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1

Innledning
Otoscan er en komplett øreskanneløsning som gir en ny, sikker og enkel måte å lage digitalavtrykk på for ørepropper eller
tilpasse alt-i-øret-apparater.
Det eliminerer kliniske utfordringer knyttet til tradisjonelle silikonavtrykk, f.eks. risiko for pasienten, pasientubehag og
inkonsekvente resultater.
Primærfunksjonen til Otoscan er å utføre digitale 3D-skanninger av pasientens ørekanal og det ytre øret, som skal brukes i
produksjonen av tilpassede alt-i-øre-apparatene. Skanneprogramvaren gjør om skanningene til bildefiler som er klare til
bruk i 3D-modellering. Under skanneprosessen utfører skanneren videootoskopi for å hjelpe brukeren å navigere skanningen i pasientens øre. Se Bruksområde ► 5.

Skanner og programvare
Skanneren brukes i forbindelse med Otoscan Session Manager installert på en dedikert PC.
Session Manager synkroniserer data med nettapplikasjonen Otocloud, der du kan få tilgang til, kommentere og deretter
sende pasientskanninger elektronisk som tilpassede ordrer til produsenter eller ørepropplaboratorier.

1.1

Otoscan-systemet
Otoscan-systemet består av:
•

En egen bærbar datamaskin med forhåndsinstallert Otoscan-programvare

•

En håndholdt skanner

•

En holder for sikker dokking av skanneren

•

En hodetelefon for presis målretting av øret og ørekanalen under skanning

•

Et opplæringssett for praktisering av skanneteknikken. (Valgfritt)

De enkelte delene i systemet er nærmere beskrevet i følgende avsnitt.

Fig. 1

Otoscan-settet

A. Skanner i skrivebordsholder
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B.

Hodetelefon
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1.2

Om denne brukerhåndboken
Les brukerveiledningen
Les denne brukerveiledningen før du bruker skanneren til pasientskanninger.
Den relevante prosedyren som skal følges, er oppgitt i begynnelsen av hvert avsnitt, og en detaljert beskrivelse av de
enkelte trinnene finnes i avsnittene etter prosedyren.
Kontakt Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) for å få tilsendt et gratis eksemplar av brukerdokumentasjonen.

Bruk av Advarsel, Forsiktig og Merknad
For å gjøre oppmerksom på informasjon vedrørende sikker og egnet bruk av enheten eller programvaren bruker bruksanvisningen følgende varselsmeldinger:

Advarsel • Indikerer livsfare eller fare for alvorlig personskade for bruker eller pasient.

Forsiktig • Indikerer risiko for personskade på bruker eller pasient, eller risiko for skade på data eller enhet.

Merk • Indikerer at du må være spesielt oppmerksom.

Se skjermelementene i denne brukerveiledningen
Menyer, ikoner og funksjoner som skal velges, er vist i fet skrift, for eksempel:
«I dette eksempelet, som viser en pågående skanning, aktiverer utløseren knappen Pause.»
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Bruksområde
Otoscan gir et forstørret visuelt bilde for inspeksjon av det ytre øret og trommehinnen, og lyser opp ørekanalen for inspeksjon.
Otoscan registrerer og presenterer for hørselsspesialisten i en bildefil en topologimåling av den ytre ørekanalen.

2.1

Indikasjoner for bruk
Den primære anvendelsen av skanneren og Session Manager er å lage digitale tredimensjonale (3D) avtrykk (skanninger) av
pasientens øre for å produsere ørepropper og tilpasse høreapparater.
3D-avtrykket kan brukes også for å produsere tilpassede hodetelefoner, ørepropper eller svømmeplugger med støybeskyttelse.
Den sekundære anvendelsen av dette produktet er videootoskopi. Videootoskopets funksjon er hovedsakelig å hjelpe brukeren å navigere i skanningen i pasientens øre.
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2.2

Fysisk driftsprinsipp
Otoscan-skanneren projiserer en blå ring eller lyslinje fra proben på ørekanalens eller det ytre ørets overflate. Denne projeksjonen konverteres til 3D-koordinater gjennom et komplekst kamerasystem.
En 3D-modell opprettes ved at proben skannes over ørets overflater. Kamerasystemet gjør det også mulig å navigere
proben inne i ørekanalen, som er lyst opp med en hvit lyskilde.
Brukeren kan betjene skanneren direkte fra skjermen på den håndholdte skanneren.
Skanneren er beregnet på kortvarig bruk.

2.3

Tiltenkt brukerprofil
Øreleger, høreapparatforhandlere, ØNH-spesialister og annet kvalifisert personell.Merk at lokale bestemmelser kan definere brukere for videootoskopi forskjellig. Lokale forskrifter må alltid overholdes.

2.4

Tiltenkt pasientpopulasjon
Otoscan er indisert for bruk på pasienter fra 18 år som kommer inn for å få inspisert den ytre ørekanalen.

2.5

Tiltenkt kroppsdel eller vevstype som påføres eller håndteres
Pasientens ytre øre er den eneste tiltenkte kroppsdelen for skanning.

2.6

Kontraindikasjoner
Advarsel • Hvis pasienten opplever alvorlig ubehag under skanningen, stopper du prosessen.

Forsiktig • Det anbefales på det sterkeste å utføre en otoskopisk undersøkelse med et tradisjonelt og dedikert videootoskop for å vurdere det ytre ørets tilstand før du utfører en skanning.
- Ørevoks bør være vekk eller til stede i bare en liten mengde som ikke forstyrrer skanneprosessen.
- Hvis det er for mye ørevoks til stede, må du enten ikke skanne øret eller rengjøre øret før skanning.
- Sørg for at det ikke er rester av væske i pasientens øre etter rengjøring eller fjerning av ørevoks.

Advarsel • Skanning bør ikke utføres på pasienter som viser følgende kontraindikasjoner:
- Hvis det utflod eller tegn på infeksjon i øret
- Hvis pasienten nylig er operert i øret
- Hvis ørekanalen er okkludert eller det finnes ørevoks i moderate mengder som vil forstyrre skanneprosessen.
- Hvis pasienten ikke samarbeider
- Hvis pasienten ikke kan være stille under skanningen på grunn av ukontrollerbare eller ufrivillige bevegelser av
hodet og/eller kropp
- Pasienten har en anamnese med anfall, migrene eller annen sensitivitet for strobelys
- Hvis pasienten opplever alvorlig ubehag under prosedyren
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Utpakking
Pakke 1: Bærbar datamaskin

Fig. 2

Pakke 2 Skanner og hodetelefon

Valgfritt: Opplæringssett

Otoscan-settet og det valgfrie opplæringssettet

Pakke ut PC-en
•

Fjern all emballasje og sørg for å oppbevare alle kabler og deler, inkludert brukerhåndboken.

•

Oppbevar det medfølgende pakningsvedlegget i nærheten. Eventuelle senere brukere kan trenge beskrivelsen av hvordan PC-en startes i den aktuelle brukerveiledningen.

Pakke ut skanneren, holderen og hodetelefonen

Merk • Fjern all emballasje omhyggelig, og vær oppmerksom på at skanneren probespiss er skjør!
Vær særlig forsiktig når du fjerner tapen som holder skanneren festet til holderen, og når skanneren håndteres etter at
den er løsnet.

•

Når skanneren ikke er i bruk, må du alltid plassere den i holderen for å beskytte probespissen.

Inspisere utstyret for mulig skade

Forsiktig • Inspiser utstyret visuelt for mulig skade.
Hvis det har oppstått skade, må enheten ikke tas i bruk. Kontakt distributøren for å få hjelp.

Otometrics - Otoscan
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Fig. 3

Unngå skade ved alltid å la skanneren stå i holderen når den ikke er i bruk!

Kontrollere pakklisten
•

Kontroller at du har fått alle nødvendige deler og alt tilbehør som står på pakklisten. Kontakt distributøren hvis noe
mangler i pakken.

Lagre emballasje til senere
•

3.1

Ta vare på all emballasje siden originalemballasjen vil beskytte mot skade under transport, for eksempel når skanneren
sendes inn til en årlig kalibreringskontroll eller service.

Oppbevaring av Otoscan-enhetene
Følg disse retningslinjene hvis Otoscan-enhetene skal lagres:
•

Oppbevar Otoscan og tilbehøret i eskene til dette formålet for å beskytte utstyret mot skade.

•

Oppbevar Otoscan og tilbehøret i et tørt miljø. Se også Tekniske spesifikasjoner ► 49.

4

Bli kjent med Otoscan

4.1

Otoscan-PC-en
PC-en skal kun brukes til Otoscan-prosessen. Den driver skanneren under bruk, og det installerte Session Manager styrer
skanneren og lagrer dataene avledet av skanneprosessen i en lokal database.
Når den lokale pasientdatabasen er i tilkoblet modus, synkroniseres den med en annen database som er del av nettapplikasjonen Otocloud.

Installasjonsprosedyre
1. Still opp PC-en et egnet sted. (Se nedenfor.)
2. Slå på PC-en: Koble den til et strømuttak. (Se nedenfor).

Sette opp PC-en
•

Plasser PC-en på et egnet bord, og lag plass til skanneren i nærheten. Påse at luftdysene på PC-en ikke er hindret.

•

Vurder å plassere PC-skjermen fullt synlig for pasientene, slik at de kan følge skanneprosessen.

Otoscan Session Manager og alt nødvendig tilbehør er installert på PC-en på fabrikken.
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PC-en skal kobles til et kablet eller trådløst nettverk før bruk. Se Koble til Internett ► 9.
For å komme i gang trenger du et brukernavn og passord som du får av den lokale Otoscan-administratoren.
Anvisninger om bruk av Otoscan-programvareenhetene finnes i avsnittene:
•

Logge på systemet ► 14.

•

Administrere pasientoppføringer ► 16.

•

Skanneøkten ► 23.

•

Administrere pasienter og skanninger i Otocloud ► 35.

Slå på PC-en
1. Koble den eksterne strømforsyningen til strømkontakten på PC-en.
2. Koble den eksterne strømforsyningen direkte til et AC-strømuttak med en beskyttende jording med tre ledninger.

Batteridrift
Hvis det er nødvendig, kan PC-en kjøres på det innebygde batteriet en kort periode før den må kobles til et strømuttak og
lades opp. For å forlenge batteriets levetid må du ikke la PC-en lade helt ut før du lader den opp igjen.

Ytterligere anvisninger
Hvis du trenger ytterligere anvisninger om hvordan du kobler PC-en til et strømuttak, eller hvordan du bruker generelle
funksjoner på PC-en, kan du se brukerinstruksjonene fra PC-produsenten, som følger med PC-en.

4.2

Koble til Internett
PC-en kan kobles til et nettverk med en Ethernet-kabel eller en Wi-Fi-tilkobling.

Koble til et Wi-Fi-nettverk
1. Hvis du vil se listen over tilgjengelige trådløse nettverk, klikker du på nettverksikonet i systemskuffen i nedre høyre
hjørne på PC-skjermen.
2. Finn nettverket som du vil koble til, og klikk på navnet. Hvis det er et nettverk du kjenner og vil koble til med jevne
mellomrom, bør du også aktivere alternativet som sier: Koble til automatisk. Klikk deretter på Koble til.
3. Når du har klikket på Koble til, utfører Windows en skanning for sikkerhetsinnstillingene for det trådløse nettverket.
Når det er gjort, ber du om sikkerhetsnøkkelen.
4. Når du har angitt sikkerhetsnøkkelen (passordet) som kreves av det trådløse nettverket, klikker du på Neste.

Koble til et kablet nettverk
1. Stikk Ethernet-kabelen i nettverksadapteren på PC-en.
2. Nettverkstilkoblingen bør opprettes automatisk.

