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1

Wprowadzenie
Otoscan, to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do wykonywania skanów uszu, oferujące zupełnie nową jakość,
bezpieczeństwo oraz sposób wykonywania obrazów cyfrowych w celu wytwarzania dostosowanych do potrzeb klientów
wkładek usznych lub aparatów słuchowych.
Eliminuje niedogodności kliniczne związane z tradycyjnymi wyciskami silikonowymi, takie jak chociażby ryzyko dotyczące
pacjenta, jego dyskomfort, czy niespójne wyniki.
Podstawowym przeznaczeniem urządzenia Otoscan jest wykonywanie skanów 3D przewodów słuchowych i małżowin
usznych pacjentów, w celu wyprodukowania dostosowanych do potrzeb klientów urządzeń dousznych. Oprogramowanie
skanujące przekształca skany w pliki obrazów, gotowe do wykorzystania podczas modelowania 3D. Podczas procedury
skanowania, skaner umożliwia wykonywanie wideootoskopii celem ułatwienia użytkownikowi poruszania się w obrębie
ucha pacjenta. Zobacz Przeznaczenie ► 6.

Skaner i oprogramowanie
Skaner wykorzystywany jest wraz z Otoscan Session Manager zainstalowanym na dedykowanym komputerze.
Session Manager synchronizuje dane z aplikacją sieciową Otocloud, dzięki czemu możesz uzyskiwać dostęp, umieszczać
adnotacje i przesyłać drogą elektroniczną skany pacjentów celem zlecania producentom lub laboratoriom zajmującym się
wytwarzaniem wkładek usznych wykonania określonych produktów.

1.1

System Otoscan
W skład systemu Otoscan wchodzi:
•

Dedykowany laptop z preinstalowanym oprogramowaniem Otoscan

•

Skaner ręczny

•

Statyw skanera umożliwiający bezpieczne dokowanie skanera

•

Zestaw nagłowny do precyzyjnego śledzenia uszu i przewodów słuchowych podczas skanowania

•

Zestaw trakera umożliwiający doskonalenie swoich umiejętności z zakresu skanowania. (Opcjonalny)

Poszczególne składniki systemu zostały szczegółowo opisane w kolejnych sekcjach niniejszej instrukcji obsługi.
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Rys. 1

Zestaw Otoscan

A. Skaner w statywie skanera

1.2

B.

Zestaw nagłowny

Informacje o tym podręczniku
Przeczytaj instrukcję obsługi
Przed przystąpieniem do wykorzystywania omawianego skanera na pacjentach, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Tam, gdzie będzie miało to zastosowanie procedury wymagające wykonania będą wyszczególnione na początku każdej sekcji.
Natomiast szczegółowe opisy poszczególnych kroków będzie można znaleźć w sekcjach następujących po poszczególnych
procedurach.
Aby uzyskać bezpłatny wydruk dokumentacji użytkownika, należy skontaktować się z firmą Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).

Użycie symboli Ostrzeżenie, Zachować ostrożność oraz Uwaga
W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące
bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:

Ostrzeżenie • Oznacza, że występuje ryzyko śmierci lub odniesienia poważnych obrażeń przez użytkownika lub
pacjenta.

Zachować ostrożność • Oznacza, że występuje ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika lub pacjenta bądź ryzyko
uszkodzenia danych lub urządzenia.

Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.

Odniesienia do elementów ekranowych w instrukcji obsługi
Menu, ikony i funkcje zapewniające możliwość wyboru zostały przedstawione czcionką pogrubioną:
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„W tym przykładzie ilustrującym wykonywane skanowanie wyzwalacz spowoduje aktywację przycisku
Wstrzymaj”.
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Przeznaczenie
Otoscan pozwala uzyskać powiększony obraz zewnętrznego przewodu słuchowego i błony bębenkowej oraz umożliwia
oświetlenie przewodu słuchowego celem przeprowadzania kontroli.
Otoscan rejestruje oraz umożliwia protetykowi słuchu przyjrzenie się plikom pomiarów topologii zewnętrznego przewodu
słuchowego.

2.1

Wskazania do stosowania
Podstawowym przeznaczeniem skanera oraz Session Manager jest wykonywanie trójwymiarowych (3D) skanów uszu
pacjentów celem wyprodukowania wkładek usznych oraz aparatów słuchowych dostosowanych do potrzeb klientów.
Skany 3D można także wykorzystywać do produkcji dostosowanych do potrzeb klientów nauszników chroniących przed
nadmiernym hałasem, stoperów lub zatyczek dla pływaków.
Innym zastosowaniem omawianego produktu jest wideootoskopia. Funkcja wideootoskopii przede wszystkim ułatwia
użytkownikowi poruszanie się w obrębie ucha pacjenta podczas wykonywania skanowania.

2.2

Fizyczna zasada działania
Skaner Otoscan wyświetla wiązkę światła emitowaną z sondy w postaci niebieskiego pierścienia lub linii na powierzchni
przewodu słuchowego lub ucha zewnętrznego. Następnie, złożony system kamer przekształca ją na współrzędne 3D.
Model 3D tworzony jest poprzez zeskanowanie przy użyciu sondy powierzchni ucha. System kamer umożliwia
użytkownikowi operowanie sondą wewnątrz przewodu słuchowego, oświetlanego źródłem białego światła.
Ponadto, użytkownik posiada możliwość obsługiwania skanera bezpośrednio z poziomu wyświetlacza znajdującego się na
trzymanym w dłoni urządzeniu.
Skaner przeznaczony jest do użytku tymczasowego.

2.3

Użytkownik docelowy
Audiolodzy, dystrybutorzy aparatów słuchowych, laryngolodzy oraz pozostały personel posiadający odpowiednie
przeszkolenie.Należy pamiętać, że przepisy lokalne mogą w różny sposób definiować osoby zajmujące się wykonywaniem
wideootoskopii. Zawsze należy przestrzegać przepisów lokalnych.

2.4

Docelowa populacja pacjentów
Urządzenie Otoscan przeznaczone jest dla pacjentów, którzy osiągnęli wiek 18 lat lub starszych i wymagają przeprowadzenia
kontroli zewnętrznego przewodu słuchowego.
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2.5

Docelowa część ciała lub typ tkanki, w przypadku których urządzenie jest
wykorzystywane bądź z którymi wchodzi w interakcję
Jedyną częścią ciała pacjenta przeznaczoną do skanowania jest ucho zewnętrzne.

2.6

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie • W przypadku, gdy wykonywanie procedury skanowania wiąże się ze znacznym dyskomfortem pacjenta,
należy przerwać skanowanie.

Zachować ostrożność • Przed przystąpieniem do wykonywania procedury skanowania stanowczo zalecane jest
przeprowadzenie badania otoskopowego przy użyciu zwykłego bądź też specjalistycznego wideootoskopu, celem
określenia stanu ucha zewnętrznego.
- Aby proces skanowania mógł przebiegać bez zakłóceń, w uchu nie powinna znajdować się woskowina lub jej ilość
powinna być bardzo niewielka.
- W przypadku obecności nadmiaru woskowiny, należy ją albo usunąć, albo zaniechać wykonywania skanowania.
- Po wyczyszczeniu lub usunięciu wosku należy się upewnić, że w uchu pacjenta nie pozostał płyn.

Ostrzeżenie • Nie należy wykonywać procedury skanowania w przypadku pacjentów, względem których istnieją
wyszczególnione poniżej przeciwwskazania:
- W przypadku występowania wysięku lub oznak infekcji ucha
- W przypadku, gdy pacjent niedawno został poddany operacji ucha
- W przypadku niedrożności przewodu słuchowego lub obecności umiarkowanej ilości woskowiny, która zakłóci proces
skanowania
- W przypadku, gdy pacjent nie współpracuje
- Dotyczy to przypadków, w których pacjent nie jest w stanie nie wykonywać ruchów podczas wykonywania procedury
skanowania z powodu niekontrolowanych lub mimowolnych ruchów głowy i/lub ciała
- W przypadku, gdy pacjent doświadczał wcześniej ataków padaczki, migren bądź wykazuje jakąkolwiek inną
wrażliwość na światło stroboskopowe
- W przypadku, gdy wykonywanie procedury skanowania wiąże się ze znacznym dyskomfortem pacjenta

Otometrics - Otoscan
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3

Rozpakowywanie
Pakiet 1: Komputer

Rys. 2

Pakiet 2: Skaner i zestaw nagłowny

Opcjonalnie: Zestaw szkoleniowy

Zestaw Otoscan wraz z opcjonalnym zestawem szkoleniowym

Rozpakowywanie komputera
•

Usunąć wszystkie opakowania zachowując wszystkie kable i części, w tym materiały instruktażowe.

•

Należy również zachować załączone uwagi, aby móc się do nich odwołać w późniejszym czasie. Możliwe, że kolejni
użytkownicy będą potrzebowali instrukcji umożliwiających im uruchomienie komputera i znalezienie instrukcji obsługi.

Rozpakowywanie skanera, statywu skanera i zestawu nagłownego

Uwaga • Ostrożnie usuń całe opakowanie pamiętając o tym, iż końcówka sondy skanera jest wyjątkowo delikatna!
Szczególną ostrożność zachowaj podczas usuwania taśmy łączącej skaner ze statywem oraz podczas obchodzenia się ze
skanerem, gdy zostaną zdjęte wszystkie elementy ochronne.

•

Gdy skaner nie jest wykorzystywany, zawsze pamiętaj aby umieścić go w statywie skanera w celu zabezpieczenia
końcówki sondy.

Sprawdzanie sprzętu pod kątem wszelkich możliwych uszkodzeń

Zachować ostrożność • Obejrzyj urządzenie i sprawdź, czy nie doszło do żadnych uszkodzeń.
W przypadku ich wystąpienia nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania
pomocy.
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Rys. 3

W celu uniknięcia uszkodzenia, gdy skaner nie jest wykorzystywany, zawsze należy umieszczać w statywie!

Lista kontrolna kompletności opakowań
•

Korzystając z listy kontrolnej sprawdź kompletność dostawy upewniając się, czy dostarczone zostały wszystkie niezbędne
części i akcesoria. Jeśli się okaże, że zestaw jest niekompletny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Zachowanie opakowania w celu późniejszego wykorzystania
•

3.1

Zachowaj wszystkie opakowania, gdyż wyłącznie oryginalne opakowanie jest w stanie należycie zabezpieczyć sprzęt
podczas transportu w celu przeprowadzenia corocznej kalibracji lub wykonania czynności serwisowych.

Przechowywanie urządzeń Otoscan
W przypadku konieczności przechowania urządzeń Otoscan, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
•

Urządzenie Otoscan i jego akcesoria należy przechowywać w dołączonym miękkim futerale, chroniącym sprzęt przed
uszkodzeniem.

•

Urządzenie Otoscan i akcesoria należy przechowywać w suchym miejscu. Zobacz też Specyfikacje techniczne ► 54.

4

Zaznajamianie się z Otoscan

4.1

Komputer Otoscan
Komputer ten przeznaczony jest wyłącznie do obsługi Otoscan. Zasila on skaner, a zainstalowany Session Manager steruje
pracą skanera oraz zapisuje w lokalnej bazie danych informacje uzyskiwane podczas wykonywanych procedur skanowania.
W przypadku nawiązania połączenia z Internetem, lokalna baza pacjentów zostanie zsynchronizowana z drugą bazą danych
będącą częścią aplikacji sieciowej Otocloud.

Procedura instalacji
1. Ustaw komputer w odpowiedniej lokalizacji. (Patrz poniżej.)
2. Włącz komputer. Podłącz go do gniazdka zasilania. (Patrz poniżej.)

Konfiguracja komputera
•

Umieść komputer na odpowiednim biurku pozostawiając obok miejsce dla skanera. Upewnij się, że otwory
wentylacyjne komputera nie zostały niczym przesłonięte.

Otometrics - Otoscan
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•

Rozważ możliwość takiego ustawienia ekranu komputera, aby umożliwić pacjentom śledzenie całej procedury
skanowania.

Otoscan Session Manager oraz wszystkie niezbędne akcesoria zostały zainstalowane na komputerze fabrycznie.
Przed przystąpieniem do użytkowania podłącz komputer do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Zobacz Łączenie się z
Internetem ► 10.
Aby rozpocząć, najpierw musisz się zalogować podając hasło dostarczone przez lokalnego administratora Otoscan.
W celu zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi korzystania z oprogramowania urządzeń Otoscan, patrz poniższe sekcje:
•

Logowanie do systemu ► 17.

•

Zarządzanie rekordami pacjentów ► 19.

•

Sesja skanowania ► 26.

•

Zarządzanie pacjentami i skanami w Otocloud ► 40.

Podłączanie zasilania do komputera PC
1. Podłącz zasilacz zewnętrzny do gniazda zasilania komputera PC.
2. Podłącz zasilacz zewnętrzny bezpośrednio do gniazdka ściennego prądu zmiennego z uziemieniem.

Praca na baterii
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, przez krótki czas komputer może być zasilany za pomocą wbudowanej baterii. W takim
przypadku należy pamiętać o późniejszym podłączeniu komputera do gniazdka zasilania sieciowego w celu jej ponownego
naładowania. Aby wydłużyć żywotność baterii, nie należy dopuszczać do jej całkowitego rozładowywania przed ponownym
naładowaniem.

Dalsze instrukcje
Jeśli potrzebujesz dalszych instrukcji dotyczących tego, w jaki sposób podłączyć komputer do gniazdka elektrycznego lub jak
korzystać z ogólnych funkcji komputera, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta wraz z komputerem.

4.2

Łączenie się z Internetem
Istnieje możliwość podłączenia komputera do sieci za pośrednictwem kabla Ethernet lub bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

Łączenie z bezprzewodową siecią Wi-Fi
1. Aby uzyskać dostęp do listy dostępnych sieci bezprzewodowych, kliknij ikonę sieci znajdującą się w obszarze
powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu komputera.
2. Znajdź sieć, z którą zamierzasz się połączyć i kliknij jej nazwę. Jeżeli jest to sieć, którą z nasz i będziesz się z nią
regularnie łączyć, w takim przypadku zaznacz również opcję: Połącz automatycznie. Następnie kliknij Połącz.
3. Po kliknięciu przycisku Połącz, system Windows skontroluje ustawienia zabezpieczeń wybranej przez Ciebie sieci
bezprzewodowej. Po zakończeniu tej procedury zostaniesz poproszony o wprowadzenie klucza zabezpieczeń.
4. Gdy wprowadzisz klucz zabezpieczeń (hasło) wymagane do uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową, kliknij Dalej.

Łączenie z siecią przewodową
1. Umieść wtyczkę kabla Ethernet w złączu sieciowym komputera.
2. Połączenie z siecią powinno zostać nawiązane automatycznie.
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Uwaga • Aby uzyskać pomoc w nawiązaniu lub utrzymaniu połączenia sieciowego, skontaktuj się z administratorem
swojej sieci.

