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1

Inleiding
Otoscan is een omvattende oplossing voor het scannen van oren die een nieuwe, veilige en handige manier om digitale
impressies voor oorstukjes of op maat gemaakte hoortoestellen in het oor te maken.
Hierdoor worden klinische zorgen met betrekking tot traditionele siliconen indrukken weggenomen, zoals het risico voor
de patiënt, ongemak van de patiënt en inconsistente resultaten.
De primaire functie van Otoscan is om digitale 3D-scans van de gehoorgang en oorschelp van de patiënt te maken, die bij
de productie van op maat gemaakte hoortoestellen in het oor worden gebruikt. De software voor het scannen zet scans
om in beeldbestanden die gereed zijn voor gebruik in 3D-modellering. Tijdens het scanproces voert de scanner video-otoscopie uit om de gebruiker te helpen bij de navigatie van het scherm in het oor van de patiënt. Zie Beoogd gebruik ► 5.

Scanner en software
De scanner wordt gebruikt in samenhang met Otoscan Session Manager geïnstalleerd op een speciale computer.
Session Manager synchroniseert gegevens met de online toepassing Otocloud, vanwaaruit u patiëntenscans kunt bekijken,
van aantekeningen kunt voorzien en elektronisch kunt indienen als bestellingen op maat bij fabrikanten of laboratoria voor
oorstukjes.

1.1

Het Otoscan-systeem
Het Otoscan-systeem bestaat uit:
•

Een speciale laptop met voorgeïnstalleerde Otoscan software

•

Een handscanner

•

Een houder voor het veilig opbergen van de scanner

•

Een headset voor nauwkeurig richten op het oor en de gehoorgang tijdens het scannen

•

Een trainingskit voor het oefenen van de scantechniek. (optioneel)

De afzonderlijke onderdelen van het systeem worden verder beschreven in de onderstaande paragrafen.

Fig. 1

De Otoscan set

A. De scanner bevindt zich in de houder op de tafel.
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B.

Headset
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1.2

Over deze handleiding
Lees de gebruiksaanwijzing
Lees deze gebruiksaanwijzing voor het gebruiken van de scanner voor scans op patiënten.
Voor zover van toepassing wordt de te volgen procedure aan het begin van het onderdeel weergegeven, en een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke stappen kan in de onderdelen volgend op de procedure worden gevonden.
Neem contact op met Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) als u een gratis, gedrukt exemplaar van de gebruikersdocumentatie wilt ontvangen.

Het gebruik van Waarschuwing, Let op en Opmerking
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software, worden
in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:

Waarschuwing • Geeft aan dat er risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel bij de gebruiker of de patiënt.

Let op • Geeft aan dat er risico bestaat van letsel bij de gebruiker of patiënt, of van schade aan gegevens of het apparaat.

Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht vereist is.

Verwijzing naar schermonderdelen in deze gebruiksaanwijzing
Selecteerbare menu's, pictogrammen en functies worden vet weergegeven, zoals bijvoorbeeld in:
"In dit voorbeeld, waarin een scan in uitvoering wordt weergegeven, activeert de activeringspal de knop Pauzeren."
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Beoogd gebruik
Otoscan zorgt voor een uitvergroot visueel beeld voor inspectie van de externe gehoorgang en het trommelvlies, en zorgt
voor verlichting van de gehoorgang voor inspectie.
Otoscan kan een topologiemeting van de externe gehoorgang opnemen en die in de vorm van een beeldbestand aan de
gehoorzorgmedewerker presenteren.

2.1

Indicaties voor gebruik
De primaire toepassing van de scanner en Session Manager is om digitale driedimensionale (3D) impressies (scans) te
maken van het oor of de oren van de patiënt voor de productie van oorstukjes en op maat gemaakte hoortoestellen.
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De 3D-impressie kan worden gebruikt voor de productie van op maat gemaakte headsets tegen geluid, oordopjes of zwemdopjes.
Een secundaire toepassing van dit product is video-otoscopie. De functie van de video-otoscoop is voornamelijk om de
gebruiker te helpen de scan in het oor van de patiënt te brengen.

2.2

Fysieke werking
De Otoscan scanner projecteert een blauwe lichtlijn uit de probe op het oppervlak van de gehoorgang of het uitwendige
oor. Deze projectie wordt omgezet in 3D-coördinaten via een complex camerasysteem.
Een 3D-model wordt aangemaakt door het scannen met de probe van het oppervlak van het oor. Het camerasysteem stelt
de bediener ook in staat de probe binnen de gehoorgang te brengen, die door een witte lichtbron wordt verlicht.
De gebruiker kan de scanner direct vanuit het weergavescherm van de handscanner bedienen.
De scanner is bedoeld voor kortstondig gebruik.

2.3

Beoogd gebruikersprofiel
Audiologen, audiciens, KNO-artsen en ander opgeleid personeel.Merk op dat lokale regelgeving andere bepalingen heeft
voor wie gebruikers van video-otoscopie kunnen zijn. De plaatselijke voorschriften dienen te allen tijde te worden nageleefd.

2.4

Beoogde patiëntenpopulatie
Otoscan wordt aangegeven voor gebruik bij patiënten van 18 jaar en ouder waarbij de buitenkant van de gehoorgang moet
worden geïnspecteerd.

2.5

Bedoeld lichaamsdeel of weefseltype voor toepassing of waarmee
interactie plaatsvindt
Het uitwendige oor van de patiënt is het enige lichaamsdeel dat moet worden gescand.

2.6

Contra-indicaties
Waarschuwing • Als de patiënt tijdens de scanprocedure ernstig ongemak ervaart, dient u het proces te stoppen.

Let op • We raden ten zeerste aan dat u een otoscopie uitvoert met een traditionele of speciale video-otoscoop om de
status van het uitwendige oor te beoordelen voordat u een scan uitvoert.
- Er mag geen oorsmeer zijn, of slechts in een kleine hoeveelheid die het scanproces niet hindert.
- Als een overmatige hoeveelheid oorsmeer aanwezig is, mag u het oor niet scannen of moet u het oor voor het scannen schoonmaken.
- Verzeker u ervan dat er na het reinigen van of het verwijderen van oorsmeer uit het oor van de patiënt geen vloeistofresten zijn achtergebleven.
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Waarschuwing • Het scannen mag niet worden uitgevoerd op patiënten die de volgende contra-indicaties vertonen:
- Als er sprake is van afscheiding of infectie in het oor
- Als de patiënt recentelijk aan het oor is geopereerd
- Als de gehoorgang verstopt is of als er een matige hoeveelheid oorsmeer aanwezig is, waardoor het scanproces word
gehinderd.
- Als de patiënt niet meewerkt
- Als de patiënt niet in staat is om tijdens het scanproces stil te zitten vanwege onbeheersbare onwillekeurige bewegingen van het
hoofd en/of het lichaam
- Als de patiënt een achtergrond heeft van aanvallen, migraines of andere gevoeligheid voor stroboscopische lichten
- Als de patiënt tijdens de procedure ernstig ongemak ervaart
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Uitpakken
Pakket 1: Laptop

Fig. 2

Pakket 2: Scanner en headset

Optioneel: Trainingskit

De Otoscan-set en optionele trainingskit.

De pc uitpakken
•

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en zorg ervoor dat alle kabels en onderdelen, waaronder de instructiehandleidingen, worden bewaard.

•

Houd de bijgevoegde extra opmerkingen bij de hand voor toekomstige raadpleging. Het kan zijn dat latere gebruikers
de beschrijving nodig hebben voor het starten van de pc en het vinden van de onderliggende gebruiksaanwijzing.

De scanner, houder en headset uitpakken

Opmerking • Verwijder alle verpakkingsmaterialen zorgvuldig en let erop dat de probetip van de scanner breekbaar
is!
Wees vooral voorzichtig bij het verwijderen van het plakband waarmee de scanner in de houder wordt gehouden en
bij het werken met de scanner wanneer deze los is gemaakt.

Otometrics - Otoscan
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•

Wanneer de scanner niet wordt gebruikt, dient u deze altijd in de houder te plaatsen om de probetip te beschermen.

Het apparaat controleren op mogelijke schade

Let op • Controleer het apparaat visueel op mogelijke schade.
Als u schade vaststelt, mag u het apparaat niet inschakelen. Neem contact op met de plaatselijke distributeur voor
hulp.

Fig. 3

Om schade te voorkomen dient u de scanner altijd in de houder te laten zitten als hij niet wordt gebruikt!

De paklijst controleren
•

Controleer aan de hand van de paklijst of u alle benodigde onderdelen en accessoires hebt ontvangen. Neem contact
op met de plaatselijke distributeur als er onderdelen ontbreken.

Verpakkingsmateriaal opslaan voor later gebruik
•

3.1

Bewaar alle verpakkingsmaterialen. Het originele verpakkingsmateriaal beschermt namelijk tegen schade tijdens het
verzenden, bijvoorbeeld bij het verzenden van de scanner voor een jaarlijkse kalibratiecontrole of periodiek onderhoud.

Bewaren van de Otoscan-eenheden
Volg de onderstaande richtlijnen als u de Otoscan-apparaten moet opbergen:
•

Bewaar Otoscan en de accessoires in de meegeleverde opbergdozen om ze te beschermen tegen beschadiging.

•

Bewaar Otoscan en de accessoires in een droge omgeving. Zie ook Technische specificaties ► 53.

4

Kennismaken met Otoscan

4.1

De Otoscan pc
De pc is bedoeld om uitsluitend te worden gebruikt voor het Otoscan-proces. De pc voedt de scanner tijdens het gebruik,
en de geïnstalleerde Session Manager regelt de scanner en slaat de uit het scanproces verkregen gegevens op in een

8
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lokale database.
Wanneer de pc online is, wordt de lokale patiëntendatabase gesynchroniseerd met een tweede database die onderdeel
uitmaakt van de online toepassing Otocloud.

Installatieprocedure
1. Stel de computer op een geschikte locatie op. (zie hieronder).
2. Schakel de pc in: Sluit deze op een stopcontact aan. (zie hieronder).

De pc instellen
•

Plaats de pc op een geschikte tafel en laat ruimte over om de scanner in de buurt te zetten. Zorg ervoor dat de ventilatoropeningen van de pc niet worden geblokkeerd.

•

U kunt overwegen om het computerscherm in het zicht van de patiënten neer te zetten zodat zij het scanproces kunnen volgen.

Otoscan Session Manager en alle benodigde accessoires zijn in de fabriek op de pc geïnstalleerd.
De pc moet voorafgaand aan gebruik op een netwerk (met een kabel of draadloos) zijn aangesloten. Zie Verbinding maken
met het internet ► 9.
Om aan de slag te gaan, hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig, die door de lokale Otoscan beheerder worden afgegeven.
Voor instructies over het gebruik van de Otoscan-software, raadpleegt u de volgende secties:
•

Aanmelden bij het systeem ► 16.

•

Patiëntendossiers beheren ► 18.

•

De scansessie ► 25.

•

Patiënten en scans beheren in Otocloud ► 38.

Voeding van de pc
1. Sluit de externe voedingskabel aan op de stroomvoorzieningspoort op de pc.
2. Steek de stekker voor de externe stroomvoorziening rechtstreeks in een stopcontact met wisselspanning en randaarde.

Werking van de batterij
Zo nodig kan de pc korte tijd op de ingebouwde batterij werken, voordat hij op een stopcontact moet worden aangesloten
om weer op te laden. Om de levensduur van de batterij te verlengen is het raadzaam de batterij van de pc niet volledig
leeg te laten lopen voordat u deze weer oplaadt.

Verdere instructies
Als u verdere instructies wilt over het aansluiten van de pc op een elektrische aansluiting of hoe de algemene functies op
de pc kunnen worden gebruikt, raadpleegt u de gebruikersinstructies van de fabrikant van de pc die met de pc zijn meegeleverd.

4.2

Verbinding maken met het internet
De pc kan via een Ethernetkabel of een draadloze (wifi) verbinding op een netwerk worden aangesloten.

Otometrics - Otoscan
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Verbinden met een draadloos (wifi) netwerk
1. Om toegang te krijgen tot de lijst van beschikbare draadloze netwerken, kunt u op het netwerkpictogram in het systeemvak in de linkeronderhoek van het computerscherm klikken.
2. Zoek het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en klik op de naam ervan. Als het een netwerk is dat u kent en u
hier regelmatig verbinding mee maakt, dient u ook te optie te selecteren met daarop: Automatisch verbinding
maken. Klik vervolgens op Verbinden.
3. Nadat u op Verbinden hebt geklikt, voert Windows een scan uit voor de beveiligingsinstellingen van het draadloze netwerk. Wanneer dit is gedaan, wordt u naar de beveiligingscode gevraagd.
4. Wanneer u de beveiligingscode (het wachtwoord) die door het draadloze netwerk wordt gevraagd, hebt ingevoerd,
kunt u op Volgende klikken.

