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1

Inledning
Otoscan är en komplett lösning för öronskanning som erbjuder ett helt nytt, säkert och enkelt sätt att göra digitala
öronavtryck för gjutformar eller skräddarsydda apparater för användning i örat.
Systemet eliminerar kliniska bekymmer som annars kan kopplas till traditionella silikonavgjutningar, till exempel
patientrisk, obehag för patienten samt inkonsekventa utfall.
Det huvudsakliga syftet med Otoscan är att skapa digitala 3D-bilder av patientens hörselgång och ytteröra som sedan kan
användas för att tillverka skräddarsydda apparater som bärs i örat. Skanningsprogrammet omvandlar skanningarna till
bildfiler som kan användas vid 3D-modellering. Videootoskopifunktionen hjälper användaren att styra skanningen inuti
patientens öra. Se Användningsområde ► 5.

Skanner och programvara
Skannern används tillsammans med Otoscan Session Manager som installeras på en dedikerad dator.
Session Manager hanterar synkroniseringen av data med onlineprogrammet Otocloud där du kan visa, göra anteckningar i
och till sist skicka iväg patientskanningar i elektroniskt format för att göra anpassade beställningar hos tillverkare eller
gjutformslaboratorier.

1.1

Otoscan-systemet
Otoscan-systemet består av:
•

En dedikerad bärbar dator med förinstallerad Otoscan-programvara

•

En handskanner

•

En basstation för säker förvaring av skannern

•

Ett headset för målstyrning i örat och hörselgången under skanningen

•

Ett utbildningspaket för att träna på skanningstekniken. (Tillval)

Systemets enskilda delar beskrivs närmare i nedanstående avsnitt.

Fig. 1

Otoscan-utrustningen

A. Skannern i sin basstation
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B.

Headset
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1.2

Om den här användarhandboken
Läs användarhandboken
Läs denna användarhandbok innan du använder skannern på riktiga patienter.
Där så är relevant anges den procedur som ska följas i början av avsnittet, och en detaljerad beskrivning av de enskilda
stegen finns i avsnitten efter proceduren.
Kontakta Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) om du vill få en gratis utskriven kopia av
användardokumentationen.

Användning av rubrikerna Varning, Försiktigt och Anm.
Användarhandboken använder skyddsanvisningar på följande sätt för att uppmärksamma information om korrekt och säker
användning av enheten eller programvaran:

Varning • Anger att användaren eller patienten riskerar att dö eller drabbas av allvarliga skador.

Försiktig • Anger att användaren, patienten, själva enheten eller data riskerar att skadas.

Anm • Visar att du bör vara uppmärksam.

Hänvisningar till skärmkomponenter i denna användarhandbok
Menyer, ikoner och funktioner som går att välja visas i fetstil, som till exempel i:
”I detta exempel, som visar en pågående skanning, kommer reglaget att aktivera knappen Pausa.”

2

Användningsområde
Med Otoscan får du en förstorad bild som underlättar vid undersökning av den externa hörselgången och det tympaniska
membranet, och gör det också möjligt att belysa hörselgången.
Otoscan använder för att spela in och studera bildfiler som ger topologiska mått för den externa hörselgången.

2.1

Användningsanvisningar
Det huvudsakliga användningsområdet för skannern och Session Manager är att skapa digitala tredimensionella (3D) avtryck
(skanningar) av patientens öron (det ena eller båda öronen) i syfte att tillverka formgjutna insatser och skräddarsydda
hörapparater.
3D-avtrycket kan också användas för att tillverka skräddarsydda hörselskydd, hörselproppar eller öronproppar för simning.
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Det andra användningsområdet för produkten är videootoskopi. Videootoskopfunktionen är främst avsedd för att hjälpa
användaren att styra skanningen inuti patientens öra.

2.2

Fysisk användningsprincip
En ljusstråle från Otoscan-skannern tar formen av en blå ring eller linje som visas på hörselgångens eller ytterörats yta.
Denna projicering konverteras till 3D-koordinater med hjälp av ett avancerat kamerasystem.
En 3D-modell byggs upp genom att föra proben över örats ytor. Kamerasystemet gör också att operatören kan manövrera
proben inne i hörselgången med hjälp av en vit ljuskälla.
Användaren kan styra skannern direkt från dess inbyggda skärm.
Skannern är avsedd för kortvarigt bruk.

2.3

Avsedd användarprofil
Audiologer, audionomer, ÖNH-läkare och annan utbildad vårdpersonal.Observera att lokala föreskrifter kan definiera
videootoskopianvändare på annat sätt. Lokala bestämmelser måste alltid följas.

2.4

Avsedd patientpopulation
Otoscan är avsedd för användning på patienter som är 18 år eller äldre där det finns skäl för undersökning av den yttre
hörselgången.

2.5

Kroppsdel eller typ av vävnad som enheten används på eller samverkar
med
Den enda kroppsdel som berörs av skanningen är patientens ytteröra.

2.6

Kontraindikationer
Varning • Om patienten upplever avsevärt obehag under proceduren ska du avbryta processen.

Försiktig • Vi rekommenderar starkt att du utför en otoskopisk undersökning med ett traditionellt otoskop eller ett
videootoskop för att bedöma ytterörat innan en skanning genomförs.
- Inget eller mycket litet öronvax får förekomma, bara i en sådan omfattning att det inte kan störa skanningen.
- Om omfattande mängder öronvax förekommer ska du antingen inte skanna örat eller rengöra örat före skanningen.
- Kontrollera att det inte finns kvar vätska i patientens öra efter rengöring eller vaxborttagning.

Varning • Skanning ska inte utföras på patienter som uppvisar följande kontraindikationer:
- Om utsöndringar eller tecken på infektion syns i örat
- Om patienten nyligen har genomgått öronkirurgi
- Om hörselgången är ockluderad eller om öronvax förekommer i måttlig omfattning och som sannolikt kommer att
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störa skanningsprocessen
- Om patienten inte samarbetar
- Om patienten inte kan sitta still under skanningsprocessen på grund av denne inte kan styra
huvud och/eller kropp
- Om patientens anamnes beskriver krampanfall, migrän eller känslighet för ljusstrålar
- Om patienten upplever avsevärt obehag under proceduren

3

Uppackning
Paket 1: Bärbar dator

Fig. 2

Paket 2: Skanner och headset

Valfritt: Utbildningspaket

Otoscan-utrustningen och utbildningspaketet (tillval)

Packa upp datorn
•

Ta bort allt emballage och ta ut alla kablar och delar, inklusive instruktionsmaterialet.

•

Ha det medföljande informationsbladet till hands som referens. Användare kan vid ett senare tillfälle behöva en
beskrivning av hur man startar datorn och hittar den här användarhandboken.

Packa upp skannern, basstationen och headsetet

Anm • Ta försiktigt bort allt emballage – tänk på att skannerns probepropp är ömtålig!
Var särskilt försiktig när du tar bort tejpen som håller fast skannern i basstationen och när du hanterar skannern när
den har tagits loss.

•

När skannern inte används ska den alltid sitta i basstationen för att skydda probeproppen.