4.3

Łoże Otoscan

Rys. 4

W celu uniknięcia uszkodzenia, gdy skaner nie jest wykorzystywany, zawsze należy umieszczać w statywie!

Statyw skanera służy zabezpieczeniu skanera, gdy nie jest on używany. Dodatkowo, tylna wewnętrzna ściana statywu pokryta
została kropkowanym wzorem. Przed rozpoczęciem każdego skanowania, skaner wykorzysta ten wzorzec do przeprowadzenia
autotestu działania.

4.4

Skaner
Skaner, to zaawansowane urządzenie wyposażone we wbudowane lasery i kamery. Zobacz Fizyczna zasada działania ► 6.
Zestaw nagłowny pacjenta pełni funkcję punktu odniesienia w obrębie całej procedury skanowania. Zobacz Zestaw
nagłowny ► 16.
Podczas skanowania dwie kamery znajdujące się po obu stronach sondy nieprzerwanie śledzą położenie zestawu
nagłownego w odniesieniu do danych 3D gromadzonych przez skaner. Dzięki temu system jest w stanie stworzyć dokładny
model 3D przewodu słuchowego oraz obszarów małżowiny usznej. Zobacz Składniki skanera ► 12, Rys. 5 i Rys. 6.

Zachować ostrożność • Końcówka sondy jest bardzo delikatna. W celu uniknięcia uszkodzenia, gdy skaner nie jest
wykorzystywany, zawsze należy umieszczać w statywie!

4.4.1

Podłączanie skanera
Ostrzeżenie • System Otoscan zawsze należy instalować zgodnie ze wskazówkami wyszczególnionymi w instrukcji
obsługi Otoscan.

Skaner w chwili dostawy jest w pełni zmontowany, w związku z czym wystarczy jedynie podłączyć kable.

Otometrics - Otoscan
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Zachować ostrożność • W celu podłączenia skanera do komputera PC należy korzystać wyłącznie z
dostarczonego w zestawie kabla USB.

•

Podłącz kabel USB podpięty do skanera i podłącz do jednego z portów USB komputera znajdujących się z boku
obudowy.

Ostrzeżenie • Skanera nie należy podłączać do innego komputera niż ten, który został zatwierdzony przez firmę
Otometrics. Ponadto, nie należy również podejmować prób wykorzystywania jakiegokolwiek innego oprogramowania
niż Otoscan Session Manager Otocloudoraz oprogramowania szkoleniowego.

Ustaw statyw skanera oraz skaner obok komputera
•

4.4.2

Gdy skaner znajdzie się w statywie, ustaw cały zestaw na stabilnym biurku tuż obok komputera.
Należy pamiętać, aby wybrana lokalizacja zapewniała swobodny dostęp do skanera znajdującego się w statywie.
Ponadto upewnij się, czy podczas sesji skanowania widoczność ekranu będzie odpowiednia. Dotyczy to w szczególności
przypadków wstrzymywania skanowania celem dokonania oceny obrazu na większym ekranie, a także podczas kończenia
sesji skanowania.

Składniki skanera
Poniżej przedstawione zostały poszczególne składniki skanera umożliwiające wykonywanie skanów 3D, zaprezentowane
odpowiednio od strony sondy i ekranu dotykowego skanera.

12

Otometrics - Otoscan

Instrukcja obsługi

Składniki skanera od strony sondy
A. Kamery śledzące
Kamery znajdujące się po obu stronach sondy
wykrywające położenie pierścienia trakera zestawu
nagłownego noszonego przez pacjenta. Kamery te śledzą
położenie skanera względem ucha pacjenta. Aby
umożliwić kamerom prawidłowe działanie, nic nie
powinno zasłaniać im widoczności pierścienia trakera.
B.

Pierścień lasera
Skanuje obszary zewnętrzne względem końcówki sondy
(E na Rys. 6 ► 14). Skanuje przewód (w trybie Pierścień
przewodu słuchowego) oraz krzywizny małżowiny
usznej, takie jak obrąbek, ścianki boczne jamy muszli
oraz wcięcie międzyskrawkowe (w trybie Pierścień
jamy muszli).

C.

Laser liniowy
Skanuje w płaszczyźnie poziomej obszary znajdujące się
przed końcówką sondy (tryb Linia małżowiny usznej),
podobnie jak np. skaner kodów paskowych.
Wykorzystywany jest do skanowania bardziej płaskich
powierzchni małżowiny usznej, takich jak część
środkowa i krawędzie jamy muszli.

Rys. 5

Otometrics - Otoscan

Skaner ręczny widziany od strony sondy.

D. Wyzwalacz
Pozwala wybrać kolejne, najczęściej wykonywane
działanie w kontekście bieżącego stanu urządzenia.
Jeżeli dostępne jest więcej niż jedno działanie, na
ekranie podświetlona zostanie następne najczęściej
wykonywane działanie. Na przykład, z wyzwalacza
będziesz korzystał podczas konfigurowania wskaźnika
głębokości i rozpoczynania skanowania. Wciśnięcie
wyzwalacza w trakcie skanowania spowoduje
wstrzymanie procedury.

13
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Składniki skanera (ciąg dalszy) — od strony ekranu dotykowego
E. Sonda
Sonda, to element skanera, który można umieszczać w
przewodzie słuchowym. Została wyposażona w oświetlenie,
kamerę wideootoskopową oraz skaner pierścienia lasera.
Należy pamiętać, że sonda jest bardzo delikatna i może ulec
uszkodzeniu, jeżeli urządzenie nie zostanie umieszczone w
statywie, gdy nie będzie używane.
F. Wskaźnik stanu
Kolor loga Otometrics określa stan skanera. Kolor zielony
oznacza, że urządzenie jest włączone i gotowe do pracy.
Zapoznaj się z legendą: Kolory wskaźnika stanu zostały
przedstawione poniżej.
G. Ekran dotykowy
Urządzenie zostało wyposażone w ekran dotykowy. Pełni on
funkcję interfejsu podstawowego wykorzystywanego
podczas procedury skanowania i może być wykorzystywany
w połączeniu z wyzwalaczem. Wszystkie aspekty dotyczące
tej procedury wyświetlane są na ekranie, dotyczy to
obrazów skanów 3D, widoku kamery otoskopowej,
odczytów głębokości i komunikatów.

Rys. 6

Skaner ręczny widziany od strony ekranu
dotykowego

Legenda: Kolory wskaźnika stanu
Zielony:

Tryb gotowości / czuwania

Niebieski:

Skaner jest aktywny lub znajduje się w trybie skanowania ze śledzeniem zestawu nagłownego

Żółty:

Skaner znajduje się w trybie skanowania, lecz utracono możliwość śledzenia
Wymagane działanie: Skorygować pozycję skanera względem pierścienia trakera.

Pomarańczowy: Ostrzeżenie dotyczące głębokości i wystąpienie dowolnego błędu.
Wymagane działanie: Usunąć przyczynę błędu.

4.4.3

Włączanie i wyłączanie skanera
Włączanie skanera
Skaner zasilany jest za pośrednictwem komputera. Oznacza to, że skaner będzie włączany automatycznie w momencie
zainicjowania skanowania z poziomu rekordu pacjenta w Session Manager. Zobacz Rozpoczynanie skanowania 3D ► 27.
Aby otworzyć Session Manager będziesz potrzebował nazwy użytkownika i hasła. Zobacz Logowanie do systemu ► 17

Ostrzeżenie • Nie należy spoglądać bezpośrednio na wiązkę lasera ani kierować jej w stronę oczu innych osób. Grozi
uszkodzeniem wzroku.
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Wyłączanie skanera
Skaner wyłączy się automatycznie niedługo po zakończeniu sesji skanowania.

Uwaga • Jeżeli podczas użytkowania dojdzie do przypadkowego odłączenia skanera od komputera, wyłączony zostanie
jedynie skaner, natomiast aplikacja będzie działała nadal. W takim przypadku ponownie podłącz skaner i kontynuuj
sesję skanowania.

4.4.4

Używanie wyzwalacza i ekranu dotykowego Otoscan
Obsługa
Zalecaną metodą obsługi skanera jest korzystanie z jego wbudowanego ekranu dotykowego oraz wyzwalacza.

Korzystanie z ekranu dotykowego
Podczas skanowania, na ekranie dotykowym skanera wyświetlany jest taki sam obraz, jak na komputerze. Pozwala to
użytkownikowi na obsługiwanie skanera za pośrednictwem ekranu dotykowego, przy jednoczesnym wykorzystywaniu ekranu
komputera jako większego podglądu dla skanu częściowego lub kompletnego. W razie potrzeby, możesz sterować pracą
skanera za pośrednictwem myszki lub płytki dotykowej komputera.

Zachować ostrożność • W przypadku intensywnego użytkowania ekran Otoscan może się nagrzewać. W związku z
powyższym nie należy dotykać jego powierzchni dłużej niż 1 minutę.

Używanie wyzwalacza
Wyzwalacz Otoscan zlokalizowany jest na uchwycie urządzenia. Zobacz punkt D na Składniki skanera ► 12. Dzięki niemu
użytkownik może uruchomić lub wstrzymać skanowanie, a także przechodzić do następnych etapów procedury skanowania.
Wciśnięcie wyzwalacza zawsze będzie równoznaczne z wciśnięciem przycisku na ekranie dotykowym. Jeżeli na ekranie
dotykowym dostępny jest więcej niż jeden przycisk, w takim przypadku podświetlany jest ten przycisk, który ma zostać
wybrany jako następny. Ogólnie rzecz biorąc, podświetlane przyciski ekranowe przeprowadzą Cię przez standardową
procedurę skanowania.
W przykładzie przedstawionym na Rys. 7, przedstawiającej trwające skanowanie, wyzwalacz spowoduje aktywację
przycisku Wstrzymaj.

Otometrics - Otoscan
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Rys. 7

4.5

Skanowanie w toku. Przycisk Wstrzymaj jest jedyną opcją dostępną w tym momencie.

Akcesoria
Rozpakowywanie akcesoriów
Rozpakuj zestaw nagłowny (jeżeli dotyczy), opcjonalny zestaw trakera i umieść je obok skanera.

4.5.1

Zestaw nagłowny
Przed przystąpieniem do skanowania na głowie pacjenta
należy umieścić zestaw nagłowny. Wykonanie tej czynności
jest niezbędne dla procesu skanowania, ponieważ pierścień
trakera zestawu nagłownego pełni funkcję punktu
odniesienia dla dwóch kamer znajdujących się na skanerze,
które śledzą dokładne położenie ucha podczas skanowania.
W związku z powyższym, prawidłowe założenie zestawu
nagłownego oraz jego nieprzemieszczanie się podczas trwania
całej procedury ma ogromne znaczenie dla skuteczności
procesu skanowania. Zobacz Zakładanie zestawu nagłownego
► 24.
W celu zapewnienia możliwości prawidłowego założenia,
zestaw nagłowny umożliwia jednoczesne przeskanowanie
wyłącznie jednego ucha. Aby przeskanować drugie ucho (o
ile zajdzie taka potrzeba), należy odwrócić położenie zestawu
nagłownego. Procedura ta ma na celu zoptymalizowanie
efektywności i uzyskanie wysokiej dokładności obu skanów.
Rys. 8

4.5.2

Zestaw nagłowny z prawidłowo wyśrodkowanym na uchu pierścieniem trakera

Zestaw szkoleniowy
Do celów szkoleniowych oferujemy również opcjonalny uchwyt na ucho treningowe wyposażony w pierścień zestawu
nagłownego oraz dwa wymienne modele uszu.
Jeżeli zestaw szkoleniowy stanowił część Twojego zamówienia, ustaw go w dogodnej lokalizacji, najlepiej tuż obok skanera.
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Wraz z dołączonym oprogramowaniem szkoleniowym, do którego dostęp możesz uzyskać z poziomu pulpitu komputera
Otoscan, niniejszy zestaw zapewnia możliwość bezpiecznego i wygodnego doskonalenia swoich umiejętności do
momentu, w którym poczujesz się dostatecznie pewnym, aby móc rozpocząć pracę z pacjentami.

4.5.3

Szkolenie Otoscan
Sesje szkoleniowe Otoscan realizowane są w celu szybkiego zaznajomienia użytkowników z bezpieczną i wydajną obsługą
sprzętu.
W celu uzyskania informacji na temat szkoleń organizowanych w Twoim regionie, zachęcamy do skontaktowania się ze
swoim dostawcą.

5

Logowanie do systemu
ID użytkownika i hasło
Każdy użytkownik Otoscan chcący uzyskać dostęp do Otoscan Session Manager, a także do aplikacji sieciowej Otocloud,
musi posiadać przypisany do niego ID użytkownika (którym jest jego adres e-mail) oraz hasło. Istnieją dwie możliwości
uzyskania dostępu doOtocloud: Albo za pośrednictwem Session Manager na komputerze Otoscan, albo poprzez zalogowanie
się do Otocloud za pośrednictwem dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z instrukcją obsługi Otocloud.
Najpierw główny administrator kliniki otrzymuje wiadomość e-mail z instrukcjami logowania się do Session Manager i
Otocloud. Następnie może on dodać kolejnych użytkowników wymagających dostępu do aplikacji.

5.1

Logowanie
Pierwsze logowanie
Administratorzy Otoscan posiadają uprawnienia umożliwiające im przypisywanie użytkowników do aplikacji sieciowej
Otocloud.
Każdy nowy użytkownik przypisany przez administratora otrzyma e-mail z nazwą użytkownika oraz hasłem do OtoscanSession
Manager i Otocloud.
Aby się zalogować wykonaj następującą procedurę:

Uruchom komputer i otwórz oprogramowanie aplikacyjne Otoscan
1. Aby włączyć komputer naciśnij znajdujący się na nim przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.).
2. Kliknij ikonę Otoscan znajdującą się na pulpicie Twojego komputera.

Zaczekaj, aż system sprawdzi dostępność nowego oprogramowania
Wraz z uruchomieniem Session Manager rozpoczyna się również procedura sprawdzania dostępności aktualizacji
oprogramowania. W przypadku znalezienia aktualizacji zalecamy umożliwienie systemowi ich zainstalowania. Jeżeli
informacja o dostępności aktualizacji pojawi się w nieodpowiednim momencie, możesz pominąć aktualizację. Pamiętaj
jednak, że liczba pominięć jest ograniczona. W takim przypadku system będzie pracował w trybie offline do chwili
zaktualizowania oprogramowania.
Jeżeli aktualizacja ma krytyczne znaczenie dla funkcjonowania systemu, pominięcie nie będzie możliwe.