Verbinding maken met een kabelnetwerk
1. Sluit de Ethernetkabel aan op de netwerkadapter op de pc.
2. De netwerkverbinding zou automatisch moeten worden gemaakt.

Opmerking • Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het maken of in stand houden van
een netwerkverbinding.

4.3

De Otoscan-houder

Fig. 4

Om schade te voorkomen dient u de scanner altijd in de houder te laten zitten als hij niet wordt gebruikt!

De houder is bedoeld om de scanner veilig op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt. Bovendien is de achterwand
van de houder bedekt met een stippenpatroon. Voorafgaand aan elke scan gebruikt de scanner dit patroon voor een zelftest van de functionaliteit van de scanner.

4.4

De scanner
De scanner is een geavanceerde eenheid met ingebouwde lasers en camera's. Zie Fysieke werking ► 6.
De headset van de patiënt dient als het referentiepunt voor het hele scanproces. Zie De headset ► 15.
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Tijdens het scannen volgen de twee camera's die aan beide kanten van de probe zijn geplaatst voortdurend de positie van
de headset ten opzichte van de 3D-gegevens die door de scanner worden verzameld. Dit stelt het systeem in staat om een
nauwkeurig 3D-model van de gehoorgang en de benodigde delen van de oorschelp op te bouwen. Zie De componenten
van de scanner ► 11, Fig. 5 en Fig. 6.

Let op • De probetip van de scanner is kwetsbaar. Om schade te voorkomen dient u de scanner altijd in de houder te
laten zitten als hij niet wordt gebruikt!

4.4.1

De scanner aansluiten
Waarschuwing • Het Otoscan systeem moet altijd zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies in de Otoscan gebruiksaanwijzing.

De scanner wordt gebruiksklaar afgeleverd. U hoeft alleen maar de kabels aan te sluiten.

Let op • Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel om de scanner op de pc aan te sluiten.

•

Sluit de USB-kabel die aan de scanner is verbonden op een van de USB-poorten van de computer aan de zijkant aan.

Waarschuwing • De scanner mag niet op een pc worden aangesloten anders dan de vergrendelde laptop geleverd
door Otometrics. Er mogen geen pogingen worden gedaan om de scanner te gebruiken met andere software dan Otoscan Session Manager, Otocloud of trainingssoftware.

Plaats de houder en scanner naast de pc.
•

4.4.2

Houd de scanner in de houder en plaats de set op een stabiele ondergrond naast de pc.
Kies een locatie waar u gemakkelijk toegang tot de scanner hebt wanneer deze in de houder zit.
Zorg er ook voor dat u tijdens de scansessie goed zicht op het computerscherm hebt. Dit is handig wanneer u even
pauzeert om het gescande beeld te evalueren, als u deze op het grotere scherm wilt zien, en wanneer u de scansessie
voltooit,

De componenten van de scanner
De afzonderlijke componenten van de scanner die samenwerken voor het maken van de 3D-scans worden hieronder
beschreven zoals gezien vanuit het perspectief van respectievelijk de probe en het aanraakscherm van de scanner.

Otometrics - Otoscan
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Scanneronderdelen, gezien vanaf de kant van de probe
A. Volgcamera's
Camera's aan beide kanten van de probe detecteren de
volgring van de headset die door de patiënt wordt
gedragen. De camera's volgen de positie van de scanner
in verhouding tot het oor van de patiënt. Voor een
juiste werking mag het zicht van de camera's op de volgring niet worden belemmerd.
B.

Ringlaser
Scant naar buiten vanaf de tip van de probe (E op Fig. 6
► 13). Scant de gehoorgang (in de Kanaalringmodus)
en de gewelfde delen van de oorschelp, zoals de helix,
zijwanden van de concha en de incisura intertragica (in
de Concharingmodus).

C.

Lijnlaser
Scant voor de probetip in een horizontale lijn (in de
Oorschelplijnmodus), vergelijkbaar met een streepjescodescanner. Deze wordt gebruikt voor het scannen
van de vlakkere delen van de oorschelp, zoals het middelste deel van de conchaholte en de randen om de
concha heen.

Fig. 5

12

De handscanner, gezien vanaf de kant van de
probe.

D. Activeringspal
Voor de selectie van de meest gebruikelijke volgende
actie, op basis van de actuele toestand van het apparaat. Als er meerdere acties beschikbaar zijn, wordt de
meest gebruikelijke actie gemarkeerd op het scherm
weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de activeringspal
gebruiken om de dieptemeter in te stellen en een scan
te starten. Tijdens het maken van een scan kunt u op
de activeringspal drukken om het scannen te pauzeren.

Otometrics - Otoscan
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Scanneronderdelen (vervolg), gezien vanaf de kant van het aanraakscherm
E. Probe
De probe is het deel van de scanner dat in de gehoorgang
kan worden ingebracht. Deze bevat verlichting, de videootoscoopcamera en de ringlaserscanner. De probe is kwetsbaar en kan breken als het apparaat niet in de houder zit
wanneer deze niet wordt gebruikt.
F. Statusindicator
De kleur van het Otometrics logo geeft de status van de
scanner aan. Wanneer het licht groen is, staat het apparaat
aan en is het gereed. Zie de legenda: Kleuren van de statusindicator hieronder.
G. Aanraakscherm
Het scherm is een aanraakscherm. Het scherm dient als primaire interface die gedurende het hele scanproces wordt
gebruikt en kan in combinatie met de activeringspal worden gebruikt. Alle aspecten van de procedure worden op
het scherm weergegeven, waaronder de 3D-scanafbeelding, de video-otoscopische weergave, dieptemetingen en berichten.

Fig. 6

De handscanner, gezien vanaf de kant van het
aanraakscherm.

Legenda: Kleuren statusindicator

4.4.3

Groen:

Gereed/stand-bymodus

Blauw:

Scanner actief of in scanmodus, met volgende headset

Geel:

Scanner bevindt zich in scanmodus, maar het volgen is gestopt
Actie vereist: Corrigeer de positie van de scanner ten opzichte van de volgring.

Oranje:

Dieptewaarschuwing en fouttoestanden.
Actie vereist: Corrigeer de fout.

De scanner in- en uitschakelen
De scanner inschakelen
De pc regelt de voeding die naar de scanner gaat. Dit betekent dat de scanner automatisch wordt ingeschakeld wanneer u
een scan start vanuit een patiëntendossier in Session Manager. Zie De 3D-scan starten ► 25.
Om Session Manager te openen, dient u over een geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord te beschikken. Zie Aanmelden bij het systeem ► 16

Waarschuwing • Kijk niet in de laser en richt de lichtbundel niet in de richting van andere mensen. Dit kan schade toebrengen aan de ogen.

Otometrics - Otoscan
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De scanner uitschakelen
De scanner wordt korte tijd na het voltooien van een scansessie automatisch uitgeschakeld.

Opmerking • Als u tijdens het gebruik van de scanner per ongeluk de stekker eruit haalt, wordt de scanner uitgeschakeld maar niet de scantoepassing. Steek de stekker weer in de scanner en ga door met de scansessie.

4.4.4

De Otoscan activeringspal en het aanraakscherm gebruiken
Werkmethoden
De aanbevolen manier om de scanner te bedienen is door middel van het aanraakscherm en de activeringspal.

Het aanraakscherm gebruiken
Tijdens het scannen geeft het aanraakscherm op de scanner een kopie van het scherm op de pc weer. Dit stelt u in staat
om door middel van het aanraakscherm met de scanner te werken, terwijl u het weergavescherm van de pc kunt gebruiken voor een groter overzicht op de geheel of gedeeltelijk voltooide scan. Wanneer dit nodig is, kunt u ook een selectie
van de scanner maken op het scherm van de pc met behulp van een computermuis of touchpad.

Let op • Het Otoscan weergavescherm van het aanraakscherm kan bij intensief gebruik heet worden. Daarom dient u
het oppervlak van het weergavescherm niet langer dan 1 minuut aan te raken.

De activeringspal gebruiken
De activeringspal Otoscan bevindt zich op de handgreep van het apparaat. Zie punt D in De componenten van de scanner
► 11. Dit stelt de gebruiker in staat om de scan te starten of te pauzeren en om naar volgende stappen in het scanproces
te gaan. Door het indrukken van de activeringspal wordt altijd de knop geactiveerd die op het aanraakscherm is te zien. Als
er meerdere knoppen beschikbaar is, wordt de te selecteren knop op het scherm gemarkeerd. In het algemeen leiden de
gemarkeerde knoppen op het scherm u door de normale scanprocedure.
In het voorbeeld in Fig. 7, waarin een scan in uitvoering wordt weergegeven, activeert de activeringspal de knop
Pauzeren.

Fig. 7
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Een scan die bezig is. De knop Pauzeren is op dit moment de enig mogelijke selectie.
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4.5

Accessoires
De accessoires uitpakken
Pak de headset en (indien van toepassing) de optionele trainingskit uit en plaats deze naast de scanner.

4.5.1

De headset
De headset wordt voor het scannen op het hoofd van de patiënt aangebracht. Dit is cruciaal voor het scanproces, omdat de
volgring van de headset dient als het referentiepunt voor de
twee camera's op de scanner, die tijdens het scannen de
exacte locatie van het oor bijhouden.
Daarom is het voor een succesvolle scan zeer belangrijk dat de
headset op de juiste manier wordt geplaatst en dat deze gedurende de hele scan op zijn plaats blijft. Zie De headset plaatsen
► 23.
Om een juiste plaatsing te bevorderen, is het ontwerp van de
headset bedoeld voor het scannen van een oor. Bij het scannen van het andere oor (indien nodig), dient u de headset te
verplaatsen zodat deze op dat oor is gericht. Deze procedure
blijkt voor beide scans voor een maximale efficiëntie en hoge
nauwkeurigheid te zorgen.
Fig. 8

4.5.2

De headset, met de volgring op de juiste wijze op het midden van het oor geplaatst

Trainingskit
Er zijn een opstelling met een oefenoor, permanent aangebracht met een ring van een headset, en twee uitwisselbare oormodellen beschikbaar als optionele aanvulling voor trainingsdoeleinden.
Als de trainingskit onderdeel van uw bestelling uitmaakte, kunt u deze op een handige locatie zetten voor training, zoals
naast de scanner.
Samen met de bijgesloten trainingssoftware die op het bureaublad van de Otoscan pc beschikbaar is, biedt deze oorset een veilige en gemakkelijke mogelijkheid om met de scanner te experimenteren totdat u het gevoel hebt dat u
voldoende vertrouwd bent met de apparatuur om deze op echte mensen toe te passen.

4.5.3

Otoscan-training
Otoscan-trainingssessies worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat gebruikers zich snel vertrouwd maken met het
gebruik van de apparatuur op veilige en efficiënte wijze.
Neem contact op met uw leverancier voor informatie over de aanwezigheid van trainingssessies bij u in de buurt.

Otometrics - Otoscan
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5

Aanmelden bij het systeem
Gebruikers-ID en wachtwoord
Alle Otoscan gebruikers moeten over een gebruikers-ID (het e-mailadres van de gebruiker) en wachtwoord beschikken om
toegang te krijgen tot Otoscan Session Manager en de internettoepassing Otocloud. Er zijn twee manieren om toegang tot
Otocloud te krijgen: Via Session Manager op de Otoscan pc, of via de afzonderlijke Otocloud aanmelding op een willekeurige pc met internetverbinding. Zie de Otocloud gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Eerst ontvangt de primaire beheerder voor een kliniek een e-mail met instructies over het aanmelden bij Session Manager
en Otocloud. De primaire beheerder kan vervolgens andere gebruikers toevoegen die toegang tot de toepassing nodig hebben.

5.1

Aanmelden
Eerste aanmelding
Otoscan beheerders kunnen gebruikers in de online toepassing instellen Otocloud.
Elke nieuwe gebruiker die door de beheerder is ingesteld, ontvangt een e-mail met een gebruikersnaam en wachtwoord
voor OtoscanSession Manager en Otocloud.
Volg onderstaande procedure om u aan te melden:

Start de pc op en open de softwaretoepassing Otoscan
1. Druk op de knop AAN/UIT op de pc om deze aan te zetten.
2. Klik op het Otoscan pictogram op het bureaublad van uw pc.

Wacht terwijl het systeem naar nieuwe software zoekt
Wanneer Session Manager start, wordt er gezocht naar updates van de software. Als een update beschikbaar is, raden we
aan om die door het systeem te laten installeren. Als de updatemelding op een ongelegen moment komt, kunt u de
update een beperkt aantal keren overslaan. Het systeem blijft echter in offline modus totdat de software is bijgewerkt.
Als de update cruciaal is voor een goede werking, is het niet mogelijk om de update over te slaan.
•

Om de update te starten, klikt u op de knop Bijwerken.