Otometrics - Otoscan
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Kontrollera om utrustningen har synliga skador

Försiktig • Kontrollera om utrustningen har synliga skador.
Om någon av delarna har skadats under transporten får du inte använda utrustningen. Kontakta leverantören och be
om hjälp.

Fig. 3

Låt alltid skannern sitta kvar i basstationen när den inte används för att se till att den inte kommer till skada.

Kontrollera följesedeln
•

Studera följesedeln och försäkra dig om att du har fått alla de delar och tillbehör du har beställt. Kontakta leverantören
om någonting saknas.

Spara emballaget för senare bruk
•

3.1

Spara allt emballage eftersom det är särskilt avsett för att skydda utrustningen mot transportskador, till exempel när
skannern ska skickas in för den årliga kalibreringskontrollen eller för service.

Förvara Otoscan-enheterna
Om du behöver förvara Otoscan-enheterna, följ dessa riktlinjer:
•

Förvara Otoscan och alla tillbehör i originalförpackningen så att utrustningen inte riskerar att skadas.

•

Förvara Otoscan och alla tillbehör i en torr omgivning. Se även Tekniska specifikationer ► 52.

4

Lära känna Otoscan

4.1

Otoscan-datorn
Datorn är avsedd för att enbart användas för Otoscan-processen. Den står för strömförsörjningen till skannern när den
används, och det installerade programmet Session Manager styr skannern och lagrar de data som inhämtas under
skanningsprocessen i en lokal databas.
När datorn är online synkroniseras den lokala patientdatabasen med en andra databas som ingår i onlineprogrammet
Otocloud.

8
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Installationsprocedur
1. Placera datorn på en lämplig plats. (Se nedan.)
2. Starta datorn: anslut den till ett vägguttag. (Se nedan.)

Konfigurera datorn
•

Placera datorn på ett lämpligt bord och se till att skannern får plats bredvid den. Kontrollera att datorns
ventilationsöppningar inte blockeras.

•

Överväg att placera datorskärmen så att även patienten kan se den, det ger honom/henne möjlighet att följa med i
skanningsprocessen.

Otoscan Session Manager och alla nödvändiga tillbehör har installerats på datorn redan på fabriken.
Datorn måste anslutas till ett kabelbaserat eller trådlöst nätverk innan den används. Se Ansluta till internet ► 9.
För att komma igång måste du ha ett användarnamn och lösenord. Detta får du av den lokala Otoscan-administratören.
Instruktioner för hur de olika delarna i Otoscan-programmet används finns i följande avsnitt:
•

Logga in i systemet ► 16.

•

Hantera patientposter ► 18.

•

Skanningssessionen ► 25.

•

Hantera patienter och skanningar i Otocloud ► 38.

Starta datorn
1. Anslut den externa strömförsörjningen till nätuttaget på datorn.
2. Anslut nätkontakten för den externa strömförsörjningen direkt till ett jordat vägguttag.

Batteridrift
Datorn kan vid behov köras på det inbyggda batteriet en kortare tid innan den måste anslutas till ett vägguttag för laddning.
Låt inte datorbatteriet laddas ur helt. Batteriet håller längre om det laddas innan fullständig urladdning.

Ytterligare instruktioner
Om du behöver ytterligare instruktioner för att ansluta datorn till ett vägguttag eller hur man använder datorn i allmänhet,
läs bruksanvisningen från datortillverkaren som medföljer datorn.

4.2

Ansluta till internet
Datorn kan anslutas till ett nätverk med en vanlig Ethernet-kabel eller trådlöst.

Ansluta till ett trådlöst nätverk (WiFi)
1. Du kan visa en lista över tillgängliga trådlösa nätverk genom att klicka på nätverksikonen i systemfältet nere till höger
på datorskärmen.
2. Leta rätt på det nätverk du vill ansluta till och klicka på namnet. Om det är ett nätverk du känner till och vill ansluta till
fortsättningsvis bör du även markera alternativet Anslut automatiskt. Klicka sedan på Anslut.
3. När du har klickat på Anslut kontrolleras säkerhetsinställningarna för det trådlösa nätverket. Du blir sedan ombedd att
ange säkerhetsnyckeln.
4. När du har angett säkerhetsnyckeln (lösenordet) för det trådlösa nätverket, klicka på Nästa.

Ansluta till ett kabelbaserat nätverk
1. Koppla in Ethernet-kabeln till nätverksuttaget på datorn.

Otometrics - Otoscan
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2. Nätverksanslutningen bör nu upprättas automatiskt.

Anm • Kontakta din nätverksadministratör om du behöver hjälp med att skapa eller hantera en nätverksanslutning.

4.3

Otoscan-basstationen

Fig. 4

Låt alltid skannern sitta kvar i basstationen när den inte används för att se till att den inte kommer till skada.

Basstationen är avsedd för säker förvaring av skannern när den inte används. Den bakre väggen på insidan av basstationen
har ett prickigt mönster. Före varje skanning används detta mönster för ett självtest av skannerns funktioner.

4.4

Skannern
Skannern är en avancerad enhet med inbyggda lasrar och kameror. Se Fysisk användningsprincip ► 6.
Patientens headset fungerar som referenspunkt för hela skanningsprocessen. Se Headsetet ► 15.
Under pågående skanning spårar de två kamerorna på var sida av proben hela tiden headsetets position i förhållande till de
3D-data som samlas in med skannern. Detta gör att systemet kan bygga upp en korrekt 3D-modell av hörselgången och
relevanta delar av ytterörat. Se Skannerns komponenter ► 11, Fig. 5 och Fig. 6.

Försiktig • Skannerns probepropp är ömtålig. Låt alltid skannern sitta kvar i basstationen när den inte används för
att se till att den inte kommer till skada.

4.4.1

Ansluta skannern
Varning • Otoscan-systemet måste alltid installeras i enlighet med instruktionerna i användarhandboken för Otoscan.

Skannern är färdigmonterad vid leverans, och du behöver bara ansluta kablarna.

10
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Försiktig • Använd endast den medföljande USB-kabeln för att ansluta skannern till datorn.

•

Anslut skannerns USB-kabel till en av datorns USB-portar (sitter på sidan).

Varning • Skannern får inte anslutas till någon annan dator än specialdatorn från Otometrics. Försök aldrig att
använda den tillsammans med andra program än Otoscan Session Manager, Otocloud och utbildningsprogrammet.

Placera basstationen och skannern bredvid datorn
•

4.4.2

Låt skannern sitta kvar i basstationen och placera dem på ett stabilt underlag bredvid datorn.
Välj en plats där du lätt kommer åt skannern när den sitter i sin basstation.
Se också till att du kan se datorskärmen ordentligt under pågående skanning. Detta är praktiskt när du pausar för att
bedöma den skannade bilden, om du föredrar att se bilden på en större skärm och när du slutför skanningssessionen.

Skannerns komponenter
De olika komponenterna i skannern som samverkar för att skapa 3D-skanningarna beskrivs nedan. De visas från probesidan
respektive sidan med skannerns pekskärm.

Otometrics - Otoscan
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Skannerns delar – sedda från probesidan
A. Spårningskameror
Kameror på båda sidor av proben identifierar
spårningsringen på det headset som patienten har på
sig. Kamerorna spårar skannerns position i förhållande
till patientens öra. Spårningsringen måste alltid befinna
sig inom kamerornas synfält för att skannern ska fungera
korrekt.
B.