Otometrics - Otoscan
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•

Aby uruchomić proces aktualizacji, kliknij przycisk Aktualizuj.

Dostępna aktualizacja dla
Otoscan Session Manager
•

W celu pominięcia aktualizacji po prostu zaloguj się do systemu.

Logowanie do systemu
System zażąda od Ciebie wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła:
•

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane od Otoscan administratora
kliniki.

•

Kliknij przycisk Zaloguj.

Uwaga • Jeśli pozostawisz komputer w stanie bezczynności przez 20 minut, system automatycznie Cię wyloguje.

Zobacz Wylogowywanie ► 41, aby uzyskać instrukcje wylogowania i zamknięcia po użyciu.

Zapomniałem hasła
Jeżeli zapomniałeś hasła, postępuj zgodnie z poniższym:
•

5.2

Kliknij łącze znajdujące się pod przyciskiem Zaloguj: Zapomniałem hasła
Zostaniesz przekierowany do nowego okna, w którym wprowadzisz swój adres e-mail.
Następnie otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące resetowania i tworzenia nowego hasła.

Omówienie oprogramowania aplikacyjnego Otoscan
Session Manager zawiera bazę danych pacjentów otwieraną automatycznie w chwili uruchomienia Session Manager. W tym
miejscu dane pacjentów są tworzone i aktualizowane. Zobacz Zarządzanie rekordami pacjentów ► 19.
Skaner może zostać uruchomiony wyłącznie z poziomu rekordu pacjenta. Podczas wykonywania skanowania możesz
obsługiwać skaner bezpośrednio za pośrednictwem wbudowanego ekranu dotykowego. Zobacz Sesja skanowania ► 26.

5.3

Przegląd urządzenia Otocloud
Otocloud jest aplikacją sieciową Otoscan. Jej zadaniem jest przesyłanie skanów i obrazów do producentów aparatów
słuchowych oraz laboratoriów wytwarzających wkładki uszne w ramach realizacji zamówień na aparaty słuchowe.
Istnieją dwie możliwości uzyskania dostępu doOtocloud: Albo za pośrednictwem Session Manager na komputerze Otoscan,
albo poprzez zalogowanie się do Otocloud za pośrednictwem dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi Otocloud.
Gdy komputer Otoscan jest podłączony do Internetu, a użytkownik zalogował się, aplikacja zapisze rekord danego pacjenta
w lokalnej bazie danych komputera zsynchronizowanego z odpowiednimi rekordami danych w Otocloud.
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Podczas korzystania z Otocloud na komputerze Otoscan, zainstalowany na komputerze Session Manager będzie w tym czasie
pracował w tle.
•

W celu przełączania się pomiędzy Otocloud a Session Manager: wciśnij kombinację klawiszy Alt + Tab.

•

Metodą alternatywną jest kliknięcie odpowiedniej ikony, a więc ikony Otoscan lub
ikony przeglądarki znajdującej się na pasku zadań u dołu ekranu Twojego komputera.

lub

Jeżeli pozostawisz Session Manager w stanie bezczynności na okres 20 minut, system automatycznie Cię wyloguje. Ma to na
celu zminimalizowanie ryzyka nieupoważnionego dostępu do danych.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zarządzanie pacjentami i skanami w Otocloud ► 40 oraz instrukcją
obsługi Otocloud.

6

Zarządzanie rekordami pacjentów
W Otoscan Session Manager i Otocloud przechowywane są dane wszystkich pacjentów oraz skany zapisane w obrębie
wzajemnie synchronizowanych rekordów pacjentów.
Przed utworzeniem nowego rekordu pacjenta zawsze warto sprawdzić, czy dany pacjent nie znajduje się już w bazie danych.
Opis ten dotyczy Session Manager. Aby uzyskać instrukcje pracy z rekordami pacjentów w Otocloud, zapoznaj się z
instrukcją obsługi Otocloud.

Otwieranie lub dodawanie rekordu pacjenta w Session Manager
•

Zobacz Otwieranie rekordu pacjenta ► 19.

•

Jeżeli dany pacjent nie posiada rekordu, należy go utworzyć. Zobacz Tworzenie nowego rekordu pacjenta ► 22.

Aby uzyskać informacje na temat pracy z rekordami pacjentów w Otocloud, zapoznaj się z instrukcją obsługi Otocloud.

Więcej opcji

6.1

•

Edytowanie rekordu pacjenta ► 20.

•

Usuwanie rekordu pacjenta ► 21.

Otwieranie rekordu pacjenta
Po uruchomieniu Session Manager pojawi się Lista pacjentów.
Aby wyszukać w Lista pacjentów rekord istniejącego pacjenta, możesz użyć albo filtrów wyszukiwania, albo posortować listę
według nagłówków kolumn.

Stosowanie filtrów do wyszukiwania pacjentów
1. Jeśli lista pacjentów jest długa, użyj filtrów w lewym panelu w celu wyszukania konkretnego pacjenta:

Otometrics - Otoscan
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A. Do odpowiednich pól wprowadź informacje
dotyczące imienia i nazwiska pacjenta, ID, datę
urodzenia lub datę ostatniej aktywności. W
trakcie wpisywania lista będzie się zawężać.
B. Jeżeli zamierzasz zresetować filtr w celu
przeprowadzenia nowego wyszukania, kliknij
przycisk Wyczyść filtr.

Rys. 9

Lista pacjentów
C. Po wyszukaniu pacjenta, aby otworzyć jego rekord,
kliknij imię i nazwisko w kolumnie Imię i
nazwisko pacjenta.

Rys. 10

Przykład: Lista sortowana według nazwisk pacjentów wpisywanych w polu Imię i nazwisko pacjenta
(znacznik A na Rys. 9 ► 20).

Używanie nagłówków kolumn do sortowania list rekordów pacjentów
W celu posortowania informacji zawartych w danej kolumnie, kliknij jej nagłówek:
• Pierwsze kliknięcie na nagłówek kolumny spowoduje posortowanie jej zawartości w kolejności rosnącej.
•

Drugie kliknięcie nagłówka kolumny odwróci kolejność sortowania.

Zielony grot strzałki obok nazwy kolumny wskazuje, że ta kolumna została użyta do sortowania. Jeżeli grot strzałki skierowany
jest w górę, wyniki zostały posortowane w kolejności rosnącej. Natomiast jeżeli grot strzałki skierowany jest w dól, oznacza
to, że wyniki zostały posortowane w kolejności malejącej.

Edytowanie rekordu pacjenta
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w rekordzie pacjenta:
1. Otwórz rekord wybranego pacjenta z Lista pacjentów.
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2. W lewym górnym rogu kliknij ikonę Ołówek.

A. Ikona Ołówek.
Rys. 11

Ikona Ołówek znajduje się w lewym górnym rogu, tuż obok imienia i nazwiska pacjenta.

3. Wprowadź żądane zmiany.
4. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij Zapisz. Natomiast w celu zamknięcia okna bez zapisywania
wprowadzonych zmian, wybierz Anuluj.
Zostaniesz przekierowany do okna rekordu wybranego pacjenta.

W przypadku dostępności większej liczby skanów dla
danego ucha, pozostałe skany można wyszukać za
pomocą listy rozwijanej znajdującej się w górnym
obszarze każdego okna.
A. Lista skanów lewego ucha.
B. Lista skanów prawego ucha.
C. Aby powrócić do Lista pacjentów, kliknij
< Lista pacjentów.

Rys. 12

Okno rekordu pacjenta. Na tym przykładzie widzimy, że skany każdego ucha zostały wykonane już
wcześniej. Należy pamiętać, że nowe skany nie będą zastępowały wcześniejszych.

Zamykanie rekordu pacjenta
•

W celu zamknięcia rekordu pacjenta i powrócenia do listy pacjentów kliknij przycisk < Lista pacjentów w lewym
górnym rogu rekordu pacjenta.

Usuwanie rekordu pacjenta
Po utworzeniu rekordu pacjenta nie będzie możliwości jego usunięcia.
W przypadku, gdy rekord pacjenta będzie wymagał wprowadzenia zmian, należy wykonać opisaną wyżej procedurę
Edytowanie rekordu pacjenta ► 20.

Otometrics - Otoscan
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6.2

Tworzenie nowego rekordu pacjenta
Jeżeli rekord pacjenta nie został dotąd wprowadzony do systemu, przed przystąpieniem do skanowania niezbędne jest
utworzenie nowego rekordu pacjenta w Session Manager (lub w Otocloud).
Aby dodać nowego pacjenta w Session Manager:
1. Otwórz Lista pacjentów i kliknij przycisk Dodaj pacjenta znajdujący się na pasku roboczym górnej części obszaru
roboczego.

Rys. 13

Okno dialogowe Dodaj pacjenta.

2. Wprowadź wszystkie niezbędne informacje dotyczące pacjenta.
Pola wymagające uzupełniania zostały oznaczone gwiazdką „*”. Należą do nich:
•

Nazwisko pacjenta. Wymagane w przypadku braku określenia ID pacjenta.

•

Imię pacjenta. Wymagane w przypadku braku określenia ID pacjenta.

•

Data urodzenia: Data urodzenia pacjenta. Wymagana.

•

ID pacjenta: ID pacjenta. Wymagane w przypadku braku określenia imienia i nazwiska.

•

Płeć pacjenta.

3. Po wprowadzeniu co najmniej niezbędnych danych wybranego pacjenta kliknij Zapisz.
W Session Manager utworzony został nowy rekord pacjenta. Jest to miejsce, w którym przechowywane będą wszystkie
dane i obrazy nowego pacjenta w celu umożliwienia ich przeglądania i edycji.
•

Aby zamknąć okno dialogowe bez dodawania nowego pacjenta, kliknij Anuluj.

W celu uzyskania instrukcji dotyczących dodawania rekordów pacjenta do bazy danych Otocloud, zapoznaj się z instrukcją
obsługi Otocloud.

7

Przygotowywanie pacjenta do skanowania
Procedura
1. Wykonywanie otoskopii i czyszczenie przewodu słuchowego ► 23.
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2. Instruowanie pacjenta ► 24.
3. Zakładanie zestawu nagłownego ► 24.
4. Ustawianie pacjenta ► 26.

7.1

Wykonywanie otoskopii i czyszczenie przewodu słuchowego
W niniejszej Instrukcja obsługi stosowane jest nazewnictwo poszczególnych części małżowiny usznej zgodnie z Rys. 14 ► 23.

Rys. 14

Małżowina uszna

Zanim przystąpisz do skanowania ucha pacjenta, wykonaj badanie otoskopowe przy użyciu tradycyjnego otoskopu lub
wideootoskopu celem wykluczenia wszelkich przeciwwskazań:
1. Zbadaj przewody słuchowe pacjenta w celu określenia, czy skanowanie nie będzie niebezpieczne dla jego zdrowia i czy
jest ono zasadne.
Niewielka ilość woskowiny nie będzie stanowiła przeszkody podczas skanowania, o ile nie spowoduje częściowej
niedrożności lub zmiany kształtu przewodu słuchowego. Woskowina lub substancje oleiste jeżeli znajdą się na sondzie
mogą zakłócić obraz 3D oraz odpowiednią widoczność przewodu słuchowego za pośrednictwem skanera.
2. W razie potrzeby, przed przystąpieniem do skanowania, wyczyść uszy pacjenta przy użyciu bawełnianego wacika
zamoczonego w 70% roztworze alkoholu izopropylowego celem usunięcia luźnej woskowiny i substancji oleistych z
przewodu słuchowego.
Pozostałe obiekty znajdujące się w uszach, takie jak włosy czy egzostozy będą w minimalnym stopniu wpływać na efekt
skanowania, w związku z czym można przystąpić do wykonywania procedury skanowania. Warto zaznaczyć, że skanowaniu
mogą być również poddawani pacjenci po zabiegach chirurgicznych, których uszy uległy już zagojeniu.

Ostrzeżenie • W przypadku, gdy wykonywanie procedury skanowania wiąże się ze znacznym dyskomfortem pacjenta,
należy przerwać skanowanie.
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Zachować ostrożność • Przed przystąpieniem do wykonywania procedury skanowania stanowczo zalecane jest
przeprowadzenie badania otoskopowego przy użyciu zwykłego bądź też specjalistycznego wideootoskopu, celem
określenia stanu ucha zewnętrznego.
- Aby proces skanowania mógł przebiegać bez zakłóceń, w uchu nie powinna znajdować się woskowina lub jej ilość
powinna być bardzo niewielka.
- W przypadku obecności nadmiaru woskowiny, należy ją albo usunąć, albo zaniechać wykonywania skanowania.
- Po wyczyszczeniu lub usunięciu wosku należy się upewnić, że w uchu pacjenta nie pozostał płyn.

Ostrzeżenie • Nie należy wykonywać procedury skanowania w przypadku pacjentów, względem których istnieją
wyszczególnione poniżej przeciwwskazania:
- W przypadku występowania wysięku lub oznak infekcji ucha
- W przypadku, gdy pacjent niedawno został poddany operacji ucha
- W przypadku niedrożności przewodu słuchowego lub obecności umiarkowanej ilości woskowiny, która zakłóci proces
skanowania
- W przypadku, gdy pacjent nie współpracuje
- Dotyczy to przypadków, w których pacjent nie jest w stanie nie wykonywać ruchów podczas wykonywania procedury
skanowania z powodu niekontrolowanych lub mimowolnych ruchów głowy i/lub ciała
- W przypadku, gdy pacjent doświadczał wcześniej ataków padaczki, migren bądź wykazuje jakąkolwiek inną
wrażliwość na światło stroboskopowe
- W przypadku, gdy wykonywanie procedury skanowania wiąże się ze znacznym dyskomfortem pacjenta

7.2

Instruowanie pacjenta
Niezwykle ważne jest, aby pacjent podczas skanowania nie poruszał się. Nadmierna ruchliwość pacjenta może doprowadzić
do błędów podczas skanowania. Niemniej jednak niewielkie ruchy nie powinny wpłynąć na wyniki skanowania.
W celu zagwarantowania odpowiedniej współpracy z pacjentem upewnij się, że został on należycie przygotowany.
•

•

7.3

Poświęć nieco czasu na poinstruowanie pacjenta. Kwestie, które należy mówić obejmują:
–

krótki opis całej procedury

–

przewidywany czas skanowania każdego ucha

–

wyjaśnienie dlaczego zestaw nagłowny nie powinien zmieniać swojego pierwotnego położenia

–

poinformowanie pacjenta, iż powinien on ograniczyć swoje ruchy do minimum

–

poinstruowanie pacjenta, iż podczas wykonywania skanowania nie powinien on mówić ani ziewać.

Poproś pacjenta, aby sygnalizował z wyprzedzeniem ruchy, których nie będzie w stanie uniknąć, na przykład zbliżające
się kichnięcie.