Update beschikbaar voor
Otoscan Session Manager
•
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Om het bijwerken over te slaan, kunt u zich simpelweg aanmelden bij het systeem.
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Aanmelden bij het systeem
Het systeem vraagt u om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren:
•

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u van de Otoscan beheerder in
uw kliniek hebt ontvangen.

•

Klik op de knop Aanmelden.

Opmerking • Als u de computer 20 minuten niet gebruikt, meldt het systeem u automatisch af.

Zie Afmelden ► 40 voor instructies over hoe zich u na gebruik kunt afmelden en kunt afsluiten.

Wachtwoord vergeten
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het volgende doen:
•

5.2

Klik op de koppeling onder de knop Aanmelden: Wachtwoord vergeten
U wordt naar een ander venster doorgeleid, waar u uw e-mailadres kunt invoeren.
U ontvangt dan een e-mail met instructies over hoe het wachtwoord opnieuw kan worden ingesteld en er een nieuw
wachtwoord kan worden aangemaakt.

Overzicht van de Otoscan softwaretoepassing
Session Manager bevat een patiëntdatabase, die automatisch opent wanneer u Session Manager start. Hier worden patiëntgegevens aangemaakt en bijgewerkt. Zie Patiëntendossiers beheren ► 18.
De scanner kan uitsluitend vanuit een patiëntendossier worden gestart. Bij het doen van een scan kunt u de scanner direct
vanaf zijn ingebouwde aanraakscherm bedienen. Zie De scansessie ► 25.

5.3

Overzicht Otocloud
Otocloud is de online toepassing van Otoscan. Deze wordt gebruikt om scans en beelden door te geven aan fabrikanten
van hoortoestellen en laboratoria die oorstukjes vervaardigen in verband met bestellingen voor hoortoestellen.
Er zijn twee manieren om toegang tot Otocloud te krijgen: Via Session Manager op de Otoscan pc, of via de afzonderlijke
Otocloud aanmelding op een willekeurige pc met internetverbinding. Zie de Otocloud gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Wanneer de Otoscan computer online is en er gebruiker is aangemeld, houdt de toepassing het patiëntendossier in de
lokale database op de computer gesynchroniseerd met de overeenkomende gegevensbestanden in Otocloud.
Terwijl u in Otocloud werkt vanaf de Otoscan pc, blijft Session Manager op de pc op de achtergrond open.
•

Om tussen Otocloud en Session Manager over te schakelen, kunt u het volgende doen: druk op de toetsen Alt + Tab
op het toetsenbord.

•

Ook kunt u op het betreffende pictogram klikken. Dit is het pictogram Otoscan of het
pictogram browser op de taakbalk aan de onderkant van uw computerscherm.

Otometrics - Otoscan
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Als u Session Manager 20 minuten niet gebruikt, meldt het systeem u automatisch af. Dit wordt gedaan om het risico op
onbedoelde toegang tot de gegevens tot een minimum te beperken.
Zie Patiënten en scans beheren in Otocloud ► 38 en gebruiksaanwijzing van Otocloud voor meer informatie.

6

Patiëntendossiers beheren
Otoscan Session Manager en Otocloud slaan alle patiëntengegevens en opgeslagen scans op in gezamenlijk gesynchroniseerde patiëntendossiers.
Het is een goede praktijk om te controleren of een patiënt zich al in de database bevindt, voordat u een nieuw patiëntendossier aanmaakt.
Deze beschrijving heeft betrekking op Session Manager. Zie de Otocloud gebruiksaanwijzing voor instructies over hoe u in
Otocloud met patiëntendossiers kunt werken.

Een patiëntendossier openen of toevoegen in Session Manager
•

Zie Een patiëntendossier openen ► 18.

•

Als er voor de actuele patiënt geen dossier bestaat, kunt u er een aanmaken. Zie Een nieuw patiëntendossier aanmaken ► 20.

Zie de Otocloud gebruiksaanwijzing voor informatie over hoe u in Otocloud met patiëntendossiers kunt werken.

Meer opties

6.1

•

Een patiëntendossier bewerken ► 19.

•

Een patiëntendossier verwijderen ► 20.

Een patiëntendossier openen
Wanneer u Session Manager opstart, verschijnt de Patiëntenlijst.
Om een bestaand patiëntendossier in de Patiëntenlijst te zoeken, kunt u zoekfilters gebruiken of de lijst met de kolomtitels ordenen.

Filters gebruiken om naar een patiënt te zoeken
1. Als de patiëntenlijst lang is, kunt u de filterselecties in het linkerpaneel gebruiken om naar de patiënt te zoeken:
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A. Voer de naam van de patiënt, de ID, geboortedatum of datum van laatste activiteit in de
betreffende velden in. Terwijl u typt, wordt de
lijst kleiner.
B. Als u het filter opnieuw wilt instellen om een
nieuwe zoekopdracht uit te voeren, klikt u op
de knop Filter wissen.

Fig. 9

De patiëntenlijst
C. Wanneer de patiënt is gevonden, kunt u op de
patiëntnaam in de kolom Patiëntnaam klikken
om het dossier te openen.

Fig. 10

Voorbeeld: Sorteer de lijst door enkele letters van de achternaam van de patiënt in het veld Pati-

ëntnaam
(A in Fig. 9 ► 19) in te voeren.

Kolomtitels gebruiken om de lijst van patiëntendossiers te sorteren
U kunt op een van de kolomtitels klikken om de lijst volgens de geselecteerde kolom te ordenen:
• De eerste klik op een kolomtitel zorgt ervoor dat de lijst in oplopende volgorde wordt gesorteerd.
•

Wanneer u voor de tweede keer op de kolomtitel klikt, krijgt u een omgekeerde volgorde.

Een groene pijlpunt naast de kolomtitel geeft aan dat die kolom voor sorteren is gebruikt. Als de pijlpunt naar boven wijst,
is de volgorde oplopend; als de punt naar beneden wijst, is de volgorde aflopend.

Een patiëntendossier bewerken
Als u wijzigingen aan een patiëntendossier moet aanbrengen:
1. Open het betreffende patiëntendossier uit de Patiëntenlijst.

Otometrics - Otoscan
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2. Klik op het pictogram Potlood in de linkerbovenhoek.

A. Het pictogram Potlood.
Fig. 11

Het pictogram Potlood dat zich linksboven bevindt, naast de naam van de patiënt.

3. Voer de vereiste wijzigingen door.
4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan of Annuleren om zonder wijzigingen af te sluiten.
U keert terug naar het venster Patiëntendossiers.

Als voor een oor meer dan een scan bestaat, kunnen de andere scans worden gevonden via de vervolgkeuzelijst aan de bovenkant van elk kader.
A. Lijst van scans voor het linkeroor.
B. Lijst van scans voor het rechteroor.
C. Klik op < Patiëntenlijst om naar de Patiëntenlijst terug te keren.

Fig. 12

Het venster patiëntendossiers. In dit voorbeeld is in een eerdere fase een scan van elk oor gemaakt. Eerdere scans worden niet door nieuwe scans overschreven.

Een patiëntendossier sluiten
•

Om een patiëntendossier te sluiten en terug te keren naar de patiëntenlijst, klikt u op de knop < Patiëntenlijst in de
linkerbovenhoek van het patiëntendossier.

Een patiëntendossier verwijderen
Het is niet mogelijk een patiëntendossier te verwijderen wanneer deze is aangemaakt.
Als een patiëntendossier gegevens bevat die moeten worden bewerkt, kunt u de bovenstaande optie Een patiëntendossier bewerken ► 19 gebruiken.

6.2

Een nieuw patiëntendossier aanmaken
Als het patiëntendossier zich niet al in het systeem bevindt, moet een nieuw dossier in Session Manager (of in Otocloud)
worden aangemaakt voordat u de patiënt scant.
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Om een nieuwe patiënt in Session Manager toe te voegen, kunt u het volgende doen:
1. Open de Patiëntenlijst en klik op de knop Patiënt toevoegen, die zich op de actiebalk bovenaan het scherm bevindt.

Fig. 13

Het Patiënt toevoegen dialoogvenster.

2. Voer alle relevante patiëntinformatie in.
De verplichte velden worden met een asterisk (*) aangegeven. Dit zijn:
•

Achternaam patiënt. Verplicht als Patiënt-ID niet is aangegeven.

•

Voornaam patiënt. Verplicht als Patiënt-ID niet is aangegeven.

•

Geboortedatum: Geboortedatum patiënt. Verplicht.

•

Patiënt-ID: Identificatienummer patiënt. Verplicht als de naam niet is aangegeven.

•

Geslacht van de patiënt.

3. Na het invoeren van minimaal de verplichte gegevens van de patiënt kunt u op Opslaan klikken.
Er wordt een nieuw patiëntendossier in Session Manager aangemaakt. Dit is waar patiëntgegevens en scans voor de
nieuwe patiënt worden opgeslagen om te worden bekeken of om te worden bewerkt.
•

Om het dialoogvenster te sluiten zonder een nieuwe patiënt toe te voegen, klikt u op Annuleren.

Voor instructies over hoe een patiëntendossier in de database Otocloud kan worden toegevoegd, raadpleegt u de Otocloud gebruiksaanwijzing.

7

De patiënt voorbereiden voor het scannen
Procedure
1. Otoscopie uitvoeren en de gehoorgang reinigen ► 22.
2. De patiënt instructies geven ► 23.
3. De headset plaatsen ► 23.
4. De patiënt positioneren ► 24.

Otometrics - Otoscan
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7.1

Otoscopie uitvoeren en de gehoorgang reinigen
In deze gebruiksaanwijzing worden de afzonderlijke delen van de oorschelp genoemd zoals aangegeven in Fig. 14 ► 22.

Fig. 14

De oorschelp

Voordat u een patiënt scant, dient u een otoscopisch examen uit te voeren met behulp van een traditionele of speciaal
daarvoor bedoelde video-otoscoop om te bepalen of er contra-indicaties zijn:
1. Onderzoek de gehoorgangen van de patiënt om te bepalen of scannen veilig en aan te raden is.
Een kleine hoeveelheid oorsmeer stoort het scanproces niet als het niet gedeeltelijk de vorm van het oppervlak van
de gehoorgang bedekt of wijzigt. Vet en smeer dat op de probe wordt overgebracht, kan het 3D-beeld vervormen en
kan het ook moeilijk maken om met de scanner duidelijk in de gehoorgang te kijken.
2. Als dit nodig is, kan het oor van de patiënt met een watje gedoopt in 70% isopropylalcohol worden gebruikt om voorafgaand aan het scannen los vet en oorsmeer uit de gehoorgang te verwijderen.
Andere elementen in het oor zoals haar en exostoses hebben een minimaal effect, en het scannen kan worden begonnen.
Ook kunnen patiënten met een geopereerd oor dat is genezen veilig worden gescand.

Waarschuwing • Als de patiënt tijdens de scanprocedure ernstig ongemak ervaart, dient u het proces te stoppen.

Let op • We raden ten zeerste aan dat u een otoscopie uitvoert met een traditionele of speciale video-otoscoop om de
status van het uitwendige oor te beoordelen voordat u een scan uitvoert.
- Er mag geen oorsmeer zijn, of slechts in een kleine hoeveelheid die het scanproces niet hindert.
- Als een overmatige hoeveelheid oorsmeer aanwezig is, mag u het oor niet scannen of moet u het oor voor het scannen schoonmaken.
- Verzeker u ervan dat er na het reinigen van of het verwijderen van oorsmeer uit het oor van de patiënt geen vloeistofresten zijn achtergebleven.
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Waarschuwing • Het scannen mag niet worden uitgevoerd op patiënten die de volgende contra-indicaties vertonen:
- Als er sprake is van afscheiding of infectie in het oor
- Als de patiënt recentelijk aan het oor is geopereerd
- Als de gehoorgang verstopt is of als er een matige hoeveelheid oorsmeer aanwezig is, waardoor het scanproces word
gehinderd.
- Als de patiënt niet meewerkt
- Als de patiënt niet in staat is om tijdens het scanproces stil te zitten vanwege onbeheersbare onwillekeurige bewegingen van het
hoofd en/of het lichaam
- Als de patiënt een achtergrond heeft van aanvallen, migraines of andere gevoeligheid voor stroboscopische lichten
- Als de patiënt tijdens de procedure ernstig ongemak ervaart

7.2

De patiënt instructies geven
Het is zeer belangrijk dat de patiënt tijdens de scan stilzit. Als de patiënt overmatig beweegt, kan dit fouten in de scan veroorzaken. Lichte bewegingen hebben geen invloed op de scan.
Om ervoor te zorgen dat de patiënt meewerkt, dient u ervoor te zorgen dat deze goed is voorbereid.
•

•

7.3

Besteed enige tijd aan het geven van instructies aan de patiënt. Relevante onderwerpen om te bespreken zijn onder
meer:
–

een korte beschrijving van het proces

–

een schatting van de tijd die de scan per oor duurt

–

een verklaring over waarom het belangrijk is dat de headset niet van zijn oorspronkelijke positie verschoven
wordt

–

dat de patiënt tijdens de scan bewegingen tot een minimum beperkt

–

dat het belangrijk is dat de patiënt tijdens de scan niet spreekt of gaapt.

