathatja a szkennelést a másik füllel, vagy kikapcsolhatja a szkennert:
•

Ha folytatni szeretné a szkennelést a másik füllel, tisztítsa meg a szkenner szondáját, és válassza ki a másik
fület a képernyőn. Lásd A másik fül kiválasztása ► 36.

•

A szkenner kikapcsolásához és a páciensfelvételhez való visszatéréshez kattintson a Tápellátás gombra a
képernyő bal felső sarkában.

Szkennelés törlése
Ha a szkennelés eredménye nem megfelelő (a páciens mozgatta az állkapcsát, elmozdult a headset, hiányos vagy rossz
minőségű a szkennelés), akkor törölni kell, és meg kell ismételni az eljárást.
•

8.9

A szkennelés törléséhez és újbóli indításhoz válassza a Kuka ikont a törölni kívánt fül esetében.
A rendszer arra kéri, hogy erősítse meg szándékát a szkennelés törlését illetően.

A másik fül kiválasztása
Előkészületek
1. Ha mindkét fület szkennelni kell, akkor helyezze át a headsetet a másik fülre.
Ismét gondoskodjon a headset középre helyezéséről a fülön, és biztosítsa, hogy a haj ne fedje le a nyomonkövető gyűrű
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pontmintáját. A nyomonkövető gyűrűt a fej közelébe kell helyezni, anélkül hogy érintené azt.
Bizonytalanság esetén lásd A headset felhelyezése ► 23.
2. Igazítsa a pácienst megfelelő szögbe a fül kényelmes szkenneléséhez. Lásd A páciens pozicionálása ► 24.

A másik fül kiválasztása
3. Válassza ki a képernyőn a másik fület a szkennelése megkezdéséhez.
Lásd A szkennelni kívánt fül kiválasztása ► 26.

Vigyázat • A páciens első fülének szkennelése után tisztítsa meg a szondacsúcsot a keresztfertőzés megelőzése
érdekében, és a másik fül szkennelése előtt megfelelően helyezze át a headsetet.

A másik fül szkennelés
4. Állítsa be a mélységmérőt, és szkennelje a fület.
Szükség esetén lásd A mélységmérő beállítása ► 27.

Ábra 32 A szkenner érintőképernyőjén látható végleges eredmény két fül szkennelése után

8.10

A szkennelési munkamenet befejezése
•

Miután befejezte egy páciens szkennelését, és mentette a felvételt, tisztítsa meg a szondacsúcsot, és helyezze a
szkennert a dokkolóba. Lásd Tisztítás ► 40.

•

Ha ezt még nem tette meg, kattintson a Tápellátás ikonra a bal felső sarokban a szkenner kikapcsolásához és
a páciensfelvételhez való visszatéréshez.

A szkennelések listája a páciensfelvételben jelenik meg, és automatikusan fel lesznek töltve az Otocloud rendszerbe.
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Ábra 33 A Páciensfelvétel a legújabb szkennelésekkel.
Az esetleges korábbi szkennelések megtekintéséhez kattintson a kívánt fül legördülő listájára a keret tetején:
A. A bal fül listája
B. A jobb fül listája
C. A Pácienslista képernyőjéhez történő visszatéréshez kattintson a < Pácienslista pontra.

A szkennelési eredmények hibaelhárítása
Ha ekkor hibát, például nagy kihagyott területeket talál a szkennelésen, akkor mérlegelje a szkennelés elvetését és új
szkenneléssel történő helyettesítését.

9

A páciensek és szkennelések kezelése az
Otocloudban
Az Otocloud online alkalmazás segítségével elküldheti a szkenneléseket a kívánt gyártó részére. Ebben a fejezetben
ismertetjük az Otocloud megnyitását a Session Managerből és bezárását a használat végén.
Az Otocloud közvetlenül a számítógép asztaláról is megnyitható.
A páciensadatokkal való munkához az Otocloudban az Otocloud Felhasználói kézikönyve szolgál további utasításokkal.

9.1

Az Otocloud megnyitása
Az aktuális páciens egyik vagy mindkét fülének szkennelése után dolgozhat az adatokkal az Otocloudban. Az Otocloud
webalkalmazás lehetővé teszi a fülegészségügyi szolgáltatók számára, hogy hozzáférjenek a szkenneléseikhez, és elküldjék
azokat hallókészülék- és fülillesztékgyártók részére.
Az Otocloudban a korábban elküldött szkennelések részleteit is megtekintheti.

Eljárás
1. Ha ezt még nem tette meg, nyissa meg a páciensfelvételt a Session Managerben, ahol a szkennelt képeket
megtekintheti. Lásd Páciensfelvétel megnyitása ► 18.
2. Kattintson a Megnyitás az Otocloudban gombra (A). A gomb a képernyő tetején található.
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Ábra 34 Megnyitás az Otocloudban (A)
3. Miután az Otocloud elérhetővé válik, folytassa az eljárást a szkennelések elküldéséhez, illetve a páciens
hallókészülékeinek vagy fülillesztékeinek elkészítése céljából elküldött szkennelések megtekintéséhez.

Alternatív eljárás
A Session Managerben válassza ki a Pácienslista Megnyitás az Otocloudban elemét.
4. Az Otocloud megnyitása után válassza ki a kívánt pácienst a Páciensek vagy a Csomagok lapról.

9.2

Visszatérés az Otocloudből a Session Managerbe használat után
Amíg az Session Manager fókuszban van, a Otocloud megnyitva marad a háttérben.
Ennek köszönhetően át lehet kapcsolni az Otocloudban és a Session Managerben végzett munka között.
•

Váltás az Otocloud és a Session Manager között: nyomja le a billentyűzet Alt + Tab billentyűit.

•

Másik lehetőségként kattintson a megfelelő ikonra, vagyis az Otoscan vagy a böngésző
ikonjára a számítógép képernyőjének alján található tálcán.

vagy

Az Otocloud bezárása használat után
1. Kattintson a Kijelentkezés gombra a képernyő tetején. Ezzel visszajut a Bejelentkezés képernyőre.
2. A Bejelentkezés képernyő bezárásához kattintson az X ikonra a képernyő jobb felső sarkában.
Ezzel visszajut a Session Managerbe a helyi számítógépen.