Zakładanie zestawu nagłownego
Przed przystąpieniem do skanowania na głowie pacjenta należy umieścić zestaw nagłowny. Wykonanie tej czynności jest
niezbędne dla procesu skanowania, ponieważ pierścień trakera zestawu nagłownego pełni funkcję punktu odniesienia dla
dwóch kamer znajdujących się na skanerze, które śledzą dokładne położenie ucha podczas skanowania.
Niezbędne jest prawidłowe umieszczenie zestawu nagłownego na głowie pacjenta (Rys. 15).
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•

Upewnij się, czy ucho znajduje się mniej więcej po środku pierścienia trakera, czy małżowina uszna nie styka się z
samym pierścieniem oraz, czy włosy bądź też inne obiekty nie zasłaniają kropkowanego wzoru znajdującego się na
pierścieniu.
W przypadku, gdy małżowina uszna okaże się zbyt duża, aby mieściła się w pierścieniu trakera, istnieje możliwość
wyregulowania pierścienia w taki sposób, by obejmował on małżowinę nie zmieniając jej kształtu.

•

W celu uzyskania najlepszego dopasowania, na głowie pacjenta należy umieścić nakładkę opaski. Aby wyregulować
pierścień w taki sposób, by znajdował się on możliwie jak najbliżej głowy nie dotykając jej, użyj zawiasów znajdujących
się powyżej pierścienia trakera. Jeżeli pierścień będzie zbyt oddalony od głowy, będzie ograniczał głębokość
umieszczenia sondy w przewodzie słuchowym. Natomiast jeśli pierścień będzie stykał się z głową pacjenta, będzie to
stwarzało ryzyko przemieszczania pierścienia, gdy pacjent będzie mówił lub przełykał.
Po rozpoczęciu skanowania zestaw nagłowny należy chronić przed uderzeniami i przemieszczeniem.

Rys. 15

Prawidłowo umieszczony zestaw nagłowny

Niepoprawne: Nacisk na małżowinę uszną
powodujący zmianę jej kształtu.

Rys. 16
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Niepoprawne: Przeszkoda w postaci włosów.
Podczas skanowania kropkowany wzorzec musi
pozostawać w pełni widoczny.

Przykłady niepoprawnego założenia zestawu nagłownego
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7.4

Ustawianie pacjenta
W celu zagwarantowania bezpiecznego i wygodnego wykonywania procedury skanowania należy zadbać o swobodny i łatwy
dostęp do skanowanego ucha, który nie będzie ograniczany przez żadne przeszkody znajdujące się w pobliżu pacjenta lub na
podłodze, jak również pozycją samego pacjenta.
1. Przed przystąpieniem do skanowania, z przestrzeni roboczej należy usunąć wszelkie możliwe przeszkody.
2. Pacjenta należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić sobie swobodny dostęp do skanowanego ucha. W szczególności
upewnić się, że ramię pacjenta nie znajduje się na drodze skanera ani jego kabli. W tym celu, najczęściej wystarczy
obrócić głowę pacjenta w kierunku przeciwstawnego ramienia i nieznacznie odchylić od siebie jej górną część.

8

Sesja skanowania
Procedura ta obejmuje standardowe czynności wykonywane podczas sesji skanowania. W kolejnych sekcjach niniejszej
instrukcji znajdziesz szczegółowe opisy poszczególnych etapów.

Procedura

Zachować ostrożność • Przed rozpoczęciem skanowania ucha pacjenta upewnij się, że końcówka sondy skanera
została wyczyszczona, a zestaw nagłowny znajduje się na swoim miejscu.

1. Sprawdź czy na ekranie komputera otwarte jest okno z rekordem aktualnego pacjenta. Zobacz Zarządzanie rekordami
pacjentów ► 19.
2. Wybierz opcję Rozpocznij skanowanie. Zobacz Rozpoczynanie skanowania 3D ► 27.
3. Zaczekaj na zakończenie autotestu skanera. Zobacz Rozpoczynanie skanowania 3D ► 27.
4. Wybierz ucho, które ma zostać zeskanowane. Zobacz Wybór ucha do przeskanowania ► 28.
5. Ustaw wskaźnik głębokości. Zobacz Ustawianie wskaźnika głębokości ► 28.
6. Zeskanuj przewód słuchowy (tryb Pierścień przewodu słuchowego). Zobacz Skanowanie przewodu słuchowego ► 30.
7. Wstrzymaj skanowanie w celu przyjrzenia się wynikom. Zobacz Podgląd wykonywanego skanowania ► 33.
8. Zeskanuj wymagane obszary małżowiny usznej (tryb Linia małżowiny usznej). Zobacz Skanowanie powierzchni płaskich
w trybie Linia małżowiny usznej ► 34.
9. Wstrzymaj skanowanie w celu przyjrzenia się wynikom. Zobacz Podgląd wykonywanego skanowania ► 33.
10. Zeskanuj krzywizny małżowiny usznej (tryb Pierścień jamy muszli). Zobacz Uzupełnianie krzywizn powierzchni w trybie
Skanowanie jamy małżowiny ► 35.
11. Dokonaj przeglądu, a następnie zapisz skan. Zobacz Zapisywanie wykonanego skanowania ► 36.
12. Jeżeli jest to wymagane, oznacz płaszczyznę poziomą. Zobacz Wyceluj poziomo ► 36.
13. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, po uprzednim oczyszczeniu sondy zeskanuj drugie ucho. Zobacz Wybieranie drugiego ucha
► 38.
14. Wyczyść skaner i umieść go na statywie skanera. Zobacz Kończenie sesji skanowania ► 39.
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8.1

Rozpoczynanie skanowania 3D
Upewnij się, czy skaner został podłączony do komputera. Zobacz Podłączanie skanera ► 11. Skaner zostanie uruchomiony w
momencie rozpoczęcia procedury skanowania z poziomu rekordu pacjenta.

Ostrzeżenie • Nie należy spoglądać bezpośrednio na wiązkę lasera ani kierować jej w stronę oczu innych osób. Grozi
uszkodzeniem wzroku.

Przed rozpoczęciem skanowania
Niniejsza procedura zakłada, że:
•

Z Listy pacjentów wybrano i otwarto rekord określonego pacjenta. Zobacz Otwieranie rekordu pacjenta ► 19.

•

Zbadano, poinstruowano, dopasowano zestaw nagłowny i ustawiono pacjenta w odpowiedniej pozycji. Zobacz
Przygotowywanie pacjenta do skanowania ► 22.

Rozpoczynanie skanowania
A. Z poziomu rekordu wybranego pacjenta kliknij opcję Rozpocznij skanowanie w środkowej górnej części ekranu
rekordu pacjenta. Spowoduje to włączenie skanera i otwarcie nowego okna.

Rys. 17

Jak widzimy, rekord pacjenta przedstawiony w tym przykładzie zawiera wcześniej wykonane skany obojga
uszu.
Na pasku roboczym zlokalizowanym w pobliżu górnej części ekranu znajduje się przycisk (A) Rozpocznij
skanowanie.

Rozruch i autotest skanera
Przed każdą procedurą skanowania, gdy skaner znajduje się w swoim statywie wykonuje on autotest. Komunikaty ekranowe
dostarczą Ci wszelkich niezbędnych informacji:

Autotest skanera w toku...
Pozostaw skaner w statywie.
Jeżeli skaner nie ukończy pomyślnie autotesu, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat błędu. W takim przypadku,
wyczyść końcówkę sondy przy użyciu wacika zwilżonego alkoholem. Umieścić skaner w statywie skanera celem ponownego
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sprawdzenia. Przed ponownym uruchomieniem autotestu sprawdź, czy skaner został prawidłowo umieszczony w statywie
skanera.

8.2

Wybór ucha do przeskanowania
Na ekranie wyświetlane są okna odpowiadające lewemu i prawemu uchu pacjenta. W przypadku rozpoczęcia nowej sesji
skanowania, będą one zawierać ilustracje przedstawiające ucho lewe i prawe. Po zeskanowaniu wybranego ucha, skan
zostanie wyświetlony w odpowiednim oknie umożliwiając tym samym przystąpienie do wykonywania dalszych działań.

Rys. 18

Aby rozpocząć, wybierz ucho.

•

Na komputerze: Aby uruchomić skanowanie, kliknij dowolne miejsce w obrębie okna przypisanego do ucha lewego (L)
lub prawego (P).

•

Na ekranie dotykowym skanera: Dotknij dowolnego miejsca w obrębie okna przypisanego do ucha lewego (L) lub
prawego (P).
(Jeśli przez przypadek dokonasz wyboru niewłaściwego ucha, po zakończeniu skanowania będziesz mieć możliwość
zamiany uszu.)

Na ekranie jest teraz wyświetlany widok Ustaw wskaźnik głębokości. Zobacz Rys. 21 ► 30.

8.3

Ustawianie wskaźnika głębokości
Pierwszym etapem procedury skanowania jest ustawienie wskaźnika głębokości. Dzięki temu możliwe jest określenie
referencyjnego punktu zerowego, pozwalającego określać głębokość umieszczenia sondy w przewodzie słuchowym podczas
wykonywania skanowania. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo wykonać ten etap, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla
precyzji i bezpieczeństwa skanowania. Należy również pamiętać o zwracaniu uwagi na opisane poniżej ostrzeżenia i
przestrogi:

Zachować ostrożność • Zawsze, przed każdym użyciem uważnie skontroluj sondę. Niedozwolone jest korzystanie z
sondy, w przypadku której wykryto jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub, jeżeli urządzenie uległo awarii. Skontaktuj się
z dostawcą w celu uzyskania pomocy.
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Zachować ostrożność • Aby uniknąć zakażeń krzyżowych lub ponownych infekcji pamiętaj o czyszczeniu i
dezynfekowaniu sondy ściereczkami nasączonymi alkoholem po każdym pacjencie oraz w przypadku zmiany
skanowanego ucha.

Ostrzeżenie • Podczas umieszczania sondy w uchu pacjenta pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności, gdyż
stwarza to ryzyko uszkodzenia ścianki przewodu słuchowego i/lub błony bębenkowej. Pamiętaj, aby nie stosować
nadmiernej siły naciskając sondą na ucho zewnętrzne.

Uwaga • Nie rozprostowywać ucha podczas procedury skanowania oraz w trakcie konfigurowania wskaźnika
głębokości. Ważne jest także, aby pacjent nie poruszał szczęką. Dotyczy to mówienia, śmiania się, uśmiechania oraz
pozostałych ruchów, które mogą skutkować zmianą kształtu przewodu słuchowego.

Wsparcie skanera
Skaner został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał obsługę przy użyciu jednej ręki, niemniej jednak w celu
zwiększenia precyzji skanowania, zminimalizowania zmęczenia i zagwarantowania pacjentom bezpieczeństwa należy
stosować odpowiednią technikę podpierania.
Trzymaj skaner w ręce, która jest Twoją ręką dominującą. Palec drugiej ręki umieść przy szyi lub szczęce pacjenta, a
następnie oprzyj skaner na kciuku tej ręki w sposób przedstawiony na Rys. 19 ► 29. Zwróć uwagę, aby Twoje palce nie
blokowały pierścienia trakera ani kamer śledzących.

Rys. 19

Prawidłowa technika podtrzymywania podczas
korzystania ze skanera

Rys. 20

Miejsce, w którym należy umieścić sondę
skanera podczas konfigurowania punktu
zerowego.

Konfigurowanie punktu zerowego wskaźnika głębokości
•

Delikatnie dotknij końcówką sondy płaskiego obszaru jamy muszli tuż przy przewodzie słuchowym, jak przedstawiono na
Rys. 20 i Rys. 21, a następnie naciśnij wyzwalacz skanera ręcznego. Działanie to pozwoli określić referencyjny punkt
zerowy użytkownika.
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Po wykonaniu tego działania, automatycznie rozpoczęty zostanie proces skanowania. W chwili umieszczenia końcówki
sondy w przewodzie słuchowym, wskaźnik głębokości wskaże bieżący odczyt szacowanej głębokości umieszczenia sondy.
Odczyt głębokości, to głębokość umieszczenia sondy w przewodzie słuchowym od zdefiniowanego przez użytkownika
referencyjnego punktu zerowego. W przypadku przekroczenia zalecanej przez firmę Otometrics głębokości
wyemitowane zostanie ostrzeżenie wizualne i akustyczne. Zalecenia te oparto na przeciętnej głębokości przewodów
słuchowych osób dorosłych z rozróżnieniem płci. Zobacz Skanowanie przewodu słuchowego ► 30.

Z lewej strony ekranu widoczna jest
ikona Nie wykryto zestawu
nagłownego. Ikona ta zniknie w
momencie, gdy skaner znajdzie się w
zasięgu pierścienia trakera i zostanie
wykryty.

Rys. 21

Ustaw wskaźnik głębokości.

Ostrzeżenie • Wyłączna odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie punktu odniesienia oraz utrzymywanie końcówki
sondy w bezpiecznej odległości od błony bębenkowej spoczywa na użytkowniku. Wartości pomiarów głębokości oraz
ostrzeżenia wyświetlane na ekranie oparte są na definiowanym przez użytkownika punkcie zerowym odniesienia oraz
przeciętnych długościach przewodów słuchowych, zgodnie z zaleceniami Otometrics i mają charakter wyłącznie
orientacyjny. Pomiar głębokości oraz ostrzeżenie głębokości NIE odzwierciedlają rzeczywistej, bezpiecznej głębokości
skanowania przewodu słuchowego pacjenta.

8.4

Skanowanie przewodu słuchowego
Po umieszczeniu wskaźnika głębokości skaner automatycznie uruchomi procedurę skanowania w trybie Pierścień przewodu
słuchowego. W tym trybie skaner, w celu przeskanowania przewodu słuchowego wykorzysta pierścień lasera.

Procedura
•

Wykorzystując odpowiednią technikę pomocniczą powoli umieść końcówkę sondy, jednocześnie monitorując
na ekranie skanera proces skanowania. Elementy ekranu widoczne podczas skanowania zostały szczegółowo
omówione poniżej wraz z odniesieniem do Rys. 22 Widok na żywo z przeprowadzanego skanowania w trybie
Pierścień przewodu słuchowego ► 31.

•

W razie potrzeby naciśnij wyzwalacz skanera lub stuknij przycisk Wstrzymaj na ekranie dotykowym, aby
wstrzymać skanowanie i ocenić wynik. Zobacz Podgląd wykonywanego skanowania ► 33.