Vraag de patiënt om aan te geven welke bewegingen hij of zijn niet kan voorkomen, bijvoorbeeld een niesbui.

De headset plaatsen
De headset wordt voor het scannen op het hoofd van de patiënt aangebracht. Dit is cruciaal voor het scanproces, omdat de
volgring van de headset dient als het referentiepunt voor de twee camera's op de scanner, die tijdens het scannen de
exacte locatie van het oor bijhouden.
De headset moet op de juiste manier op het hoofd van de patiënt worden geplaatst (Fig. 15).
•

Zorg ervoor dat het oor zich ongeveer in het midden van de volgring bevindt, dat de ring geen delen van de oorschelp
raakt, en dat er geen haar of andere obstakels het stippenpatroon op de ring bedekt.
Als de oorschelp te groot is om in de volgring te passen, kan de ring worden aangepast om over de oorlel te zitten,
zolang de natuurlijke vorm van de oorschelp niet wordt veranderd.

•

Voor de beste pasvorm kunt u de hoofdbandkussen op de bovenkant van het hoofd van de patiënt laten rusten.
Gebruik de scharnieren boven de volgring om de ring zo af te stellen dat deze zo dicht mogelijk op het hoofd zit zonder deze ook daadwerkelijk aan te raken. Als de ring zich te ver van het hoofd bevindt, beperkt dit de diepte van de
probe in de gehoorgang. Als de ring het hoofd raakt, kan hij gemakkelijk verschuiven wanneer de patiënt spreekt of
slikt.
Nadat het scannen is gestart, mag de headset niet worden verschoven en mag er niet tegenaan worden gestoten.
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Fig. 15

Op de juiste wijze aangebrachte headset

Onjuist: Drukkend op de oorschelp, waardoor de vorm van de oorschelp wordt vervormd.
Fig. 16

7.4

Onjuist: Haar dat in de weg zit. Het stippenpatroon moet tijdens het scannen volledig
zichtbaar zijn.

Voorbeelden van onjuiste plaatsing van de headset

De patiënt positioneren
Voor een veilige en prettige scanprocedure is het belangrijk om vrij en gemakkelijke toegang te hebben tot het oor dat
wordt gescand en niet beperkt te worden door obstakels bij de patiënt of op de vloer, of door een onhandige positionering van de patiënt.
1. Controleer of er zich mogelijke obstakels in de werkplek bevinden die voorafgaand aan het scannen moeten worden
verwijderd.
2. Positioneer de patiënt zodanig dat u vrije toegang hebt tot het te scannen oor. Zorg er met name voor dat de schouder van de patiënt niet in de weg zit van de scanner en de scannerkabel. U kunt dit vaak bereiken door het hoofd van
de patiënt naar de tegenoverliggende schouder te draaien en de bovenkant van het hoofd iets van u af te kantelen.
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8

De scansessie
De procedure geeft de gebruikelijke stappen van een scansessie weer. In de volgende onderdelen kunt u een uitgebreide
uitleg over de afzonderlijke stappen vinden.

Procedure

Let op • Voor het scannen van het oor van de patiënt dient u ervoor te zorgen dat u de probetip van de scanner hebt
gereinigd en de plaatsing van de headset hebt gecontroleerd.

1. Zorg ervoor dat het actuele patiëntendossier open is op het computerscherm. Zie Patiëntendossiers beheren ► 18.
2. Selecteer Scannen starten. Zie De 3D-scan starten ► 25.
3. Wacht totdat de zelftest van de scanner is voltooid. Zie De 3D-scan starten ► 25.
4. Selecteer het oor dat moet worden gescand. Zie Het te scannen oor selecteren ► 26.
5. Stel de dieptemeter in. Zie De dieptemeter instellen ► 27.
6. Scan de gehoorgang (Kanaalringmodus). Zie De gehoorgang scannen ► 29.
7. Pauzeer de scan om de resultaten te bekijken. Zie Een scan in uitvoering bekijken ► 32.
8. Scan de relevante delen van de oorschelp (Oorschelplijnmodus). Zie Vlakke delen scannen in de Oorschelplijnmodus.
► 33.
9. Pauzeer de scan om de resultaten te bekijken. Zie Een scan in uitvoering bekijken ► 32.
10. Scan de gewelfde delen van de oorschelp (Concharingmodus). Zie Gewelfde delen in de concharingmodus voltooien
► 34.
11. Bekijk de scan en sla deze op. Zie De scan opslaan ► 34.
12. Markeer het horizontale vlak indien nodig. Zie Horizontaal markeren ► 35.
13. Zo nodig kunt u het andere oor scannen na het reinigen van de probe. Zie Het andere oor selecteren ► 37.
14. Reinig de scanner en plaats hem in de houder. Zie De scansessie beëindigen ► 37.

8.1

De 3D-scan starten
Zorg ervoor dat de scanner op de laptop is aangesloten. Zie De scanner aansluiten ► 11. De scanner wordt geactiveerd
wanneer u de scanprocedure vanuit een patiëntendossier start.

Waarschuwing • Kijk niet in de laser en richt de lichtbundel niet in de richting van andere mensen. Dit kan schade toebrengen aan de ogen.

Voordat u de scan start
Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat:
•

U hebt het betreffende patiëntendossier uit de patiëntenlijst geopend. Zie Een patiëntendossier openen ► 18.
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•

U hebt de patiënt onderzocht, instructies gegeven, de headset opgedaan en in de juiste positie gebracht. Zie De patiënt voorbereiden voor het scannen ► 21.

De scan starten
A. Klik vanuit het patiëntendossier op Scannen starten in het bovenste en middelste deel van het scherm Patiëntendossier. De scanner schakelt aan en er gaat een nieuw venster open.

Fig. 17

Een patiëntendossier dat in dit voorbeeld al voor beide oren een eerdere scan bevat.
De knop Scannen beginnen (A) is zichtbaar op de actiebalk bij de bovenkant van het scherm.

Opstarten en zelftest scanner
Voorafgaand aan elke scan voert de scanner een zelftest uit terwijl deze in de houder zit. Een schermbericht brengt u op
de hoogte:

Zelftest scanner wordt uitgevoerd ...
Laat de scanner in de houder zitten.
Als de zelftest van de scanner mislukt, ziet u een foutbericht op het scherm verschijnen. In dat geval moet u de probetip
met een in alcohol gedoopt watje. Plaats de scanner in de houder om nogmaals te controleren. Voordat u de hercontrole
start, dient u ervoor te zorgen dat de scanner op de juiste manier in de houder zit.

8.2

Het te scannen oor selecteren
Op het scherm wordt een kader voor het linker- en voor het rechteroor weergegeven. Wanneer u een nieuwe sessie start,
worden daarin de bijbehorende afbeeldingen van een linker- en rechteroor weergegeven. Wanneer u een oor hebt
gescand, wordt de scan in het betreffende kader weergegeven en is die voor verdere acties beschikbaar.
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Fig. 18

Selecteer een oor om te beginnen.

•

Op de pc: Klik binnen het frame van het linker- (L) of het rechteroor (R) om de scan te starten.

•

Op het aanraakscherm van de scanner: Tik binnen het frame van het linker- (L) of rechteroor (R).
(Als u per ongeluk het verkeerde oor selecteert, kunt u de scan na het scannen naar het andere oor overschakelen.)

Op het scherm wordt nu de weergave Stel dieptemeter in weergegeven. Zie Fig. 21 ► 29.

8.3

De dieptemeter instellen
De eerste stap in de scanprocedure is het instellen van de dieptemeter. Dit wordt gedaan om een referentienulpunt vast
te stellen aan de hand waarvan de diepte van de probe in de gehoorgang tijdens het scannen kan worden bepaald. Voor
een nauwkeurige en veilige scan is het zeer belangrijk dat deze stap op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het is belangrijk
dat u de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht neemt:

Let op • Inspecteer altijd de probe zorgvuldig voor elk gebruik en gebruik de probe niet als er aanwijzingen van schade
aan de probe zijn of de eenheid niet goed werkt. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie.

Let op • Om kruisbesmetting of herbesmetting te voorkomen, dient u de probe tussen patiënten en tussen scans van de
oren van patiënten met een alcoholwatje te reinigen en desinfecteren.

Waarschuwing • Wees voorzichtig bij het plaatsen van de probe in het oor van de patiënt, want de wand van de
gehoorgang en/of het trommelvlies kan beschadigd raken. Oefen met de probe geen overmatige druk uit op het uitwendige oor.

Opmerking • Strek het oor niet uit tijdens het scanproces. Dit geldt ook voor het instellen van de dieptemeter. Het is
ook belangrijk dat de patiënt zijn of haar kaak niet beweegt. Dit behelst onder meer spreken, lachen, glimlachen en
andere bewegingen waardoor de vorm van de gehoorgang zou kunnen veranderen.

Otometrics - Otoscan
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De scanner steunen
De scanner is zo ontworpen dat deze met een hand kan worden gebruikt, maar om de precisie van het scannen te verbeteren, vermoeidheid te beperken en de veiligheid van de patiënt te verzorgen, dient u van een passende steuntechniek
gebruik te maken.
Houd de scanner in uw schrijfhand. Plaats de vinger van uw andere hand tegen de nek of kaak van de patiënt en laat de
scanner op de duim van die hand rusten zoals weergegeven in Fig. 19 ► 28. Pas ervoor op dat uw vingers de volgring of de
volgcamera's niet blokkeren.

Fig. 19

Een juiste steuntechniek bij het gebruik van de
scanner

Fig. 20

Waar u de scannerprobe moet plaatsen bij het
instellen van het nulpunt.

Het nulpunt voor de dieptemeter instellen
•

Raak het vlakke deel van de concha naast de gehoorgangopening voorzichtig met de probetip aan, zoals weergegeven
in Fig. 20 en Fig. 21, en druk op de activeringspal op de handscanner. Hierdoor kan een gebruiker het aangegeven referentienulpunt markeren.
Wanneer deze actie is voltooid, begint het scanproces automatisch. Wanneer de probetip de gehoorgang binnengaat,
geeft de dieptemeter de actuele geschatte dieptemetingen weer. Die dieptemeting is de lengte van de probe die dieper in de gehoorgang is gestoken dan de door het gebruiker aangegeven referentienulpunt. Een zichtbare en hoorbare
waarschuwing verschijnt als een dieptemeting is gedetecteerd voorbij een punt dat wordt aanbevolen door Otometrics. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een gemiddeld oor van een volwassene, opgesplitst naar geslacht. Zie De
gehoorgang scannen ► 29.
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Een pictogram Headset niet gedetecteerd Dit pictogram verschijnt zodra
de scanner binnen het bereik van de
volgring komt en deze detecteert.

Fig. 21

Stel de dieptemeter in.

Waarschuwing • De gebruiker is de enige persoon die verantwoordelijk is voor het markeren van het juiste referentiepunt en voor het op een veilige afstand van het trommelvlies houden van het uiteinde van de probe. De dieptemeting en waarschuwing weergegeven op het scherm zijn gebaseerd op het referentienulpunt aangegeven door de
gebruiker en de gemiddelde lengte van de gehoorgang zoals aanbevolen door Otometrics, en worden uitsluitend als
richtlijn aangereikt. De dieptemeting en dieptewaarschuwing vertegenwoordigen NIET de daadwerkelijk veilige scandiepte van de gehoorgang van de patiënt.

8.4

De gehoorgang scannen
Na het instellen van de dieptemeter start de scanner automatisch met het scannen in de Kanaalringmodus. In deze modus
wordt de ringlaser gebruikt om een scan van de gehoorgang te voltooien.

Procedure
•

Met behulp van een geschikte steuntechniek kunt u de probetip langzaam inbrengen, terwijl u het scanproces op het scherm van de scanner in de gaten houdt. De onderdelen van het scherm dat u tijdens het
scannen ziet, worden hieronder in detail uitgelegd met een verwijzing naar Fig. 22 De weergave live scannen in de Kanaalringmodus ► 30.

•

Zo nodig kunt u op de activeringspal van de scanner drukken of op de knop Pauzeren op het aanraakscherm
tikken om het scannen te onderbreken en het resultaat te evalueren. Zie Een scan in uitvoering bekijken ►
32.

Weergave live scannen
Om volledige controle over het proces te hebben, geeft het scherm gelijktijdig drie onderdelen live weer. Deze worden
gelijktijdig bijgewerkt en tonen verschillende aspecten van de scan die plaatsvindt.