Megjegyzés • Ha 20 percig nem végez műveletet a Session Manager segítségével, a rendszer automatikusan
kijelentkezteti. Ez az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés veszélyének minimalizálására szolgál.

Ha 20 percen át nem használja a Session Managert, akkor újból be kell jelentkeznie, hogy ott folytassa a munkát a Session
Managerrel, ahol abbahagyta.
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10

Kijelentkezés
Az Session Manager bezárása használat után
A. A Session Manager bezárásához használat után kattintson a Kijelentkezés gombra a képernyő tetején. Ezzel visszajut a
bejelentkezési képernyőre.
B.

A bejelentkezési képernyő bezárásához kattintson az X ikonra a képernyő jobb felső sarkában.

C.

A számítógép kikapcsolásához kattintson a Windows Start gombjára a képernyő alján, a Windows tálca bal oldali
végében, és hajtsa végre a Windows rendszer leállítási eljárását.

Ábra 35 A Kijelentkezés eljárás

11

Tisztítás
Vigyázat • Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyat a tisztításhoz!

11.1

Ajánlott tisztítószerek
Nincs konkrét javasolt tisztítószer a termék tisztításához.
A szondacsúcs és a headset 70%-os izopropil-alkohollal enyhén nedvesített új, puha tamponnal tisztítható.
A többi részt kímélő tisztítószeres oldattal enyhén nedvesített új, puha törlőkendővel tisztítsa.
A szkenner egyes komponenseire és tartozékaira vonatkozó részletes utasítások a következő fejezetekben találhatók: A
szkenner tisztítása ► 41, A dokkoló tisztítása ► 41, és A headset tisztítása ► 41.
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11.2

A szkenner tisztítása
Figyelem • A szkenner semmilyen részét ne tisztítsa ultrahangos fürdőben, és ne sterilizálja a szkennert gázzal vagy
autoklávban.

Figyelem • Az egységet ne érjék folyadékok. Ne kerüljön az egységbe nedvesség. Az egységen belülre került nedvesség
károsíthatja a berendezést illetve a kezelő vagy a páciens elektromos áramütésének kockázatát eredményezheti.

Vigyázat • A keresztfertőzés és az újrafertőzés megelőzése érdekében tisztítsa meg és fertőtlenítse a szondát alkoholos
törlőkendőkkel minden páciens után, valamint a páciens két fülének szkennelése között.

1. Tisztítsa meg az érintőképernyőt, a nyomonkövető kamerákat, a házat, az aktiválógombot és a kábelt. Kímélő
tisztítószeres oldattal enyhén nedvesített új, puha törlőkendőt használjon. Miután az érintőképernyő és a
nyomonkövető kamerák megszáradtak, száraz kendővel (például mikroszálas törlőkendővel) törölje le róluk a csíkokat.
2. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a szondacsúcsot. 70%-os izopropil-alkohollal enyhén nedvesített új, puha tampont
használjon. Gondosan törölje át a szonda minden felületét a kezdetétől a csúcsáig, a csúcson lévő sík felületet is
beleértve.

Vigyázat • Ne fejtsen ki nyomást a szondacsúcsra.

11.3

A dokkoló tisztítása
•

11.4

Tisztítsa meg a szkenner helyét és a dokkoló külső felületeit. Kímélő tisztítószeres oldattal enyhén nedvesített új, puha
törlőkendőt használjon.

A headset tisztítása
•

Tisztítsa meg a headsetet. 70%-os izopropil-alkohollal enyhén nedvesített új, puha tampont használjon.

Megjegyzés • Az alkoholos törlőkendőket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

12

Szerviz és karbantartás
Megjegyzés • A szkenner házában nincs felhasználó által szervizelhető alkatrész.
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Figyelem • Biztonság kedvéért és a garancia megszűnésének elkerülése érdekében elektromos orvosi berendezések
szervizelését és javítását kizárólag a berendezés gyártója, illetve meghatalmazott műhely szerviz személyzete végezheti.
Meghibásodás esetén részletesen írja le a hibát és forduljon a forgalmazóhoz. Hibás berendezés használata tilos.
Használat előtt mindig gondosan vizsgálja meg a szondát, és ne használja, ha sérülés bármilyen jelét észleli rajta.

Figyelem • Semmilyen körülmények között ne szerelje szét a szkenner házát. A szkenner belső alkatrészeit csak
engedéllyel rendelkező személyzet ellenőrizheti vagy szervizelheti.

12.1

Karbantartás és a kalibráció ellenőrzése
Karbantartás
A szkenner napi szintű karbantartása kimerül a minden szkennelés utáni megfelelő tisztításban. Lásd Tisztítás ► 40.

Önteszt
A szkenner minden szkennelés előtt, még a dokkolóban öntesztet végez.
Ha a szkenner öntesztje sikertelen, akkor hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. A következő a teendő:
1. Tisztítsa meg a szondacsúcsot. 70%-os izopropil-alkohollal enyhén nedvesített új, puha tampont használjon.
2. Helyezze a szkennert a dokkolóba újbóli ellenőrzésre. Ellenőrizze, hogy megfelelően a dokkolóba illesztette-e.
3. Az újbóli ellenőrzéshez válassza a Újra lehetőséget a képernyőn.
4. Ha a hiba nem szűnik meg, lásd Hibaüzenetek indításkor és frissítéskor ► 43.

Éves kalibráció-ellenőrzés

12.2

•

Forduljon a szállítóhoz, és egyeztessen időpontot a szkenner legalább egy éves kalibráció-ellenőrzéséhez.

•

A berendezés bármilyen potenciális sérülése esetén tanácsos ellenőriztetni a kalibrációt.

•

A szkenner kalibrálás céljából történő elküldéséhez a csomagolási utasításokat lásd itt: A szkenner csomagolási utasításai
► 42.

A szkenner csomagolási utasításai
Ha szervizelésre vagy javításra küldi a szkenneregységet, kövesse az alábbi iránymutatásokat a szállításkori sérülés
kockázatának minimalizálása érdekében.