Merk • Kontakt nettverksadministratoren for hjelp med å opprette eller opprettholde en nettverkstilkobling.

Otometrics - Otoscan
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4.3

Otoscan-holderen

Fig. 4

Unngå skade ved alltid å la skanneren stå i holderen når den ikke er i bruk!

Holderen er beregnet på sikker dokking av skanneren når den ikke er i bruk. I tillegg er den innvendige bakre veggen i holderen dekket av et prikkete mønster. Før hver skanning vil skanneren bruke dette mønsteret til en selvtest av skannerens
funksjonalitet.

4.4

Skanneren
Skanneren er en avansert enhet med innebygde lasere og kameraer. Se Fysisk driftsprinsipp ► 6.
Pasientens hodetelefon fungerer som referansepunkt for hele skanneprosessen. Se Hodetelefonen ► 14.
Under skanning sporer de to kameraene på begge sider av proben hodetelefonens posisjonen kontinuerlig i forhold til 3Ddataene som samles inn av skanneren. Dette gjør det mulig å bygge en nøyaktige 3D-modell av ørekanalen og de nødvendige delene av det ytre øret. Se Skannerkomponentene ► 11, Fig. 5 og Fig. 6.

Forsiktig • Skannerens probespiss er skjør. Unngå skade ved alltid å la skanneren stå i holderen når den ikke er i bruk!

4.4.1

Koble til skanneren
Advarsel • Otoscan-systemet må alltid installeres i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen for Otoscan.

Skanneren er ferdig montert ved levering. Du trenger bare å koble til kablene.

Forsiktig • Hvis du vil koble skanneren til PC-en, må du bruke bare den medfølgende USB-kabelen.

•
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Koble til USB-kabelen som er koblet til skanneren i en av PC-ens USB-porter på siden av PC-en.
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Advarsel • Skanneren må ikke kobles til andre PC-er enn den nedlåste bærbare PC-en fra Otometrics. Det bør ikke gjøres forsøk på å bruke den med annen programvare enn Otoscan Session Manager, Otocloud og opplæringsprogramvare.

Plasser holderen og skanneren ved siden av PC-en
•

4.4.2

La skanneren stå i holderen, og plasser settet på et stabilt bord ved siden av PC-en.
Velg en plassering der du har praktisk tilgang til skanneren når den står i holderen.
Sørg også for at du har uhindret sikt til PC-skjermen under skanneøkten. Dette vil være nyttig når du tar pause for å evaluere det skannede bildet, hvis du foretrekker å se det på den større skjermen, og når du fullfører skanneøkten.

Skannerkomponentene
Skannerens enkeltkomponenter som fungerer sammen for å danne 3D-skanningene, beskrives nedenfor. De er sett fra
henholdsvis skannerens probeside og berøringsskjermside.

Skannerkomponenter − sett fra probesiden
A. Sporingskameraer
Kameraer på begge sider av proben oppdater sporingsringen for hodetelefonen som pasienten bruker.
Kameraene sporer skannerens posisjon i forhold til
pasientens øre. For å fungere korrekt må kameraenes
visning av sporingsringen forbli uhindret.
B.

Ringlaser
Skanner utover fra spissen på proben (E på Fig. 6 ► 12).
Skanner kanalen (i modusen Kanalring) og de kurvede
delene av det ytre øret som heliks, sidevegger i muslingen og incisura anterior auris (i Muslingring-modus).

C.

Linjelaser
Skanner foran probespissen i en horisontal linje (i modusen Ytre øre linje), lik en strekkodeleser. Den brukes til
å skanne de flatere delene av det ytre øret, bl.a. midtre
del av muslingen, og topper i kanten av muslingen.

Fig. 5

Otometrics - Otoscan

Den håndholdte skanneren, sett fra probesiden

D. Utløserknapp
Velger den vanligste handlingen, basert på enhetens
aktuelle tilstand. Hvis mer enn én handling er tilgjengelig, vises den vanligste neste handlingen merket
på skjermen. Du vil for eksempel bruke utløseren til å
stille inn dybdemåleren og starte en skanning. Under en
skanning kan du trykke på utløseren for å sette skanningen på pause.
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Skannerkomponenter (forts.) − sett fra berøringsskjermsiden
E. Probe
Proben er den delen av skanneren som kan settes inn i ørekanalen. Den inneholder lys, videootoskopkamera og ringlaserskanner. Den er skjør og kan knekke hvis enheten
ikke sitter i holderen når den ikke er i bruk.
F. Statusindikator
Fargen på Otometrics-logoen angir skannerens status. Enheten er slått på og klar når lyset er grønt. Se forklaring: Statusindikatorfarger nedenfor.
G. Berøringsskjerm
Skjermen er en berøringsskjerm. Den fungerer som hovedgrensesnitt i skanneprosessen og kan brukes sammen med
utløseren. Alle sider ved prosedyren vises på skjermen,
inkludert 3D-skannebildet, videootoskopivisningen, dybdemålingene og meldingene.

Fig. 6

Den håndholdte skanneren, sett fra berøringsskjermsiden

Forklaring: Statusindikatorfarger

4.4.3

Grønn:

Klar/standby

Blå:

Skanner aktiv eller i skannemodus, med hodetelefonsporing

Gul:

Skanner i skannemodus, men sporing tapt
Handling kreves: Riktig skannerposisjon vs. sporingsring.

Oransje:

Dybdeadvarsel og feiltilstand.
Handling kreves: Korriger feilen.

Slå skanneren av og på
Slå på skanneren
PC-en styrer strømmen til skanneren. Dette betyr at skanneren slås på automatisk når du starter en skanning innenfra en
pasientoppføring i Session Manager. Se Starte 3D-skanningen ► 23.
Hvis du vil åpne Session Manager, trenger du et registrert brukernavn og passord. Se Logge på systemet ► 14

Advarsel • Ikke se inn i laseren, og ikke rett laseren i retning av andre øyne. Det kan skade øynene.

Slå av skanneren
Skanneren slås automatisk av en kort tid etter at skanneøkten er fullført.
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Merk • Hvis du utilsiktet kobler skanneren fra PC-en under bruk, slår dette av skanneren, men ikke skanneapplikasjonen. Plugg i samme skanner, og fortsett skanneøkten.

4.4.4

Bruke Otoscan-utløseren og -berøringsskjermen
Driftsmetoder
Den anbefalte måten å styre skanneren på er med berøringsskjermen og utløseren.

Bruke berøringsskjermen
Under skanning viser berøringsskjermen på skanneren en duplikat av skjermen på PC-en. Dette gjør det mulig å betjene
skanneren ved hjelp av berøringsskjermen mens du kan bruke PC-displayet til en større visning av den ufullstendige eller
fullstendige skanningen. Når det trengs, kan du også gjøre skannervalg på PC-skjermen ved hjelp av en PC-mus eller PC-ens
styreplate.

Forsiktig • Otoscan-berøringsskjermen kan bli varm under intensiv bruk. Ikke berør visningsflaten lenger enn 1 minutt.

Bruke utløseren
Otoscan -utløseren sitter på enhetens håndtak. Se punkt D i Skannerkomponentene ► 11. Det gjør et mulig å starte
skanningen eller sette den på pause og gå videre til neste trinn i skanneprosessen. Hvis du trykker på utløseren, velges alltid knappen som vises på berøringsskjermen. Hvis mer enn én knapp er tilgjengelig, vises knappen som skal velges i neste
omgang, på skjermen. Generelt veileder de merkede knappene på skjermen deg gjennom den normale skanneprosedyren.
I eksempelet i Fig. 7, som viser en pågående skanning, vil utløseren aktivere knappen Pause.

Fig. 7

4.5

En pågående skanning Knappen Pause er det eneste tilgjengelige alternativet her.

Tilbehør
Pakke ut tilbehøret
Pakk ut hodetelefonen og (hvis det er relevant) det valgfri opplæringssettet, og plasser dem i nærheten av skanneren.

Otometrics - Otoscan
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4.5.1

Hodetelefonen
Hodetelefonen monteres på pasientens hode før skanning.
Det er viktig for skanneprosessen, siden hodetelefonens
sporingsring fungerer som referansepunkt for de to
kameraene på skanneren, som følger den nøyaktige plasseringen av øret under skanningen.
Det er derfor svært viktig for en vellykket skanning at hodetelefonen er plassert riktig, og at den holder seg på plass
under hele skanningen. Se Plassere hodetelefonen ► 21.
For å sikre riktig plassering er hodetelefonen utviklet for å
skanne ett øre. Når det andre øret skannes (ved behov), må
hodetelefonen flyttes for å sikte seg inn på det øret. Denne
prosedyren finnes for å maksimere effektivitet og
opprettholde høy nøyaktighet for begge skanninger.

Fig. 8

4.5.2

Hodetelefonen, med sporingsringen riktig sentrert over øret

Opplæringssett
Et ørestativ til opplæringsformål, permanent montert med en ring fra en hodetelefon, og to utbyttbare øremodeller er tilgjengelige som ekstrautstyr for opplæringsformål.
Hvis opplæringssettet var del av ordren, må du plassere dem et praktisk sted for opplæring, f.eks. ved siden av skanneren.
Sammen med den medfølgende opplæringsprogramvaren som er tilgjengelig fra skrivebordet på Otoscan-PC-en, gir
dette settet med ører en sikker og praktisk mulighet til å eksperimentere med skanneren til du føler at du har blitt
dyktig nok til å bruke den med virkelige mennesker.

4.5.3

Otoscan-opplæring
Otoscan-opplæringsøkter avholdes for å sikre at brukere raskt blir kjent med bruk av utstyret på en sikker og effektiv måte.
Kontakt leverandøren for å få informasjon om tilgjengelig opplæring i ditt område.

5

Logge på systemet
Brukernavn og passord
Alle Otoscan-brukere må ha et brukernavn (brukerens e-postadresse) og passord for å åpne Otoscan Session Manager og
nettapplikasjonen Otocloud. Otocloud kan åpnes på to måter: Enten via Session Manager på Otoscan PC-en, eller via den
separate Otocloud-påloggingen på en PC med Internett-tilkobling. Se mer informasjon i brukerveiledningen for Otocloud.
Innledningsvis mottar den primære administratoren for en klinikk en e-post med instruksjoner om hvordan du logger på
Session Manager og Otocloud. Den primære administratoren kan deretter legge til andre brukere som trenger tilgang til
applikasjonen.
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5.1

Pålogging
Første pålogging
Otoscan-administratorer kan sette opp brukere i nettapplikasjonen Otocloud.
Hver ny bruker som er satt opp av administratoren, mottar en e-post med et brukernavn og passord for OtoscanSession
Manager og Otocloud.
Slik logger du på:

Start PC-en, og åpne Otoscan-applikasjonen
1. Trykk på AV/PÅ-knappen på PC-en for å slå den på.
2. Klikk på Otoscan-ikonet på PC-ens skrivebord.

Vent mens systemet søker etter ny programvare
Når Session Manager starter, søker den etter oppdateringer til programvaren. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, anbefaler
vi at du lar systemet installere den. Hvis et oppdateringsvarsel vises når det ikke passer, kan du hoppe over oppdateringer
et begrenset antall ganger. Men systemet vil fortsette i frakoblet modus til programvaren er oppdatert.
Hvis oppdateringen er kritisk for fortsatt ytelse, kan du ikke hoppe over oppdateringen.
•

Start oppdateringen ved å klikke på knappen Oppdater.

Oppdatering er tilgjengelig
for
Otoscan Session Manager
•

Hvis du vil hoppe over oppdateringen, logger du bare på systemet.

Logge på systemet
Du bes angi brukernavn og passord:
•

Angi det brukernavnet og passordet du har mottatt fra Otoscan administrator i
klinikken.

•

Klikk på knappen Logg inn.