Otometrics - Otoscan
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A. De dieptemeter
B. De video-otoscopische weergave
C. De ontwikkelende 3D-scan

Fig. 22

De weergave live scannen in de Kanaalringmodus

A. De dieptemeter
Aan de linkerkant van het scanscherm kunt u de dieptemeter van de gehoorgang zien. De dieptemeter geeft aan wat de
geschatte diepte is van de probetip binnen de gehoorgang. Deze meter geeft een waarschuwing af als de probetip binnen
een geschatte ongevaarlijke afstand van het trommelvlies komt.
Op de dieptemeter wordt de actuele locatie van de probetip aangegeven met een witte stip, en de diepste locatie gedurende het actuele scanverloop wordt aangegeven met een zwarte stip.
Hoe ver de probetip zich in het oor bevindt, wordt aangegeven door een kleurcode:
Groen: De probetip bevindt zich in het doelbereik (mannen: 16-18 mm; vrouwen: 14-16 mm)
Blauw:
Rood:

Geeft een oppervlakkige diepte van de probetip aan (mannen 0-15 mm; vrouwen: 0-13 mm)

Waarschuwing • ROOD geeft een te diepe positie van de probe in de gehoorgang aan!
Als u het rode gebiedt bereikt, wordt het hele kader van het scherm ook rood als een zeer helder waarschuwingsteken.
Tegelijkertijd gaat een waarschuwingssignaal af. De hoorbare waarschuwing begint wanneer de probe
zich 2 mm in de waarschuwingszone bevindt.
Voor mannen start de rode kleur bij 19 mm, maar de hoorbare waarschuwing start pas bij 21 mm.
Voor vrouwen start de rode kleur bij 17 mm, maar de hoorbare waarschuwing start pas bij 19 mm.
In dat geval dient u onmiddellijk de positie van de probe aan te passen om voor een passende diepte in de
gehoorgang van de patiënt te zorgen!

B. Het schermonderdeel video-otoscopie
Een live otoscopische weergave van de gehoorgang is aan de rechterkant van de dieptemeter te zien. De gekleurde lijnen
in het video-otoscopiebeeld (de lijnen voor het opnemen van de gegevens) geven oppervlakken aan die in de scan worden
opgenomen. De kleuren van de lijn verandert van blauw, groen en rood, afhankelijk van de insteekdiepte en samenhangend met de kleurindicatie op de dieptemeter. Op deze wijze geeft een blauwe lijn een ondiepe diepte weer, groen
geeft de doeldiepte aan, en rood is te diep.
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Fig. 23

In de otoscopische weergave, rechts van de dieptemeter, het gebied van de gehoorgang dat op dat moment
wordt gescand, wordt aangegeven door middel van een helderblauwe lijn.
Verder naar rechts kan de zich ontwikkelende 3D-scan worden gezien. De probetip is zichtbaar in het onderste
deel van het beeld, en hierachter volgen witte en grijze schaduwen die het gebied aangeven dat zojuist is
gescand.

C. De ontwikkelende 3D-scan
Rechts in het scherm ziet u hoe het 3D-beeld van de oorscan zich ontwikkelt naarmate het scannen plaatsvindt. Het gladde
blauwe oppervlak geeft de delen aan die al zijn gescand. De lijn voor het opnemen van gegevens op het videootoscopiebeeld is hier ook te zien als een witte curve en wordt samen met een vaag grijs beeld van de scannerprobe weergegeven. Achter het gebied dat wordt gescand zie je volgschaduwen die het zojuist gescande gebied aangeven.
Delen van de scan die nog niet zijn voltooid, worden aangegeven met een gekleurde rand:
•

Lacunes die zo klein zijn dat er geen aanvullend scannen voor nodig is, worden door middel van een zwarte rand gevisualiseerd.

•

Grote lacunes die aandacht vereisen voordat de scan is voltooid, worden aangegeven met een gele rand.

In Fig. 24 ► 31 en Fig. 25 ► 32 worden twee scans weergegeven in de Pauzerenmodus. Lacunes worden aangegeven met
zwarte en gele kaders.

Fig. 24

Otometrics - Otoscan

Kleinere lacunes waarvoor geen aanvullende scanning nodig is, worden met een zwart kader weergegeven.
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Fig. 25

Grote lacunes waarvoor aanvullende scanning nodig is, worden met een geel kader weergegeven.

Aanbevolen scanvolgorde gehoorgang
Het wordt aanbevolen om u te concentreren op het scannen van de onderkant van de gehoorgang in een beweging, en de
bovenkant van de gehoorgang in de volgende beweging. Controleer vervolgens het 3D-beeld op lacunes die met behulp
van aanvullende bewegingen moeten worden gevuld. Let in het bijzonder op de achterwand van de gehoorgang; het kan
lastig zijn om dit deel te scannen. Voltooi het scannen van de gehoorgang voordat u doorgaat met het scannen van de oorschelp.

8.5

Een scan in uitvoering bekijken
Tijdens het uitvoeren van een scan is Pauzeren de enige knop die kan worden geselecteerd.
•

Om een scan in uitvoering te bekijken, kunt u op de activeringspal drukken om Pauzeren te selecteren voordat u de
scanner uit het oor haalt (zodat de scanner niet per ongeluk op het oog kan worden gericht) en de scanner uit de
buurt van de gehoorgang halen.

Op het scherm wordt nu aan de rechterkant de huidige 3D-scan weergegeven en aan de linkerkant de volgende stappen
die mogelijk zijn.

De scan evalueren
Het 3D-model kan in verschillende kijkrichtingen worden gedraaid om de voorlopige scan op ideale wijze te visualiseren.
•

Maak gebruik van de pijltjes op het aanraakscherm van de scanner om de scan voor een beter beeld te draaien.

U kunt ook het beeld op het scherm van de pc bekijken. Hier kunt u de muis op twee manieren gebruiken:
•

Om het beeld stapsgewijs in een bepaalde richting te draaien, kunt u herhaaldelijk klikken bij het symbool Pijltje dat
de gewenste richting aangeeft.

•

Om het beeld in een gewenste richting te draaien, kunt u de linkermuisknop in het midden van het 3D-beeld indrukken en ingedrukt houden en de muis in de gewenste richting bewegen.

Voor een nauwkeurige digitale impressie in 3D dienen lacunes aangegeven met een geel gebied opnieuw worden gescand
in een poging deze in te vullen. Maak wat betreft het doorgaan met scannen of verdergaan met de volgende stap gebruik
van uw klinisch oordeelsvermogen. Voor kleinere lacunes aangegeven in zwart is aanvullend scannen niet nodig. Zie Fig. 24
► 31 en Fig. 25 ► 32.
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De knoppen voor het selecteren van de scanmodus
die aan de linkerkant worden weergegeven, zijn de
volgende:
A. Kanaalringmodus.
B. Oorschelplijnmodus.
C. Concharingmodus.

Fig. 26

Scanweergave tijdens Pauzeren.
Op dit moment is alleen de gehoorgang van het oor van de patiënt gescand.

Na een onderbreking doorgaan met scannen
De knoppen voor het selecteren van de scanmodus worden aan de linkerkant van het weergavescherm weergegeven.
De aanbevolen volgende stap is gemarkeerd (stap B in het bovenstaande voorbeeld). De gemarkeerde stap is de stap die
wordt geselecteerd wanneer u de activeringspal op de handscanner indrukt.
Als u een van de volgende stappen in het proces wilt selecteren, kunt u op de betreffende keuzemogelijkheid op het aanraakscherm tikken.
•

Om door te gaan met het scannen:
1. Selecteer de knop die het deel van het oor weergeeft dat u hierna wilt scannen:
A. De gehoorgang – Kanaalringmodus,
B. De vlakke delen van de oorschelp – Oorschelplijnmodus, of
C. De conchaholten – Concharingmodus.

2. Richt de scannerprobe op de gehoorgang en druk op de activeringspal om het scannen voort te zetten.

8.6

Vlakke delen scannen in de Oorschelplijnmodus.
Wanneer de scan van de gehoorgang voltooid is, kunt u doorgaan met het scannen van de concha en andere relevante
delen van de oorschelp.
Gebruik de lijnlaser om de plattere oppervlakken van de oorschelp en de meeste zichtbare oppervlakken van het oor te
scannen. Tijdens het lijnscannen dient u de probe zo te positioneren dat deze op het te scannen gebied is gericht en zich
dicht bij het oppervlak van de huid bevindt (maar deze niet raakt).
•

Scan de vlakke delen van de oorschelp met behulp van de Oorschelplijnmodus:
1. Selecteer de Oorschelplijnmodus. Zie Fig. 26 ► 33.
2. Druk op de activeringspal om de lijnlaser te activeren en start met het scannen van de oorschelp, te beginnen
met de vlakke oppervlakken van de concha.
3. Na zoveel mogelijk met de lijnlaser te hebben gescand, kunt u Pauzeren selecteren.
4. Controleer of de scan nauwkeurig is en of er nog ontbrekende plekken moeten worden gescand. Zie Een scan in
uitvoering bekijken ► 32.
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Fig. 27

8.7

Voorbeeld van een scan na het scannen in de Oorschelplijnmodus. Het scherm stelt voor dat u in Concharingmodus doorgaat om mogelijk ontbrekende delen in te vullen.

Gewelfde delen in de concharingmodus voltooien
De volgende stap is om de ringlaser te gebruiken voor het scannen van de minder goed zichtbare delen van de oorschelp,
zoals de gewelfde oppervlakken in de conchaholte. Breng de probe tijdens het scannen in een positie parallel aan het te
scannen gebied.
1. Selecteer de Concharingmodus. (zie Fig. 26 ► 33).
2. Druk op de activeringspal om de ringlaser in de Concharingmodus te activeren. Gebruik de ringlaser voor het scannen
van de helix, het lagere deel van de conchaholte en andere zijoppervlakken van het oor.
3. Pauzeer het scannen en bekijk de scan.
4. Als er nog steeds lacunes op de 3D-afbeelding te zien zijn, kunt u naar behoefte de Oorschelplijnmodus of de Concharingmodus gebruiken om de scan te voltooien.

Fig. 28

8.8

De scan opslaan
•

34

Voorbeeld van een voltooide scan, gezien tijdens Pauzeren.
De modusselector aan de linkerkant is teruggekeerd naar het startpunt.

Na het beoordelen of de scan volledig is, kunt u de procedure voor opslaan starten door het pictogram Volgende te selecteren.
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Er zijn nu drie opties beschikbaar:
•

Terug. Doorgaan met het scannen van hetzelfde oor. Zie Terug ► 35.

•

Horizontaal markeren. Zie Horizontaal markeren ► 35.

•

Opslaan. Zie Opslaan ► 36.

Terug
Gebruik deze optie om de procedure voor het opslaan te annuleren en door te gaan met het scannen van hetzelfde oor.

Horizontaal markeren
U kunt het horizontale vlak op het 3D-beeld markeren. Deze functie is nuttig wanneer u richtmicrofoons met op maat
gemaakte hoortoestellen bestelt.
1. Om het horizontale vlak voor de microfoons te markeren kunt u de scanner dicht bij het oor bewegen en Horizontaal
markeren selecteren. De lijnlaser wordt ingeschakeld.

Fig. 29

Selecteer Horizontaal markeren in het menu om het scherm Horizontaal markeren te openen.

2. Richt de scanner zo op het oor dat de lijn het horizontale vlak markeert. Druk op de activeringspal van de scanner of
selecteer Horizontaal markeren op het aanraakscherm on de lijn in te stellen. Een groen vinkje geeft aan dat het horizontale vlak is gemarkeerd.

Fig. 30
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De lijn die het horizontale vlak aangeeft, is ingesteld.
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Opslaan
Wanneer u Opslaan selecteert, begint de toepassing het proces voor het invullen van eventueel resterende lacunes en
wordt de scan opgeslagen. De omvang van de lacunes beïnvloedt de nauwkeurigheid van de uiteindelijke digitale impressie in 3D van het oor.
De voltooide scan verschijnt in het kader dat overeenkomt met uw eerste selectie van het linker- of rechteroor.

Oor wisselen
Als u per ongeluk het tegenovergestelde oor hebt geselecteerd, kunt u de digitale impressie aan het andere oor toewijzen.
•

Om van oor te wisselen, klikt u op de knop Oor wisselen onderaan het scherm.
Na een ogenblik zal de scan of zullen de scans in het kader van het tegenovergestelde oor worden weergegeven.

Fig. 31

Het weergavescherm na het scannen van het rechteroor.

Een scan accepteren
De opgeslagen scan draait langzaam in zijn kader, waardoor u er een eindbeoordeling op kunt uitvoeren.
Op dit punt kunt u doorgaan met het scannen van het andere oor of de scanner uitzetten:
•

Om door te gaan met het scannen van het andere oor kunt u de scannerprobe reinigen en het betreffende
oor op het scherm selecteren. Zie Het andere oor selecteren ► 37.