Eljárás:
1. Illessze a szkennert biztonságos helyzetben a dokkolóba.
2. Rögzítse a szkennert a dokkolóban maszkoló- vagy festőszalag segítségével. Ne használjon nehezen eltávolítható vagy a
készüléket esetleg károsító ragasztószalagot.
3. A szkennert az eredeti csomagolásában szállítsa.
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13

Hibaelhárítás

13.1

Hibaüzenetek indításkor és frissítéskor
Hibaüzenet

Ok

Megoldás

A felhasználónév és/vagy a
jelszó nem érvényes.

Hibás volt a felhasználónév vagy a jelszó. A
felhasználónévben meg kell különböztetni a
kis- és a nagybetűket.

Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs
aktiválva a billentyűzeten a Caps
Lock. Próbálja meg újra.

Abban az esetben is ez az üzenet jelenik
meg, ha a felhasználónév még nem volt
használatban a számítógép online
állapotában.

Az első bejelentkezéskor a
számítógépnek online-nak kell
lennie.
Ha a probléma nem szűnik
meg:Forduljon a klinika Otoscanrendszergazdájához.

A bejelentkezés sikertelen, a
szolgáltatás nem található. (404)

Hálózati hiba történt.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

A bejelentkezés sikertelen,
szolgáltatáshiba. (500)

Hálózati hiba történt.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

A bejelentkezés sikertelen,
ismeretlen.

Hálózati hiba történt.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Az Elfelejtett jelszó folyamat
használatához online kell lennie.

Lehet, hogy a számítógép nem kapcsolódik
az internethez.

Ellenőrizze az internetkapcsolatot,
és próbálja újra.

A bejelentkezés sikertelen, zárolt
felhasználói fiók.

Túl sokszor próbált helytelen adatokkal
bejelentkezni.

Forduljon a klinika Otoscanrendszergazdájához.

Az Otoscan Update nem tud
kapcsolódni a szerverhez.
Ellenőrizze az
internetkapcsolatot vagy a
tűzfalat.

Lehet, hogy a számítógép nem kapcsolódik
az internethez.

Ellenőrizze az internetkapcsolatot
vagy a tűzfalat.
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Próbálja meg újra.
Ha a hiba nem szűnik meg, műszaki
támogatásért forduljon a szállítóhoz.
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13.2

Hibaüzenet

Ok

Megoldás

Felhasználói fiókjának
semmilyen klinikához nincs
hozzáférése.

Az aktuális felhasználó semmilyen klinikában
nincs beállítva.

Forduljon az Otoscanrendszergazdához.

A frissítések keresése során hiba
történt.

A frissítések keresése során hiba történt.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Az Otoscan frissítés inicializálása
sikertelen volt.

Lehet, hogy a számítógép nem kapcsolódik
az internethez.

•

Ellenőrizze az
internetkapcsolatot, és
próbálja újra.

•

Ha a hiba nem szűnik meg,
műszaki támogatásért forduljon
a szállítóhoz.

Hiba: Az Otoscan Update
indítása sikertelen.

Egy hiba megakadályozta az az Otoscan
frissítésének megkezdését.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Váratlan hiba történt a frissítés
telepítése során.

A frissítési eljárás során hiba történt.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Hiba a fájl letöltésekor, {0}.

Hálózati hiba történt.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Hiba történt a jegyzék
letöltésekor a szerverről.

Az indítási eljárás során hiba történt.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

A Session Manager hibaüzenetei
Hibaüzenet

Ok

Megoldás

Nem sikerült elindítani a
szkennelőszoftvert.

Egy hiba megakadályozta a szkenner
indítását.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Várakozás a szkennelőszoftver
leállására.

Szokatlanul hosszú ideig tart az alkalmazás
bezárása.

Ha a folyamat nem fejeződik be
időben, akkor válassza a
Kényszerzárás lehetőséget.

Az Otocloudhoz való kapcsolódás
során hiba történt.

Lehet, hogy a számítógép nem kapcsolódik
az internethez.

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Nem sikerült betölteni a
szkennelést.
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Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.
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13.3

A szkennelőszoftver hibaüzenetei
Hibaüzenet

Ok

Megoldás

Nem sikerült kapcsolódni a
szkennerhez.

A szkennelőszoftver nem tudta észlelni a
szkenner és a számítógép közötti
kapcsolatot.

•

Biztosítsa, hogy a szkenner
kábele stabilan csatlakozzon az
USB-porthoz, és válassza az Újra
lehetőséget.

•

Ellenőrizze, hogy látható-e a
tálca, miközben az
oktatószoftver meg van nyitva a
háttérben. Ha igen, akkor zárja
be, és válassza a Újra
lehetőséget.

Nem sikerült kapcsolódni a
szkennerhez. (második kísérlet)

A szkennelőszoftver nem tudta észlelni a
szkenner és a számítógép közötti
kapcsolatot.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Kritikus hiba!

A szkennelőszoftver olyan hibát észlelt,
amely akadályozza az alkalmazás helyes
működését.

Forduljon a szállítóhoz műszaki
támogatásért.

Az öntesztelés sikertelen volt.

Ennek számos oka lehet:

Az öntesztelés sikertelen volt.

•

A szkenner nincs megfelelően a
dokkolóba helyezve.

•

Biztosítsa, hogy szkenner
egyenletesen feküdjön a
dokkoló tartóelemein,
egyenesen a hátfal felé mutató
szondacsúccsal.Válassza az Újra
elemet.

•

Nem tiszta a szonda vagy a
nyomonkövető kamerák.

•

Biztosítsa, hogy a szonda és a
nyomonkövető kamerák tiszták
és hulladéktól, olajtól,
maradványoktól mentesek
legyenek. Lásd Tisztítás ► 40.
Válassza az Újra elemet.

•

Lehet, hogy sérült a szkenner.

•

Ellenőrizze, hogy nem láthatóke sérülésre utaló
jelek.Forduljon a szállítóhoz
műszaki támogatásért.

(második kísérlet)
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Hibaüzenet

Ok

Megoldás

Megszakadt a nyomonkövetés

Ennek számos oka lehet:

(ikon):

•

A szkenner túl messze van a fültől és a
nyomonkövető gyűrűtől.

•

Helyezze vagy fordítsa közelebb
a szkennert a nyomonkövető
gyűrűhöz.

•

Lehet, hogy nem megfelelően van
felhelyezve a headset a páciensre.

•

Biztosítsa, hogy a headset az
Otoscan Felhasználói
kézikönyvében foglaltaknak
megfelelően legyen
felhelyezve a páciensre.