Merk • Hvis du lar PC-en være inaktiv i 20 minutter, logger systemet deg automatisk av.

Se Avlogging ► 37 for anvisninger om hvordan du logger ut og lukker etter bruk.

Glemt passord
Slik gjør du hvis du har glemt passordet:

Otometrics - Otoscan
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•

5.2

Klikk på koblingen under knappen Logg inn: Glemt passord
Du omdirigeres til et annet vindu, der du kan angi e-postadressen.
Du mottar deretter en e-post med instruksjoner om hvordan du tilbakestiller passordet og oppretter et nytt.

Oversikt over Otoscan-applikasjonen
Session Manager inneholder en pasientdatabase, som åpnes automatisk når du starter Session Manager. Her opprettes
pasientdataene og holdes oppdatert. Se Administrere pasientoppføringer ► 16.
Skanneren kan bare startes fra en pasientoppføring. Mens du utfører en skanning, kan du betjene skanneren direkte fra den
innebygde berøringsskjermen. Se Skanneøkten ► 23.

5.3

Oversikt over Otocloud
Otocloud er Otoscans nettapplikasjon. Den brukes til å overføre skanninger og bilder til høreapparatprodusenter og ørepropplaboratorier i tilknytning til høreapparatordrer.
Otocloud kan åpnes på to måter: Enten via Session Manager på Otoscan PC-en, eller via den separate Otocloud-påloggingen på en PC med Internett-tilkobling. Se mer informasjon i brukerveiledningen for Otocloud.
Når Otoscan-PC-en er koblet til og en bruker er logget på, oppbevarer applikasjonen pasientoppføringen i den lokale
databasen på PC-en synkronisert med tilhørende dataoppføringer i Otocloud.
Mens du arbeider i Otocloud fra Otoscan-PC-en, åpnes Session Manager på PC-en i bakgrunnen.
•

Slik skifter du mellom Otocloud og Session Manager: Trykk på tastene Alt + Tab.

•

Klikk alternativt på det relevante ikonet, dvs. Otoscan-ikonet eller nettleserikonet på
oppgavelinjen nederst på PC-skjermen.

eller

Hvis du lar Session Manager være inaktiv i bakgrunnen i 20 minutter, logges du automatisk av. Dette minimerer risikoen for
å blokkere probespissen mot veggen i ørekanalen.
Se Administrere pasienter og skanninger i Otocloud ► 35 og brukerveiledningen for Otocloud mer informasjon.

6

Administrere pasientoppføringer
Otoscan Session Manager og Otocloud lagrer alle pasientdataene og lagrede skanninger i gjensidig synkroniserte pasientoppføringer.
Det er god praksis å kontrollere om en pasient allerede er i databasen før du oppretter en ny pasientoppføring.
Denne beskrivelsen dekker Session Manager. Anvisninger om hvordan du arbeider med pasientoppføringer i Otocloud finnes i brukerveiledningen for Otocloud.

Åpne eller legge til en pasientoppføring i Session Manager
•

Se Åpne en pasientoppføring ► 17.

•

Hvis det ikke finnes noen oppføring for den aktuelle pasienten, må du opprette en. Se Opprette en ny pasientoppføring ► 19.

Informasjon om hvordan du arbeider med pasientoppføringer i Otocloud finnes i brukerveiledningen for Otocloud.
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Flere alternativer

6.1

•

Redigere en pasientoppføring ► 18.

•

Slette en pasientoppføring ► 18.

Åpne en pasientoppføring
Når du starter Session Manager, vises Pasientliste.
Hvis du vil finne en eksisterende pasientoppføring i Pasientliste, kan du enten bruke søkefiltre eller sortere listen etter
kolonneoverskriftene.

Bruke filtre til å søke etter en pasient
1. Hvis pasientlisten er lang, må du bruke filtervalgene i venstre panel for å søke etter pasienten:
A. Angi enten pasientens navn, ID, fødselsdato eller
dato for siste aktivitet i tilhørende felter. Listen
innsnevres etter hvert som du taster.
B. Hvis du trenger å tilbakestille filteret for å gjøre
et nytt søk, klikker du på knappen Tøm filter.

Fig. 9

Pasientlisten
C. Når pasienten blir funnet, klikker du på pasientnavnet i Pasientnavn-kolonnen for å åpne oppføringen.

Fig. 10

Eksempel: Liste sortert ved å begynne å skrive pasientens etternavn i Pasientnavn-feltet
(A på Fig. 9 ► 17).

Bruke kolonneoverskrifter til å sortere listen over pasientoppføringer
Du kan klikke på en av kolonneoverskriftene for å sortere listen i henhold til den valgte kolonnen:
• Det første klikket på en kolonneoverskrift sorterer listen i stigende rekkefølge.
•

Et andre klikk på kolonneoverskriften snur sorteringsrekkefølgen.
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Et grønt pilhode ved siden av kolonnenavnet indikerer at denne kolonnen ble brukt til sortering. Hvis pilhodet peker opp,
er sorteringen i stigende rekkefølge. Hvis det peker ned, er sorteringen i synkende rekkefølge.

Redigere en pasientoppføring
Hvis du må gjøre endringer i en pasientoppføring:
1. Åpne den relevante pasientoppføringen fra Pasientliste.
2. I øvre venstre hjørne klikker du på ikonet Blyant.

A. Ikonet Blyant.
Fig. 11

Ikonet Blyant i øvre venstre hjørne ved siden av pasientnavnet.

3. Foreta de ønskede endringene.
4. Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller Avbryt for å avslutte uten å gjøre endringer.
Du tas tilbake til pasientoppføringsvinduet.

Hvis det finnes mer enn én skanning for et øre, kan
du finne de andre skanningene via rullegardinlisten
øverst i hver ramme.
A. Liste over skanninger for venstre øre.
B. Liste over skanninger for høyre øre.
C. Hvis du vil gå tilbake til Pasientliste, klikker du
på < Pasientliste.

Fig. 12

Vinduet for pasientoppføringer. I dette eksempelet er det utført en skanning av hvert øre i en tidligere
fase. Nye skanninger vil ikke overskrive tidligere skanninger.

Lukke en pasientoppføring
•

Hvis du vil lukke en pasientoppføring og går tilbake til pasientlisten, klikker du på knappen < Pasientliste i øvre
venstre hjørne av pasientoppføringen.

Slette en pasientoppføring
Det er ikke mulig å slette en pasientoppføring når den først er blitt opprettet.
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Hvis en pasientoppføring inneholder data som må redigeres, må du bruke ovenstående alternativ Redigere en pasientoppføring ► 18.

6.2

Opprette en ny pasientoppføring
Hvis pasientoppføringen ikke er i systemet allerede, må det opprettes en ny oppføring i Session Manager (eller i Otocloud)
før du skanner pasienten.
Slik legger du til en ny pasient i Session Manager:
1. Åpne Pasientliste og klikk på knappen Legg til pasient, som befinner seg på handlingslinjen øverst i arbeidsområdet.

Fig. 13

Dialogboksen Legg til pasient.

2. Angi all relevant pasientinformasjon.
De obligatoriske feltene er merket med en stjerne (*). De er:
•

Pasientens etternavn. Kreves hvis Pasient-ID ikke er spesifisert.

•

Pasientens fornavn. Kreves hvis Pasient-ID ikke er spesifisert.

•

Fødselsdato: Pasientens fødselsdato. Obligatorisk.

•

Pasient-ID: Pasientidentifikator. Kreves hvis navn ikke er spesifisert.

•

Kjønn av pasienten.

3. Når du har angitt minst de nødvendige dataene om pasienten, klikker du på Lagre.
En ny pasientoppføring opprettes nå i Session Manager. Dette er der pasientdata og skanninger for den nye pasienten
lagres for visning eller redigering.
•

Lukk dialogboksen uten å legge til en ny pasient ved å klikke på Avbryt.

Instruksjoner om hvordan du legge til en pasientoppføring i Otocloud-databasen, finnes i brukerveiledningen for Otocloud.

7

Klargjøre pasienten for skanning
Prosedyre
1. Utføre otoskopi og rengjøre ørekanalen ► 20.
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2. Instruere pasienten ► 21.
3. Plassere hodetelefonen ► 21.
4. Posisjonere pasienten ► 22.

7.1

Utføre otoskopi og rengjøre ørekanalen
I denne brukerveiledningen benevnes de enkelte delene av det ytre øret som angitt på Fig. 14 ► 20.

Fig. 14

Det ytre øret

Før du skanner en pasient, må du utføre en otoskopisk undersøkelse ved hjelp av et tradisjonelt eller dedikert videootoskop for å avgjøre om det foreligger kontraindikasjoner:
1. Undersøk pasientens ørekanaler for å avgjøre om skanning er trygt og tilrådelig.
En liten mengde voks vil ikke forstyrre skanningen hvis den ikke delvis okkluderer eller endrer formen på kanalens
overflate. Olje og voks som overføres til proben, kan forvrenge 3D-bildet og dessuten gjøre det vanskelig å se tydelig
inn i ørekanalen med skanneren.
2. Rengjør om nødvendig pasientens ører med en vattpinne dyppet i 70 % isopropylalkohol for å fjerne løs olje og voks
fra kanalen før skanning.
Andre elementer i øret som hår og eksostoser vil ha minimal effekt, og skanningen kan forsøkes. Skanning kan trygt utføres
på pasienter med ører som er tilhelet etter en operasjon.

Advarsel • Hvis pasienten opplever alvorlig ubehag under skanningen, stopper du prosessen.

Forsiktig • Det anbefales på det sterkeste å utføre en otoskopisk undersøkelse med et tradisjonelt og dedikert videootoskop for å vurdere det ytre ørets tilstand før du utfører en skanning.
- Ørevoks bør være vekk eller til stede i bare en liten mengde som ikke forstyrrer skanneprosessen.
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- Hvis det er for mye ørevoks til stede, må du enten ikke skanne øret eller rengjøre øret før skanning.
- Sørg for at det ikke er rester av væske i pasientens øre etter rengjøring eller fjerning av ørevoks.

Advarsel • Skanning bør ikke utføres på pasienter som viser følgende kontraindikasjoner:
- Hvis det utflod eller tegn på infeksjon i øret
- Hvis pasienten nylig er operert i øret
- Hvis ørekanalen er okkludert eller det finnes ørevoks i moderate mengder som vil forstyrre skanneprosessen.
- Hvis pasienten ikke samarbeider
- Hvis pasienten ikke kan være stille under skanningen på grunn av ukontrollerbare eller ufrivillige bevegelser av
hodet og/eller kropp
- Pasienten har en anamnese med anfall, migrene eller annen sensitivitet for strobelys
- Hvis pasienten opplever alvorlig ubehag under prosedyren

7.2

Instruere pasienten
Det er svært viktig at pasienten forblir stille under skanningen. Hvis det for mye bevegelse av pasienten, kan dette føre til
feil i skanningen. Små bevegelser vil ikke påvirke skanningen.
For å få pasienten til å samarbeide må du påse at pasienten er godt forberedt.
•

•

7.3

Bruk litt tid på å instruere pasienten. Relevante emner å ta opp kan være:
–

en kort beskrivelse av prosessen

–

et anslag over hvor lang tid skanningen vil ta per øre

–

en forklaring av hvorfor det er viktig at hodetelefonen ikke skifter fra originalposisjon

–

at pasienten bør begrense bevegelser under skanningen

–

at det er viktig at pasienten ikke snakker eller gjesper under skanningen

Be pasienten prøve å indikere uunngåelige bevegelser, f.eks. et forestående nys.