Ringlaser
Skannar utåt från probeproppen (E i Fig. 6 ► 13).
Skannar hörselgången (i läget för Hörselgångsring) och
de krökta delarna av ytterörat som t.ex. helix,
öronmusslans sidoväggar och incisura intertragica (i läget
Ytteröraring).

C.

Linjelaser
Skannar i horisontell linje framför probeproppen (i läget
för Ytteröreledning), på liknande sätt som en
streckkodsläsare. Den används för att skanna ytterörats
planare områden, till exempel mitten av öronmusslan
och dess åsar.

Fig. 5
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Handskannern – sedd från probesidan.

D. Reglageknapp
Väljer den åtgärd som oftast kommer härnäst baserat på
enhetens aktuella status. Om mer än en åtgärd kan
utföras markeras den mest sannolika åtgärden på
skärmen. Reglaget används till exempel för att ställa in
djupmätaren och starta en skanning. Under en
pågående skanning kan du också trycka på reglaget för
att pausa skanningen.

Otometrics - Otoscan
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Skannerns delar (forts.) – sedda från sidan med pekskärmen
E. Probe
Proben är den del av skannern som förs in i hörselgången.
Den innehåller belysning, videootoskopkameran samt
ringlaserskannern. Den är ömtålig och kan gå sönder om
enheten inte placeras i basstationen när den inte används.
F. Statusindikator
Färgen på Otometrics-logotypen visar skannerns status.
Enheten är på och klar för användning när den lyser grönt.
Se Teckenförklaring: färger för statusindikator nedan.
G. Pekskärmen
Skärmen är en pekskärm. Det är den som framför allt
används för att styra skannern under processen och kan
användas i kombination med reglaget. Alla delar av
proceduren visas på skärmen, inklusive den skannade 3Dbilden, bilden från videootoskopet, djupvärden samt
meddelanden.

Fig. 6

Handskannern – sedd från sidan med pekskärmen

Teckenförklaring: färger för statusindikator

4.4.3

Grön:

Klar/standby

Blå:

Skannern är aktiv eller i skanningsläge, med aktiv headsetspårning

Gul:

Skannern är i skanningsläge, men spårningen har gått förlorad
Åtgärd krävs. Korrigera skannerns position i förhållande till spårningsringen.

Orange:

Djupvarning och någon form av fel.
Åtgärd krävs. Åtgärda felet.

Sätta på och stänga av skannern
Starta skannern
Datorn styr strömförsörjningen till skannern. Det innebär att skannern startas automatiskt när du startar en skanning från en
patientpost i Session Manager. Se Påbörja 3D-skanningen ► 25.
För att kunna starta Session Manager måste du ha ett registrerat användarnamn och ett lösenord. Se Logga in i systemet ►
16

Varning • Titta inte in i laserstrålen och rikta inte lasern mot någon annans ögon. Det kan skada ögonen.

Stänga av skannern
Skannern stängs automatiskt av strax efter att en skanningssession har avslutats.

Otometrics - Otoscan
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Anm • Om du råkar dra ut kontakten till skannern från datorn medan du använder den kommer skannern att stängas
av, men däremot inte skanningsprogrammet. Koppla in samma skanner igen och fortsätt skanningssessionen.

4.4.4

Använda reglaget och pekskärmen på Otoscan
Manövrering
Vi rekommenderar att skannern manövreras från pekskärmen och med reglaget.

Använda pekskärmen
Medan skanning pågår visas samma bild på skannerskärmen som på datorskärmen. Detta gör att du kan manövrera skannern
från dess pekskärm samtidigt som du fortfarande har möjlighet att studera datorskärmen för att få en större bild av en
pågående eller färdig skanning. Du kan vid behov också göra inställningar för skannern på datorn genom att använda dess
mus eller pekplatta.

Försiktig • Pekskärmen på Otoscan kan bli varm vid flitig användning. Vidrör därför inte skärmens yta längre än en
minut.

Använda reglaget
Otoscan-reglaget sitter på enhetens handtag. Se punkt D i Skannerns komponenter ► 11. Användaren kan använda
reglaget för att starta eller pausa skanningen och för att gå vidare till nästa steg i skanningsprocessen. När du trycker på
reglaget väljs alltid den knapp som visas på pekskärmen. Om det finns flera knappar att välja på kommer den knapp som ska
väljas härnäst att vara markerad på skärmen. För det mesta kan du bara välja den knapp som är markerad på skärmen och
därigenom genomföra skanningsproceduren på vanligt sätt.
I exemplet i Fig. 7, som visar en pågående skanning, kommer reglaget att aktivera knappen Pausa.

Fig. 7
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En pågående skanning. Knappen Pausa är det enda alternativ som är tillgängligt i detta läge.
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4.5

Tillbehör
Packa upp tillbehören
Packa upp headsetet och eventuellt också utbildningspaketet (tillval) och placera dem bredvid skannern.

4.5.1

Headsetet
Headsetet ska placeras på patientens huvud innan skanningen
påbörjas. Detta är grundläggande för hela skanningsprocessen
eftersom headsetets spårningsring fungerar som
referenspunkt för de två kamerorna på skannern, och det är
dessa som spårar örats exakta position under skanningen.
För att skanningen ska bli bra är det mycket viktigt att
headsetet sitter korrekt och att det stannar kvar på plats
under hela proceduren. Se Placera headsetet ► 23.
För att göra det enklare att placera headsetet rätt är det
konstruerat för att skanna ett öra. När du (om så är
tillämpligt) ska skanna det andra örat måste du först flytta
headsetet så att detta öra blir det nya målet. Detta
tillvägagångssätt har visat sig vara bästa sättet för att uppnå
bästa möjliga effektivitet och precision för bägge
skanningarna.
Fig. 8

4.5.2

Headsetet med spårningsringen korrekt centrerad över örat

Utbildningspaket
Ett ställ för träningsörat med en fast monterad ring från ett headset samt två utbytbara öronmodeller finns tillgängliga som
ett tillbehör för utbildningsändamål.
Om utbildningspaketet ingick i din beställning, placera dess delar på en lämplig plats för utbildningen, till exempel bredvid
skannern.
I kombination med den medföljande utbildningsprogramvaran som finns på skrivbordet på Otoscan-datorn erbjuder
träningsöronen en säker och praktisk möjlighet att experimentera med skannern till dess att du känner att du är
tillräckligt skicklig för att kunna använda den på riktigt.

4.5.3

Träna på att använda Otoscan
Utbildningar i Otoscan anordnas för att se till att användarna snabbt kan lära sig att använda utrustningen på ett säkert och
effektivt sätt.
Kontakta din leverantör för att få information om tillgängliga utbildningar i ert område.

Otometrics - Otoscan
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5

Logga in i systemet
Användar-ID och lösenord
Alla Otoscan-användare måste ha ett användar-ID (användarens e-postadress) och ett lösenord för att få åtkomst till Otoscan
Session Manager och onlineprogrammet Otocloud. Otocloud kan nås på två sätt: antingen via Session Manager på Otoscandatorn eller via den separata Otocloud-inloggningen på vilken dator som helst som har internetåtkomst. Mer information
finns i användarhandboken för Otocloud.
Till att börja med får den primära administratören för en klinik ett e-postmeddelande med instruktioner för hur man loggar
in till Session Manager och Otocloud. Den primära administratören kan sedan lägga till flera användare som behöver ha
tillgång till programmet.