•

Om de scanner uit te schakelen en naar het patiëntendossier terug te keren, klikt u op de knop Spanning
in de linkerbovenhoek van het scherm.

Een scan verwijderen
Als het resultaat van de scan niet acceptabel is (de patiënt heeft zijn of haar kaak bewogen, de headset heeft bewogen, de
scan is onvolledig of van slechte kwaliteit), moet deze worden verwijderd en worden herhaald.
•
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Selecteer het pictogram Prullenbak voor het oor dat moeten worden verwijderd om de scan te verwijderen en opnieuw te beginnen.
U wordt gevraagd om te bevestigen of u de scan wilt verwijderen.
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8.9

Het andere oor selecteren
Voorbereidingen
1. Als beide oren moeten worden gescand, kunt u de headset verplaatsen zodat deze op het andere oor past.
Nogmaals: zorg ervoor dat het oor zich ongeveer in het middel van de headset bevindt en controleer of het stippenpatroon op de volgring niet door haar wordt bedekt. De volgring dient dicht bij het hoofd te worden geplaatst,
maar mag deze niet aanraken.
Zie De headset plaatsen ► 23 in geval van twijfel.
2. Plaats de patiënt onder een passende hoek, zodat het scannen van dit oor op gemakkelijke wijze kan gebeuren. Zie De
patiënt positioneren ► 24.

Het andere oor selecteren
3. Selecteer op het scherm het andere oor om te beginnen met het scannen voor dit oor.
Zie Het te scannen oor selecteren ► 26.

Let op • Na het scannen van het eerste oor van de patiënt dient u ervoor te zorgen dat u de probetip hebt gereinigd
om wederzijdse besmetting te voorkomen, en dient u de headset opnieuw in de juiste positie te brengen voordat u het
andere oor gaat scannen.

Het andere oor scannen
4. Stel de dieptemeter in en scan het oor.
Herhaal de stappen uit De dieptemeter instellen ► 27 indien nodig.

Fig. 32

8.10

Het eindresultaat wordt zichtbaar op het aanraakscherm van de scanner na het scannen van beide oren.

De scansessie beëindigen
•

Wanneer het scannen van een patiënt hebt voltooid en de scan hebt opgeslagen, moet u de probetip reinigen
en de scanner in de houder plaatsen. Zie Reinigen ► 40.

•

Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u op het pictogram Spanning in de linkerbovenhoek klikken om de
scanner uit te schakelen en naar het patiëntendossier terug te keren.
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Scans worden in het patiëntendossier weergegeven en worden automatisch geüpload naar Otocloud.

Fig. 33

Het patiëntendossier met de laatste scans weergegeven.

Om mogelijk eerdere scans van een oor te zien, kunt u op de vervolgkeuzelijst van dat oor klikken dat zich aan de bovenkant van de kaders bevindt.
A. Lijst voor linkeroor
B. Lijst voor rechteroor
C. Klik op < Patiëntenlijst om naar de Patiëntenlijst terug te keren.

Problemen met scanresultaten oplossen
Als u op dit punt storingen in de scan ziet, zoals grote plekken waar geen scan is gemaakt, kunt u overwegen om de scan te
negeren en ter vervanging een nieuwe scan te maken.

9

Patiënten en scans beheren in Otocloud
U kunt de scans naar de fabrikant van uw keuze verzenden via de online toepassing Otocloud. In dit onderdeel wordt
beschreven hoe je Otocloud uit Session Manager opent en na gebruik weer sluit.
Het is ook mogelijk om Otocloud direct vanaf het bureaublad van de pc te openen.
Voor verdere instructies over hoe u kunt werken met patiëntengegevens in Otocloud, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
Otocloud.

9.1

Otocloud openen
Wanneer de oorscan(s) voor de huidige patiënt zijn voltooid, kunt u verder werken met de gegevens in Otocloud. Otocloud is een online toepassing die het voor aanbieders van gehoorgezondheidszorg mogelijk maakt om toegang tot hun
scans te krijgen en die naar fabrikanten van hoortoestellen en oorstukjes te verzenden.
In Otocloud kunt u ook de gegevens van eerder verstuurde scans bekijken.

Procedure
1. Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u het patiëntendossier in Session Manager openen, waar u de gescande beelden
kunt zien. Zie Een patiëntendossier openen ► 18.
2. Klik op de knop Openen in Otocloud (A). De knop bevindt zich aan de bovenkant van het scherm.
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Fig. 34

Openen in Otocloud (A)

3. Wanneer Otocloud beschikbaar wordt, kunt u het proces doorlopen om scans te verzenden of verzonden scans voor
de hoortoestellen of oorstukjes zo nodig te bekijken.

Alternatieve procedure
Selecteer Openen in Otocloud in Patiëntenlijst in Session Manager.
4. Wanneer Otocloud opent, kunt u de gewenste patiënt selecteren via het tabblad Patiënten of Pakketten.

9.2

Terugkeren van Otocloud naar Session Manager na gebruik
Session Manager blijft op de achtergrond open, terwijl Otocloud in focus blijft.
Dit betekent dat u kunt wisselen tussen het werken in Otocloud en in Session Manager.
•

Om tussen Otocloud en Session Manager over te schakelen, kunt u het volgende doen: druk op de toetsen Alt + Tab
op het toetsenbord.

•

Ook kunt u op het betreffende pictogram klikken. Dit is het pictogram Otoscan of het
pictogram browser op de taakbalk aan de onderkant van uw computerscherm.

of

Otocloud na gebruik sluiten
1. Klik op de knop Afmelden bovenaan het scherm. Hiermee keert u terug naar het scherm Aanmelden.
2. Om het scherm Aanmelden te sluiten, klikt u op het pictogram X in de rechterbovenhoek van het scherm.
U gaat nu weer terug naar Session Manager op de plaatselijke pc.

Opmerking • Als u Session Manager 20 minuten niet gebruikt, meldt het systeem u automatisch af. Dit wordt gedaan
om het risico op onbedoelde toegang tot de gegevens tot een minimum te beperken.

Als u langer dan 20 minuten weg bent van Session Manager, moet u zich weer aanmelden als u op dat moment verder wilt
werken met Session Manager.
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10

Afmelden
Session Manager na gebruik sluiten
A. Om na gebruik Session Manager te sluiten, klikt u op de knop Afmelden bovenaan het scherm. Hiermee keert u terug
naar het aanmeldingsscherm.
B.

Om het aanmeldingsscherm te sluiten, klikt u op het pictogram X in de rechterbovenhoek van het scherm.

C.

Als u de pc wilt uitschakelen, kunt u op de Windows-knop Starten uiterst links op de taakbalk van Windows onderaan
het scherm klikken, en de gangbare Windows-procedure volgen om af te sluiten.

Fig. 35

11

De procedure Afmelden

Reinigen
Let op • Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of puntige voorwerpen!

11.1

Aanbevolen reinigingsmiddelen
Er zijn geen specifiek aanbevolen reinigingsmiddelen voor dit product.
De probetip en headset worden gereinigd met een nieuw, zacht en enigszins vochtig watje met 70% isopropylalcohol.
Alle andere delen worden gereinigd met een nieuw, zacht en enigszins vochtig doekje met een mild reinigingsmiddel.
Zie de gedetailleerde instructies voor elk van de scannercomponenten en accessoires in de onderdelen De scanner reinigen ► 41, De houder reinigen ► 41 en De headset reinigen ► 41.

40

Otometrics - Otoscan

Gebruiksaanwijzing

11.2

De scanner reinigen
Waarschuwing • Reinig de delen van de scanner niet in een ultrasoonbad en ook niet door middel van gassterilisatie
of autoclaven.

Waarschuwing • Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht in
de eenheid kan het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische
schok ontstaan.

Let op • Om kruisbesmetting of herbesmetting te voorkomen, dient u de probe tussen patiënten en tussen scans van de
oren van patiënten met een alcoholwatje te reinigen en desinfecteren.

1. Reinig het aanraakscherm, de volgcamera's, de behuizing, de activeringspal en de kabel. Gebruik een nieuw, zacht en
enigszins vochtig doekje met een mild reinigingsmiddel. Wanneer het aanraakscherm en de volgcamera's droog zijn,
kunt u deze met een droge doek (zoals een microvezeldoek) reinigen om vegen te verwijderen.
2. Reinig en desinfecteer de probetip. Gebruik een nieuw, zacht en enigszins vochtig watje met 70% isopropylalcohol.
Zorg ervoor dat u alle oppervlakken van de onderkant tot de punt afveegt, waaronder het platte oppervlak aan het uiteinde van de tip.

Let op • Oefen geen druk op de probetip uit.

11.3

De houder reinigen
•

11.4

Reinig de houder voor de scanner en de buitenoppervlakken van de houder. Gebruik een nieuw, zacht en enigszins
vochtig doekje met een mild reinigingsmiddel.

De headset reinigen
•

Reinig de headset. Gebruik een nieuw, zacht en enigszins vochtig watje met 70% isopropylalcohol.

Opmerking • Watjes met alcohol dienen volgens de lokale voorschriften te worden afgevoerd.
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12

Service en onderhoud
Opmerking • De behuizing van de scanner bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden.

Waarschuwing • Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties
van elektrische medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door
onderhoudspersoneel in erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact
op te nemen met uw leverancier. Gebruik een defect apparaat niet.
Inspecteer altijd de probe zorgvuldig voor gebruik en gebruik de probe niet als er aanwijzingen van schade aan de
probe zijn.

Waarschuwing • Demonteer onder geen enkele omstandigheden de behuizing van de scanner. Onderdelen in de scanner mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden gecontroleerd of onderhouden.

12.1

Onderhoudscontrole en kalibratie
Onderhoud
Het verplichte dagelijks onderhoud voor de scanner bestaat uit een op juiste wijze reinigen na elke scan. Zie Reinigen ►
40.

Zelftest
Voorafgaand aan elke scan voert de scanner een zelftest uit terwijl deze in de houder zit.
Als de scanner niet aan de test voldoet, ziet u een foutbericht op het scherm verschijnen. Ga dan als volgt te werk:
1. Reinig de probetip. Gebruik een nieuw, zacht en enigszins vochtig watje met 70% isopropylalcohol.
2. Plaats de scanner in de houder om nogmaals te controleren. Zorg ervoor dat deze op de juiste wijze in de houder zit.
3. Selecteer Opnieuw proberen op het scherm om opnieuw te controleren.
4. Zie Foutmeldingen tijdens opstarten en bijwerken ► 44 als de fout aanhoudt.

Jaarlijkse kalibratiecontrole

12.2

•

Neem contact op met uw leverancier om ten minste een jaarlijkse kalibratiecontrole van de scanner in te plannen.

•

We raden aan om een kalibratie te laten controleren wanneer de apparatuur mogelijk beschadigd is.

•

Zie de instructies voor verpakking in Instructies voor verpakking van de scanner ► 42 als u de scanner voor kalibratie
wilt verzenden.

Instructies voor verpakking van de scanner
Volg bij het verzenden van de scannereenheid voor periodiek onderhoud of reparatie de richtlijnen om het risico op
schade tijden het vervoer tot een minimum te beperken.
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Procedure:
1. Plaats de scanner zodanig dat deze goed in de houder zit.
2. Zet de scanner met maskeertape of afplaktape op de houder vast. Gebruik geen type plakband dat moeilijk te verwijderen is en dat het apparaat kan beschadigen.
3. Verzend de scanner in de oorspronkelijke verpakking.
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13

Problemen oplossen

13.1

Foutmeldingen tijdens opstarten en bijwerken
Foutbericht

Oorzaak

Oplossing

Gebruikersnaam en/of wachtwoord is ongeldig.

De gebruikersnaam of het wachtwoord was
niet juist. Gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig.

Zorg ervoor dat de Caps lock-toets
op uw toetsenbord niet aanstaat.
Probeer het opnieuw.

Dit bericht verschijnt ook als de gebruiAls u zich voor de eerste keer bij
kersnaam nog niet op deze pc is gebruik ter- deze computer aanmeldt, moet u
wijl deze online was.
controleren of die online is.
Als het probleem aanhoudt:Neem
contact op met de Otoscan beheerder van de kliniek.
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Aanmelden mislukt, service niet
gevonden. (404)

Er is een netwerkfout opgetreden.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Aanmelden mislukt, servicefout.
(500)

Er is een netwerkfout opgetreden.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Aanmelden mislukt, onbekend.

Er is een netwerkfout opgetreden.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

U moet online zijn om het proces
Wachtwoord vergeten te gebruiken.

Het kan zijn dat de computer niet op het
internet is aangesloten.

Controleer uw internetverbinding
en probeer het nog eens.

Aanmelden is mislukt, gebruikersaccount vergrendeld.