Plassere hodetelefonen
Hodetelefonen monteres på pasientens hode før skanning. Det er viktig for skanneprosessen, siden hodetelefonens
sporingsring fungerer som referansepunkt for de to kameraene på skanneren, som følger den nøyaktige plasseringen av øret
under skanningen.
Hodetelefonen må plasseres riktig på pasientens hode (Fig. 15).
•

Påse at øret er omtrent sentrert innenfor sporingsringen, at alle deler av det ytre øret er fri for ringen, og at hår eller
andre hindringer ikke dekker punktmønsteret på ringen.
Hvis det ytre øret er for stort til å passe innenfor sporingsringen, kan ringen justeres over øreflippen så lenge den
naturlige formen på det ytre øret ikke endres.

•

Best mulig tilpasning oppnås ved at pannebåndputen legges oppå pasientens hode. Bruk hengslene over sporingsringen
til å justere ringen slik at den sitter så nær hodet som mulig uten å berøre det. Hvis ringen sitter for langt vekk fra
hodet, vil det begrense probedybden i ørekanalen. Hvis ringen berører hodet, kan den enkelt bevege seg hvis pasienten snakker eller svelger.
Unngå at hodetelefonen dyttes eller flyttes når skanningen har startet.
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Fig. 15

Riktig tilpasset hodetelefon

Feil: Trykker på det ytre øret og forstyrrer
dermed ørets form.
Fig. 16

7.4

Feil: Hårobstruksjon. Punktmønsteret skal
være fullt synlig under skanning.

Eksempel på feil plassering av hodetelefonen

Posisjonere pasienten
Det er viktig for en sikker og praktisk skanning at du har fri og enkel tilgang til øret som skannes og hindres av hindringer
nær pasienten eller på gulvet, eller av en upraktisk posisjonering av pasienten.
1. Kontroller arbeidsområdet for mulige hindringer som bør fjernes før skanning.
2. Plasser pasienten på en slik måte at du har fri tilgang til øret som skannes. Påse særlig at skulderen på pasienten ikke
er i veien for skanneren og kabelen. Du kan ofte oppnå dette ved å snu pasientens hode mot den motsatte skulderen
og vippe toppen av hodet litt vekk fra deg.
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8

Skanneøkten
Prosedyren angir de vanlige trinnene i en skanneøkt. Du finner detaljerte forklaringer på de enkelte trinnene i de følgende
delene.

Prosedyre

Forsiktig • Før du skanner pasientens øre, må du påse at du har rengjort skannerens probespiss og kontrollert plasseringen av hodetelefonen.

1. Påse at den aktuelle pasientoppføringen er åpen på PC-skjermen. Se Administrere pasientoppføringer ► 16.
2. Velg Start skanning. Se Starte 3D-skanningen ► 23.
3. Vent til skannerselvtesten er ferdig. Se Starte 3D-skanningen ► 23.
4. Velg øret som skal skannes. Se Velge øret som skal skannes ► 24.
5. Still inn dybdemåleren. Se Stille inn dybdemåleren ► 25.
6. Skann ørekanalen (Kanalring-modus). Se Skanne ørekanalen ► 27.
7. Sett skanningen på pause for å gjennomgå resultatene. Se Gjennomgå en pågående skanning ► 29.
8. Skann de relevante delene av det ytre øret (Ytre øre linje-modus). Se Skanne flate overflater i Ytre øre linje-modus ►
30.
9. Sett skanningen på pause for å gjennomgå resultatene. Se Gjennomgå en pågående skanning ► 29.
10. Skann de kurvede delene av det ytre øret (Muslingring-modus). Se Fullføre kurvede overflater i muslingring-modus ►
31.
11. Gjennomgå og lagre skanningen. Se Lagre skanningen ► 32.
12. Merk horisontalplanet, hvis det er nødvendig. Se Merk horisontal ► 32.
13. Hvis det er relevant, skanner du det andre øret etter å ha rengjort proben. Se Velge det andre øret ► 34.
14. Rengjør skanneren og plasser den i holderen. Se Avslutte skanneøkten ► 34.

8.1

Starte 3D-skanningen
Påse at skanneren er koblet til den bærbare PC-en. Se Koble til skanneren ► 10. Skanneren aktiveres når du starter
skanningen fra en pasientoppføring.

Advarsel • Ikke se inn i laseren, og ikke rett laseren i retning av andre øyne. Det kan skade øynene.

Før du starter skanningen
Denne prosedyren forutsetter følgende:
•

Du har allerede åpnet den relevante pasientoppføringen fra pasientlisten. Se Åpne en pasientoppføring ► 17.

•

Du har undersøkt, instruert, tilpasset hodetelefonen og posisjonert pasienten. Se Klargjøre pasienten for skanning ►
19.
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Installere skanningen
A. Fra pasientoppføringen klikker du på Start skanning i øvre og midtre del av pasientoppføringsskjermbildet. Skanner
slås på, og et nytt vindu åpnes.

Fig. 17

En pasientoppføring, som i dette eksempelet allerede inneholder en tidligere skanning for begge ører.
Knappen Start skanning (A) ses på handlingslinjen nær toppen av skjermen.

Skanneroppstart og -selvtest
Før hver skanning utfører skanneren en selvtest mens den sitter i holderen. En skjermmelding informerer deg om
følgende:

Skannerselvtest pågår ...
La skanner stå i holder.
Hvis skanneren ikke består selvtesten, ser du en feilmelding på skjermen. I så fall må du rengjøre probespissen med en alkoholpinne. Plasser skanneren i holderen for ny kontroll. Før du starter den nye kontrollen, må du påse at skanneren sitter
riktig i holderen.

8.2

Velge øret som skal skannes
Skjermen viser en ramme henholdsvis for venstre og høyre øre. Når du starter en ny økt, viser de tilsvarende tegninger av
venstre og høyre øre. Når du har skannet et øre, vises skanningen i den relevante rammen og er tilgjengelig for ytterligere
handlinger.
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Fig. 18

Velg et øre for å starte.

•

På PC-en: Klikk på innsiden av venstre (L) eller høyre (R) ramme for å starte skanningen.

•

På skannerens berøringsskjerm: Trykk på innsiden av venstre (L) eller høyre (R) øreramme
(Hvis du tilfeldigvis velger feil øre, kan du bytte skanningen til det andre øret etter skanningen.)

Skjermen viser visningen Still inn dybdemåler. Se Fig. 21 ► 26.

8.3

Stille inn dybdemåleren
Det første trinnet i skanneprosedyren er å stille inn dybdemåleren. Dette gjør du for å opprette et referansenullpunkt som
du bestemmer dybden på proben i ørekanalen med under skanning. Det er svært viktig for en nøyaktig og sikker skanning
at dette trinnet utføres riktig. Det er viktig at du observerer følgende advarsler og forholdsregler:

Forsiktig • Inspiser alltid proben omhyggelig før hver bruk, og ikke bruk hvis det er tegn til skade på proben, eller hvis
enheten fungerer dårlig. Kontakt leverandøren for å få hjelp.

Forsiktig • Hindre kryssinfeksjon eller reinfeksjon ved å rengjøre og desinfisere proben med alkoholservietter mellom
pasienter og mellom skanninger av pasientens ører.

Advarsel • Vær forsiktig når du setter proben inn i pasientens øre. Det er risiko for skade på veggen i ørekanalen og/eller trommehinnen. Unngå å bruke for mye makt på det ytre øret med proben.

Merk • Ikke rett ut øret på noe tidspunkt under skanneprosessen, heller ikke under innstilling av dybdemåleren. Det er
også viktig at pasienten ikke beveger kjeven. Dette omfatter å snakke, le, smile og andre bevegelser som ville endre
formen på ørekanalen.

Gripe skanneren
Skanneren er konstruert for å kunne brukes med én hånd, men for å forbedre skannepresisjonen, begrense tretthet og ivareta pasientsikkerheten bør du bruke en riktig gripeteknikk.
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Hold skanneren i den sterke hånden. Plasser fingeren på den andre hånden mot pasientens hals eller kjeve og hvil skanneren på tommelen på den hånden slik det fremgår av Fig. 19 ► 26. Sørg for ikke å la fingrene blokkere sporingsringen
eller sporingskameraene.

Fig. 19

Riktig gripeteknikk ved bruk av skanneren

Fig. 20

Hvor skannerproben skal plasseres når nullpunktet stilles inn.

Stille inn nullpunktet for dybdemåleren
•

Berør den flate delen av muslingen ved siden av ørekanalens åpning med probespissen, slik det fremgår av Fig. 20 og
Fig. 21, og trykk på utløseren på den håndholdte skanneren. Denne handlingen markerer et brukerspesifisert
nullreferansepunkt.
Når denne handlingen er fullført, starter skanneprosessen automatisk. Når probespissen kommer inn i ørekanalen, viser
dybdemåleren aktuelle estimerte dybdemålinger. Dybdemålingen viser den estimerte probelengden som er satt inn i
ørekanalen forbi det brukerspesifiserte nullreferansepunktet. Et lys- og lydvarsel vises hvis det registreres en dybdemåling som er utenfor anbefalingen fra Otometrics. Anbefalingene er basert på et gjennomsnittlig voksent øre differensiert etter kjønn. Se Skanne ørekanalen ► 27.

Et Hodetelefon ikke oppdaget-ikon
ses til venstre på skjermen. Det forsvinner straks skanneren kommer innenfor
rekkevidde av sporingsringen og oppdager den.

Fig. 21

26

Still inn dybdemåleren.
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Advarsel • Brukeren er den eneste som er ansvarlig for å markere riktig referansepunkt og holde enden av proben i sikker avstand fra trommehinnen. Dybdemålingen og advarselen på skjermen er basert på nullreferansepunktet og
gjennomsnittlige kanallengder som anbefalt av Otometrics. De er bare veiledende. Dybdemålingen og dybdeadvarselen representerer IKKE den faktiske sikre skannedybden i pasientens ørekanal.

8.4

Skanne ørekanalen
Når du har stilt inn dybdemåleren, starter skanningen automatisk i modusen Kanalring. I denne modusen bruker den ringlaseren til å fullføre en skanningen av ørekanalen.

Prosedyre
•

Bruk en egnet gripeteknikk, og sett probespissen sakte inn mens du overvåker skanneprosessen på skjermen
på skanneren. Skjermelementene som du ser under skanningen, forklares nærmere nedenfor med henvisning til Fig. 22 Den direkte skannevisningen i modusen Kanalring ► 27.

•

Når det er nødvendig, trykker du på skannerens utløser eller trykker på knappen Pause på trykkskjermen for
å sette skanningen på pause og evaluere resultatet. Se Gjennomgå en pågående skanning ► 29.

Direkte skannevisning
Hvis du ønsker full kontroll over prosessen, viser skjermen tre direkte elementer samtidig. De oppdateres samtidig og viser
forskjellige aspekter ved den pågående skanningen.

A. Dybdemåleren
B. Visningen videootoskopisk
C. 3D-skanningen under utvikling

Fig. 22

Den direkte skannevisningen i modusen Kanalring

A. Dybdemåleren
På den venstre delen av skanneskjermbildet ser du ørekanalens dybdemåler. Dybdemåleren veileder den estimerte dybden av probespissen i ørekanalen. Denne måleren varsler deg hvis probespissen kommer innenfor en estimert usikker
avstand av trommehinnen.
På dybdemåleren er den aktuelle probespissplasseringen indikert av et hvitt punkt, og den dypeste plasseringen under det
aktuelle skannepasset er indikert av et svart punkt.