5.1

Inloggning
Första inloggningstillfället
Otoscan-administratörerna kan skapa användare i onlineprogrammet Otocloud.
Varje ny användare som lagts upp av administratören får ett e-postmeddelande med användarnamn och lösenord för
OtoscanSession Manager och Otocloud.
Gör så här för att logga in:

Starta datorn och Otoscan-programmet
1. Tryck på strömbrytaren på datorn för att slå på den.
2. Klicka på ikonen Otoscan på datorns skrivbord.

Vänta medan systemet söker efter ny programvara
När du startar Session Manager söker programmet först efter nya uppdateringar. Om en uppdatering finns tillgänglig
rekommenderar vi att du låter systemet installera den. Om meddelandet om en uppdatering kommer olägligt kan du
hoppa över uppdateringen, men inte hur många gånger som helst. Systemet kan fortfarande användas i offlineläge fram till
dess att programmet har uppdaterats.
Om uppdateringen är nödvändig för att programmet ska fungera korrekt kommer du inte att kunna hoppa över den.
•

Starta uppdateringen genom att klicka på knappen Uppdatera.

Uppdatering tillgänglig för
Otoscan Session Manager
•

16

Logga helt enkelt in på systemet om du vill hoppa över uppdateringen.
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Logga in till systemet
Du blir ombedd att ange användarnamn och lösenord:
•

Ange det användarnamn och lösenord som du har fått från Otoscan-administratören
vid din klinik.

•

Klicka på Logga in.

Anm • Om du inte använder datorn på 20 minuter blir du automatiskt utloggad.

Information om hur du loggar ut och avslutar när du är färdig finns i Utloggning ► 40.

Glömt lösenord
Om du har glömt lösenord, gör så här:
•

5.2

Klicka på länken nedanför knappen Logga in: Glömt lösenord
Du dirigeras om till ett annat fönster där du får ange din e-postadress.
Du får sedan ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du återställer lösenordet och skapar ett nytt.

Översikt över Otoscan-programmet
Session Manager innehåller en patientdatabas som öppnas automatiskt när du startar Session Manager. Det är här man
skapar och uppdaterar patientdata. Se Hantera patientposter ► 18.
Skannern kan bara startas inifrån en patientpost. Under en pågående skanning kan du styra skannern direkt från dess
inbyggda pekskärm. Se Skanningssessionen ► 25.

5.3

Översikt av Otocloud
Otocloud är onlinedelen av Otoscan. Den används för att överföra skanningar och bilder till hörapparatstillverkare och
gjutformslaboratorier i samband med beställning av hörapparater.
Otocloud kan nås på två sätt: antingen via Session Manager på Otoscan-datorn eller via den separata Otocloud-inloggningen
på vilken dator som helst som har internetåtkomst. Mer information finns i användarhandboken för Otocloud.
När Otoscan-datorn är online och en användare är inloggad kommer programmet att hålla patientposten i den lokala
databasen på datorn synkroniserad med motsvarande dataposter i Otocloud.
Medan du arbetar i Otocloud på Otoscan-datorn förblir Session Manager öppen i bakgrunden.
•

För att växla mellan Otocloud och Session Manager: tryck på tangenterna Alt + Tabb på tangentbordet.

•

Du kan också klicka på relevant ikon, det vill säga ikonen Otoscan eller
webbläsarikonen i aktivitetsfältet längst ned på datorskärmen.

eller

Om du låter Session Manager vara oanvänd i bakgrunden i 20 minuter blir du automatiskt utloggad. Detta sker för att
minimera risken för obehörig dataåtkomst.
Mer information finns i Hantera patienter och skanningar i Otocloud ► 38 och användarhandboken för Otocloud.
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6

Hantera patientposter
Alla patientdata och sparade skanningar sparas synkroniserat i Otoscan Session Manager och Otocloud så att de alltid är
identiska.
Du bör alltid kontrollera om en patient redan finns i databasen innan du försöker skapa en ny patientpost.
Denna beskrivning gäller Session Manager. Information om hur du arbetar med patientposter i Otocloud finns i Otocloudanvändarhandboken.

Öppna eller lägga till en patientpost i Session Manager
•

Se Öppna en patientpost ► 18.

•

Saknas en post för aktuell patient, skapa en ny. Se Skapa en ny patientpost ► 20.

Information om hur du arbetar med patientposter i Otocloud finns i Otocloud-användarhandboken.

Fler alternativ

6.1

•

Redigera en patientpost ► 19.

•

Radera en patientpost ► 20.

Öppna en patientpost
När du startar Session Manager visas Patientlista.
För att söka reda på en befintlig patientpost i Patientlista kan du antingen använda sökfiltren eller sortera listan med hjälp
av kolumnrubrikerna.

Använda filter för att söka efter en patient
1. Om patientlistan är lång kan filtren i den vänstra panelen ovanför listan användas för att söka efter patienten:
A. Ange patientens namn, ID, födelsedatum eller
datum för senaste aktivitet i relevanta fält. Listan
blir kortare allt eftersom du skriver.
B. Om du behöver återställa filtret för att göra en
ny sökning, klicka på knappen Rensa filter.

Fig. 9
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Patientlistan
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C. När du hittat patienten, klicka på patientens namn
i Patientens namn kolumnen för att öppna
posten.

Fig. 10

Exempel: Lista sorterad genom att du börjar skriva patientens efternamn i Patientens namn fältet
(A i Fig. 9 ► 18).

Använda kolumnrubriker för att sortera listan över patientposter
Du kan klicka på en av kolumnrubrikerna för att sortera listan efter denna kolumn:
• När du klickar på en kolumnrubrik för första gången sorteras listan i stigande ordning.
•

Klicka på kolumnrubriken igen för att vända på sorteringsordningen.

En grön pil bredvid kolumnamnet visar att kolumnen används för sortering. Om pilen pekar uppåt är kolumnen sorterad i
stigande ordning, om den pekar nedåt är den sorterad i fallande ordning.

Redigera en patientpost
Om du behöver ändra en patientpost:
1. Öppna relevant patientpost från Patientlista.
2. Klicka på ikonen Penna längst upp till vänster.

A. Ikonen Penna.
Fig. 11

Ikonen Penna som finns längst upp till vänster, bredvid patientens namn.

3. Gör nödvändiga ändringar.
4. Klicka på Spara för att spara ändringarna eller på Avbryt för att stänga dialogrutan utan att göra några
ändringar.
Du kommer nu tillbaka till patientpostfönstret.

Otometrics - Otoscan
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Om det finns mer än en skanning för ett öra kan du
hitta övriga skanningar via listrutan längst upp i varje
ruta.
A. Lista över skanningar för vänster öra.
B. Lista över skanningar för höger öra.
C. Återgå till Patientlista genom att klicka på
< Patientlista.

Fig. 12

Fönstret med patientposter. I det här exemplet har en skanning av varje öra gjorts vid ett tidigare tillfälle.
Nya skanningar kommer inte att skriva över äldre skanningar.