Podgląd skanowania na żywo
W celu zapewnienia pełnej kontroli nad przebiegiem procedury, na ekranie, jednocześnie wyświetlane są trzy warianty
podglądu na żywo. Są one aktualizowane na bieżąco i przedstawiają różne aspekty przeprowadzanego skanowania.
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A. Wskaźnik głębokości
B. Widok wideootoskopii
C. Wykonywany skan 3D

Rys. 22

Widok na żywo z przeprowadzanego skanowania w trybie Pierścień przewodu słuchowego

A. Wskaźnik głębokości
Z lewej strony ekranu skanowania znajduje się wskaźnik głębokości przewodu słuchowego. Wskaźnik ten dostarcza
szacunkowych danych dotyczących przybliżonej głębokości umieszczenia końcówki sondy w przewodzie słuchowym. Dzięki
niemu zostaniesz ostrzeżony jeżeli końcówka sondy znajdzie się zbyt blisko błony bębenkowej.
Znajdująca się na wskaźniku głębokości biała kropka symbolizuje aktualne położenie końcówki sondy, natomiast czarna
kropka określa jej najgłębsze położenie w obrębie bieżącego skanowania.
Głębokość umieszczenia końcówki sondy przedstawiana jest za pomocą kodu barwnego:
Zielony:

Końcówka sondy znajduje się w obrębie zakresu docelowego (mężczyźni: 16-18 mm; kobiety: 14-16 mm)

Niebieski:

Wskazuje na płytkie umieszczenie końcówki sondy (mężczyźni: 0-15 mm; kobiety: 0-13 mm)

Czerwony:

Ostrzeżenie • Kolor CZERWONY oznacza zbyt głębokie umieszczenie sondy w przewodzie słuchowym!
W przypadku osiągnięcia czerwonego pola, całe okno ekranu również zmieni kolor na czerwony celem
skutecznego ostrzeżenia użytkownika.
Jednocześnie wyemitowany zostanie sygnał akustyczny ostrzeżenia. Sygnał akustyczny zacznie
rozbrzmiewać, gdy użytkownik przekroczy o 2 mm strefę ostrzegawczą dla głębokości.
W przypadku mężczyzn, kolor czerwony zaczyna się na głębokości 19 mm, lecz sygnał ostrzegawczy
zostanie uruchomiony dopiero przy 21 mm.
W przypadku kobiet, kolor czerwony zaczyna się na głębokości 17 mm, a sygnał ostrzegawczy zostanie
uruchomiony dopiero przy 19 mm.
W takim przypadku należy natychmiast wycofać sondę celem umieszczenia jej na prawidłowej
głębokości w przewodzie słuchowym pacjenta!

B. Elementy widoczne na ekranie podczas wykonywania wideootoskopii
Widok otoskopowy przewodu słuchowego na żywo jest wyświetlany z prawej strony wskaźnika głębokości. Kolorowe linie
widoczne na obrazie wideootoskopii, nazywane liniami zbierania danych, wskazują powierzchnie, które zostały
uwzględnione podczas skanowania. Kolor tych linii zmienia się od niebieskiego, przez zielony aż po czerwony zgodnie z
głębokością, na której znajduje się sonda oraz wskazaniami wskaźnika głębokości. W związku z powyższym, linia niebieska
oznacza niewielką głębokość, zielona głębokość docelową, a czerwona informuje o zbyt głębokim umieszczeniu sondy.
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Rys. 23

W widoku otoskopowym, na prawo od wskaźnika głębokości, linia w kolorze jasnoniebieskim oznacza aktualnie
skanowany obszar przewodu słuchowego.
Dalej na prawo znajduje się wykonywany skan 3D. W dolnej części obrazu widoczna jest również końcówka sondy,
za którą znajdują się białe i szare cienie wskazujące obszary, które już zostały zeskanowane.

C. Wykonywany skan 3D
Z prawej strony ekranu znajduje się obraz 3D wykonywanego skanu każdego ucha. Jednolita niebieska powierzchnia
wskazuje obszary, które już zostały zeskanowane. Linia zbierania danych widoczna na obrazie wideootoskopii tutaj
prezentowana jest w postaci białej krzywej wraz z lekko wyszarzonym obrazem sondy skanera. Za skanowanym obszarem
widoczny będzie cień śledzenia, którym oznaczane są strefy już przeskanowane.
Niedokończone obszary skanowania oznaczane są za pomocą różnokolorowych krawędzi:
•

Niewielkie obszary niewymagające dodatkowego skanowania będą posiadały czarne krawędzie.

•

Duże obszary wymagające uwagi użytkownika przed ukończeniem skanowania będą posiadały żółte krawędzie.

Rys. 24 ► 32 i Rys. 25 ► 33 przedstawiają dwa skany wykonane w trybie Wstrzymaj. Krawędzie obszarów wymagających
uwagi oznaczane są kolorem czarnym i żółtym.

Rys. 24

32

Mniejsze obszary niewymagające dodatkowego skanowania będą posiadały czarne krawędzie.
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Rys. 25

Natomiast większe obszary wymagające dodatkowego przeskanowania będą posiadały krawędzie w kolorze żółtym.

Zalecana sekwencja skanowania przewodu słuchowego
Podczas jednego przejścia zalecamy skupienie się na przeskanowaniu dolnej części przewodu słuchowego, natomiast
podczas drugiego przejścia, na jego górnej części. Następnie należy przyjrzeć się obrazowi 3D w celu odnalezienia obszarów
wymagających dodatkowego przeskanowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na tylną ściankę przewodu słuchowego, gdyż
przeskanowanie tego obszaru może nastręczać pewnych problemów. Przed przystąpieniem do skanowania małżowiny
usznej, najpierw należy ukończyć skanowanie całego przewodu słuchowego.

8.5

Podgląd wykonywanego skanowania
Podczas skanowania jedynym dostępnym przyciskiem jest przycisk Wstrzymaj.
•

W celu dokonania przeglądu postępów skanowania, zanim wyjmiesz skaner z ucha pacjenta naciśnij wyzwalacz, aby
wybrać opcję Wstrzymaj (dzięki temu skaner nie zostanie przypadkowo skierowany na oczy), a następnie wyjmij go z
przewodu słuchowego.

Po wykonaniu tych czynności, z prawej strony ekranu wyświetlony zostanie bieżący skan 3D, natomiast po lewej
wyświetlone zostaną następne kroki do zrealizowania.

Ocena skanu
Model 3D umożliwia obrót w obrębie wielu płaszczyzn w celu uzyskania optymalnej wizualizacji skanu wstępnego.
•

Aby obracać skan w celu uzyskania lepszej widoczności, użyj strzałek znajdujących się na ekranie dotykowym.

Możesz również obejrzeć obraz na ekranie komputera. W takim przypadku możesz wykorzystać myszkę na dwa sposoby:
•

Aby obracać obraz krok po kroku w wybranym kierunku, klikaj symbol Strzałkawskazujący ten kierunek.

•

W celu obrócenia obrazu w dowolnym kierunku, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy w środkowym punkcie obrazu
3D, a następnie przesuń mysz w wybranym kierunku.

W celu uzyskania precyzyjnego obrazu 3D, niezbędne jest ponowne zeskanowanie obszarów oznaczonych kolorem żółtym
celem ich uzupełnienia. Następnie dokonaj samodzielnej oceny klinicznej, aby podjąć decyzję dotyczącą dalszego
skanowania lub przejścia do kolejnego etapu. Mniejsze obszary oznaczone kolorem czarnym nie wymagają dodatkowego
skanowania. Zobacz Rys. 24 ► 32 oraz Rys. 25 ► 33.

Otometrics - Otoscan

33

Instrukcja obsługi

Przyciski wyboru trybu skanowania znajdują się z
lewej strony ekranu i obejmują:
A. Tryb Pierścień przewodu słuchowego
B. Tryb Linia małżowiny usznej
C. Tryb Pierścień jamy muszli

Rys. 26

Widok skanera podczas Wstrzymaj.
Tutaj widzimy, że do tego momentu zeskanowany został jedynie przewód słuchowy pacjenta.

Powracanie do skanowania po uprzednim wstrzymaniu
Przyciski wyboru trybu skanowania znajdują się z lewej strony ekranu.
Podświetlony zostanie następny, sugerowany krok (znacznik B w powyższym przykładzie). Krok ten zostanie zrealizowany w
momencie wciśnięcia wyzwalacza znajdującego się na rękojeści skanera.
Jeżeli zamierzasz wybrać inny krok, dokonaj odpowiedniego wyboru przy użyciu ekranu dotykowego.
•

Aby kontynuować skanowanie:
1. Wybierz przycisk przedstawiający tę część ucha, którą zamierzasz zeskanować w następnej kolejności:
A. Przewód słuchowy — tryb Pierścień przewodu słuchowego
B. Powierzchnia płaska małżowiny usznej — tryb Linia małżowiny usznej lub
C. Jamy muszli — tryb Pierścień jamy muszli

2. W celu powrócenia do skanowania, skieruj sondę skanera w stronę przewodu słuchowego i naciśnij wyzwalacz.

8.6

Skanowanie powierzchni płaskich w trybie Linia małżowiny usznej
Po zakończeniu skanowania przewodu słuchowego, należy następnie przeskanować jamę muszli oraz pozostałe, istotne
elementy małżowiny usznej.
W celu przeskanowania nieco bardziej płaskich powierzchni małżowiny usznej oraz większości widocznych obszarów ucha,
należy posłużyć się laserem liniowym. Podczas skanowania liniowego sondę należy ustawić w taki sposób, aby była
skierowana w stronę obszaru, który ma zostać zeskanowany i znajdowała się blisko (lecz nie dotykała) powierzchni skóry.
•

Zeskanuj powierzchnie płaskie małżowiny usznej przy użyciu trybu Linia małżowiny usznej:
1. Wybierz tryb Linia małżowiny usznej. Zobacz Rys. 26 ► 34.
2. Naciśnij wyzwalacz, aby uruchomić laser liniowy i przystąp do skanowania małżowiny usznej, rozpoczynając od
powierzchni płaskich w obrębie jamy muszli.
3. Po przeskanowaniu możliwie jak największej powierzchni przy użyciu lasera liniowego wybierz Wstrzymaj.
4. Przyjrzyj się wykonanemu skanowi pod kątem dokładności i brakujących, niezeskanowanych obszarów. Zobacz
Podgląd wykonywanego skanowania ► 33.

34
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Rys. 27

8.7

Przykład skanu wykonanego w trybie Linia małżowiny usznej. Na ekranie pojawi się sugestia dotycząca
kontynuowania skanowania w trybie Pierścień jamy muszli w celu wypełnienia brakujących obszarów.

Uzupełnianie krzywizn powierzchni w trybie Skanowanie jamy
małżowiny
Następnym krokiem jest wykorzystanie pierścienia lasera do zeskanowania mniej widocznych obszarów małżowiny usznej,
takich jak krzywizny powierzchni wewnątrz jamy muszli. Podczas wykonywania skanowania sondę należy ustawić równolegle
do skanowanego obszaru.
1. Wybierz tryb Pierścień jamy muszli. (Zobacz Rys. 26 ► 34)
2. Aby uruchomić pierścień lasera w trybie Pierścień jamy muszli. Użyj pierścienia lasera do zeskanowania obrąbka,
dolnego obszaru jamy muszli oraz pozostałych bocznych powierzchni ucha.
3. Wstrzymaj skanowanie, aby skontrolować skan.
4. Jeżeli obraz 3D posiada widoczne, niezeskanowane obszary, w celu ich uzupełnienia skorzystaj z trybu Linia małżowiny
usznej bądź Pierścień jamy muszli — w zależności od potrzeb.

Rys. 28
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Przykład zakończonego skanowania widoczny podczas Wstrzymaj.
Jak widzimy, wybierak trybu widoczny z lewej strony powrócił do punktu początkowego.
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8.8

Zapisywanie wykonanego skanowania
•

Po skontrolowaniu kompletności skanu rozpocznij procedurę zapisywania, wybierając ikonę Następne.

Uzyskasz możliwość wyboru trzech opcji:
•

Powrót. Kontynuacja skanowania tego samego ucha. Zobacz Powrót ► 36.

•

Wyceluj poziomo. Zobacz Wyceluj poziomo ► 36.

•

Zapisz. Zobacz Zapisz ► 37.

Powrót
Użyj tej opcji, aby anulować procedurę zapisywania i kontynuować sesję skanowania tego samego ucha.

Wyceluj poziomo
Obraz 3D umożliwia oznaczenie płaszczyzny poziomej. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku zamawiania
mikrofonów kierunkowych wraz z dostosowanymi do potrzeb użytkowników aparatami słuchowymi.
1. W celu oznaczenia płaszczyzny poziomej mikrofonów, umieść skaner w pobliżu ucha pacjenta i wybierz opcję Wyceluj
poziomo. Spowoduje to włączenie lasera liniowego.

Rys. 29

Aby przejść do ekranu Wyceluj poziomo wybierz w menu opcję Wyceluj poziomo.

2. Wyceluj skaner w kierunku ucha w taki sposób, aby linia była zgodna z płaszczyzną poziomą. Aby ustalić położenie linii
naciśnij wyzwalacz skanera lub wybierz na ekranie dotykowym opcję Wyceluj poziomo. Zielony znacznik wyboru
potwierdzi określenie płaszczyzny poziomej.
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Rys. 30

Linia określająca płaszczyznę poziomą została oznaczona.

Zapisz
W przypadku wybrania przycisku Zapisz, aplikacja przystąpi do wypełniania wszelkich pozostałych, niewypełnionych
przestrzeni, a następnie dokona zapisu skanu. Rozmiary niewypełnionych przestrzeni będą miały wpływ na jakość
końcowego obrazu 3D ucha.
Ukończony skan zostanie wyświetlony w oknie przypisanym do prawego lub lewego ucha — w zależności od dokonanego
wcześniej wyboru.

Przełącz ucho
Jeśli przez przypadek dokonałeś wyboru niewłaściwego ucha, możesz przypisać dany skan do drugiego ucha.
•

Aby zamienić uszy, kliknij przycisk Przełącz ucho u dołu ekranu.
Po chwili skan(y) zostaną zamienione, a dane ucho będzie wyświetlane po przeciwnej stronie.

Rys. 31

Widok wyświetlany po zakończeniu skanowania prawego ucha.

Zatwierdzanie skanu
Zapisany skan będzie powoli obracał w swoim oknie w celu umożliwienia Ci przeprowadzenia ostatecznej kontroli.
W tym momencie będziesz mógł, albo kontynuować skanowanie drugiego ucha, albo wyłączyć skaner:
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•

Aby kontynuować procedurę skanowania dla drugiego ucha, wyczyść sondę skanera, a następnie za
pośrednictwem ekranu wybierz drugie ucho. Zobacz Wybieranie drugiego ucha ► 38.

•

Aby wyłączyć skaner i powrócić do rekordu pacjenta, kliknij przycisk Zasilanie w lewym górnym rogu ekranu.