Otometrics - Otoscan
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Probespissens innsettingsdybde er indikert av fargekoding:
Grønn:

Probespissen er innenfor målområdet (mann: 16−18 mm, kvinne: 14−16 mm)

Blå:

Indikerer en grunn probespissinnsetting (mann: 0−15 mm, kvinne: 0−13 mm)

Rød:

Advarsel • RØD indikerer en for dyp probeposisjon i ørekanalen!
Hvis du når det røde området, vises det tydelig ved at hele skjermrammen også blir rød.
Samtidig høres et varselsignal. Lydvarselet starter 2 mm inn i dybdevarselsonen.
For en mann starter den røde fargen ved 19 mm, men lydvarselet starter ikke før 21 mm.
For en kvinne starter den røde fargen ved 17 mm, men lydvarselet starter ikke før 19 mm.
I så fall må du umiddelbart flytte proben for å sikre riktig dybde i pasientens ørekanal!

B. Skjermelementet videootoskopi
En direkte otoskopisk visning av ørekanalen ses til høyre for dybdemåleren. De fargede linjene på det videootoskopiske
bildet, kalt datainnsamlingslinjer, indikerer overflater som blir samlet inn i skanningen. Fargen på linjen skifter mellom blå,
grønn og rød i henhold til innsettingsdybden og synkront med fargeindikasjonen på dybdemåleren. Den blå linjen angir derfor grunn dybde, grønn angir måldybde, og rød er for dyp.

Fig. 23

I den otoskopiske visningen, til høyre for dybdemåleren, er området av ørekanalen som blir skannet, indikert ved
hjelp av en lyseblå linje.
Lenger til høyre ses 3D-skanningen under utvikling. Probespissen er synlig i den nedre delen av bildet, og bak
den følger hvite og grå skygger som indikerer området som nettopp er blitt skannet.

C. 3D-skanningen under utviklingen
På høyre side av skjermen ser du 3D-bildet av øreskanningen som utvikler seg etter hvert som skanningen fortsetter. Den
glatte blå overflaten indikerer delene som allerede er skannet. Datainnsamlingslinjen som vises på det videootoskopiske
bildet, ses også her som en hvit kurve og vises sammen med et lysegrått bilde av skannerproben. Bak området som skannes,
ser du skygger. De indikerer området som nettopp er blitt skannet.
Uferdige deler av skanningen er indikert av en farget kant:
•

Mellomrom som er så små at de ikke krever ytterligere skanning, visualiseres ved hjelp av en svart kant.

•

Store mellomrom som må undersøkes før skanningen er fullført, er indikert med en gul kant.

Fig. 24 ► 29og Fig. 25 ► 29 viser to skanninger som ses i modusen Pause. Mellomrom er indikert ved hjelp av svarte og
gule omriss.
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Fig. 24

Mindre mellomrom som ikke krever ytterligere skanning, vises med et svart omriss.

Fig. 25

Store mellomrom som krever ytterligere skanning, vises med et gult omriss.

Anbefalt skannesekvens for ørekanalen
Det anbefales at du konsentrerer deg om å skanne bunnen av ørekanalen i én omgang, og toppen av ørekanalen i neste
omgang. Observer deretter 3D-bildet for mellomrom som m å fylles med ytterligere sveip. Vær ekstra oppmerksom på den
bakre veggen i ørekanalen, siden det kan være litt vrient å skanne denne delen. Fullfør ørekanalskanningen før du går
videre til å skanne det ytre øret.

8.5

Gjennomgå en pågående skanning
Under en pågående skanning er Pause den eneste knappen som kan velges.
•

Hvis du vil gjennomgå en pågående skanning, trykker du på utløseren for å velge Pause før du fjerner skanneren fra
øret (slik at skanneren ikke utilsiktet rettes mot øyet) og beveger skanneren vekk fra ørekanalen.

På skjermen vil du nå se den aktuelle 3D-skanningen til høyre og de valgfri neste trinnene som skal utføres, til venstre.

Evaluere skanningen
3D-modellen kan roteres i flere visningsplan for bedre visualisering av den foreløpige skanningen.
•

Bruk pilene på skannerens berøringsskjerm til å rotere skanningen for å se den bedre.

Otometrics - Otoscan

29

Brukerveiledning

Alternativt kan du se bildet på PC-skjermen. Her kan du bruke musen på to måter:
•

Hvis du vil dreie bildet trinnvis i en spesifikk retning, klikker du gjentatte ganger i nærheten av symbolet Pil som peker
i den retningen.

•

Hvis du vil rotere bildet i en retning, holder du inne venstre museknapp på midten av 3D-bildet og drar musen i de
ønskede retningene.

For å oppnå et nøyaktig digitalt 3D-avtrykk bør du skanne om igjen mellomrom med gult omriss i et forsøk på å fylle dem.
Bruk klinisk skjønn med hensyn til om du skal fortsette å skanne eller gå videre til neste trinn. Mindre mellomrom med
svart omriss krever ikke ytterligere skanning. Se Fig. 24 ► 29 og Fig. 25 ► 29.
Knappene for valg av skannemodus som vises til
venstre, er
A. Kanalring-modus,
B. Ytre øre linje-modus,
C. Muslingring-modus.

Fig. 26

Skannervisningen under Pause.
Her har bare kanalen i pasientens øre blitt skannet.

Gjenoppta skanning etter en pause
Knappene for valg av skannemodus vises i venstre del av skjermen.
Det foreslåtte neste trinnet er merket (trinn B i eksempelet ovenfor). Det merkede trinnet er det som vil bli valgt når du
trykker på utløseren på den håndholdte skanneren.
Hvis du vil velge et av de andre trinnene i prosessen, trykker du det relevante alternativet på berøringsskjermen.
•

Slik fortsetter du skanningen:
1. Velg knappen som viser delen av øret du vil skanne i neste omgang:
A. Ørekanalen − modusen Kanalring,
B. De flate overflatene på det ytre øret − modusen Ytre øre linje, eller
C. Muslinghulrommene − modusen Muslingring.

2. Rett skannerproben mot ørekanalen, og trykk på utløseren for å fortsette skanningen.

8.6

Skanne flate overflater i Ytre øre linje-modus
Når skanningen av ørekanalen er ferdig, fortsetter du ved å skanne muslingen og andre relevante deler av det ytre øret.
Bruk linjelaseren til å skanne de flatere overflatene av det ytre øret og de fleste av de synlige overflatene av øret. Under
linjeskanning plasserer du proben slik at den peker mot området som skal skannes, og er nær (men ikke i berøring) med
hudens overflate.
•

Skann de flate overflatene av det ytre øret med Ytre øre linje-modus:
1. Velg Ytre øre linje-modus. Se Fig. 26 ► 30.
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2. Trykk på utløseren for å aktivere linjelaseren og starte skanning av det ytre øret. Start med de flate overflatene av
muslingen.
3. Når du har skannet så mye som mulig med linjelaseren, velger du Pause.
4. Gjennomgå skanningen for nøyaktighet og manglende punkter som skal skannes. Se Gjennomgå en pågående
skanning ► 29.

Fig. 27

8.7

Eksempel på en skanning etter skanning i modusen Ytre øre linje. På skjermen foreslås det at du fortsetter i
modusen Muslingring for å fylle ut mulige manglende deler.

Fullføre kurvede overflater i muslingring-modus
Neste trinn er å bruke ringlaseren til skanning av de mindre synlige delene av det ytre øret, f.eks. de kurvede overflatene
inne i muslingen. Under skanningen plasserer du proben parallelt med området som skannes.
1. Velg Muslingring-modus. (Se Fig. 26 ► 30).
2. Trykk på utløseren for å aktivere ringlaseren i modusen Muslingring. Bruk ringlaseren til å skanne heliksen, nedre del
av muslingen og andre sideflater av øret.
3. Sett skanningen på pause, og gjennomgå den.
4. Hvis det fortsatt er mellomrom på 3D-bildet, må du bruke modusen Ytre øre linje eller modusen Muslingring etter
behov for å fullføre skanningen.

Fig. 28
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Eksempel på en ferdig skanning, sett under Pause.
Modusvelgeren på venstre side har gått tilbake til utgangspunktet.
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8.8

Lagre skanningen
•

Når du kontrollerer om skanningen er fullført, starter du Lagre-prosedyren ved å velge ikonet Neste.

Du får nå tre alternativer:
•

Gå tilbake. Fortsett å skanne samme øre. Se Gå tilbake ► 32.

•

Merk horisontal. Se Merk horisontal ► 32.

•

Lagre. Se Lagre ► 33.

Gå tilbake
Bruk dette alternativet til å avbryte Lagre-operasjonen, og fortsett skanneøkten med samme øre.

Merk horisontal
Du kan merke horisontalplanet på 3D-bildet. Denne funksjonen er nyttig når du bestiller retningsbestemte mikrofoner med
tilpassede høreapparater.
1. Hvis du vil merke horisontalplanet for mikrofonene, beveger du skanneren nær øret og velger Merk horisontal. Linjelaseren slås på.

Fig. 29

Velg Merk horisontal på menyen for å åpne skjermbildet Merk horisontal.

2. Rett skanneren mot øret på en slik måte at linjen merker horisontalplanet. Trykk på skannerutløseren, eller velg Merk
horisontal på berøringsskjermen for å definere linjen. En grønn hake angir at horisontalplanet er merket.
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Fig. 30

Linjen som angir at horisontalplanet er definert.

Lagre
Når du velger Lagre, starter applikasjonen prosessen med å fylle eventuelle mellomrom og lagre skanningen. Størrelsen på
mellomrommene påvirker nøyaktigheten av det endelige digitale 3D-avtrykket av øret.
Den ferdige skanningen vises i rammen som tilsvarer det opprinnelige valget av venstre eller høyre øre.

Bytte ører
Hvis du har valgt motsatt øre ved en feiltakelse, kan du tilordne det digitale avtrykket til det andre øret.
•

Hvis du vil bytte øre, klikker du på knappen Bytt øre nederst på skjermen.
Etter et øyeblikk skifter skanningen til å vises i motsatt øreramme.

Fig. 31

Skjermvisningen etter skanning av det høyre øret.

Godta en skanning
Den lagrede skanningen roterer sakte i rammen, slik at du kan undersøke det en siste gang.
Nå må du enten fortsette å skanne det andre øret eller slå av skanneren:
•

Hvis du vil fortsette å skanne det andre øret, rengjør du skannerproben og velger det øret på skjermen. Se
Velge det andre øret ► 34.

•

Hvis du vil slå av skanneren og gå tilbake til pasientoppføringen, klikker du på knappen Strøm i øvre venstre
hjørne av skjermen.
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Slette en skanning
Hvis skanneutfallet ikke er akseptabelt (pasienten beveget kjeven, hodetelefonen beveget seg, skanningen er ufullstendig
eller av dårlig kvalitet), bør det slettes og gjentas.
•

8.9

Velg ikonet Søppelkurv for øret som skal slettes for å slette skanningen og starte på nytt.
Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette skanningen.

Velge det andre øret
Forberedelser
1. Hvis begge ører skal skannes, flytter du hodetelefonen for å passe det motsatte øret.
Sørg igjen for å sentrere hodetelefonen på øret, og kontroller at ingen hår obstruerer punktmønsteret på sporingsringen. Sporingsringen bør plasseres nær, men ikke berøre, hodet.
Se Plassere hodetelefonen ► 21 hvis du er i tvil.
2. Plasser pasienten i en egnet vinkel for bekvem skanning av dette øret. Se Posisjonere pasienten ► 22.

Velge det andre øret
3. På skjermen velger du det andre øret for å starte skanningen for dette øret.
Se Velge øret som skal skannes ► 24.

Forsiktig • Når pasientens første øre er skannet, må du påse at du rengjør probespissen for å hindre kryssinfeksjon. Sett
hodetelefonen riktig på plass før du skanner det andre øret.

Skanne det andre øret
4. Still inn dybdemåleren og skann øret.
Gjennomgå trinnene fra Stille inn dybdemåleren ► 25 hvis det er nødvendig.

Fig. 32

8.10

Avslutte skanneøkten
•
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Sluttresultatet ses på skannerens berøringsskjerm etter skanning av begge ører.