Er zijn te veel pogingen gedaan om aan te
melden met onjuiste gegevens.

Neem contact op met de Otoscan
beheerder van de kliniek.

Otoscan-update kan geen verbinding maken met de server.
Controleer uw internetverbinding
of firewall.

Het kan zijn dat de computer niet op het
internet is aangesloten.

Controleer uw internetverbinding
of firewall.
Probeer het opnieuw.
Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning als de storing aanhoudt.
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13.2

Foutbericht

Oorzaak

Oplossing

Uw gebruikersaccount heeft
geen toegang tot enige kliniek.

De huidige gebruiker is niet voor klinieken
opgezet.

Neem contact op met uw Otoscan
beheerder.

Fout bij het controleren op updates..

Er is een fout opgetreden bij het controleren van de update.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Kan Otoscan-update niet initialiseren.

Het kan zijn dat de computer niet op het
internet is aangesloten.

•

Controleer uw internetverbinding en probeer het
nog eens.

•

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning als de storing
aanhoudt.

Fout: Kan Otoscan-udate niet
starten.

Een fout zorgde voor een stop de update
Otoscan voor opstarten.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Onverwachte fout bij installeren
van de update.

Er is een fout opgetreden tijdens het bijwerken.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Fout bij downloaden bestand,
{0}.

Er is een netwerkfout opgetreden.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Fout bij het downloaden van
manifest van server.

Tijdens het opstarten is een fout opgetreden.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Foutberichten in Session Manager
Foutbericht

Oorzaak

Oplossing

Starten van de scansoftware is
mislukt.

Een fout zorgde ervoor dat de scanner niet
kon opstarten.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Wachten op het sluiten van de
scansoftware.

Het duurt ongebruikelijk lang voordat de
toepassing wordt afgesloten.

Als dit proces niet tijdig wordt voltooid, selecteert u Sluiten
forceren.

Er was een fout bij het maken
van verbinding met Otocloud.

Het kan zijn dat de computer niet op het
internet is aangesloten.

Controleer uw internetverbinding.

Kan scan niet laden.

Otometrics - Otoscan

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.
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13.3

Foutberichten in de scansoftware
Foutbericht

Oorzaak

Oplossing

Verbinding maken met scanner
mislukt.

De scansoftware kon geen scanner detecteren die op de pc is aangesloten.

•

Zorg ervoor dat de scannerkabel goed op de USB-poort
is aangesloten en selecteer
Opnieuw proberen.

•

Controleer de taakbalk om te
zien of de trainingssoftware op
de achtergrond open is. Zo ja,
dan kunt u die sluiten en
Opnieuw proberen selecteren.

Verbinding maken met scanner
mislukt. (tweede poging)

De scansoftware kon geen scanner detecteren die op de pc is aangesloten.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Kritieke storing!

De scansoftware heeft een storing gevonden waardoor de toepassing niet op de
juiste manier kan werken.

Neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning.

Zelftest mislukt.

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

Zelftest mislukt. (tweede poging)
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•

De scanner is niet op de juiste manier
in de houder geplaatst.

•

Zorg ervoor dat de scanner
gelijkmatig op de beugels van
de houder rust, met de probetip recht op de achterwand
gericht.Selecteer Opnieuw proberen.

•

De probe of volgcamera's zijn niet
schoon.

•

Zorg ervoor dat de probe en de
volgcamera's schoon zijn en vrij
van vuil, smeermiddel of resten. Zie Reinigen ► 40. Selecteer Opnieuw proberen.

•

Het kan zijn dat de scanner is beschadigd.

•

Controleer op aanwijzingen van
zichtbare schade.Neem contact
op met uw leverancier voor
technische ondersteuning.
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Foutbericht

Oorzaak

Volgen gestopt (pictogram):

Dat kan verschillende oorzaken hebben:
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•

De scanner bevindt zich te ver van het
oor en de volgring.

•

Beweeg de scanner dichter bij
de volgring of wijzig de hoek
van de scanner.

•

Het kan zijn dat de patiënt de headset
niet op de juiste wijze draagt.

•

Zorg ervoor dat de patiënt de
headset draagt zoals beschreven in de Otoscan gebruiksaanwijzing.

•

Het kan zijn dat het zicht van de volgcamera door de vingers van de bediener, het haar van de patiënt enz. is
geblokkeerd.

•

Zorg ervoor dat het zicht van
de twee volgcamera's aan de
voorkant van de scanner op
geen enkele manier wordt
belemmerd.

•

Het kan zijn dat de lenzen van de volgcamera niet schoon zijn.

•

Zorg ervoor dat de probe en de
volgcamera's schoon zijn en vrij
van vuil, smeermiddel of resten. Zie Reinigen ► 40.

•

Het kan zijn dat de hoek van de scanner te extreem was.

•

Voorkom extreme hoeken en
zorg ervoor dat de volgcamera's altijd een duidelijk
beeld van de volgring hebben.
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Normen en waarschuwingen

14.1

Veiligheid
Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die opgevolgd moeten worden om de veilige werking van de Otoscan te garanderen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing, altijd worden opgevolgd.

14.2

Toelichting bij symbolen
Fabrikant

ISO 15223-1
Symbool 5.1.1

Geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan, zoals gedefinieerd in de EU-richtlijnen
90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.
Het geeft ook de productiedatum weer.
Volg de gebruiksaanwijzing op

IEC 60601-1
Tabel D.2 #10

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
ISO 15223-1
Symbool 5.4.3 en
IEC 60601-1
Tabel D.1 #11

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
Geeft aan dat het betreffende medische hulpmiddel niet mag worden gebruikt als de verpakking
beschadigd of al open is.
ISO 15223-1 Symbool
5.2.8

CE-markering van conformiteit
Voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
93/42/EEG

In de VS mag het apparaat uitsluitend op recept worden verstrekt
21 CFR deel 801.

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

§801.109(b)(1)

Medisch hulpmiddel
Geeft aan dat het item een medisch hulpmiddel is.
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Serienummer
ISO 15223-1

Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd.

Symbool 5.1.7

Catalogus-/productnummer
ISO 15223-1

Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.

Symbool 5.1.6

Toegepast onderdeel type BF

IEC 60601-1

Voldoet aan de eisen voor type BF van IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 en EN 606011:2006+A1:2013.

Tabel D.1 #19

Beperking luchtvochtigheid
Geeft het vochtigheidsbereik aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.
ISO 15223-1
Symbool 5.3.8

Temperatuurbeperking
Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.
ISO 15223-1
Symbool 5.3.7

Beperking atmosferische druk
Geeft het bereik van de atmosferische druk aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.
ISO 15223-1
Symbool 5.3.9

Wordt op softwaredisplay gebruikt om aan te geven dat het volgen op dit moment is gestopt. Zie
de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Let op
ISO 15223-1
Symbool 5.4.4 en

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor belangrijke aandachtspunten, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die, om uiteenlopende redenen,
niet op het medische hulpmiddel zelf kunnen worden vermeld.

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

Waarschuwing
Gebruikt in foutmeldingsdialoogvensters als het softwareprogramma een storing vertoont. Zie de
gedetailleerde informatie in het dialoogvenster.

Tabel D.2 #2

Stralingswaarschuwing
IEC 60825-1

LET OP: Laserstraling. Niet in de straal kijken. Laserproduct klasse 2.
Voldoet aan de eisen voor klasse 2 van de norm IEC 60825-1:2014.

Gemaakt in de VS

Gemaakt in de VS
Geeft aan dat het apparaat in de VS is geproduceerd.

Gemaakt in Maleisië

Gemaakt in Maleisië
Geeft aan dat het apparaat in Maleisië is geproduceerd. (Alleen accessoires.)

Gemaakt in Denemarken

Gemaakt in Denemarken
Geeft aan dat het apparaat in Denemarken is geproduceerd. (Alleen accessoires.)
Elektronisch apparaat dat valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).

EN 50419

Alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's moeten afzonderlijk worden
ingezameld aan het eind van hun levenscyclus. Deze eis is van toepassing in de Europese Unie.
Gooi deze producten niet weg als ongescheiden huishoudelijk afval.
U kunt uw apparaat en de accessoires terugsturen naar Natus Medical Denmark ApS of een Natus
Medical Denmark ApS-leverancier. U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke overheid
voor advies over de afvoer.
Zie de volledige Natus Medical Denmark ApS AEEA-verklaring ► 50

Referentienormen

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, etikettering (labeling) en informatievoorziening - Deel 1: Algemene eisen

•

NEN-EN 50419:2006: Markeren van elektrisch en elektronische apparaten in overeenstemming met Artikel 11(2) van
Richtlijn 2002/96/EC (WEEE)

AEEA-verklaring
Natus spant zich in om te voldoen aan de vereisten van de EU-regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) uit 2014. Die regeling schrijft voor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld met het oog op een juiste behandeling en terugwinning, zodat de AEEA op veilige wijze hergebruikt of
gerecycled kan worden. In lijn met dat streven kan Natus de verplichting voor terugname en recycling overdragen aan de
eindgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. Neem via www.natus.com contact met ons op voor informatie over de
inzamelings- en terugwinningssystemen die in uw regio beschikbaar zijn.
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en een
risico kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu wanneer AEEA niet correct wordt behandeld. Daarom
is er ook voor eindgebruikers een rol weggelegd om ervoor te zorgen dat AEEA op veilige wijze wordt hergebruikt en
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gerecycled. Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met ander afval weggooien.
Gebruikers moeten gebruikmaken van de gemeentelijke inzamelingsmogelijkheden, de terugnameverplichting van de producent/importeur of gelicentieerde afvalvervoerders om negatieve impact op het milieu door het weggooien van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te beperken en meer mogelijkheden te creëren voor hergebruik, recycling
en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Apparatuur die is gemarkeerd met een verrijdbare afvalbak en een kruis erdoor, is elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool met de verrijdbare afvalbak en een kruis erdoor geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur niet samen met ongescheiden afval mag worden afgevoerd maar gescheiden moet worden ingezameld.

14.2.2

Waarschuwingen
Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die moeten worden opgevolgd om de veilige werking van de in
deze handleiding besproken apparaten en software te waarborgen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten,
indien van toepassing, altijd worden opgevolgd.
1. Gebruik van apparatuur van deze klasse in een huiselijke omgeving is toegestaan onder de bevoegdheid van een professionele gezondheidswerker.
2. Om het risico op ongeautoriseerde toegang tot de gegevens te minimaliseren, moet u zich altijd bij het systeem afmelden voordat u het zonder toezicht achterlaat.
3. Bedoelde gebruikers: Audiologen, audiciens, KNO-artsen en ander opgeleid personeel.Merk op dat lokale regelgeving
andere bepalingen heeft voor wie gebruikers van video-otoscopie kunnen zijn. De plaatselijke voorschriften dienen te
allen tijde te worden nageleefd.
4. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die beschreven onder Beoogd gebruik. Gebruik het apparaat
bijvoorbeeld niet voor het controleren van de neusholten, de ogen of het strottenhoofd.
5. Kijk niet in de lichtbundel en richt de lichtstraal niet op de ogen van andere mensen. Dit kan schade toebrengen aan
de ogen.
6. Op basis van de norm IEC TR 62471-2:2009 is het lampsysteem ingedeeld in risicogroep 1, d.w.z. de laagste risicogroep
afgezien van de vrijstellingsgroep. Om risico's in verband met de viewer te minimaliseren, moet het systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
7. Om kruisbesmetting of herbesmetting te voorkomen, dient u de probe tussen patiënten en tussen scans van de oren
van patiënten met een alcoholwatje te reinigen en desinfecteren.
8. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de probe in het oor van de patiënt, want de wand van de gehoorgang en/of het
trommelvlies kan beschadigd raken. Oefen met de probe geen overmatige druk uit op het uitwendige oor van de patiënt.
9. Het weergavescherm van het apparaat kan bij intensief gebruik heet worden. Daarom dient u het oppervlak van het
weergavescherm niet langer dan 1 minuut aan te raken.
10. Schade door onvoorzichtigheid en incorrecte behandeling kunnen de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.
Neem contact op met uw leverancier voor advies.
11. Gebruik het apparaat niet als er aanwijzingen zijn voor schade aan de probe.Neem contact op met uw leverancier.
12. Indien het apparaat is gevallen, dient u dit voor een veiligheidsinspectie naar uw leverancier terug te sturen.
13. Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties van elektrische
medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door onderhoudspersoneel in erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact op te
nemen met uw leverancier. Gebruik een defect apparaat niet.
14. Demonteer Otoscan in geen geval. Neem contact op met uw leverancier. Onderdelen in Otoscan mogen uitsluitend
door bevoegd personeel worden gecontroleerd of onderhouden.
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15. Het wordt aanbevolen om het toestel te installeren in een omgeving waar de hoeveelheid statische elektriciteit tot
een minimum wordt beperkt. Het gebruik van antistatische vloerbedekking raden we bijvoorbeeld aan.
16. Berg het apparaat niet op en gebruik het niet bij hogere of lagere temperaturen en vochtigheid dan de onder Technische specificaties en Opslag en behandeling vermelde waarden.
17. Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht in de eenheid kan
het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische schok ontstaan.
18. Gebruik het instrument niet in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen (gassen) of in een zuurstofrijke omgeving.
19. Geen enkel onderdeel mag gegeten, verbrand of op een andere manier gebruikt worden dan voor de toepassingen
vermeld onder Beoogd gebruik in deze handleiding.
20. Om veiligheidsredenen en vanwege de invloed op EMC moeten op de uitgangscontacten van de apparatuur aangesloten accessoires identiek zijn aan het bij het systeem geleverde type.
21. We adviseren om het apparaat niet samen met andere apparatuur te stapelen of in een slecht geventileerde ruimte
te plaatsen, omdat dit de werking van het apparaat kan verstoren. Controleer of de werking van het apparaat niet
wordt verstoord wanneer u het met andere apparatuur stapelt of ernaast plaatst.
22. Ongewenste ruis kan optreden als het apparaat wordt blootgesteld aan een sterk radioveld. Deze ruis kan de prestaties
van het apparaat beïnvloeden. Vele soorten elektrische apparaten, bv. mobiele telefoons, kunnen stralingsvelden
genereren. We raden u aan om het gebruik van dergelijke apparaten in de buurt van Otoscan te beperken.
We raden ook aan het apparaat niet te gebruiken in de buurt van apparaten die gevoelig zijn voor elektromagnetische
velden.
23. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
24. De RF-emissies van Otoscan zijn zeer laag en het is niet waarschijnlijk dat deze elektronische apparatuur in de omgeving zullen storen. Lokale apparatuur die in de directe omgeving van Otoscan zijn geplaatst, kunnen hierdoor echter
wel worden gestoord of beïnvloed.
25.