•

A nyomonkövető kamera rálátását
blokkolhatja a kezelő ujja, a páciens
haja stb.

•

Biztosítsa, hogy semmi ne
akadályozza a szkenner elülső
részén található két
nyomonkövető kamera
rálátását.

•

Lehet, hogy nem tiszta a
nyomonkövető kamerák lencséje.

•

Biztosítsa, hogy a szonda és a
nyomonkövető kamerák tiszták
és hulladéktól, olajtól,
maradványoktól mentesek
legyenek. Lásd Tisztítás ► 40.

•

A szkenner extrém szögben áll.

•

Kerülje az extrém szögeket, és
biztosítsa, hogy a
nyomonkövető kamerák mindig
jól rálássanak a nyomonkövető
gyűrűre.
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14

Szabványok és figyelmeztetések

14.1

Biztonság
A kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható a Otoscan biztonságos
működése. Minden esetben be kell tartani a vonatkozó önkormányzati szabályokat és rendelkezéseket.

14.2

A szimbólumok magyarázata
Gyártó

ISO 15223-1
Szimbólum: 5.1.1

Az orvosi készülék gyártóját jelzi a 90/385/EGK, 93/42/EGK és 98/79/EK uniós irányelvben foglalt
meghatározásnak megfelelően.
A gyártás dátumát is meghatározza.
Kövesse a használati utasítást

IEC 60601-1
Táblázat: D.2 #10

Tanulmányozza a használati utasítást
Azt jelzi, hogy a felhasználónak meg kell ismerkednie a használati utasítással.
ISO 15223-1
Szimbólum: 5.4.3 és
IEC 60601-1
Táblázat: D.1 #11

Ne használja, ha a csomagolás sérült!
Azt jelzi, hogy az orvosi eszközt nem szabad használni, ha a csomagolása megsérült vagy
felnyitották.
ISO 15223-1 Szimbólum:
5.2.8

CE-megfelelőség jelzése
Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EK irányelvnek.
93/42/EGK

A készülék az Egyesült Államok piacán vényköteles
21 CFR, rész: 801.

USA szövetségi szabályzata, 21 CFR, 801. rész, 801. paragrafus, 109(b)(1)

§801.109(b)(1)

Orvosi készülék
Azt jelzi, hogy a tétel orvosi eszköz.
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Sorozatszám
A gyártói sorozatszámot adja meg, hogy a konkrét orvosi eszköz azonosítható legyen.
ISO 15223-1
Szimbólum: 5.1.7

Katalógus-/termékszám
A gyártói katalógusszámot adja meg, hogy az orvosi eszköz azonosítható legyen.
ISO 15223-1
Szimbólum: 5.1.6

BF-típusú alkalmazott alkatrész

IEC 60601-1

Megfelel az IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 és EN 60601-1:2006+A1:2013 szerinti BF-típus
előírásainak.

Táblázat: D.1 #19

Páratartalom korlátozása
Azt a páratartalom-tartományt adja meg, amelynek az orvosi eszköz biztonságosan kitehető.

ISO 15223-1
Szimbólum: 5.3.8

Hőmérsékletkorlát
Azt a hőmérséklet-tartományt adja meg, amelynek az orvosi eszköz biztonságosan kitehető.
ISO 15223-1
Szimbólum: 5.3.7

Az atmoszferikus nyomás korlátozása
Azt az atmoszferikus nyomástartományt adja meg, amelynek az orvosi eszköz biztonságosan
kitehető.
ISO 15223-1
Szimbólum: 5.3.9

A nyomkövetés megszakadását jelzi a szoftver képernyőjén. További információkkal a kézikönyv
szolgál.
Figyelem!
ISO 15223-1
Szimbólum: 5.4.4 és

Azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást, hogy ismerje azokat a fontos
biztonsági információkat, például figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket, amelyek valamilyen
okból nem tüntethetők fel magán az orvosi eszközön.

IEC 60601-1
Táblázat: D.1 #10
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IEC 60601-1

Figyelmeztetés
Felhasználásuk hibaüzenet párbeszédablakokban történik a szoftverprogram hibás működésekor.
Lásd a részletes információkat a párbeszédablakban.

Táblázat: D.2 #2

Sugárzásra vonatkozó figyelmeztetés
IEC 60825-1

FIGYELEM! Lézersugárzás. Ne nézzen a fénysugárba. 2. osztályú lézer termék.
Megfelel az IEC 60825-1:2014 szabvány 2. osztályú előírásainak.

Készült az USA-ban

Készült az USA-ban
Azt jelzi, hogy a készüléket az USA-ban gyártották.

Készült Malajziában

Készült Malajziában
Azt jelzi, hogy a készüléket Malajziában gyártották. (Csak kiegészítők.)

Készült Dániában

Készült Dániában
Azt jelzi, hogy a készüléket Dániában gyártották. (Csak kiegészítők.)
A berendezésre érvényes az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE)
vonatkozó 2012/19/EU irányelv.

EN 50419

Élettartamuk végén valamennyi elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort
különválasztva kell gyűjteni. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. Ezeket a termékeket
ne ártalmatlanítsa vegyes háztartási hulladékként.
Készülékét és tartozékait visszaküldheti az Natus Medical Denmark ApS cégnek vagy bármelyik
Natus Medical Denmark ApS szállítónak. Az ártalmatlanításra vonatkozó tanácsért fordulhat a helyi
hatóságokhoz is.
Lásd Natus Medical Denmark ApS Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
nyilatkozat ► 49

Hivatkozott szabványok

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Orvostechnikai eszközök. Orvostechnikai eszközök címkéin, címkézésén és tájékoztatóiban
használandó szimbólumok. 1. rész Általános követelmények

•

BS EN 50419:2006: Elektromos és elektronikus berendezések jelölése a 2002/96/EK (WEEE) irányelv 11(2) cikkelyének
megfelelően