Når du har fullført skanningen av en pasient og lagret skanningen, må du rengjøre probespissen og sette skanneren i holderen. Se Rengjøring ► 37.

Otometrics - Otoscan

Brukerveiledning

•

Hvis du ikke allerede har gjort det, klikker du på ikonet Strøm i øvre venstre hjørne for å slå av skanneren
og gå tilbake til pasientoppføringen.

Skanningene registreres i pasientoppføringen og blir automatisk lastet opp til Otocloud.

Fig. 33

Pasientoppføringen med de nyeste skanningene vises.

Hvis du vil se tidligere skanninger for et øre, klikker du på rullegardinlisten for øret øverst i rammene:
A. Liste for venstre øre
B. Liste for høyre øre
C. Hvis du vil gå tilbake til Pasientliste, klikker du på < Pasientliste.

Feilsøke skanneresultater
Hvis du finner feil i skanningen her, f.eks. store områder som ikke er skannet, må du vurdere å forkaste skanningen og
utføre en ny skanning for å erstatte den.

9

Administrere pasienter og skanninger i Otocloud
Du kan sende skanningene ti den valgte produsenten via nettapplikasjonen Otocloud. Dette avsnittet beskriver hvordan du
åpnerOtocloud fra Session Manager og lukker det etter bruk.
Det er også mulig å åpne Otocloud direkte fra PC-ens skrivebord.
Flere instruksjoner om hvordan du arbeider med pasientdata i Otocloud, finnes i brukerveiledningen for Otocloud.

9.1

Åpne Otocloud
Når øreskanningene for den aktuelle pasienten er fullført, kan du fortsette å arbeide med dataene i Otocloud. Otocloud er
en nettapplikasjon som gjør det mulig for helseleverandører å åpne sine skanninger og sende dem til høreapparat- og ørepropprodusentene.
I Otocloud kan du også vise detaljer om tidligere sendte skanninger.

Prosedyre
1. Hvis du ikke har gjort det allerede, må du åpne pasientoppføringen i Session Manager, der du ser de skannede bildene.
Se Åpne en pasientoppføring ► 17.
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2. Klikk på knappen Åpne i Otocloud (A). Knappen er plassert øverst på skjermen.

Fig. 34

Åpne i Otocloud (A)

3. Når Otocloud blir tilgjengelig, fortsetter du gjennom prosessen for å sende skanninger eller vise sendte skanninger for
pasientens høreapparater eller ørepropper etter behov.

Alternativ prosedyre
Fra Pasientliste i Session Manager velger du Åpne i Otocloud.
4. Når Otocloud åpnes, velger du den nødvendige pasienten fra enten fanen Pasienter eller Pakker.

9.2

Gå tilbake fra Otocloud til Session Manager etter bruk
Session Manager forblir åpen i bakgrunnen, mens Otocloud er i fokus.
Det betyr at du kan skifte mellom å arbeide i Otocloud og i Session Manager.
•

Slik skifter du mellom Otocloud og Session Manager: Trykk på tastene Alt + Tab.

•

Klikk alternativt på det relevante ikonet, dvs. Otoscan-ikonet eller nettleserikonet på
oppgavelinjen nederst på PC-skjermen.

eller

Lukke Otocloud etter bruk
1. Klikk på knappen Logg av øverst på skjermen. Du tas tilbake til skjermbildet Logg inn.
2. Lukk skjermbildet Logg inn ved å klikke på ikonet X i øvre høyre hjørne på skjermen.
Du kommer nå tilbake til Session Manager på den lokale PC-en.

Merk • Hvis du lar Session Manager være inaktiv i bakgrunnen i 20 minutter, logges du automatisk av. Dette minimerer risikoen for å blokkere probespissen mot veggen i ørekanalen.

Hvis du har vært vekk fra Session Manager i mer enn 20 minutter, må du logge på igjen hvis du vil gjenoppta arbeidet med
Session Manager herfra.

36

Otometrics - Otoscan

Brukerveiledning

10

Avlogging
Lukke Session Manager etter bruk
A. Lukk Session Manager etter bruk ved å klikke på knappen Logg ut øverst på skjermen. Du tas tilbake til påloggingsskjermbildet.
B.

Lukk påloggingsskjermbildet ved å klikke på ikonet X i øvre høyre hjørne av skjermen.

C.

Hvis du vil slå av PC-en, klikker du på Start-knappen i Windows ytterst til venstre på Windows-oppgavelinjen nederst
på skjermen og følger den aktuelle Windows-prosedyren for å slå av.

Fig. 35

11

Logg ut-prosedyren

Rengjøring
Forsiktig • Bruk aldri skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring!

11.1

Anbefalte rengjøringsmidler
Det er ingen spesifikke anbefalte rengjøringsmidler for dette produktet.
Probespissen og hodetelefonen rengjøres med en ny, myk og lett fuktet 70 % isopropylalkoholpinne.
Alle andre deler rengjøres med en ny, myk og lett fuktet klut med mildt rengjøringsmiddel.
Se detaljerte instruksjoner for hver av skannerkomponentene og tilbehøret i avsnittene Rengjøre skanneren ► 38,
Rengjøre holderen ► 38 og Rengjøre hodetelefonen ► 38.
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11.2

Rengjøre skanneren
Advarsel • Ikke rengjør noen del av skanneren i et ultralydbad, og ikke gassteriliser eller autoklaver skanneren.

Advarsel • Oppbevares utilgjengelig for væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten
kan skade instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.

Forsiktig • Hindre kryssinfeksjon eller reinfeksjon ved å rengjøre og desinfisere proben med alkoholservietter mellom
pasienter og mellom skanninger av pasientens ører.

1. Rengjør berøringsskjermen, sporingskameraene, huset, utløserknappen og kabelen. Bruk en ny, myk og lett fuktet klut
med mildt rengjøringsmiddel. Straks berøringsskjermen og sporingskameraene er tørre, må du tørke dem med en tørr
klut (f.eks. mikrofiberklut) for å fjerne striper.
2. Rengjør og desinfiser probespissen. Bruk en ny, myk og lett fuktet 70 % isopropylalkoholpinne. Sørg for å tørke rundt
alle overflater fra base til spiss, inkludert den flate overflaten i enden av spissen.

Forsiktig • Ikke legg trykk på probespissen.

11.3

Rengjøre holderen
•

11.4

Rengjør setet for skanneren og de ytre flatene av holderen. Bruk en ny, myk og lett fuktet klut med mildt rengjøringsmiddel.

Rengjøre hodetelefonen
•

Rengjør hodetelefonen. Bruk en ny, myk og lett fuktet 70 % isopropylalkoholpinne.

Merk • Alkoholservietter bør kastes i henhold til lokale bestemmelser.

12

Service og vedlikehold
Merk • Skannerhuset inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.
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Advarsel • Av sikkerhetshensyn og for at garantien skal være gyldig, skal service og reparasjon av elektromedisinsk
utstyr bare utføres av produsenten av utstyret eller av autoriserte verksteder. Hvis det oppstår feil, kontakter du
leverandøren med en detaljert beskrivelse av feilen(e). Bruk ikke enheten hvis det er feil på den.
Inspiser alltid proben omhyggelig før hver bruk, og ikke bruk hvis det er tegn til skade på proben.

Advarsel • Ikke deaktiver skannerhuset under noen omstendighet. Deler i skanneren må bare kontrolleres eller vedlikeholdes av autorisert personell.

12.1

Vedlikehold og kalibreringskontroll
Vedlikehold
Det daglige vedlikeholdet som kreves for skanneren, er riktig rengjøring etter hver skanning. Se Rengjøring ► 37.

Selvtest
Før hver skanning utfører skanneren en selvtest mens den sitter i holderen.
Hvis skanneren ikke består testen, ser du en feilmelding på skjermen. Gjør deretter følgende:
1. Rengjør probespissen. Bruk en ny, myk og lett fuktet 70 % isopropylalkoholpinne.
2. Plasser skanneren i holderen for ny kontroll. Påse at den sitter korrekt i holderen.
3. Velg Prøv på nytt på skjermen for å starte den nye kontrollen.
4. Se Feilmeldinger under oppstart og oppdatering ► 40 hvis feilen vedvarer.

Årlig kalibreringskontroll

12.2

•

Kontakt leverandøren for å planlegge minst én årlig kalibreringskontroll av skanneren.

•

Vi anbefaler at kalibreringen kontrolleres hvis utstyret har vært utsatt for potensiell skade.

•

Se pakningsinstruksjonene i Pakkeinstruksjoner for skanneren ► 39 når skanneren sendes inn for kalibrering.

Pakkeinstruksjoner for skanneren
Når skanneren sendes til service eller reparasjon, følger du nedenstående retningslinjer for å begrense risikoen for skade
under transport.

Prosedyre:
1. Plasser skanneren slik at den sitter sikkert i holderen.
2. Fest skanneren til holderen med maskeringstape eller malertape. Ikke bruk en type tape som er vanskelig å fjerne, og
som kan skade enheten.
3. Send skanneren i det opprinnelige pakkematerialet.

Otometrics - Otoscan
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13

Feilsøking

13.1

Feilmeldinger under oppstart og oppdatering
Feilmelding

Årsak

Løsning

Brukernavn og/eller passord er
ikke gyldig.

Enten var brukernavnet eller passordet ikke
korrekt. Brukernavn skiller mellom stor og
liten bokstav.

Påse at Caps lock ikke er aktivert på
tastaturet. Prøv på nytt.

Denne meldingen vises også hvis brukernavnet ennå ikke er brukt på denne PCen mens den var på nett.

Pålogging mislyktes, fant ikke
service. (404)

Det oppsto en nettverksfeil.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Pålogging mislyktes, servicefeil.
(500)

Det oppsto en nettverksfeil.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Pålogging mislyktes, ukjent.

Det oppsto en nettverksfeil.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Du må være tilkoblet for å bruke
Glem passord-prosessen.

PC-en er kanskje ikke koblet til Internett.

Kontroller Internett-tilkoblingen,
og prøv igjen.

Pålogging mislyktes, brukerkonto er låst.

Pålogging med uriktige data er forsøkt for
mange ganger.

Kontakt klinikkens Otoscan-administrator.

PC-en er kanskje ikke koblet til Internett.
Otoscan Oppdatering kan ikke
koble til serveren. Kontroller
Internett-tilkoblingen eller brannmuren.
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Hvis du logger på for første gang på
denne PC-en, må du påse at PC-en
er i tilkoblet modus.
Hvis problemet vedvarer:Kontakt
klinikkens Otoscan-administrator.

Kontroller Internett-tilkoblingen
eller brannmuren.
Prøv på nytt.
Kontakt leverandøren for teknisk
support hvis feilen vedvarer.
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13.2

Feilmelding

Årsak

Løsning

Brukerkontoen har ikke tilgang
til noen klinikk.

Den aktuelle brukeren er ikke satt opp for
noen klinikker.

Kontakt Otoscan administrator.

Feil ved søk etter oppdateringer.

Det oppsto en feil under oppdateringskontrollen.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Otoscan Oppdatering kunne ikke
startes.

PC-en er kanskje ikke koblet til Internett.

•

Kontroller Internett-tilkoblingen, og prøv igjen.

•

Kontakt leverandøren for
teknisk support hvis feilen vedvarer.

Feil: Otoscan Oppdatering kunne
ikke startes.

En feil hindret Otoscan-oppdateringen i å
starte opp.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Uventet feil ved installasjon av
oppdatering.

Det oppsto en feil under oppdateringen.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Feil ved nedlasting av fil, {0}.

Det oppsto en nettverksfeil.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Feil ved nedlasting av manifest
fra server.