Wanneer een elektromedisch systeem wordt gemonteerd, moet de persoon die de montage uitvoert er
rekening mee houden dat aansluiting van andere apparatuur die niet voldoet aan dezelfde veiligheidsvereisten als dit product (bv. pc en/of printer) kan leiden tot een beperking van het veiligheidsniveau van het systeem als geheel. De apparatuur moet voldoen aan UL/IEC 60950.

26.

Houd bij het selecteren van accessoires die op het apparaat moeten worden aangesloten, rekening met het
volgende:
•

Gebruik van aangesloten apparatuur in een patiëntenomgeving.

•

Bewijs dat de aangesloten apparatuur is getest overeenkomstig IEC 60601-1 en/of IEC 60601-1-1 en UL
60601-1 en CAN/CSA-C22.2 nr. 601.1-90.

27. Om te voldoen aan EN 60601-1-1 moeten de computer en printer buiten bereik van de cliënt worden geplaatst,
d.w.z. niet dichterbij dan ongeveer 1,5 meter/5 ft.
28. Alle ernstige incidenten die in verband met dit apparaat zijn opgetreden, moeten worden gemeld aan de fabrikant en
aan de bevoegde autoriteit van het land of de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt woonachtig zijn.
29. Het apparaat kan volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd als normaal elektronisch afval.
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Technische specificaties
Systeemvereisten
•

Internettoegang. Aanbevolen downloadsnelheid: 2 Mbit

•

Inclusief speciale laptop met de volgende minimumspecificaties:

Besturingssysteem

Windows 10 Professional

Grafische processor

Discrete grafische kaart met minimaal 2 GB geheugen

Processor

Min. Quad Core, 8 logic cores (hardwarebedrading)

Totaal geheugen

Min. 8 GB

Display

Min. 13" Max. 15" full HD (1920x1080) niet-aanraakscherm

Wifi-adapters

Dual Band Wireless- b/g/n/ac

Harddrive

Min. 156 GB Solid State Drive

Type-identificatie
De Otoscan scanner is van het type 1093 van Natus Medical Denmark ApS.

Scansysteem
Scanmodi

- Kanaalring, met behulp van 360° blauw led-licht
- Oorschelplijn, met behulp van blauwe lijnlaser
- Concharing, met behulp van 360° blauw led-licht

Distale diameter probe

3,20 mm (0,13 inch)

Lengte probe

30 mm (1,18 inch)

Nauwkeurigheid

Minimaal 80% van de oppervlak bevindt zich binnen en driedimensionale overdrachtstolerantie van ±200 μm bij het scannen van het oppervlak van een met
CMM geverifieerd mechanisch artefact met welvingen vergelijkbaar met die
van een oor.

Apparaatweergave
Grootte

10 cm (4 inch)

Type

Kleuren-TFT met ledverlichting

Resolutie

480 x 800 pixels

Gebruikersinput

Capacitieve aanraking

Voeding scanner
Ingangsstroom

5 V USB 3.0

USB-aansluiting

USB 3.0, type A
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Opslag en behandeling
Bewaartemperatuur

-20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)

Relatieve luchtvochtigheid

< 90%, niet-condenserend

Luchtdruk

500 hPa tot 1060 hPa

Bedrijfsomgeving
Temperatuur

+10 °C tot +30 °C (+50 °F tot +86 °F)

Relatieve luchtvochtigheid

30% tot 75%, niet-condenserend

Luchtdruk

600 hPa tot 1060 hPa

Essentiële prestaties
Otoscan heeft geen essentiële prestaties.

Normen
Veiligheid van patiënt

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Type BF.
Toegepaste onderdelen zijn de probe en de behuizing van de scanner.

15.1

Veiligheid van de laser

Voldoet aan de eisen voor klasse 2 van de norm IEC 60825-1:2014.

Veiligheid van de lamp

IEC 62471:2006
Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen

EMC

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

Accessoires
Standaard- en optionele accessoires kunnen van land tot land verschillen. Neem contact op met de plaatselijke distributeur.

Naam accessoire

Onderdeelnummer

1093, trainingskit volledig

8-61-20000

1093, accessoire tafelhouder

8-61-20100

1093, HS3 headsetaccessoire

8-61-22000

1093, laptop met voorgeïnstalleerde soft- 8-35-49800-XX
ware

15.2

1093, alcoholwatjes, 70% isopropyl

8-62-48100

Gebruiksaanwijzing

7-50-14200-XX

Opmerkingen inzake EMC (elektromagnetische compatibiliteit)
•
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Otoscan maakt deel uit van een medisch elektrisch systeem en is daarom onderworpen aan speciale veiligheidsvoorschriften. De installatie- en gebruiksinstructies in dit document moeten dan ook nauwgezet worden
gevolgd.
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•

Draagbare en mobiele communicatieapparaten die werken met een hoge frequentie, zoals mobiele telefoons, kunnen
de werking van Otoscan verstoren.

IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
Otoscan is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Otoscan moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

Otoscan gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-emis-

CISPR11

sies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse B

CISPR11

Otoscan is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Niet van toepassing
IEC 61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
Otoscan is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Otoscan moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Elektrostatische ontlading

+/- 8 kV contact

+/- 8 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

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

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

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal
30% zijn.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

siënten/burst

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een
typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

IEC 61000-4-4
Stroomstoot

+/- 1 kV lijn naar lijn

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV lijn naar aarde

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een
typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

+/- 2 kV DC ingangsleiding(en)
naar massa
+/- 1 kV DC ingangsleiding(en)
naar leiding(en)
+/- 2 kV I/O leiding(en) naar massa
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Kortstondige span-

0 % U T; 0,5 cyclus

ningsdalingen en -onder-

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een
typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de

brekingen en

270° en 315°

gebruiker van de Otoscan een ononderbroken werking,

spanningsvariaties op de voe- 0 % U T; 1 cyclus

ook tijdens storing van het lichtnet, dan raden we aan

ding

en

om de Otoscan van stroom te voorzien met behulp van

IEC 61000-4-11

70 % U T; 25/30 cycli

een UPS of batterij.

Enkele fase: bij 0°
Spanningsonderbrekingen

0 % U T; 250/300 cycli

Geen relevante poorten

30 A/m

Geen relevante poorten waarop

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

dit invloed kan hebben

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

op voeding
IEC 61000-4-11
Magnetisch veld
bij netfrequentie (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.
Als er negatieve effecten op metingen worden waargenomen, wijzig de locatie van de Otoscan

U T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen binnen een gebruiksomgeving in de professionele
gezondheidszorg
Otoscan is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Otoscan moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Geleide RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-golfbanden

ISM-golfbanden

Gestraalde RF

3 V/m (professionele gezond-

10 V/m

IEC 61000-4-3

heidszorg)
10 V/m (thuiszorg)

80 MHz tot 2,7 GHz

80 MHz tot 2,7 GHz
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Proximiteitsvelden vanaf

27 V/m

27 V/m

Scheidingsafstand tussen elektronische delen van Oto-

draadloze RF-communicaties

386 MHz

386 MHz

scan en draadloze RF-communicatieapparaten moet

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

meer dan 30 cm (11,8 inch) bedragen.

Opmerking: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie
wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie van
constructies, objecten en mensen.

IEC 60601-1-2:2007 en EN 60601-1-2:2007
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
Otoscan is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Otoscan moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

Otoscan gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-emis-

CISPR11

sies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse B

CISPR11

Otoscan is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Voldoet

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Voldoet
IEC 61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
Otoscan is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Otoscan moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601

Otometrics - Otoscan
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Elektrostatische ontlading
(ESD)
IEC 61000-4-2

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

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

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

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

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels
bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn
afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal
30% zijn.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

siënten/burst

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een
typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

IEC 61000-4-4
Stroomstoot

+/- 1 kV lijn naar lijn

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV lijn naar aarde

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een
typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Kortstondige span-

<5% U T (>95% daling van U T) gedu- Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

ningsdalingen en -onder-

rende 0,5 cyclus

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de

brekingen en

40% UT (60% daling van U T) gedu-

gebruiker van de Otoscan een ononderbroken werking,

spanningsvariaties op de voe- rende 5 cycli

ook tijdens storing van het lichtnet, dan raden we aan

ding

70% U T (30% daling van U T) gedu-

om de Otoscan van stroom te voorzien met behulp van

IEC 61000-4-11

rende 25 cycli

een UPS of batterij.

< 5% U T (> 95% daling van U T)
gedurende 5 s
Magnetisch veld

3 A/m

3 A/m

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

bij netfrequentie (50/60 Hz)

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

IEC 61000-4-8

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.
Als er negatieve effecten op metingen worden waargenomen, wijzig de locatie van de Otoscan

U T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen die NIET levensondersteunend zijn
Otoscan is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Otoscan moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
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Geleide RF

3 V rms (niet-levens-

3 V rms

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag

IEC 61000-4-6

ondersteunende apparatuur)

150 kHz tot 80 MHz

niet dichter bij onderdelen van de Otoscan, met inbe-

150 kHz tot 80 MHz

grip van de kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen
scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die
van toepassing is op de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand:
d = 1,2
d = 1,2

voor 80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3

voor 80 MHz tot 2,5 GHz,

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender

Gestraalde RF

3 V/m (niet-levens-

3 V/m

IEC 61000-4-3

ondersteunende apparatuur)

80 MHz tot 2,5 GHz

80 MHz tot 2,5 GHz

in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender, en d
de aanbevolen scheidingsafstand is in meter (m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door
middel van een elektromagnetisch locatieonderzoek,a
moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b
Storing kan optreden in de nabijheid van apparaten
gemarkeerd met dit symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
a. De veldsterkte van vaste transmitters zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel of draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiozendingen en televisiezendingen kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten aanzien van vaste
RF-transmitters dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar Otoscan wordt gebruikt
groter is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet worden onderzocht of de Otoscan normaal werkt. Als een abnormale werking
wordt vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen vereist, zoals draaien of verplaatsen van de Otoscan.
b. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager dan 3 V/m te zijn.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten en Otoscan
De Otoscan is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de Otoscan kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Otoscan te
handhaven volgens de onderstaande aanbevelingen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal uit-

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender

gangsvermogen van zender

m

W
150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3
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10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met de van toepassing zijnde vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens
de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.

16

Andere referenties
De laatste versie van de actuele gebruiksaanwijzing is beschikbaar op het bureaublad van uw Otoscan pc.
Zie de Otocloud gebruiksaanwijzing voor informatie over de online toepassing Otocloud.

17

Fabrikant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Denemarken
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Verantwoordelijkheid van de fabrikant.
De fabrikant wordt uitsluitend verantwoordelijk geacht voor aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van
de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of personeel dat hier door de fabrikant toe is gemachtigd;

•

de elektrische installatie waarop de apparatuur is aangesloten, voldoet aan de EN/IEC-eisen;

•

de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden.

60

Otometrics - Otoscan