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló nyilatkozat
A Natus elkötelezett az Európai Unió 2014-es WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló)
rendeleteinek betartása mellett. Ezek a rendeletek kimondják, hogy az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékait szelektíven kell gyűjteni a megfelelő kezelés és hasznosítás érdekében, hogy biztonságosan újrafelhasználhatók
vagy -hasznosíthatók legyenek. E kötelezettségvállalás értelmében a Natus egyéb megállapodás hiányában átadhatja a
visszavételi és újrahasznosítási kötelezettséget a végfelhasználónak. A régiójában rendelkezésre álló összegyűjtési és
hasznosítási rendszereket illetően forduljon hozzánk a www.natus.com webhelyen.
Az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) olyan anyagokat és komponenseket tartalmazhatnak, amelyek
veszélyesek vagy ártalmasak lehetnek az emberi egészségre vagy a környezetre, ha a berendezés hulladékát nem kezelik
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megfelelően. Ezért a végfelhasználókra is feladat hárul az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai biztonságos
újrafelhasználásának és -hasznosításának biztosításában. Az elektromos és elektronikus berendezések felhasználói nem
kezelhetik ezek hulladékait az egyéb hulladékkal együtt. A felhasználóknak a települési gyűjtőrendszerek, a
gyártó/importőrök visszavételi kötelezettsége vagy engedéllyel rendelkező hulladékszállítók igénybevételével kell
biztosítaniuk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításához kapcsolódó kedvezőtlen
környezeti hatások csökkentését, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai újrafelhasználása,
újrahasznosítása és visszanyerése esélyeinek növelését.
Az áthúzott szemétgyűjtő tartállyal megjelölt berendezés elektromos vagy elektronikus berendezés. Az áthúzott
szemétgyűjtő tartály szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai nem kezelhetők
együtt a szelektálatlan hulladékkal, hanem szelektíven gyűjtendők.

14.2.2

Figyelmeztető megjegyzések
A kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az abban tárgyalt
eszközök és szoftver biztonságos teljesítménye. Minden esetben be kell tartani a vonatkozó önkormányzati szabályokat és
rendelkezéseket.
1. E berendezés osztály használata háztartási létesítményekben egészségügyi szakember felügyelete mellett megengedett.
2. Az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés veszélyének minimalizálása érdekében mindig jelentkezzen ki a
rendszerből, mielőtt felügyelet nélkül hagyná.
3. Célfelhasználók: Audiológusok, hallókészülék-kereskedők, fül-orr-gégészek és egyéb képzett szakemberek. Felhívjuk
figyelmét, hogy a helyi előírások ettől eltérően határozhatják meg a videootoszkóp felhasználói körét. A helyi
előírásokat minden esetben szem előtt kell tartani.
4. Ne használja a készüléket a Felhasználási terület részben meghatározottól eltérő célokra. Például ne használja orrüreg,
szem vagy gége vizsgálatára.
5. Ne nézzen bele a fénysugárba, és ne irányítsa azt mások szemébe. Károsodhat a szem.
6. A lámparendszer az IEC TR 62471-2:2009 szabvány alapján az 1-es kockázati csoportba tartozik, amely a legalacsonyabb
kockázatot jelentő csoport a kockázatmentesen kívül. A nézőt érintő kockázat minimalizálása érdekében a rendszert a
Felhasználói kézikönyvben foglalt utasításoknak megfelelően kell telepíteni és használni.
7. A keresztfertőzés és az újrafertőzés megelőzése érdekében tisztítsa meg és fertőtlenítse a szondát alkoholos
törlőkendőkkel minden páciens után, valamint a páciens két fülének szkennelése között.
8. A szondát óvatosan vezesse be a páciens hallójáratába, nehogy megsértse a hallójárat falát és/vagy a dobhártyát. Ne
alkalmazzon túl nagy erőt a páciens külső fülén a szondával.
9. Aktív használat során a készülék kijelzője felforrósodhat. Ezért ne érintse a kijelző felületét 1 percnél hosszabban.
10. A véletlen károsodás és a helytelen kezelés negatív hatással van a készülék funkcionálására. Tanácsadásért forduljon a
szállítójához.
11. Ha a szonda bármilyen sérülését észleli, ne használja a készüléket.Forduljon a szállítójához.
12. Ha a készülék leesett, juttassa vissza a szállítóhoz biztonsági ellenőrzésre.
13. Biztonság kedvéért és a garancia megszűnésének elkerülése érdekében elektromos orvosi berendezések szervizelését
és javítását kizárólag a berendezés gyártója, illetve meghatalmazott műhely szerviz személyzete végezheti.
Meghibásodás esetén részletesen írja le a hibát és forduljon a forgalmazóhoz. Hibás berendezés használata tilos.
14. Semmi szín alatt ne szerelje szét az Otoscan-t. Forduljon a szállítójához. Az Otoscan belső alkatrészeit csak szakképzett
szerviz személyzet ellenőrizheti vagy javíthatja.
15. Ajánlott az egységet olyan környezetben telepíteni, ahol a sztatikus elektromosság mennyisége minimális. Ajánlott
például antisztatikus padlóburkolat alkalmazása.
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16. Ne tárolja, illetve ne működtesse a készüléket olyan környezeti hőmérséklet és páratartalom mellett, amely nem kívül
esik a következőkben leírt tartományon: Műszaki specifikációk, Tárolás és kezelés.
17. Az egységet ne érjék folyadékok. Ne kerüljön az egységbe nedvesség. Az egységen belülre került nedvesség károsíthatja
a berendezést illetve a kezelő vagy a páciens elektromos áramütésének kockázatát eredményezheti.
18. Ne használja az eszközt gyúlékony anyagok (gázok) jelenlétében, illetve oxigéndús környezetben.
19. A berendezés semelyik része nem használható étkezés, elégetés céljára, illetve a jelen kézikönyv „Felhasználási
terület” részében meghatározottól eltérő célokra.
20. A berendezés kimenő szerelvényeihez csatlakozó tartozékok biztonsági okokból, illetve az EMC-megfelelőség
érdekében legyenek azonosak a rendszerrel szállított tartozékok típusával.
21. Ajánlott az eszközt nem egymásra helyezni egyéb eszközökkel, illetve rosszul szellőző helyre tenni, ez ugyanis
visszavetheti az eszköz teljesítményét. Ha másik eszközök közé vagy egyéb berendezés mellé helyezi, bizonyosodjon
meg arról, hogy az eszköz működése zavartalan.
22. Nemkívánatos zaj jelentkezhet, ha az eszközre erős rádiófrekvenciás tér hat. Az ilyen jellegű zaj csökkenti az eszköz
teljesítményét. Az elektromos készülékek sokféle típusa kelthet rádiófrekvenciás teret, pl. a mobiltelefonok. Javasoljuk
az ilyen berendezések használatának a korlátozását az Otoscan környezetében.
Emiatt javasoljuk, hogy a berendezést ne használja a változó elektromágneses terekre érzékeny eszközök közelében.
23. Ha a berendezésen változtatásokat vagy módosításokat végeznek a gyártó kifejezett engedélye nélkül, a felhasználó
elveszítheti a berendezés üzemeltetési engedélyét.
24. A(z) Otoscan rádiófrekvenciás kibocsátása (RF emissziója) nagyon alacsony, nagy valószínűséggel nem okoz interferenciát
közeli elektronikus berendezésekben. Azonban a(z) Otoscan közvetlen közelében elhelyezett eszközökben felléphet
nemkívánatos hatás vagy funkcióvesztés.
25.