Det oppsto en feil under oppstartsprosedyren.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Feilmeldinger i Session Manager
Feilmelding

Årsak

Løsning

Skanneprogramvaren kunne ikke
startes.

En feil hindret oppstart av skanneren.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Venter på at skanneprogramvaren skal slå seg av.

Det tar usedvanlig lang tid før applikasjonen
slår seg av.

Hvis denne prosessen ikke fullføres
snart, kan du velge Tving lukking.

Det oppsto en feil ved tilkobling
til Otocloud.

PC-en er kanskje ikke koblet til Internett.

Kontroller Internett-tilkoblingen.

Skanning kunne ikke lastes inn.

Otometrics - Otoscan

Kontakt leverandøren for teknisk
support.
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13.3

Feilmeldinger i skanneprogramvaren
Feilmelding

Årsak

Løsning

Skanner kunne ikke kobles til.

Skanneprogramvaren kunne ikke oppdage
at en skanner er koblet til PC-en.

•

Påse at skannerkabelen er sikkert koblet til i USB-porten, og
velg Prøv på nytt.

•

Kontroller oppgavelinjen for å
se om opplæringsprogramvaren
er åpen i bakgrunnen. Lukk den
i så fall, og velg Prøv på nytt.

Skanner kunne ikke kobles til.

Skanneprogramvaren kunne ikke oppdage
at en skanner er koblet til PC-en.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Kritisk feil!

Skanneprogramvaren oppdaget en feil som
hindrer applikasjonen i å fungere riktig.

Kontakt leverandøren for teknisk
support.

Selvtest feilet.

Det kan være flere årsaker:

(Annet forsøk)

Selvtest feilet. (Annet forsøk)
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•

Skanneren er ikke plassert riktig i holderen.

•

Påse at skanneren hviler jevnt
på holderbrakettene. Probespissen skal peke direkte mot
bakveggen.Velg Prøv på nytt.

•

Proben eller sporingskameraene er
ikke rene.

•

Påse at proben og
sporingskameraene er rene og
fri for partikler, olje og rester.
Se Rengjøring ► 37. Velg Prøv
på nytt.

•

Skanneren kan være skadet.

•

Inspiser for tegn på synlig
skade.Kontakt leverandøren for
teknisk support.
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Feilmelding

Årsak

Sporing er tapt (Ikon):

Det kan være flere årsaker:

Otometrics - Otoscan

Løsning

•

Skanneren er for langt vekk fra øret og
sporingsringen.

•

Flytt eller vinkle skanneren
nærmere sporingsringen.

•

Pasienten bruker kanskje ikke hodetelefonen på riktig måte.

•

Påse at pasienten bruker hodetelefonen som beskrevet i brukerveiledningen for Otoscan.

•

Sporingskameraets visning kan være
blokkert operatørfingre, pasienthår osv.

•

Påse at visningen av de to
sporingskameraene på forsiden
av skanneren er fri for hindringer.

•

Sporingskameraets linser er kanskje
ikke rene.

•

Påse at proben og
sporingskameraene er rene og
fri for partikler, olje og rester.
Se Rengjøring ► 37.

•

Vinkelen på skanneren kan være for eks- •
trem.

Unngå ekstreme vinkler og
påse at sporingskameraene har
en klar visning av sporingsringen til enhver tid.
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14

Standarder og advarsler

14.1

Sikkerhet
Denne håndboken inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av Otoscan. Eventuelle lokale
forskrifter og bestemmelser må også alltid følges.

14.2

Symbolforklaring
Produsent

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Angir produsenten av det medisinske utstyret, som definert i EU-direktiv 90/385/EEC, 93/42/EEC
og 98/79/EC.
Den angir også produksjonsdatoen.
Følg bruksanvisningen

IEC 60601-1
Tabell D.2 #10

Se bruksanvisningen
Angir at brukeren må rådføre seg med bruksanvisningen.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 og
IEC 60601-1
Tabell D.1 #11

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet
Angir medisinsk utstyr som ikke skal brukes hvis emballasjen er skadet eller har vært åpnet.
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8

CE-samsvarsmerke
Samsvarer med direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC.
93/42/EEC

Enheten er godkjent for det amerikanske markedet som underlagt foreskrivning
21 CFR Del 801.

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

§801.109(b)(1)

Medisinsk enhet
Indikerer at gjenstanden er et medisinsk utstyr.
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Serienummer
Viser produsentens serienummer slik at et spesifikt medisinsk utstyr kan identifiseres.
ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Katalog-/produktnummer
Viser produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.
ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Anvendt del type BF
Samsvarer med Type BF-kravene i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 og EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 60601-1
Tabell D.1 #19

Luftfuktighetsgrense
Viser luftfuktighetsnivåene det medisinske utstyret trygt kan eksponeres for.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

Temperaturgrense
Viser temperaturområdet det medisinske utstyret trygt kan eksponeres for.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Grense for atmosfærisk trykk
Viser området for atmosfærisk trykk det medisinske utstyret trygt kan eksponeres for.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

Brukes på programvareskjermen for å angi at sporingen er tapt. Se ytterligere referanse i håndboken.
Forsiktig
ISO 15223-1

Angir at brukeren må se i bruksanvisningen for å få viktig forsiktighetsinformasjon, som advarsler
og forholdsregler som av ulike grunner ikke kan oppgis på selve det medisinske utstyret.

Symbol 5.4.4 og
IEC 60601-1
Tabell D.1 #10

Otometrics - Otoscan

45

Brukerveiledning

IEC 60601-1

Advarsel
Brukes i dialogbokser med feilmeldinger ved programvarefeil. Se detaljert informasjon i dialogboksen.

Tabell D.2 #2

Varsel om stråling
IEC 60825-1

FORSIKTIG: Laserstråling. Se ikke inn i strålen. Laserprodukt i klasse 2.
Samsvarer med klasse 2-kravene i standarden IEC 60825-1:2014.

Fremstilt i USA

Fremstilt i USA
Angir at enheten er produsert i USA.

Fremstilt i Malaysia

Fremstilt i Malaysia
Angir at enheten er produsert i Malaysia. (Kun for tilbehør.)

Fremstilt i Danmark

Fremstilt i Danmark
Angir at enheten er produsert i Danmark. (Kun for tilbehør.)|
Elektronisk utstyr som dekkes av direktivet 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE).

EN 50419

Alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres til separat innsamling når de ikke lenger skal brukes. Dette kravet gjelder i EU og EØS. Produktene må ikke kastes som usortert restavfall.
Du kan levere enheten og tilbehøret tilbake til Natus Medical Denmark ApS eller til en Natus
Medical Denmark ApS-leverandør. Du kan også kontakte det lokale renovasjonsselskapet for å få
råd om avfallsbehandling.
Se hele Natus Medical Denmark ApS WEEE-erklæring ► 46

Refererte standarder

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Medisinske enheter – Symboler som skal brukes med merker og etiketter på medisinske enheter,
og informasjon som skal leveres – Del 1: Generelle krav

•

BS EN 50419:2006: Merking av elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med artikkel 11(2) i direktiv 2002/96/EU
(WEEE)

WEEE-erklæring
Natus er forpliktet til å oppfylle kravene i EUs WEEE-forskrift (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) 2014. Disse forskriftene fastslår at elektronisk og elektrisk avfall skal samles inn separat for riktig behandling og gjenvinning, for å sikre at
WEEE gjenbrukes eller resirkuleres på en trygg måte. I tråd med denne forpliktelsen kan Natus overføre forpliktelsen om
retur og resirkulering til sluttbrukeren, med mindre andre avtaler er gjort. Kontakt oss for detaljer om innsamlings- og
resirkuleringssystemer som er tilgjengelige for deg i din region, på www.natus.com
Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og utgjør en risiko
for menneskelig helse og miljøet hvis WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor har også sluttbrukerne en rolle i å sikre at
WEEE gjenbrukes og resirkuleres på en trygg måte. Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kassere WEEE
sammen med annet avfall. Brukerne må bruke de offentlige innsamlingsordningene eller produsentens/importørens
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mottaksplikt eller lisensierte avfallstransportører for å redusere de negative miljøpåvirkningene i forbindelse med kassering
av elektrisk og elektronisk utstyr, og for å øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av avfall fra elektrisk
og elektronisk utstyr.
Utstyr merket med den overkryssede søppelkassen er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelkassen angir
at det elektriske og elektroniske avfallet ikke skal kasseres sammen med usortert avfall, men må samles inn separat.

14.2.2

Advarsler
Denne bruksanvisningen inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av de enhetene og den
programvaren som er dekket i denne bruksanvisningen. Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må også alltid følges.
1. Utstyr i denne klassen er tillatt i boliger når de brukes under oppsyn av helsepersonell.
2. For å minimere risikoen for uautorisert tilgang til data, skal du alltid logge ut av systemet før du forlater det uten tilsyn.
3. Tiltenkte brukere: Øreleger, høreapparatforhandlere, ØNH-spesialister og annet kvalifisert personell.Merk at lokale
bestemmelser kan definere brukere for videootoskopi forskjellig. Lokale forskrifter må alltid overholdes.
4. Enheten må ikke brukes til annet enn det som er beskrevet i avsnittet Tiltenkt bruk. Enheten må for eksempel ikke
brukes til å undersøke nesehulen, øynene eller halsen.
5. Ikke se inn i lysstrålen, og rett ikke lysstrålen mot øynene på andre personer. Det kan skade øynene.
6. I samsvar med standarden IEC TR 62471-2:2009 er lampesystemet i farerisikogruppe 1, det vil si den laveste risikogruppen bortsett fra unntaksgruppen. Systemet må alltid installeres og brukes i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen, for å minimere visningsrelatert risiko.
7. Hindre kryssinfeksjon eller reinfeksjon ved å rengjøre og desinfisere proben med alkoholservietter mellom pasienter
og mellom skanninger av pasientens ører.
8. Vær forsiktig når du setter proben inn i pasientens øre. Det er risiko for skade på veggen i ørekanalen og/eller
trommehinnen. Ikke bruk for mye makt med proben på pasientens ytre øre.
9. Enhetens skjerm kan bli varm under intensiv bruk. Rør derfor ikke skjermflaten i mer enn 1 minutt.
10. Utilsiktet skade og feil håndtering kan påvirke enhetens funksjon negativt. Kontakt leverandøren for råd.
11. Ikke bruk enheten hvis det er tegn til skade på proben.Kontakt leverandøren.
12. Hvis enheten har vært mistet i gulvet, må den leveres tilbake til leverandøren for sikkerhetskontroll.
13. Av sikkerhetshensyn og for at garantien skal være gyldig, skal service og reparasjon av elektromedisinsk utstyr bare utføres av produsenten av utstyret eller av autoriserte verksteder. Hvis det oppstår feil, kontakter du leverandøren med en
detaljert beskrivelse av feilen(e). Bruk ikke enheten hvis det er feil på den.
14. Otoscan må ikke under noen omstendighet demonteres. Kontakt leverandøren. Kontroll eller service på innvendige
deler Otoscan skal bare utføres av autorisert personell.
15. Det anbefales å installere enheten i et miljø med minst mulig statisk elektrisitet. Det anbefales for eksempel å bruke
antistatiske gulvtepper.
16. Enheten må ikke oppbevares eller brukes ved temperaturer og luftfuktighet utenfor området som er definert i
Tekniske spesifikasjoner, Lagring og håndtering.
17. Oppbevares utilgjengelig for væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten kan skade
instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.
18. Bruk ikke instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser) eller i et oksygenrikt miljø.
19. Ingen deler må spises, brennes eller på annen måte brukes til andre formål enn de bruksområdene som er angitt
under "Beregnet bruk" i denne bruksanvisningen.
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20. Av sikkerhetsårsaker og grunnet virkningen på EMK må tilbehør som er koblet til kontaktene på utstyret være identisk
med utstyret som leveres med systemet.
21. Vi anbefaler ikke å stable enheten med annet utstyr eller å plassere den på sted med dårlig ventilasjon. Det kan
påvirke enhetens funksjon. Hvis den stables eller plasseres med annet utstyr, må det sikres at enhetens funksjon ikke
påvirkes.
22. Uønsket støy kan forekomme hvis enheten utsettes for et sterkt radiofelt. Slik støy kan forstyrre enhetens ytelse.
Mange typer elektriske enheter, f.eks. mobiltelefoner, kan generere radiofelter. Vi anbefaler at bruken av slike
enheter i nærheten av Otoscan begrenses.
Vi anbefaler også at instrumentet ikke brukes i nærheten av apparater som er følsomme for elektromagnetiske felt.
23. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan gjøre brukerens tillatelse til å
bruke utstyret ugyldig.
24. RF-strålingen fra Otoscan er svært lav, og det er lite sannsynlig at den forårsaker forstyrrelser på elektronisk utstyr i
nærheten. Lokale enheter plassert i nærheten av Otoscan kan imidlertid oppleve en negativ effekt eller tap av funksjon.
25.