Usuwanie skanu
Jeżeli wyniki przeprowadzonego skanu nie są zadowalające (pacjent poruszył szczęką, doszło do przemieszczenia zestawu
nagłownego, skan jest niedokończony lub słabej jakości), należy go usunąć i powtórzyć całą procedurę.
•

8.9

W celu usunięcia wybranego skanu i rozpoczęcia nowej procedury, wybierz ikonę Kosz przypisaną do danego
ucha.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą potwierdzenia chęci usunięcia wybranego skanu.

Wybieranie drugiego ucha
Przygotowanie
1. W przypadku konieczności przeskanowania obojga uszu, zmień położenie zestawu nagłownego tak, aby dopasować go do
drugiego ucha.
Ponownie upewnij się, że ucho znajduje się po środku zestawu nagłownego sprawdzając, czy włosy pacjenta nie
przesłaniają kropkowanego wzorca znajdującego się na pierścieniu trakera. Pierścień trakera powinien znajdować się w
pobliżu, lecz nie powinien stykać się z głową.
W przypadku wątpliwości, patrz Zakładanie zestawu nagłownego ► 24.
2. Ustaw pacjenta w taki sposób, aby móc wygodnie zeskanować jego ucho. Zobacz Ustawianie pacjenta ► 26.

Wybieranie drugiego ucha
3. Aby przeskanować drugie ucho dokonaj odpowiedniego wyboru na ekranie.
Zobacz Wybór ucha do przeskanowania ► 28.

Zachować ostrożność • Po zeskanowaniu pierwszego ucha pacjenta nie zapomnij o wyczyszczeniu końcówki sondy w
celu uniknięcia zakażenia krzyżowego, a następnie prawidłowo umieść zestaw nagłowny na drugim uchu.

Skanowanie drugiego ucha
4. Skonfiguruj wskaźnik głębokości i zeskanuj ucho.
W razie potrzeby zapoznaj się z poszczególnymi etapami tej procedury opisanymi w Ustawianie wskaźnika głębokości ►
28.

38

Otometrics - Otoscan

Instrukcja obsługi

Rys. 32

8.10

Wynik ostateczny widoczny na ekranie dotykowym skanera po zeskanowaniu obojga uszu.

Kończenie sesji skanowania
•

Gdy zakończysz skanowanie pacjenta i dokonasz zapisu uzyskanych skanów, wyczyść końcówkę sondy, a następnie
umieść skaner w statywie. Zobacz Czyszczenie ► 42.

•

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, kliknij znajdującą się w lewym górnym rogu ikonę Zasilanie w celu
wyłączenia skanera i powrócenia do rekordu danego pacjenta.

Wykonane skany zostaną umieszczone w rekordzie pacjenta i automatycznie przesłane do Otocloud.

Rys. 33

Rekord pacjenta zawierający najnowsze skany.

W celu wyświetlenia wcześniejszych skanów ucha, kliknij listę rozwijaną znajdującą się w górnym obszarze okna:
A. Lista ucha lewego
B. Lista ucha prawego
C. Aby powrócić do Lista pacjentów, kliknij < Lista pacjentów.

Rozwiązywanie problemów dotyczących wyników skanowania
W przypadku wykrycia na tym etapie nieprawidłowości w obrębie wykonanego skanu, takiej jak rozległy niezeskanowany
obszar, należy rozważyć usunięcie bieżącego skanu i jego powtórne wykonanie.
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9

Zarządzanie pacjentami i skanami w Otocloud
Aplikacja sieciowa Otocloud umożliwia przesyłanie wykonanych skanów bezpośrednio do wybranych producentów. W tej
części opisano, w jaki sposób otwierać Otocloud z poziomu Session Manager, a następnie zamykać już po zakończeniu
korzystania.
Dodatkowo, istnieje również możliwość otwierania Otocloud bezpośrednio z poziomu pulpitu komputera.
W celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących pracy z danymi pacjentów w Otocloud, zapoznaj się z instrukcją obsługi
Otocloud.

9.1

Otwieranie Otocloud
Po zakończeniu skanowania uszu pacjenta Otocloud umożliwia dalszą pracę z uzyskanymi danym. Otocloud jest aplikacją
sieciową zapewniającą protetykom słuchu dostęp do skanów oraz możliwość ich przesyłania bezpośrednio do producentów
wkładek usznych i aparatów słuchowych.
Ponadto, Otocloud zapewnia także wgląd we wcześniej wysłane skany.

Procedura
1. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, użyj Session Manager do otwarcia rekordu danego pacjenta, dzięki czemu uzyskasz
dostęp do jego skanów. Zobacz Otwieranie rekordu pacjenta ► 19.
2. Kliknij przycisk Otwórz w Otocloud (A). Przycisk ten znajduje się w górnej części ekranu.

Rys. 34

Otwórz w Otocloud (A)

3. Gdy tylko Otocloud stanie się dostępny, kontynuuj procedurę przesyłania skanów pacjenta lub dokonaj przeglądu
skanów już wysłanych do producentów aparatów słuchowych lub wkładek usznych.

Procedura alternatywna
Z Lista pacjentów w Session Manager wybierz Otwórz w Otocloud.
4. Gdy otworzy się Otocloud, wybierz odpowiedniego pacjenta na karcie Pacjenci lub Pakiety.

9.2

Powrót z Otocloud do Session Manager po zakończeniu sesji
Session Manager działa w tle podczas pracy z Otocloud.
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Oznacza to możliwość przełączania się pomiędzy Otocloud a Session Manager.
•

W celu przełączania się pomiędzy Otocloud a Session Manager: wciśnij kombinację klawiszy Alt + Tab.

•

Metodą alternatywną jest kliknięcie odpowiedniej ikony, a więc ikony Otoscan lub
ikony przeglądarki znajdującej się na pasku zadań u dołu ekranu Twojego komputera.

lub

Zamykanie Otocloud po zakończeniu sesji
1. Kliknij przycisk Wyloguj u góry ekranu. Spowoduje to przeniesienie Cię z powrotem do ekranu Zaloguj.
2. Aby zamknąć ekran Zaloguj, kliknij ikonę X w prawym górnym rogu ekranu.
Zostaniesz przeniesiony z powrotem do Session Manager komputera lokalnego.

Uwaga • Jeżeli pozostawisz Session Manager w stanie bezczynności na okres 20 minut, system automatycznie Cię
wyloguje. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka nieupoważnionego dostępu do danych.

W przypadku bezczynności Session Manager trwającej ponad 20 minut, wymagane będzie ponowne zalogowanie się w celu
kontynuowania pracy z Session Manager od momentu, w którym została ona przerwana.

10

Wylogowywanie
Zamykanie Session Manager po zakończeniu sesji
A. Aby zamknąć Session Manager po użyciu, kliknij przycisk Wyloguj u góry ekranu. Zostaniesz przeniesiony z powrotem
do ekranu logowania.
B.

Aby zamknąć ekran logowania, kliknij ikonę X znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.

C.

Jeżeli zamierzasz wyłączyć komputer, kliknij przycisk Windows Start zlokalizowany w lewym dolnym rogu paska zadań
systemu Windows i postępuj zgodnie z procedurą wyłączania systemu.

Rys. 35
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11

Czyszczenie
Zachować ostrożność • Podczas czyszczenia nigdy nie należy posługiwać się ostrymi ani spiczastymi przedmiotami!

11.1

Zalecane środki czyszczące
W przypadku tego produktu nie określono żadnych zalecanych środków czyszczących.
Końcówkę sondy i zestaw nagłowny należy czyścić przy użyciu nowej, miękkiej ściereczki delikatnie zwilżonej 70%
alkoholem izopropylowym.
Wszystkie pozostałe części należy czyścić nową, miękką ściereczką lekko zwilżoną w łagodnym detergentem.
Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi poszczególnych składników i akcesoriów skanera przechodząc do
części Czyszczenie skanera ► 42, Czyszczenie statywu skanera ► 43 i Czyszczenie zestawu nagłownego ► 43.

11.2

Czyszczenie skanera
Ostrzeżenie • Niedozwolone jest czyszczenie jakichkolwiek elementów otoskopu z wykorzystaniem kąpieli
ultradźwiękowej, sterylizacja gazem oraz poddawanie skanera sterylizacji w autoklawie.

Ostrzeżenie • Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć
wewnątrz urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także stwarzać ryzyko porażenia prądem użytkownika lub
pacjenta.

Zachować ostrożność • Aby uniknąć zakażeń krzyżowych lub ponownych infekcji pamiętaj o czyszczeniu i
dezynfekowaniu sondy ściereczkami nasączonymi alkoholem po każdym pacjencie oraz w przypadku zmiany
skanowanego ucha.

1. Wyczyść ekran dotykowy, kamery śledzące, obudowę, wyzwalacz i kabel. Użyj nowej, miękkiej ściereczki lekko zwilżonej
łagodnym detergentem. Po wyschnięciu ekranu dotykowego i kamer śledzących, wytrzyj je suchą ściereczką (np. z
mikrofibry) w celu usunięcia smug.
2. Wyczyść i zdezynfekuj końcówkę sondy. Użyj nowego, miękkiego wacika zwilżonego w 70% alkoholu izopropylowym.
Dokładnie przetrzyj wszystkie powierzchnie od podstawy aż po końcówkę, nie zapominając o płaskiej powierzchni
znajdującej się na samym jej końcu.

Zachować ostrożność • Pamiętaj, aby nie naciskać na końcówkę sondy.
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11.3

Czyszczenie statywu skanera
•

11.4

Wyczyść gniazdo skanera oraz powierzchnie zewnętrzne statywu. Użyj nowej, miękkiej ściereczki lekko zwilżonej
łagodnym detergentem.

Czyszczenie zestawu nagłownego
•

Wyczyść zestaw nagłowny. Użyj nowego, miękkiego wacika zwilżonego w 70% alkoholu izopropylowym.

Uwaga • Ściereczki nasączone alkoholem należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

12

Serwis i konserwacja
Uwaga • Wewnątrz obudowy skanera nie znajdują się żadne części, które wymagałyby od użytkownika wykonywania
czynności serwisowych.

Ostrzeżenie • Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu
elektromedycznego powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych
punktach serwisowych. W przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy dokonać
szczegółowego opisu usterek i skontaktować się z dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują
usterki.
Zawsze, przed każdym użyciem uważnie sprawdzaj sondę. Niedozwolone jest korzystanie z sondy, w przypadku której
wykryto jakiekolwiek oznaki uszkodzenia.

Ostrzeżenie • Pod żadnym pozorem nie należy demontować obudowy skanera. Części znajdujące się wewnątrz skanera
mogą poddawane inspekcji oraz serwisowane wyłącznie przez upoważniony do tego personel.

12.1

Konserwacja i kontrola kalibracji
Konserwacja
Codzienna konserwacja skanera obejmuje prawidłowe czyszczenie po każdym skanowaniu. Zobacz Czyszczenie ► 42.

Autotest
Przed każdą procedurą skanowania, gdy skaner znajduje się w swoim statywie wykonuje on autotest.
Jeżeli skaner nie ukończy pomyślnie autotesu, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat błędu. W takim przypadku należy
wykonać następujące czynności:
1. Wyczyścić końcówkę sondy. Użyj nowego, miękkiego wacika zwilżonego w 70% alkoholu izopropylowym.
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2. Umieścić skaner w statywie skanera celem ponownego sprawdzenia. Upewnić się, czy skaner został prawidłowo
umieszczony w statywie.
3. Ponownie uruchomić test, wybierając na ekranie opcję Ponów próbę.
4. Jeżeli błąd nadal występuje, zapoznaj się z Komunikaty błędów podczas rozruchu i aktualizowania ► 45.

Doroczna kontrola kalibracji

12.2

•

Prosimy o skontaktowanie się ze swoim dostawcą celem umówienia się na przynajmniej jedną kalibrację skanera w
ciągu roku.

•

Dodatkowo, zalecamy sprawdzenie prawidłowości kalibracji w przypadku, gdy doszło do jakiejkolwiek sytuacji grożącej
potencjalnym uszkodzeniem.

•

W przypadku wysyłania skanera do kalibracji, konieczne jest zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi pakowania
Instrukcje dotyczące pakowania skanera ► 44.

Instrukcje dotyczące pakowania skanera
W przypadku wysyłania zestawu skanera w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub dokonania naprawy, aby
zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu, należy postępować zgodnie z wyszczególnionymi poniżej
wskazówkami.

Procedura:
1. Prawidłowo umieść skaner w statywie skanera.
2. Przy użyciu taśmy maskującej lub malarskiej przymocuj skaner do statywu. Pamiętaj, aby nie używać taśmy, która
mogłaby sprawiać trudności podczas odklejania lub uszkodzić urządzenie.
3. Pamiętaj, aby transportować skaner wyłącznie z wykorzystaniem jego oryginalnego opakowania.
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13

Rozwiązywanie problemów

13.1

Komunikaty błędów podczas rozruchu i aktualizowania
Komunikat o błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

Nieprawidłowa nazwa
użytkownika i/lub hasło.

Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub
hasło. W przypadku nazwy użytkownika
istotna jest również wielkość liter.

Upewnij się, że na klawiaturze nie
został wciśnięty klawisz Caps Lock.
Spróbuj ponownie.

Komunikat ten zostanie również
wyświetlony w sytuacji, gdy dana nazwa
użytkownika, na tym komputerze
podłączonym do Internetu, zostanie użyta
po raz pierwszy.

Jeżeli jest to Twoje pierwsze
logowanie na tym komputerze
upewnij się, czy jest on połączony z
Internetem.
Jeżeli problem nie został
rozwiązany:Skontaktuj się z
administratorem Otoscan kliniki.

Logowanie nie powiodło się, nie
znaleziono usługi (błąd 404).

Wystąpił błąd sieci.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Logowanie nie powiodło się, błąd
usługi (błąd 500).

Wystąpił błąd sieci.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Logowanie nie powiodło się
z nieznanej przyczyny.

Wystąpił błąd sieci.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Aby móc skorzystać z procedury
odzyskiwania hasła musisz być
online.

Komputer może nie być podłączony do
Internetu.

Sprawdź połączenie z Internetem
i spróbuj ponownie.

Logowanie nie powiodło się,
konto użytkownika zostało
zablokowane.

Zbyt wiele prób logowania z
wykorzystaniem niepoprawnych danych.

Skontaktuj się z administratorem
Otoscan kliniki.

Aktualizacja Otoscan nie może

Komputer może nie być podłączony do
Internetu.

Sprawdź połączenie z Internetem
lub zaporę ogniową.

połączyć się z serwerem.
Sprawdź połączenie z Internetem
lub zaporę ogniową.

Otometrics - Otoscan

Spróbuj ponownie.
Zwróć się o pomoc do dostawcy,
jeśli błąd nie ustąpi.
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13.2

Komunikat o błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

Twoje konto użytkownika nie
posiada dostępu do żadnej
kliniki.