Orvosi elektromos rendszer összeállításakor az összeállítást végző személy vegye figyelembe, hogy ha olyan
berendezést (pl. számítógépet és/vagy nyomtatót) csatlakoztat, amely nem felel meg ugyanazon biztonsági
követelményeknek, mint a jelen termék, a rendszer általános biztonsági szintje csökkenhet. A
berendezésnek meg kell felelni az UL/IEC 60950 szabvány előírásainak.

26.

A készülékhez csatlakoztatott tartozékok kiválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
•

Páciens környezetében csatlakoztatott berendezés használata

•

Igazolás a csatlakoztatott berendezés IEC60601-1 és/vagy IEC60601-1-1 és UL60601-1 és CAN/CSA-C22.2
NO 601.1-90 szerinti teszteléséről.

27. Az EN 60601-1-1 szabványnak való megfelelőség érdekében a számítógépet és a nyomtatót az ügyfél számára nem
elérhető helyen kell elhelyezni, azaz kb. 1,5 méternél (5 láb) nagyobb távolságban.
28. A készülékkel kapcsolatos minden komoly incidenst jelenteni kell a gyártó, valamint a felhasználó és/vagy a beteg
illetősége szerinti ország vagy EU-tagállam illetékes hatósága felé.
29. A készülék normál elektronikus hulladékként ártalmatlanítható, a helyi szabályozás szerint.
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15

Műszaki specifikációk
Rendszerkövetelmények
•

Internet-hozzáférés. Ajánlott letöltési sebesség: 2 Mbit/s

•

A mellékelt speciális laptop a következő minimális specifikációkkal:

Operációs rendszer

Windows 10 Professional

Grafikus processzor

Különálló videokártya legalább 2 GB memóriával

Processzor

Legalább Quad Core, 8 logikai mag (hardveres szálak)

Összmemória

Min. 8 GB

Megjelenítés

Min. 13", max. 15" teljes HD (1920 x 1080) érintőbevitel nélkül

Wi-Fi-adapterek

Kétsávos Wireless- b/g/n/ac

Merevlemez-meghajtó

Min. 156 GB-os tartós állapotú meghajtó (SSD)

Típus azonosítója
Az Otoscan szkenner a Natus Medical Denmark ApS cég 1093-as típusú terméke.

Szkennelési rendszer
Szkennelési módok

– Hallójárati gyűrűs, 360°-os kék LED-fénnyel
– Fülkagyló vonalas, kék vonalas lézerrel
– Concha gyűrűs, 360°-os kék LED-fénnyel

Szonda ellenoldali átmérője

3,20 mm (0,13 hüvelyk)

Szonda hossza

30 mm (1,18 hüvelyk)

Pontosság

A CMM által hitelesített, a fülhöz hasonló görbületekkel rendelkező
mechanikai műtermék felületének szkennelésekor a felület területének min.
80%-án ±200 μm-es a háromdimenziós renderelési tűrés.

Eszköz kijelzője
Méret

4 hüvelyk

Típus

Színes TFT LED-es háttérvilágítással

Felbontás

480 x 800 pont

Felhasználói bevitel

Kapacitív érintőképernyő

A szkenner áramellátása
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Bemeneti teljesítmény

5 V, USB 3.0

USB-csatlakozó

USB 3.0, „A” típus
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Tárolás és kezelés
Tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C (-4 °F és +140 °F) között

Relatív páratartalom

<90%, nem kondenzáló

Légnyomás

500–1060 hPa

Működési környezet
Hőmérséklet

+10 °C és +30 °C (+50 °F és +86 °F) között

Relatív páratartalom

30–75%, nem kondenzálódó

Légnyomás

600–1060 hPa

Alapvető működési követelmények
A(z) Otoscan eszköznek nincs alapvető teljesítménye.

Szabványok
Páciens biztonsága

IEC 60601-1:2005+A1:2012, BF-típus.
Alkalmazott részek: szkennerszonda és ház.

15.1

Lézerbiztonság

Megfelel az IEC 60825-1:2014 szabvány 2. osztályú előírásainak.

Lámpa biztonsága

IEC 62471:2006
Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága

EMC (elektromágneses kompatibilitás)

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

Tartozékok
A széria és a választható tartozékok országról országra változhatnak – kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazójával.

15.2

Tartozék neve

Cikkszám

1093, teljes oktatókészlet

8-61-20000

1093, asztali dokkolóegység

8-61-20100

1093, HS3 headsetegység

8-61-22000

1093, laptop előre telepített szoftverrel

8-35-49800-XX

1093, tampon 70%-os izopropil-alkohollal

8-62-48100

Felhasználói kézikönyv

7-50-14200-XX

EMC (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó) megjegyzések
•

Az Otoscan berendezés az orvosi elektromos rendszer része, ezért különleges biztonsági óvintézkedések vonatkoznak rá.
Ezért gondosan be kell tartani a jelen dokumentumban ismertetett telepítési és működtetési utasításokat.