Stänga en patientpost
•

Om du vill stänga en patientpost och återgå till patientlistan, klicka på knappen < Patientlista längst upp till vänster på
patientposten.

Radera en patientpost
Det går inte att radera en patientpost när den väl har skapats.
Om en patientpost innehåller data som behöver redigeras, använd alternativet Redigera en patientpost ► 19 som
beskrivits ovan.

6.2

Skapa en ny patientpost
Om en post för patienten inte finns i systemet måste du skapa en ny post i Session Manager (eller i Otocloud) innan du
skannar patienten.
Lägga till en ny patient i Session Manager:
1. Öppna Patientlista och klicka på knappen Lägg till patient i åtgärdsfältet längst upp i arbetsytan.

Fig. 13
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Dialogrutan Lägg till patient.
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2. Ange all relevant patientinformation.
Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*). De är:
•

Patientens efternamn. Krävs om Patientens ID inte har angetts.

•

Patientens förnamn. Krävs om Patientens ID inte har angetts.

•

Födelsedatum: Patientens födelsedatum. Obligatoriskt.

•

Patientens ID: Patientens ID. Krävs om namn inte har angetts.

•

Patientens Kön.

3. När du har angett alla obligatoriska uppgifter om patienten, klicka på Spara.
En ny patientpost skapas nu i Session Manager. Det är här patientdata och skanningar för den nya patienten lagras för
att senare kunna visas eller redigeras.
•

Om du vill stänga dialogrutan utan att lägga till en ny patient, klicka på Avbryt.

Instruktioner för hur du lägger till en patientpost i Otocloud-databasen finns i användarhandboken för Otocloud.

7

Förbereda patienten för skanning
Procedur
1. Utföra otoskopi och rengöra hörselgången ► 21.
2. Instruera patienten ► 23.
3. Placera headsetet ► 23.
4. Positionera patienten ► 24.

7.1

Utföra otoskopi och rengöra hörselgången
I denna användarhandbok använts termer för ytterörats delar i enlighet med vad som framgår av Fig. 14 ► 22.
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Fig. 14

Ytterörat

Innan du skannar en patient ska du genomföra en otoskopiundersökning med ett vanligt otoskop eller ett videootoskop för
att avgöra om det föreligger kontraindikationer:
1. Undersök patientens hörselgångar för att avgöra om skanningen är säker och tillrådlig.
En liten mängd öronvax påverkar inte skanningen förutsatt att vaxet inte delvis skymmer hörselgången eller förändrar
hörselgångsväggarnas form. Om olja eller vax överförs till proben kan det leda till störningar i 3D-bilden, och det kan
också bli svårt att se in i hörselgången med skannern.
2. Rengör vid behov patientens öron med en bomullstopp doppad i 70 % isopropylalkohol för att avlägsna löst sittande
olja och vax från hörselgången innan skanningen påbörjas.
Annat i örat, till exempel hår och exostoser, har en minimal inverkan, och det går bra att genomföra ett skanningsförsök.
Även patienter med läkt kirurgiskt öra kan skannas på ett säkert sätt.

Varning • Om patienten upplever avsevärt obehag under proceduren ska du avbryta processen.

Försiktig • Vi rekommenderar starkt att du utför en otoskopisk undersökning med ett traditionellt otoskop eller ett
videootoskop för att bedöma ytterörat innan en skanning genomförs.
- Inget eller mycket litet öronvax får förekomma, bara i en sådan omfattning att det inte kan störa skanningen.
- Om omfattande mängder öronvax förekommer ska du antingen inte skanna örat eller rengöra örat före skanningen.
- Kontrollera att det inte finns kvar vätska i patientens öra efter rengöring eller vaxborttagning.

Varning • Skanning ska inte utföras på patienter som uppvisar följande kontraindikationer:
- Om utsöndringar eller tecken på infektion syns i örat
- Om patienten nyligen har genomgått öronkirurgi
- Om hörselgången är ockluderad eller om öronvax förekommer i måttlig omfattning och som sannolikt kommer att
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störa skanningsprocessen
- Om patienten inte samarbetar
- Om patienten inte kan sitta still under skanningsprocessen på grund av denne inte kan styra
huvud och/eller kropp
- Om patientens anamnes beskriver krampanfall, migrän eller känslighet för ljusstrålar
- Om patienten upplever avsevärt obehag under proceduren

7.2

Instruera patienten
Det är mycket viktigt att patienten inte rör på sig under skanningen. Om patienten rör för mycket på sig kan detta leda till
att skanningen blir felaktig. Små rörelser påverkar inte skanningen.
Informera patienten omsorgsfullt så att han eller hon samarbetar till fullo.
•

•

7.3

Ägna en del tid åt att instruera patienten. Viktiga ämnen att ta upp kan vara följande:
–

en kort beskrivning av processen

–

ungefär hur lång tid skanningen tar per öra

–

en förklaring av varför det är viktigt att headsetet sitter kvar på sin ursprungliga plats

–

att patienten ska röra sig så lite som möjligt under skanningen

–

att det är viktigt att patienten inte pratar eller gäspar under skanningen.

Be patienten att försöka förvarna om oundvikliga rörelser – till exempel om man känner behov av att nysa.

Placera headsetet
Headsetet ska placeras på patientens huvud innan skanningen påbörjas. Detta är grundläggande för hela skanningsprocessen
eftersom headsetets spårningsring fungerar som referenspunkt för de två kamerorna på skannern, och det är dessa som
spårar örats exakta position under skanningen.
Headsetet måste placeras korrekt på patientens huvud (Fig. 15).
•

Kontrollera att örat är beläget ungefär i mitten av spårningsringen, att alla delar av ytterörat går fria från ringen och att
varken hår eller andra hinder täcker ringens punktmönster.
Om ytterörat är för stort för att få plats i spårningsringen kan ringen justeras så att den täcker öronsnibben, förutsatt att
ytterörats naturliga form inte förändras.

•

För bästa möjliga passform, låt huvudremsdynan vila mot ovansidan av patientens huvud. Använd gångjärnen ovanför
spårningsringen för att justera ringen så att den sitter så nära huvudet som möjligt utan att faktiskt vidröra det. Om
ringen befinner sig för långt från huvudet kommer detta att begränsa probedjupet i hörselgången. Om ringen vidrör
huvudet är det lätt att den flyttar sig om patienten pratar eller sväljer.
Headsetet får inte knuffas till eller flyttas när skanningen väl har påbörjats.

Otometrics - Otoscan
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Fig. 15

Korrekt placerat headset

Fel: Trycker mot ytterörat, vilket
förvanskar örats form.
Fig. 16

7.4

Fel: Hår är i vägen. Punktmönstret måste vara
fullständigt synligt under skanningen.