Bieżący użytkownik nie został przypisany do
żadnej kliniki.

Skontaktuj się ze swoim
administratorem Otoscan.

Błąd podczas sprawdzania
dostępności aktualizacji.

Wystąpił błąd podczas procedury
sprawdzania aktualizacji.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Błąd inicjalizacji aktualizacji
Otoscan.

Komputer może nie być podłączony do
Internetu.

•

Sprawdź połączenie
z Internetem i spróbuj
ponownie.

•

Zwróć się o pomoc do
dostawcy, jeśli błąd nie ustąpi.

Błąd: uruchomienie aktualizacji
Otoscan zakończone
niepowodzeniem.

Błąd uniemożliwiający rozpoczęcie
aktualizacji Zapobiegnięto błędowi Otoscan.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Nieoczekiwany błąd podczas
instalowania aktualizacji.

Wystąpił błąd podczas procedury
aktualizacji.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Błąd pobierania pliku, {0}.

Wystąpił błąd sieci.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Błąd pobierania informacji
zwrotnej z serwera.

Wystąpił błąd podczas procedury
uruchamiania.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Komunikaty o błędach w Session Manager
Komunikat o błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

Uruchomienie oprogramowania
skanującego zakończone
niepowodzeniem.

Wystąpił błąd uniemożliwiający
uruchomienie skanera.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Oczekiwanie na zakończenie
programu do skanowania.

Zamknięcie aplikacji zajmuje wyjątkowo
dużo czasu.

Jeżeli proces nie zostanie
ukończony w przewidywanym
czasie, wybierz Wymuś
zamknięcie.

Wystąpił błąd podczas łączenia z
Otocloud.

Komputer może nie być podłączony do
Internetu.

Sprawdź połączenie z Internetem.

Ładowanie skanu zakończone
niepowodzeniem.
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Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.
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13.3

Komunikaty o błędach w oprogramowaniu skanującym
Komunikat o błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

Nie udało się nawiązać
połączenia ze skanerem.

Oprogramowanie skanujące nie wykryło
podłączenia skanera do komputera.

•

Upewnij się, czy kabel skanera
został prawidłowo podłączony
do portu USB i wybierz Ponów
próbę.

•

Sprawdź pasek zadań i upewnij
się, że oprogramowanie
szkoleniowe działa w tle. Jeśli
tak, zamknij je i wybierz Ponów
próbę.

Nie udało się nawiązać
połączenia ze skanerem. (druga

Oprogramowanie skanujące nie wykryło
podłączenia skanera do komputera.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Błąd krytyczny!

Oprogramowanie skanera wykryło usterkę,
która uniemożliwiła aplikacji prawidłowe
działanie.

Aby uzyskać wsparcie, należy
skontaktować się z dostawcą.

Autotest zakończony
niepowodzeniem.

Może się tak stać z kilku powodów:
•

Skaner został nieprawidłowo
umieszczony w statywie skanera.

•

Sprawdź, czy skaner został
równo ułożony na uchwytach
statywu skanera. Końcówka
sondy powinna być ustawiona
w kierunku tylnej
ścianki.Wybierz opcję Ponów
próbę.

Autotest zakończony
niepowodzeniem. (druga próba)

•

Sonda lub kamery śledzące są
zabrudzone.

•

Upewnij się, że zarówno sonda,
jak i kamery śledzące nie są
zabrudzone, zatłuszczone ani
nie znajdują się na nich żadne
pozostałości. Zobacz
Czyszczenie ► 42. Wybierz
opcję Ponów próbę.

•

Skaner mógł ulec uszkodzeniu.

•

Dokonaj kontroli pod kątem
wszystkich widocznych oznak
uszkodzeń.Aby uzyskać
wsparcie, należy skontaktować
się z dostawcą.

próba)
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Komunikat o błędzie

Przyczyna

Utracono wątek (ikona):

Może się tak stać z kilku powodów:

Rozwiązanie

•

Skaner znajduje się zbyt daleko od ucha
i pierścienia trakera.

•

Przenieś lub pochyl skaner w
kierunku pierścienia trakera.

•

Zestaw nagłowny pacjenta mógł zostać
nieprawidłowo założony.

•

Sprawdź, czy zestaw nagłowny
pacjenta został założony
zgodnie ze wskazówkami
opisanymi w instrukcji obsługi
Otoscan.

•

Pole widzenia kamery śledzącej może
być ograniczone przez palce operatora,
włosy pacjenta, itp.

•

Upewnij się, że nic nie zakłóca
pola widzenia dwóch kamer
śledzących znajdujących się z
przodu skanera.

•

Soczewki kamery śledzącej mogą być
zabrudzone.

•

Upewnij się, że zarówno sonda,
jak i kamery śledzące nie są
zabrudzone, zatłuszczone ani
nie znajdują się na nich żadne
pozostałości. Zobacz
Czyszczenie ► 42.

•

Kąt nachylenia skanera może być zbyt
duży.

•

Unikaj zbyt dużych kątów
nachylenia i upewnij się, czy
kamery śledzące przez cały czas
utrzymują kontakt z
pierścieniem trakera.
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14

Normy i ostrzeżenia

14.1

Bezpieczeństwo
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie
urządzenia Otoscan. W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.

14.2

Definicje symboli
Producent

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Oznacza producenta urządzeń medycznych zgodnie z definicją w dyrektywach 90/385/EWG,
93/42/EWG i 98/79/WE.
Dostarcza również informacji na temat daty produkcji.
Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi

IEC 60601-1
Tabela D.2 nr 10

Zapoznaj się z instrukcją obsługi
Wskazuje na potrzebę zapoznania się z instrukcją obsługi przez użytkownika.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 i
IEC 60601-1
Tabela D.1 nr 11

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
Oznacza wyrób medyczny, którego nie należy używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub
otwarte.
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8

Oznakowanie zgodności CE
Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.
93/42/EEC

Urządzenie zostało dopuszczone na rynek amerykański jako wyrób dostępny na receptę
21 CFR część 801.

Kodeks Przepisów Federalnych USA. 21 CFR część 801. § 801.109(b)(1)

§ 801.109(b)(1)

Wyrób medyczny
Oznacza, że przedmiot jest wyrobem medycznym.

Otometrics - Otoscan
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Numer seryjny
Oznacza numer katalogowy producenta, który pozwala zidentyfikować urządzenie medyczne.
ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Numer katalogowy / produktu
Oznacza numer katalogowy producenta, który pozwala zidentyfikować urządzenie medyczne.
ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Część aplikacyjna typu BF

IEC 60601-1

Produkt jest zgodny z wymogami IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 i EN 60601-1:2006+A1:2013
dotyczącymi urządzeń cyfrowych typu BF.

Tabela D.1 nr 19

Ograniczenia wilgotności
Wskazuje zakres wilgotności, której można bezpiecznie poddać wyrób medyczny.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

Ograniczenie temperatury
Wskazuje limity temperatury, której można bezpiecznie poddać wyrób medyczny.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego
Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, któremu można bezpiecznie poddać wyrób medyczny.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

Ikona programowa informująca o utracie możliwości śledzenia. W celu uzyskania dalszych
informacji, zapoznaj się z odnośną instrukcją.
Uwaga
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 i

Wskazuje na potrzebę zapoznania się z instrukcją obsługi w celu uzyskania ważnych informacji
ostrzegawczych, takich jak ostrzeżenia i środki ostrożności, których z różnych przyczyn nie można
przedstawić na samym urządzeniu medycznym.

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

Ostrzeżenie
Wyświetlane w oknach dialogowych z komunikatami o błędach w przypadku wystąpienia błędu
programu. Bardziej szczegółowe informacje zostaną wyświetlone w oknie dialogowym.

Tabla D.2 nr 2

Ostrzeżenie przed promieniowaniem
IEC 60825-1

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ: Promieniowanie laserowe. Nie patrzeć w kierunku wiązki lasera.
Urządzenie laserowe klasy 2.
Produkt zgodny z wymogami klasy 2 normy IEC 60825-1:2014.

Wyprodukowano w USA

Wyprodukowano w USA
Oznacza, że urządzenie zostało wyprodukowane w USA.

Wyprodukowano w
Malezji
Wyprodukowano w
Danii

Wyprodukowano w Malezji
Oznacza, że urządzenie zostało wyprodukowane w Malezji. (Tylko akcesoria).
Wyprodukowano w Danii
Oznacza, że urządzenie zostało wyprodukowane w Danii. (Tylko akcesoria).
Sprzęt elektroniczny jest objęty postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

EN 50419

Po upływie okresu użytkowania wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie oraz
akumulatory muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów. To wymaganie dotyczy obszaru
Unii Europejskiej. Tych produktów nie należy utylizować jako zwykłych odpadów komunalnych.
Urządzenie i akcesoria można zwrócić do firmy Natus Medical Denmark ApS lub dostawcy
współpracującego z firmą Natus Medical Denmark ApS. Odpowiednie informacje dotyczące
utylizacji produktu można również uzyskać od władz lokalnych.
Zobacz pełne Natus Medical Denmark ApS Oświadczenie WEEE ► 51

Standardy referencyjne

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Wyroby medyczne — Symbole stosowane na etykietach wyrobów medycznych, etykietowanie i
informacje, które należy dołączać — Część 1: Wymagania ogólne

•

BS EN 50419:2006: Znakowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z artykułem 11(2) Dyrektywy
2002/96/WE (WEEE)

Oświadczenie WEEE
Natus zobowiązuje się do spełnienia wymagań rozporządzeń Unii Europejskiej WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment — zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią, że odpady elektryczne i elektroniczne
muszą być zbierane oddzielnie w celu właściwego przetwarzania i odzysku, aby zapewnić bezpieczne ponowne
wykorzystanie lub recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zgodzie z tym zobowiązaniem Natus może
przenieść obowiązek odbioru i recyklingu na użytkownika końcowego, chyba że dokonano innych ustaleń. Szczegółowe
informacje na temat systemów zbiórki i odzysku dostępnych w danym regionie można uzyskać, kontaktując się z nami pod
adresem www.natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne i stanowić
zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie właściwie przetwarzany.
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Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego ponownego
wykorzystania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Użytkownicy sprzętu elektrycznego i
elektronicznego nie mogą wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi odpadami.
Użytkownicy muszą korzystać z miejskich programów zbiórki lub obowiązku odbioru przez producenta / importera albo
licencjonowanych przewoźników odpadów, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z utylizacją zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i odzysku zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym koszem na kółkach to sprzęt elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi, ale
należy je zbierać osobno.

14.2.2

Ostrzeżenia
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie urządzeń i oprogramowania będących tematem tego podręcznika. W każdym przypadku należy się też stosować
do obowiązujących przepisów lokalnych.
1. Urządzenia tej klasy są dopuszczone do użytkowania w środowiskach mieszkalnych, jeśli są używane pod nadzorem
pracownika służby zdrowia.
2. Aby zminimalizować ryzyko nieupoważnionego dostępu do danych, należy zawsze wylogować się z systemu przed
pozostawieniem go bez nadzoru.
3. Użytkownicy docelowi: Audiolodzy, dystrybutorzy aparatów słuchowych, laryngolodzy oraz pozostały personel
posiadający odpowiednie przeszkolenie.Należy pamiętać, że przepisy lokalne mogą w różny sposób definiować osoby
zajmujące się wykonywaniem wideootoskopii. Zawsze należy przestrzegać przepisów lokalnych.
4. Nie wykorzystuj urządzenia do zastosowań innych niż te określone w części Przeznaczenie produktu. Nie należy na
przykład używać urządzenia do badania jam nosowych, oczu ani krtani.
5. Nie spoglądaj bezpośrednio na wiązkę światła ani nie kieruj jej w stronę oczu innych osób. Grozi uszkodzeniem wzroku.
6. Zgodnie z normą IEC TR 62471-2: 2009 system lamp mieści się w grupie ryzyka 1, to znaczy grupie o najniższym ryzyku
w porównaniu z grupą wyłączoną. Aby zminimalizować ryzyko dla osoby patrzącej, system należy zainstalować i
użytkować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
7. Aby uniknąć zakażeń krzyżowych lub ponownych infekcji pamiętaj o czyszczeniu i dezynfekowaniu sondy ściereczkami
nasączonymi alkoholem po każdym pacjencie oraz w przypadku zmiany skanowanego ucha.
8. Podczas umieszczania sondy w uchu pacjenta pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności, gdyż stwarza to ryzyko
uszkodzenia ścianki przewodu słuchowego i/lub błony bębenkowej. Pamiętaj, aby przyciskając sondę do ucha
zewnętrznego pacjenta, nie zastosować nadmiernej siły.
9. W przypadku intensywnego użytkowania ekran urządzenia może się nagrzewać. W związku z powyższym nie należy
dotykać jego powierzchni dłużej niż 1 minutę.
10. Przypadkowe uszkodzenie lub nieprawidłowa obsługa mogą mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia. Aby uzyskać
porady, należy skontaktować się z dostawcą.
11. W przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzenia sondy, korzystanie z urządzenia jest zabronione.Należy
skontaktować się z dostawcą.
12. Jeżeli urządzenie zostało upuszczone, należy je zwrócić do dostawcy w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa.
13. Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu elektromedycznego
powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych punktach serwisowych. W
przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy dokonać szczegółowego opisu usterek i
skontaktować się z dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują usterki.
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14. W żadnym przypadku nie można rozmontowywać urządzenia Otoscan. Należy skontaktować się z dostawcą. Części
wewnątrz urządzenia Otoscan mogą być sprawdzane i serwisowane tylko przez upoważniony personel.
15. Zaleca się zainstalowanie urządzenia w otoczeniu o minimalnym wpływie elektryczności statycznej, np. przy
wykorzystaniu antystatycznego pokrycia podłóg.
16. Nie przechowuj ani nie korzystaj z urządzenia w temperaturze lub przy wilgotności przekraczającej wartości
wyszczególnione w części Dane techniczne, Przechowywanie i obsługa.
17. Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć wewnątrz urządzenia
może spowodować jego uszkodzenie, a także stwarzać ryzyko porażenia prądem użytkownika lub pacjenta.
18. Nie można używać aparatu w obecności środków łatwopalnych (gazów) lub w środowisku bogatym w tlen.
19. Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów w sposób inny niż opisany w sekcji
Przeznaczenie produktu w tym podręczniku.
20. Ze względów bezpieczeństwa i z powodu wpływu na kompatybilność elektromagnetyczną akcesoria podłączane do
gniazd sprzętu muszą być tego samego typu co akcesoria oryginalne.
21. Zalecamy, aby urządzenia nie ustawiać na innych urządzeniach ani w miejscach o słabej wentylacji, ponieważ może to
wpłynąć na wydajność urządzenia. W przypadku ustawienia na innym urządzeniu lub obok niego należy się upewnić, że
nie wpłynęło to na pracę urządzenia.
22. W przypadku wystąpienia silnego sygnału radiowego w sąsiedztwie urządzenia mogą pojawić się niepożądane
zakłócenia. Takie zakłócenia mogą negatywnie wpływać na działanie urządzenia. Pola o częstotliwościach radiowych
mogą być generowane przez różnego typu urządzenia elektryczne, np. telefony komórkowe. Zaleca się ograniczenie
używania urządzeń tego typu w sąsiedztwie urządzenia Otoscan.
Podobnie zaleca się, aby przyrząd nie był używany w pobliżu urządzeń wrażliwych na pola elektromagnetyczne.
23. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
24. Emisja fal o częstotliwościach radiowych przez urządzenie Otoscan jest niewielka i nie powinna zakłócać pracy
znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych. Jednak urządzenia lokalne w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia
Otoscan mogą funkcjonować nieprawidłowo lub w ogóle nie działać.
25.