•

Az Otoscan berendezés működését zavarhatják hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs készülékek,
például mobiltelefonok.
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IEC 60601-1-2:2014 és EN 60601-1-2:2015
Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói
Az Otoscan berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az Otoscan berendezés felhasználójának meg kell győződnie róla, hogy a
berendezést ilyen környezetben használják.
Emisszió teszt

Megfelelés

Elektromágneses környezet – útmutatás

RF emissziók

1. csoport

Az Otoscan csak belső funkcióihoz használ RF energiát. Ezért RF emissziója nagyon alacsony,

CISPR11
RF emissziók

valószínűleg nem okoz interferenciát közeli elektromos berendezéseknél.
B osztályú

CISPR11

Az Otoscan minden környezetben használható, többek között háztartási környezetben és olyan
helyen, amely közvetlenül csatlakozik kisfeszültségű, háztartási célú épületeket ellátó közüzemi
táphálózatokhoz.

Harmonikusemissziók IEC

Nem alkalmazható

61000-3-2
Feszültségingadozások/vibráló Nem alkalmazható
emissziók IEC 61000-3-3

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése
Az Otoscan berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az Otoscan berendezés felhasználójának meg kell győződnie róla, hogy a
berendezést ilyen környezetben használják.
Zavartűrési teszt

IEC 60601

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

teszt szint
Elektrosztatikus kisülés (ESD)

+/-8 kV érintkező

+/-8 kV érintkező

A padló legyen fa, beton vagy kerámialap. Ha a padló

IEC 61000-4-2

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

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

burkolata műanyag, a relatív páratartalomnak legalább

+/-8 kV, +/-15 kV levegő

+/-8 kV, +/-15 kV levegő

30%-osnak kell lennie.

Gyors elektromos

+/-2 kV a tápegység vezetékeihez

Nincs lényeges port

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

tranziens/kitörés

+/-1 kV a bemeneti/kimeneti

IEC 61000-4-4

vezetékekhez

Túlfeszültség

+/-1 kV vezeték(ek) között

IEC 61000-4-5

+/-2 kV vezeték(ek) és föld között

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

Nincs lényeges port

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző
kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

+/-2 kV DC vezeték(ek) és föld
között
+/-1 kV DC vezeték(ek) között
+/-2 kV I/O vezeték(ek) és föld
között
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Feszültségesések, rövid

0% U T; 0,5 ciklus

megszakítások és

0°-nál, 45°-nál, 90°-nál, 135°-nál,

Nincs lényeges port

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző
kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. Ha a Otoscan

feszültségingadozások a

180°-nál, 225°-nál, 270°-nál és

berendezés felhasználója hálózati kimaradások esetén

tápegység bemenő vezetékein 315°-nál

folyamatos működést igényel, ajánlatos felszerelni a

IEC 61000-4-11

0% U T; 1 ciklus

Otoscan berendezést szünetmentes tápegységgel vagy

és

akkumulátorral.

70% U T; 25/30 ciklus
Egyfázisú: 0°-nál
Feszültségmegszakítások a

0% U T; 250/300 ciklus

Nincs lényeges port

30 A/m

Nincs olyan lényeges port, ami

A hálózati frekvencia mágneses térerőssége feleljen meg a

érintett lehet

jellemző kereskedelmi vagy kórházi környezetekben

tápegység bemenő vezetékein
IEC 61000-4-11
Tápfrekvencia
(50/60 Hz) mágneses tere
IEC 61000-4-8

mérhetőnek.
Ha a mérések során negatív hatást tapasztal, módosítsa az
Otoscan elhelyezését

U T a váltóáramú hálózati feszültség a teszt szint alkalmazása előtt.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés – professzionális egészségügyi környezetben való használatra tervezett berendezések és rendszerek
esetében
Az Otoscan berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az Otoscan berendezés felhasználójának meg kell győződnie róla, hogy a
berendezést ilyen környezetben használják.
Zavartűrési teszt

IEC 60601

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

teszt szint
Vezetett RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-sávban

ISM-sávban

Sugárzott RF

3 V/m (professzionális

10 V/m

IEC 61000-4-3

egészségügyi ellátás)
10 V/m (otthoni egészségügyi
ellátás)

80 MHz – 2,7 GHz

80 MHz – 2,7 GHz
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A vezeték nélküli RF

27 V/m

27 V/m

A(z) Otoscan és az RF vezeték nélküli kommunikációs

kommunikáció közelségi

386 MHz

386 MHz

készülékek közötti elválasztási távolságnak meg kell

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

mezői
IEC 61000-4-3

haladnia a 30 cm-t (11,8 hüvelyk).

Megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az útmutatások nem
minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses
hullámok terjedését befolyásolja az épületek, tárgyak és
emberek által elnyelt, illetve róluk visszaverődő sugárzás.

IEC 60601-1-2:2007 és EN 60601-1-2:2007
Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói
Az Otoscan berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az Otoscan berendezés felhasználójának meg kell győződnie róla, hogy a
berendezést ilyen környezetben használják.
Emisszió teszt

Megfelelés

Elektromágneses környezet – útmutatás

RF emissziók

1. csoport

Az Otoscan csak belső funkcióihoz használ RF energiát. Ezért RF emissziója nagyon alacsony,

CISPR11
RF emissziók

valószínűleg nem okoz interferenciát közeli elektromos berendezéseknél.
B osztályú

CISPR11

Az Otoscan minden környezetben használható, többek között háztartási környezetben és olyan
helyen, amely közvetlenül csatlakozik kisfeszültségű, háztartási célú épületeket ellátó közüzemi
táphálózatokhoz.

Harmonikusemissziók IEC

Megfelel

61000-3-2
Feszültségingadozások/vibráló Megfelel
emissziók IEC 61000-3-3

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése
Az Otoscan berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az Otoscan berendezés felhasználójának meg kell győződnie róla, hogy a
berendezést ilyen környezetben használják.
Zavartűrési teszt

IEC 60601

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-6 kV érintkező

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-6 kV érintkező

A padló legyen fa, beton vagy kerámialap. Ha a padló

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV levegő

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV levegő

teszt szint
Elektrosztatikus kisülés (ESD)
IEC 61000-4-2
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Gyors elektromos

+/-2 kV a tápegység vezetékeihez

tranziens/kitörés

+/-1 kV a bemeneti/kimeneti

Nincs lényeges port

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

IEC 61000-4-4

vezetékekhez

Túlfeszültség

+/-1 kV vezeték(ek) között

IEC 61000-4-5

+/-2 kV vezeték(ek) és föld között

Feszültségesések, rövid

< 5% U T (> 95% U T esés) 0,5

megszakítások és

cikluson keresztül

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. Ha a Otoscan

feszültségingadozások a

40% UT (60% U T esés) 5 cikluson

berendezés felhasználója hálózati kimaradások esetén

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

Nincs lényeges port

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző
kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

Nincs lényeges port

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

tápegység bemenő vezetékein keresztül

folyamatos működést igényel, ajánlatos felszerelni a

IEC 61000-4-11

70% U T (30% T esés) 25 cikluson

Otoscan berendezést szünetmentes tápegységgel vagy

keresztül

akkumulátorral.