Exempel på felaktig placering av headset

Positionera patienten
För att skanningen ska kunna utföras på ett säkert och bekvämt sätt måste det öra som ska skannas vara lättillgängligt, och
åtkomsten till örat får inte försvåras av hinder i närheten av patienten eller på golvet eller av att patienten är olämpligt
placerad.
1. Kontrollera arbetsplatsen avseende tänkbara hinder som ska avlägsnas innan skanningen påbörjas.
2. Placera patienten så att du bekvämt kan komma åt det öra som ska skannas. Du måste i synnerhet se till att patientens
axel inte är i vägen för skannern och dess kabel. Det enklaste är oftast att vrida patientens huvud mot den motsatta
axeln och vinkla hjässan något bort från dig.
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8

Skanningssessionen
Proceduren visar de vanligaste stegen i en skanningssession. Du hittar detaljerade beskrivningar av de enskilda stegen i
nedanstående avsnitt.

Procedur

Försiktig • Innan du skannar patientens öra, se till att du först har rengjort skannerns probepropp och kontrollerat
headsetets placering.

1. Kontrollera att den aktuella patientens post visas på datorskärmen. Se Hantera patientposter ► 18.
2. Välj Börja skanna. Se Påbörja 3D-skanningen ► 25.
3. Vänta på att skannerns självtest slutförs. Se Påbörja 3D-skanningen ► 25.
4. Välj det öra som ska skannas. Se Välja öra att skanna ► 26.
5. Ställ in djupmätaren. Se Ställa in djupmätaren ► 27.
6. Skanna hörselgången (läget för Hörselgångsring). Se Skanna hörselgången ► 29.
7. Pausa skanningen för att granska resultaten. Se Granska en pågående skanning ► 32.
8. Skanna relevanta delar av ytterörat (läget för Ytteröreledning). Se Skanna plana ytor i läget för Ytteröreledning ► 33.
9. Pausa skanningen för att granska resultaten. Se Granska en pågående skanning ► 32.
10. Skanna de krökta delarna av ytterörat (läget för Ytteröraring). Se Skanna krökta ytor i öronmusslan med läget för
ytteröraring ► 34.
11. Granska och spara skanningen. Se Spara skanningen ► 34.
12. Markera vid behov horisontalplanet. Se Markera horisontellt ► 35.
13. Skanna (om relevant) det andra örat. Rengör först proben. Se Välja det andra örat ► 36.
14. Rengör skannern och placera den i basstationen. Se Avsluta skanningssessionen ► 37.

8.1

Påbörja 3D-skanningen
Kontrollera att skannern är ansluten till den bärbara datorn. Se Ansluta skannern ► 10. Skannern aktiveras när du startar
skanningsproceduren från en patientpost.

Varning • Titta inte in i laserstrålen och rikta inte lasern mot någon annans ögon. Det kan skada ögonen.

Innan du startar skanningen
Denna procedur förutsätter att:
•

du redan har öppnat relevant patientpost från patientlistan. Se Öppna en patientpost ► 18.

•

du har undersökt och instruerat patienten, satt på patienten headsetet och placerat patienten i korrekt position. Se
Förbereda patienten för skanning ► 21.
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Påbörja skanningen
A. Gå till patientposten och klicka på Börja skanna uppe till mitten på skärmen. Skannern startar och ett nytt fönster
öppnas.

Fig. 17

En patientpost som i detta exempel innehåller en tidigare skanning för båda öronen.
Knappen Börja skanna (A) visas i åtgärdsfältet nära skärmens övre del.

Skannerstart och självtest
Före varje skanning utför skannern ett självtest medan den sitter kvar i basstationen. Ett meddelande på skärmen
informerar om vad som händer:

Självtest av skanner pågår ...
Låt skannern sitta i basstationen.
Om skannern inte godkänns vid självtestet visas ett felmeddelande på skärmen. Rengör i så fall probeproppen med
tvättsprit. Placera skannern i basstationen så att testet kan utföras igen. Innan du gör ett nytt försök att kontrollera
skannern, se till att den är korrekt placerad i basstationen.

8.2

Välja öra att skanna
På skärmen visas en bildruta för vänster och höger öra. När du påbörjar en ny session visas teckningar av vänster och höger
öra i rutorna. När du har skannat ett öra visas skanningen i relevant ruta och kan sedan hanteras på olika sätt.
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Fig. 18

Välj det öra du vill börja med.

•

På datorn: klicka i rutan för vänster (V) eller höger (H) öra för att starta skanningen.

•

På skannerns pekskärm: klicka i rutan för vänster (V) eller höger (H) öra.
(Om du råkar välja fel öra kan du flytta skanningen till det andra örat efter slutförd skanning.)

På skärmen visas nu vyn Ställ in djupmätare. Se Fig. 21 ► 29.

8.3

Ställa in djupmätaren
Det första steget i skanningsproceduren är att ställa in djupmätaren. Detta görs för att skapa en referenspunkt – en
nollpunkt – som används för att avgöra vid vilket djup i hörselgången som proben befinner sig under skanningen. Det är
mycket viktigt att detta görs på rätt sätt för att skanningen ska kunna utföras på ett korrekt och säkert sätt. Det är därför av
största vikt att du är observant på följande varningar och försiktighetsuppmaningar:

Försiktig • Kontrollera alltid proben noga före användning, och om tecken på skador syns på proben eller om
funktionsfel föreligger ska den inte användas. Kontakta din leverantör och be om hjälp.

Försiktig • För att förhindra korskontaminering eller återinfektion ska proben rengöras och desinficeras med
torkdukar fuktade med tvättsprit mellan patienter och mellan skanningar av patientens öron.

Varning • Var försiktig när du för in proben i patientens öra eftersom det finns risk att skada väggarna i hörselgången
och/eller det tympaniska membranet. Tryck inte proben för hårt mot ytterörat.

Anm • Räta inte ut örat någon gång medan skanningen pågår, detta gäller även när djupmätaren ställs in. Det är
också viktigt att patienten inte rör på käken. Detta innefattar att prata, skratta, le och andra rörelser som kan ändra
hörselgångens form.
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Ta stöd med skannern
Skannern är konstruerad för att användas med en hand, men för att göra skanningen mer precis, vara mindre påfrestande
för handen och säkerställa patientens säkerhet, ska du ta stöd på rätt sätt.
Håll skannern med din dominanta hand. Placera pekfingret på din fria hand mot patientens hals eller käke, och vila sedan
skannern mot tummen på stödhanden så som du kan se i Fig. 19 ► 28. Var försiktig så att fingrarna inte kommer i vägen för
spårningsringen eller spårningskamerorna.

Fig. 19

Rätt stöd när skannern används

Fig. 20

Placering av skannerproben vid inställning av
nollpunkten.

Ställa in djupmätarens nollpunkt
•

Vidrör försiktigt den plana delen av öronmusslan i närheten av öppningen till hörselgången med probeproppen så som
visas i Fig. 20 och Fig. 21. Tryck sedan på reglaget på handskannern. Den här åtgärden markerar en
användarspecificerad referenspunkt, en nollpunkt.
Så snart du har gjort detta startar skanningsprocessen automatiskt. När probeproppen förs in i hörselgången visar
djupmätaren aktuellt uppskattat djup. Djupvärdet anger hur långt proben har förts in i hörselgången baserat på en
beräkning av hur långt proben sträcker sig bortom den användarspecificerade nollpunkten. Ett visuellt och hörbart
larm avges om det avlästa djupet överskrider det som rekommenderas av Otometrics. Rekommendationerna utgår från
ett genomsnittligt öra hos en vuxen och tar hänsyn till kön. Se Skanna hörselgången ► 29.
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Ikonen för Headset ej identifierat
visas till vänster på skärmen. Den
försvinner så snart skannern kommer
inom räckhåll för spårningsringen och
identifierar den.