Ved montering av elektromedisinske systemer, må personen som utfører monteringen, ta hensyn til at
annet tilkoblet utstyr som ikke samsvarer med samme sikkerhetskrav som dette produktet (f.eks. PC og/eller
skriver), kan føre til at systemets totale sikkerhetsnivå reduseres. Utstyret må samsvare med UL/IEC 60950.

26.

Følgende punkter må vurderes ved valg av tilbehør som kobles til enheten:
•

Bruk av tilkoblet utstyr i pasientmiljø

•

Dokumentasjon på at tilkoblet utstyr er testet i samsvar med IEC60601-1 og/eller IEC60601-1-1 og
UL60601-1 og CAN/CSA-C22.2 Nr. 601.1-90.

27. For å oppfylle NO 60601-1-1 må datamaskinen og skriveren plasseres utenfor rekkevidde for klienten, dvs. ikke
nærmere enn ca. 1,5 meter.
28. Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og til kompetent
myndighet i landet eller EU-medlemsstaten er brukeren og/eller pasienten er etablert.
29. Enheten kan kasseres som vanlig elektronisk avfall i henhold til lokale forskrifter.
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Tekniske spesifikasjoner
Systemkrav
•

Internett-tilgang. Anbefalt nedlastingshastighet: 2 Mbit

•

Inkludert dedikert bærbar datamaskin med følgende minimumsspesifikasjoner:

Operativsystem

Windows 10 Professional

Grafikkprosessor

Separat grafikkort med min. 2 GB minne

Prosessor

Min. Quad Core, 8 logiske kjerner (maskinvaretråder)

Totalt minne

Min. 8 GB

Visning

Min. 13-tommers, maks. 15-tommers full HD (1920 x 1080) ikke trykkskjerm

Wi-Fi-adaptere

Tobånds trådløs- b/g/n/ac

Harddisk

Min. 156 GB stasjonær disk

Typeidentifisering
Otoscan-skanneren er type 1093 fra Natus Medical Denmark ApS.

Skannesystem
Skannemåter

- Kanalring, med 360° blått LED-lys
- Ytre øre linje, ved hjelp av blå linjelaser
- Muslingring, med 360° blått LED-lys

Probens distale diameter

3,20 mm

Probelengde

30 mm

Nøyaktighet

Min. 80 % av overflatearealet er innenfor en tredimensjonal gjengivelsestoleranse på ±200 μm når overflaten av en CMM-verifisert mekanisk
artefakt med kurvaturer lik øret skannes.

Display på enheten
Størrelse

4 tommer

Type

Farge-TFT med LED-baklys

Oppløsning

480 x 800 piksler

Brukerinnmating

Kapasitiv berøring

Strømforsyning til skanner
Inngangsstrøm

5 V USB 3.0

USB-plugg

USB 3.0, type A
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Lagring og håndtering
Oppbevaringstemperatur

-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)

Relativ luftfuktighet

< 90 %, ikke-kondenserende

Lufttrykk

500 hPa til 1060 hPa

Driftsmiljø
Temperatur

+10 °C til +30 °C

Relativ luftfuktighet

30 % til 75 %, ikke-kondenserende

Lufttrykk

600 hPa til 1060 hPa

Grunnleggende funksjon
Otoscan har ingen grunnleggende funksjon.

Standarder
Pasientsikkerhet

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Type BF.
Pasienttilkoblede deler er skannerprobe og -hus

15.1

Lasersikkerhet

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

Lampesikkerhet

IEC 62471:2006
Fotobiologisk sikkerhet for lamper og lampesystemer

EMK

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

Tilbehør
Standard tilbehør og tilleggsutstyr kan variere fra land til land – kontakt den lokale distributøren.

Tilbehørets navn

Delenummer

1093, Opplæringssett fullført

8-61-20000

1093, Tilbehør til skrivebordsholder

8-61-20100

1093, HS3-hodetelefontilbehør

8-61-22000

1093, Stasjonær PC med forhåndsinstallert 8-35-49800-XX
programvare

15.2
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1093, Alkoholpinner, 70 % isopropyl

8-62-48100
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7-50-14200-XX

Merknader om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)
•

Otoscan er en del av et medisinsk elektrisk system, og er derfor underlagt spesielle sikkerhetsregler. Derfor må instruksjonene for installasjon og bruk i dette dokumentet følges nøye.

•

Bærbart og mobilt høyfrekvent kommunikasjonsutstyr, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre funksjonaliteten til
Otoscan.
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IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det Otoscan må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

Otoscan bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor svært

CISPR11

lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utslipp

Klasse B

CISPR11

Otoscan er egnet for bruk i alle miljøer, inkludert boliger og andre steder som er koblet
til det offentlige lavspente strømnettet som forsyner bygninger brukt til boligformål.

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsvariasjoner/flimmerutslippIEC Ikke aktuelt
61000-3-3

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det Otoscan må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

IEC 61000-4-2

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

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

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den rela-

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

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

tive fuktigheten være minst 30 %.

Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Ingen relevante porter

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

Topp

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linje(r) til jord

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.
Ingen relevante porter

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kommersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

+/- 2 kV DC inngangslinje(r) til jord
+/- 1 kV DC inngangslinje(r) til linje
(r)
+/- 2 kV I/U-linje(r) til jord
Spenningsfall, korte avbrudd

0 % U T; 0,5 sykluser

og spenningsvariasjoner på

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Ingen relevante porter

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kommersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av

strøminngangslinjer

270° og 315°

Otoscan krever kontinuerlig drift under strømbrudd i

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 syklus

strømnettet, anbefales det at Otoscan drives via en UPS-

og

enhet eller et batteri.

70 % U T; 25/30 sykluser
Enkeltfase: ved 0°
Spenningsbrudd på strø-

0 % U T; 250/300 sykluser

Ingen relevante porter

minngangslinjer
IEC 61000-4-11
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Strømfrekvens

30 A/m

(50/60 Hz) magnetisk felt

Ingen relevante porter som kan

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som

påvirkes

kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

IEC 61000-4-8

Endre plasseringen av Otoscan hvis det observeres
negativ innvirkning på målingene

U T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som brukes på helseinstitusjoner
Otoscan er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det Otoscan må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Ledet RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

3 V/m (profesjonelt helsevesen)

10 V/m

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

10 V/m (hjemmebasert helsevesen)

80 MHz til 2,7 GHz

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

27 V/m

27 V/m

Avstanden mellom Otoscan og trådløst radiofrekvent

kommunikasjonsutstyr

386 MHz

386 MHz

kommunikasjonsutstyr må være mer enn 30 cm (11,8

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

tommer).

Merk: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og
personer.

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det Otoscan må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
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Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

Otoscan bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor svært

CISPR11

lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utslipp

Klasse B

CISPR11

Otoscan er egnet for bruk i alle miljøer, inkludert boliger og andre steder som er koblet
til det offentlige lavspente strømnettet som forsyner bygninger brukt til boligformål.

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Samsvarer

Spenningsvariasjoner/flimmerutslippIEC Samsvarer
61000-3-3

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
Otoscan er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det Otoscan må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

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

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

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

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

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

Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Ingen relevante porter

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

Topp

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linje(r) til jord

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Spenningsfall, korte avbrudd

<5 % U T (>95 % fall i U T) i 0,5 syklus Ingen relevante porter

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

og spenningsvariasjoner på

40 % UT (60 % fall i U T) for 5 syk-

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av

strøminngangslinjer

luser

Otoscan krever kontinuerlig drift under strømbrudd i

IEC 61000-4-11

70 % U T (30 % fall i U T) i 25 sykluser

strømnettet, anbefales det at Otoscan drives via en UPS-

<5 % U T (>95 % fall i U T) for 5 s

enhet eller et batteri.

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)
IEC 61000-4-2

Strømfrekvens

3 A/m

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den relative fuktigheten være minst 30 %.
Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kommersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Ingen relevante porter

3 A/m

(50/60 Hz) magnetisk felt

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som
kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

IEC 61000-4-8

Endre plasseringen av Otoscan hvis det observeres
negativ innvirkning på målingene

U T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som IKKE er livsopprettholdende
Otoscan er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det Otoscan må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå

Otometrics - Otoscan
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Ledet RF

3 V rms (ikke-livsopprettholdende 3 V rms

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må ikke

IEC 61000-4-6

utstyr)

brukes nærmere noen del av Otoscan, inkludert kabler,

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

enn den anbefalte avstanden som beregnes ut fra ligningen som gjelder senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand:
d = 1,2
d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

der P er maksimal nominell utgangseffekt fra senderen i

Utstrålt RF

3 V/m (ikke-livsopprettholdende

3 V/m

IEC 61000-4-3

utstyr)

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

watt (W) ifølge produsenten av senderen, og d er den
anbefalte separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslått ved en
elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a må være
lavere enn samsvarsnivået i hvert frekvensområdet. b
Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med dette symbolet:

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
a. Feltstyrkene fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefon/trådløs telefon) og mobil landradio, amatørradio, AM- og FM-radiosendere
og TV-sendere kan ikke forutses eksakt teoretisk. En elektromagnetisk undersøkelse av stedet bør overveies for å vurdere det elektromagnetiske miljøet som
følge av faste RF-sendere. Hvis de målte feltstyrkene på stedet der det Otoscan brukes overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået over, må det kontrolleres
at det Otoscan fungerer som det skal. Hvis det påvises unormal funksjon, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel ved å snu eller flytte Otoscan.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Otoscan
The Otoscan er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der feltbundne RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av det Otoscan kan bidra til å
hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å holde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr Otoscan som anbefalt
nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Senderens maksimale nominelle

Separasjonsavstand ifølge senderens frekvens

utgangseffekt

m

W
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150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12
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For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke finnes i listen over, kan anbefalt avstand d i meter (m) beregnes ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, der P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen.

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
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Andre referanser
Nyeste versjon av den aktuelle brukerveiledningen er tilgjengelig fra skrivebordet på Otoscan-PC-en.
Informasjon om nettapplikasjonen Otocloud finnes i brukerveiledningen for Otocloud.
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Produsent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Produsentens ansvar
Produsenten er ansvarlig for virkningene på utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse utelukkende hvis:
•

All montering, utvidelse, justering, modifikasjon og reparasjon utføres av utstyrsprodusenten eller personer som er
autorisert av produsenten.

•

Den elektriske installasjonen som utstyret kobles til er i overensstemmelse med EN/IEC-kravene.

•

Utstyret brukes i samsvar med instruksjonene for bruk.

Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og ytelse til utstyr som blir
vedlikeholdt av andre parter.
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