Osoba montująca system elektryczny do zastosowań medycznych musi wziąć pod uwagę, że podłączenie
innego sprzętu, który nie spełnia tych samych norm bezpieczeństwa co ten produkt (np. komputera PC i/lub
drukarki), może doprowadzić do obniżenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa systemu. Sprzęt musi spełniać
wymagania normy UL/IEC 60950.

26.

Przy wybieraniu akcesoriów podłączanych do urządzenia, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
•

Użytkowanie podłączonego sprzętu w środowisku pacjenta

•

Dowód przeprowadzenia testów podłączonego sprzętu zgodnie z normami IEC60601-1 i/lub IEC60601-11 i UL60601-1 i CAN/CSA-C22.2 nr 601.1-90.

27. W celu zapewnienia zgodności z wymogami normy EN 60601-1-1 komputer i drukarka muszą zostać umieszczone poza
zasięgiem rąk klienta, tj. w odległości co najmniej 1,5 m/5 stóp.
28. Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu
organowi kraju lub państwa członkowskiego UE, w którym użytkownik i/lub pacjent mają siedzibę
29. Urządzenie można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z lokalnymi przepisami.
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15

Specyfikacje techniczne
Wymagania systemowe
•

Dostęp do internetu. Zalecana szybkość pobierania: 2 megabity

•

Znajdujący się w zestawie laptop o następujących specyfikacjach:

System operacyjny

Windows 10 Professional

Procesor graficzny

Oddzielna karta graficzna z przynajmniej 2 GB pamięci

Procesor

Przynajmniej Quad Core, z 8 układami logicznymi (wątkami)

Pamięć całkowita

Min. 8 GB

Wyświetlacz

Min. 13" i maks. 15" full HD (1920 x 1080), bez funkcji dotykowej

Adaptery Wi-Fi

Dual Band Wireless — b/g/n/ac

Dysk twardy

Dysk SSD min. 156 GB

Oznaczenie typu
Skaner Otoscan typu 1093 od Natus Medical Denmark ApS.

System skanowania
Tryby skanowania

- pierścień przewodu, z wykorzystaniem niebieskiej diody LED 360°
- małżowina uszna, z wykorzystaniem lasera liniowego
- pierścień jamy muszli, z wykorzystaniem niebieskiej diody LED 360°

Średnica dystalna sondy

3,20 mm (0,13 cala)

Długość sondy

30 mm (1,18 cala)

Dokładność

Co najmniej 80% obszaru powierzchni znajduje się w obrębie trójwymiarowej
tolerancji renderowania wynoszącej ±200 μm, co dotyczy skanowania
powierzchni zweryfikowanego artefaktu mechanicznego CMM, o krzywiznach
zbliżonych do kształtu ucha.

Ekran urządzenia
Rozmiar

4 cale

Typ

Kolorowy wyświetlacz TFT z podświetlaniem LED

Rozdzielczość

480 x 800 pikseli

Metoda wprowadzania danych

Dotyk pojemnościowy

Zasilanie skanera
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Moc wejściowa

5 V USB 3.0

Wtyczka USB

USB 3.0, typ A
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Przechowywanie i obsługa
Temperatura przechowywania

Od -20 do +60°C (od -4 do +140°F)

Wilgotność względna

< 90%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

Od 500 do 1060 hPa

Środowisko pracy
Temperatura

Od +10 do +30°C (od +50 do +86°F)

Wilgotność względna

Od 30 do 75%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

Od 600 do 1060 hPa

Zasadnicze parametry funkcjonalne
Otoscan nie ma zasadniczych parametrów funkcjonalnych.

Normy
Bezpieczeństwo pacjenta

IEC 60601-1:2005+A1:2012, typ BF.
Sonda skanera i obudowa.

15.1

Bezpieczeństwo lasera

Produkt zgodny z wymogami klasy 2 normy IEC 60825-1:2014.

Bezpieczeństwo lampy

IEC 62471:2006
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

EMC

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

Akcesoria
Akcesoria standardowe i opcjonalne mogą różnić się w zależności od kraju — należy się skonsultować z lokalnym
dystrybutorem.

Nazwa wyposażenia dodatkowego

Numer katalogowy

1093, kompletny zestaw szkoleniowy

8-61-20000

1093, wyposażenie dodatkowe statywu
skanera

8-61-20100

1093, wyposażenie dodatkowe zestawu
nagłownego HS3

8-61-22000

1093, laptop z preinstalowanym
oprogramowaniem

8-35-49800-XX

1093, ściereczki nasączone 70% alkoholem 8-62-48100
izopropylowym
Instrukcja obsługi
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15.2

Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
•

Urządzenie Otoscan jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych, w związku z czym wymaga
stosowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Z tego względu należy stosować się ściśle do instrukcji dotyczących
instalacji i eksploatacji zawartych w tym dokumencie.

•

Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące w zakresie wysokich częstotliwości (np. telefony komórkowe) mogą
zakłócać działanie urządzenia Otoscan.

IEC 60601-1-2:2014 oraz EN 60601-1-2:2015
Wskazówki i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Otoscan jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia Otoscan powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisja fal radiowych

Grupa 1

Otoscan używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi swoich

CISPR11

wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i prawdopodobnie nie
spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym znajdującym się w pobliżu.

Emisja fal radiowych

Klasa B

CISPR11

Urządzenie Otoscan może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w budynkach
mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci energetycznej
niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne IEC

Nie dotyczy

61000-3-2
Wahania napięcia/emisje

Nie dotyczy

migotania IEC 61000-3-3

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Otoscan jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia Otoscan powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
Wyładowanie

+/-8 kV (stykowe)

+/-8 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte

elektrostatyczne (ESD)

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

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

płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są

IEC 61000-4-2

+/-8 kV, +/-15 kV (przez powietrze) +/-8 kV, +/-15 kV (przez powietrze)

materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.
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Szybkozmienne zakłócenia

+/-2 kV dla przewodów zasilania

przejściowe

+/-1 kV dla przewodów wejścia i

IEC 61000-4-4

wyjścia

Brak odpowiednich portów

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska
handlowego lub szpitalnego.
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Skok napięcia

+/-1 kV (między przewodami)

IEC 61000-4-5

+/-2 kV (między przewodami a

Brak odpowiednich portów

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska
handlowego lub szpitalnego.

ziemią)
+/-2 kV DC (między przewodami
wejściowymi a ziemią)
+/-1 kV DC (między przewodami
wejściowymi a przewodami)
+/-2 kV (między przewodami
wejścia / wyjścia a ziemią)
Spadki napięcia, krótkie

0% U T; 0,5 cyklu

Brak odpowiednich portów

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przerwy i wahania napięcia na na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia

liniach wejściowych zasilania

270° i 315°

Otoscan wymaga jego ciągłej pracy nawet podczas

IEC 61000-4-11

0% U T; 1 cykl

przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się podłączenie

i

urządzenia Otoscan do zasilacza awaryjnego lub baterii.

70% U T; 25/30 cykli
Jednofazowy: na 0°
Przerwy napięcia na liniach

0% U T; 250/300 cykli

Brak odpowiednich portów

30 A/m

Brak odpowiednich portów, na

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci

które może to wpływać

energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach

wejściowych zasilania
IEC 61000-4-11
Pole magnetyczne o
częstotliwości sieci
energetycznej

właściwych dla typowych lokalizacji w środowisku

(50/60 Hz)

przemysłowym lub szpitalnym.

IEC 61000-4-8

W przypadku zaobserwowania negatywnego wpływu na
pomiary należy zmienić lokalizację Otoscan

U T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów używanych w środowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej
Otoscan jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia Otoscan powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
Przewodzone fale radiowe

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

pasma ISM

pasma ISM

Emitowane fale radiowe

3 V/m (profesjonalna opieka

10 V/m

IEC 61000-4-3

zdrowotna)
10 V/m (domowa opieka
zdrowotna)

Od 80 MHz do 2,7 GHz

Od 80 MHz do 2,7 GHz

Otometrics - Otoscan
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Pola zbliżeniowe z

27 V/m

komunikacji bezprzewodowej 386 MHz
w częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-3

27 V/m

Odległość pomiędzy częściami elektronicznymi Otoscan

386 MHz

a sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym

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

częstotliwości radiowe musi być większa niż 30 cm (11,8
cala).

Uwaga: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania
we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal
elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.

IEC 60601-1-2:2007 oraz EN 60601-1-2:2007
Wskazówki i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Otoscan jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia Otoscan powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisja fal radiowych

Grupa 1

Otoscan używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi swoich

CISPR11

wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i prawdopodobnie nie
spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym znajdującym się w pobliżu.

Emisja fal radiowych

Klasa B

CISPR11

Urządzenie Otoscan może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w budynkach
mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci energetycznej
niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne IEC

Zgodność

61000-3-2
Wahania napięcia/emisje

Zgodność

migotania IEC 61000-3-3

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Otoscan jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia Otoscan powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
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Wyładowanie
elektrostatyczne (ESD)

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-6 kV (stykowe) +/-2 kV, +/-4 kV, +/-6 kV (stykowe)
+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV (przez

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV (przez

powietrze)

powietrze)

Szybkozmienne zakłócenia

+/-2 kV dla przewodów zasilania

Brak odpowiednich portów

przejściowe

+/-1 kV dla przewodów wejścia i

IEC 61000-4-4

wyjścia

Skok napięcia

+/-1 kV (między przewodami)

IEC 61000-4-5

+/-2 kV (między przewodami a

IEC 61000-4-2

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte
płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są
materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.
Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska
handlowego lub szpitalnego.

Brak odpowiednich portów

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska
handlowego lub szpitalnego.

ziemią)
Spadki napięcia, krótkie

< 5% U T (> 95% spadek wartości

Brak odpowiednich portów

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przerwy i wahania napięcia na U T) przez 0,5 cyklu

handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia

liniach wejściowych zasilania

40% UT (60% spadek wartości U T)

Otoscan wymaga jego ciągłej pracy nawet podczas

IEC 61000-4-11

przez 5 cykli

przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się podłączenie

70% U T (30% spadek wartości U T)

urządzenia Otoscan do zasilacza awaryjnego lub baterii.

przez 25 cykli
< 5% U T (> 95% spadek wartości
U T) przez 5 s
Pole magnetyczne o

3 A/m

3 A/m

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci

częstotliwości sieci

energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach

energetycznej

właściwych dla typowych lokalizacji w środowisku

(50/60 Hz)

przemysłowym lub szpitalnym.

IEC 61000-4-8

W przypadku zaobserwowania negatywnego wpływu na
pomiary należy zmienić lokalizację Otoscan

U T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów, które NIE służą do podtrzymywania życia.
Otoscan jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia Otoscan powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

IEC 60601
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Przewodzone fale radiowe

3 V rms (sprzęt niepodtrzymujący

3 V rms

Przenośnego i ruchomego sprzętu komunikacyjnego

IEC 61000-4-6

życia)

od 150 kHz do 80 MHz

wykorzystującego częstotliwości radiowe należy używać

od 150 kHz do 80 MHz

w odległości od dowolnego elementu urządzenia
Otoscan — w tym również od jego kabli — nie mniejszej
niż zalecana odległość obliczana przy użyciu wzoru
odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość:
d = 1,2
d = 1,2

w przedziale od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3

w przedziale od 80 MHz do 2,5 GHz,

gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa

Emitowane fale radiowe

3 V/m (sprzęt niepodtrzymujący

3 V/m

IEC 61000-4-3

życia)

Od 80 MHz do 2,5 GHz

Od 80 MHz do 2,5 GHz

nadajnika w watach (W) podana przez producenta, a d
to zalecana odległość w metrach (m).
Zmierzone w terenie natężenie pola
elektromagnetycznego pochodzącego ze stacjonarnych
nadajników emitujących fale radiowe ipowinno być dla
każdego zakresu częstotliwości niższe niż poziom
zgodności. b
Zakłócenia mogą występować w pobliżu sprzętu
oznaczonego następującym symbolem:

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.
a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych) oraz naziemnych
radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska
elektromagnetycznego powstałego w wyniku stałych nadajników radiowych należy rozważyć przeprowadzenie badania pola elektromagnetycznego. Jeśli
zmierzone natężenie pola w lokalizacji użytkowania urządzenia Otoscan przekracza poziom zgodności stosowny dla fal o częstotliwości radiowej, należy
monitorować poprawność działania urządzenia Otoscan. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania, konieczne może okazać się zastosowanie
dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji urządzenia Otoscan.
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe a urządzeniem Otoscan
Urządzenie Otoscan jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach ze strony pola o częstotliwościach
radiowych. Nabywca lub użytkownik urządzenia Otoscan może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość
pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a urządzeniem Otoscan według
poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
Maksymalna znamionowa moc

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika

wyjściowa nadajnika
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 do 800 MHz

Od 800 MHz to 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

W

60

Otometrics - Otoscan

Instrukcja obsługi

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można określić,
korzystając ze wzoru odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez
producenta.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.
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Informacje dodatkowe
Najnowsza wersja Instrukcji obsługi dostępna jest na pulpicie Twojego komputera Otoscan.
W celu uzyskania informacji na temat aplikacji sieciowej Otocloud, zapoznaj się z instrukcją obsługi Otocloud.
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Producent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dania
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Odpowiedzialność producenta
Uważa się, że producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie sprzętu tylko
przy spełnieniu następujących warunków:
•

Wszelkie operacje dotyczące złożenia, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez
producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.

•

Instalacja elektryczna, do której podłączono sprzęt, spełnia wymagania norm EN oraz IEC.

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
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