Fig. 21

Ställ in djupmätaren.

Varning • Användaren bär det fulla ansvaret för att markera korrekt referenspunkt och hålla probens ände på ett
säkert avstånd från det tympaniska membranet. Djupmåttet och varningen som visas på skärmen bygger på den
nollreferenspunkt som användaren själv definierar och de genomsnittliga hörselgångslängder som rekommenderas av
Otometrics. Denna information är endast vägledande. Djupmåttet och djupvarningen anger INTE det faktiska säkra
skanningsdjupet för patientens hörselgång.

8.4

Skanna hörselgången
När djupmätaren har ställts in kommer skannern automatiskt att börja skanna i läget för Hörselgångsring. I detta läge
används ringlasern för att genomföra en skanning av hörselgången.

Procedur
•

Ta stöd på lämpligt sätt och för långsamt in probeproppen samtidigt som du övervakar skanningsförloppet på
skannerskärmen. De komponenter du ser på skärmen under pågående skanning förklaras närmare nedan
med hänvisningar till Fig. 22 Den direktsända skanningsbilden i läget för Hörselgångsring ► 30.

•

Tryck när så är lämpligt på skannerns reglage eller tryck på knappen Pausa på pekskärmen för att pausa
skanningen och utvärdera resultatet. Se Granska en pågående skanning ► 32.

Direktsänd skanning
För att ge dig full kontroll över processen visas tre direktsända bilder samtidigt på skärmen. Alla uppdateras samtidigt och
visar olika vinklar av den pågående skanningen.
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A. Djupmätaren
B. Vyn för videootoskopi
C. Den framväxande 3D-skanningen

Fig. 22

Den direktsända skanningsbilden i läget för Hörselgångsring

A. Djupmätaren
Till vänster på skanningsskärmen ser du djupmätaren för hörselgången. Djupmätaren visar det uppskattade djupet för
probeproppens läge i hörselgången. Mätaren varnar dig om probeproppen kommer så nära tympaniska membranet att det
bedöms vara osäkert.
En vit prick på djupmätaren visar den aktuella placeringen för probeproppen, och den djupaste placeringen under
pågående skanning markeras av en svart punkt.
Införingsdjupet för probeproppen markeras genom färgkodning:
Grön: Probeproppen befinner sig inom målintervallet (man: 16–18 mm; kvinna: 14–16 mm)
Blå:
Röd:

Visar på ett grunt läge för probeproppen (man: 0–15 mm; kvinna: 0–13 mm)

Varning • RÖD innebär att proben befinner sig för långt in i hörselgången!
Om du når det röda området kommer också hela skärmen att visas med en röd ram – en mycket tydlig
varningssignal.
Samtidigt hörs även en larmsignal. Larmsignalen börjar ljuda 2 mm in i zonen för djupvarning.
För en man börjar den röda färgen vid 19 mm, men larmsignalen börjar inte ljuda förrän vid 21 mm.
För en kvinna börjar den röda färgen vid 17 mm, men larmsignalen börjar inte ljuda förrän vid 19 mm.
Om detta händer, flytta omedelbart proben för att säkerställa ett säkert djupläge i patientens hörselgång!

B. Skärmobjektet för videootoskopi
En direktsänd otoskopisk bild som visar hörselgången visas till höger om djupmätaren. Linjerna med olika färger i bilden
från videootoskopin kallas för datainsamlingsledningar och markerar de ytor som registreras under skanningen. Linjen kan
vara blå, grön eller röd, och färgen förändras baserat på införingsdjupet och i takt med färgmarkeringen på djupmätaren.
Den blå linjen anger ett grunt djup, den gröna anger måldjupet och den röda visar för stort djup.
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Fig. 23

I bilden från otoskopin till höger om djupmätaren, markeras den del av hörselgången som just nu skannas av en
klarblå linje.
Längre till höger visas den framväxande 3D-skanningen. Probeproppen syns i bildens nedre del, och bakom den
följer vita och grå skuggor som markerar det område som just har skannats.

C. Den framväxande 3D-skanningen
Till höger på skärmen ser du den skannade 3D-bilden av örat växa fram allt eftersom skanningen fortlöper. Den släta blå
ytan visar de delar som redan har skannats. Den datainsamlingsledning som visas på bilden från videootoskopin syns också
här som en vit kurva och visas tillsammans med en svag grå bild från skannerproben. Bakom det område som skannas ser du
också släpskuggor som markerar det nyligen skannade området.
De delar av skanningen som ännu inte är färdiga markeras med en färgad kant:
•

Luckor som är så små att de inte behöver skannas ytterligare markeras med en svart kantlinje.

•

Stora luckor som måste åtgärdas innan skanningen är färdig markeras med en gul kantlinje.

Fig. 24 ► 31 och Fig. 25 ► 32 visar två skanningar i läget Pausa. Luckor markeras med svarta och gula konturer.

Fig. 24
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Mindre luckor som inte kräver ytterligare skanning visas med en svart kantlinje.
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Fig. 25

Stora luckor som kräver ytterligare skanning visas med en gul kantlinje.

Rekommenderad ordning för skanning av hörselgången
Vi rekommenderar att du försöker skanna botten av hörselgången i ett svep och sedan ovansidan av hörselgången under
nästa svep. Studera sedan 3D-bilden för att hitta luckor som behöver fyllas i genom ytterligare skanning. Var särskilt
uppmärksam på hörselgångens bakre vägg eftersom den kan vara besvärlig att skanna. Gör färdigt skanningen av
hörselgången innan du fortsätter med att skanna ytterörat.

8.5

Granska en pågående skanning
Under en pågående skanning kan bara knappen Pausa användas.
•

Om du vill granska en pågående skanning, tryck på reglaget för att välja Pausa innan du tar bort skannern från örat (så
att du inte råkar rikta den mot ögat) och ta sedan ut skannern från hörselgången.

På skärmen visas nu aktuell 3D-skanning till höger och vilka ytterligare steg som kan utföras till vänster.

Bedöma skanningen
3D-modellen kan roteras i flera visningsplan för att det ska gå att bedöma den preliminära skanningen på bästa sätt.
•

Använd pilarna på skannerns pekskärm för att rotera skanningen så att du kan studera den.

Du kan också visa bilden på datorskärmen. Här kan du använda musen på två sätt:
•

Om du vill vrida bilden stegvis åt ett visst håll, klicka upprepade gånger vid den Pil-symbol som pekar åt önskat håll.

•

Håll ned vänster musknapp i mitten av 3D-bilden och dra musen åt önskat håll för att rotera bilden i valfri riktning.

För att skapa ett korrekt digitalt 3D-avtryck bör de luckor som är markerade med en gul kontur skannas på nytt för att se om
det går att fylla i dem. Använd ditt kliniska omdöme för att avgöra om du ska fortsätta att skanna eller gå vidare med nästa
steg. Mindre luckor med svarta konturer behöver inte skannas ytterligare. Se Fig. 24 ► 31 och Fig. 25 ► 32.
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De knappar för val av skanningsläge som visas till
vänster är:
A. Hörselgångsring-läge,
B. Ytteröreledning-läge,
C. Ytteröraring-läge.