< 5% U T (> 95% U T esés) 5 mp-en
keresztül
Tápfrekvencia

3 A/m

3 A/m

A hálózati frekvencia mágneses térerőssége feleljen meg a

(50/60 Hz) mágneses tere

jellemző kereskedelmi vagy kórházi környezetekben

IEC 61000-4-8

mérhetőnek.
Ha a mérések során negatív hatást tapasztal, módosítsa az
Otoscan elhelyezését

U T a váltóáramú hálózati feszültség a teszt szint alkalmazása előtt.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés – NEM életmentő berendezések és rendszerek esetében
Az Otoscan berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az Otoscan berendezés felhasználójának meg kell győződnie róla, hogy a
berendezést ilyen környezetben használják.
Zavartűrési teszt

IEC 60601

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

teszt szint
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Vezetett RF

3 Vrms (nem életfenntartó

3 Vrms

Hordozható és mobil RF kommunikációs berendezés ne

IEC 61000-4-6

berendezés)

150 kHz – 80 MHz

legyen közelebb a Otoscan berendezés bármely részéhez

150 kHz – 80 MHz

(a kábelekhez sem), mint a jeladó frekvenciájára érvényes
egyenletből számított ajánlott elválasztási távolság.
Ajánlott elválasztási távolság:
d = 1,2
d = 1,2

80 MHz és 800 MHz között,

d = 2,3

80 MHz és 2,5 GHz között,

ahol P a jeladó maximális kimenő teljesítménye wattban
Sugárzott RF

3 V/m (nem életfenntartó

3 V/m

(W; a jeladó gyártója szerint), és d az ajánlott elválasztási

IEC 61000-4-3

berendezés)

80 MHz – 2,5 GHz

távolság méterben (m).
Rögzített RF jeladók esetében a mágneses mező helyszíni

80 MHz – 2,5 GHz

elektromágneses felméréssel meghatározott erőssége a
legyen kisebb, mint az egyes frekvenciatartományokban
érvényes megfelelőségi szint. b
Az ezzel a szimbólummal jelölt berendezés közelében
interferencia léphet fel.

1. megjegyzés: 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztási távolság érvényes.
2. megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az útmutatások nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek,
tárgyak és emberek által elnyelt, illetve róluk visszaverődő sugárzás.
a. Rögzített RF jeladóktól (mint például rádió bázisállomásoktól, (mobil/ vezeték nélküli) telefonoktól és terepi hordozható rádióktól, AM és FM rádió- és TV
műsorszóróktól) származó térerősségek elméletileg nem határozhatók meg pontosan. A rögzített RF jeladóktól származó elektromágneses környezet becslésére
helyszíni elektromágneses felmérést kell végezni. Amennyiben azon a helyen, ahol a Otoscan berendezést használják, a mért térerősség meghaladja a fenti
érvényes RF megfelelőségi szintet, a Otoscan berendezés normál működését megfigyeléssel ellenőrizni kell. Ha a megfigyelt teljesítmény rendellenes, szükség
lehet további intézkedésekre, például a Otoscan berendezés irányának vagy helyének változtatására.
b. A mező erőssége a 150 kHz – 80 MHz frekvenciatartományban legyen kisebb, mint 3 V/m.

Hordozható és mobil RF kommunikációs készülékek és a Otoscan berendezés közötti ajánlott elválasztási távolságok
A Otoscan berendezést olyan környezetben való használatra tervezték, amelyben az RF sugárzási zavarokra szabályozás vonatkozik. A Otoscan berendezés vevője
vagy felhasználója elősegítheti az elektromágnese zavarás kiküszöbölését, ha megtartja a hordozható és mobil RF kommunikációs készülékek (jeladók) és a
Otoscan berendezés közötti alábbi, a kommunikációs berendezés maximális kimenő teljesítményének megfelelő ajánlott elválasztási távolságokat.
A jeladó névleges maximális kimenő

A jeladó frekvenciájának megfelelő elválasztási távolság

teljesítménye

m

W
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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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12

12
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Olyan jeladók esetében, amelyek névleges maximális teljesítménye nem szerepel a fenti felsorolásban, az ajánlott elválasztási távolság méterben (m) megadott
értékét a jeladó frekvenciájára alkalmazandó egyenlettel lehet becsülni – ebben P a jeladó gyártója által megadott névleges maximális teljesítmény wattban (W).

1. megjegyzés: 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztási távolság érvényes.
2. megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az útmutatások nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek,
tárgyak és emberek által elnyelt, illetve róluk visszaverődő sugárzás.
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Egyéb referenciák
A jelen Felhasználói kézikönyv legújabb verziója elérhető az Otoscan számítógép asztalán.
Az online Otocloud alkalmazást illetően lásd az Otocloud Felhasználói kézikönyvét.
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Gyártó
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dánia
+45 45 75 55 55
www.natus.com

A gyártó felelőssége
A gyártó kizárólag a következő feltételekkel tekintendő felelősnek a berendezés biztonságát, megbízhatóságát és
teljesítményét érintő hatásokkal kapcsolatban:
•

Valamennyi szerelési műveletet, bővítést, módosítást vagy javítást a berendezés gyártója vagy a gyártó által
meghatalmazott személy(ek) hajt(anak) végre.

•

A berendezést EN/IEC előírásoknak megfelelő elektromos szerelvényekhez csatlakoztatják.

•

A berendezést a kezelési utasítás szerint használják.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés üzembiztonsága, megbízhatósága és teljesítménye tekintetében minden
felelősséget elhárítson, amennyiben a berendezés szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.
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