Fig. 26

Skannerbilden som den ser ut vid en Pausa.
I detta läge har bara patientens hörselgång skannats.

Återuppta skanning efter en paus
Knapparna för val av skanningsläge visas till vänster på skärmen.
Rekommenderat nästa steg markeras (steg B i exemplet ovan). Det markerade steget är det som väljs om du trycker på
reglaget på handskannern.
Om du vill välja något av de andra stegen i processen, tryck på relevant alternativ på pekskärmen.
•

För att fortsätta med skanningen:
1. Välj knappen som visar den del av örat som du vill skanna härnäst:
A. Hörselgången – Hörselgångsring-läget,
B. Ytterörats plana ytor – Ytteröreledning-läget, eller
C. Hålrummen i ytterörat – Ytteröraring-läget.

2. Rikta skannerproben mot hörselgången och tryck på reglaget för att fortsätta skanningen.

8.6

Skanna plana ytor i läget för Ytteröreledning
När du har skannat hörselgången, fortsätt med att skanna öronmusslan och andra relevanta delar av ytterörat.
Använd linjelasern för att skanna de plana ytorna i ytterörat och större delen av örats synliga delar. Under linjeskanning ska
du placera proben så att den är riktad mot det område som ska skannas och befinner sig nära (men inte i kontakt med)
huden.
•

Skanna ytterörats plana ytor i läget för Ytteröreledning:
1. Välj läget för Ytteröreledning. Se Fig. 26 ► 33.
2. Tryck på reglaget för att aktivera linjelasern och börja skanna ytterörat, börja med öronmusslans plana ytor.
3. När du har skannat så mycket som möjligt av ytan med linjelasern, välj Pausa.
4. Undersök om skanningen är korrekt och identifiera luckor som behöver skannas igen. Se Granska en pågående
skanning ► 32.
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Fig. 27

8.7

Exempel på en skanning utförd i läget för Ytteröreledning. Skärmen föreslår att du fortsätter i läget för
Ytteröraring för att fylla i eventuella luckor.

Skanna krökta ytor i öronmusslan med läget för ytteröraring
Nästa steg är att använda ringlasern för att skanna de mindre synliga delarna av ytterörat, bland annat de krökta ytorna inuti
öronmusslan. Under pågående skanning ska du hålla proben parallellt med den yta du skannar.
1. Välj läget för Ytteröraring. (Se Fig. 26 ► 33).
2. Tryck på reglaget för att aktivera ringlasern i läget för Ytteröraring. Använd ringlasern för att skanna helix, nederdelen
av öronmusslan och örats andra sidoytor.
3. Pausa skanningen och granska bilden.
4. Om 3D-bilden fortfarande har luckor, använd läget för Ytteröreledning eller Ytteröraring för att komplettera
skanningen efter behov.

Fig. 28

8.8

Exempel på en färdig skanning så som den visas i läget Pausa.
Lägesväljaren på vänster sida har återgått till startpunkten.

Spara skanningen
•

När du har kontrollerat att skanningen är fullständig, starta proceduren för att spara den genom att välja
ikonen Nästa.

Du får nu tre alternativ:
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•

Återgå. Fortsätt att skanna samma öra. Se Återgå ► 35.

•

Markera horisontellt. Se Markera horisontellt ► 35.

•

Spara. Se Spara ► 35.

Återgå
Använd det här alternativet om du vill avbryta processen för att spara och i stället fortsätta skanna samma öra.

Markera horisontellt
Du kan markera horisontalplanet på 3D-bilden. Den här funktionen är praktisk vid beställning av riktningsmikrofoner med
anpassade hörapparater.
1. För att markera horisontalplanet för mikrofonerna, flytta skannern till en plats nära örat och välj Markera horisontellt.
Linjelasern startas.

Fig. 29

Välj Markera horisontellt i menyn för att öppna skärmen Markera horisontellt.

2. Rikta skannern mot örat på ett sådant sätt att linjen markerar horisontalplanet. Tryck på skannerns reglage eller välj
Markera horisontellt på pekskärmen för att välja linje. En grön bockmarkering visar att horisontalplanet har markerats.

Fig. 30

Linjen som markerar horisontalplanet har ställts in.

Spara
När du väljer Spara startas processen för att fylla i eventuella återstående luckor och spara skanningen. Luckornas storlek
avgör hur exakt det färdiga digitala 3D-avtrycket av örat blir.
Den färdiga skanningen visas i rutan som du först valde, vänster eller höger öra.
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Byta öra
Om du råkade välja fel öra till att börja med kan du välja att tilldela det digitala avtrycket till det andra örat.
•

Byt öra genom att klicka på knappen Byt öra längst ned på skärmen.
Efter ett ögonblick kommer skanningarna att byta plats.

Fig. 31

Skärmens utseende efter att höger öra har skannats.

Godkänna en skanning
Den sparade skanningen roterar långsamt i sin ruta så att du får möjlighet att utvärdera den en sista gång.
I detta läge kan du endera fortsätta med att skanna det andra örat eller stänga av skannern.
•

Om du vill fortsätta med att skanna det andra örat, rengör skannerproben och välj örat på skärmen. Se Välja
det andra örat ► 36.

•

För att stänga av skannern och återgå till patientposten, klicka på knappen Ström längst upp till vänster på
skärmen.

Radera en skanning
Om skanningsresultatet inte är godtagbart (t.ex. om patienten rörde på käken, om headsetet flyttade sig, om skanningen är
ofullständig eller av dålig kvalitet) bör skanningen raderas och upprepas.
•

8.9

Välj ikonen Papperskorgen för det öra som ska raderas för att radera skanningen och börja om.
Du kommer att uppmanas att bekräfta att du vill radera skanningen.

Välja det andra örat
Förberedelser
1. Om båda öronen ska skannas, flytta headsetet så att det passar det motsatta örat.
Se återigen till att centrera headsetet över örat, och kontrollera att inget hår täcker spårningsringens punktmönster.
Spårningsringen ska placeras nära, men inte i kontakt med, huvudet.
Om du är osäker, se Placera headsetet ► 23.
2. Placera patienten i lämplig position för att det ska bli enkelt att skanna örat. Se Positionera patienten ► 24.
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Välja det andra örat
3. Välj det andra örat på skärmen för att börja skanna det.
Se Välja öra att skanna ► 26.

Försiktig • När du har skannat patientens första öra, kom ihåg att rengöra probeproppen för att förhindra
smittspridning. Sätt sedan tillbaka headsetet korrekt innan du skannar det andra örat.

Skanna det andra örat
4. Ställ in djupmätaren och skanna örat.
Gå vid behov igenom stegen i Ställa in djupmätaren ► 27.

Fig. 32

8.10

Det färdiga resultatet som visas på skannerns pekskärm efter att båda öronen har skannats.

Avsluta skanningssessionen
•

När du är färdig med skanningen av en patient och har sparat skanningen, rengör probeproppen och sätt tillbaka
skannern i basstationen. Se Rengöring ► 40.

•

Om du inte gjort detta redan, klicka på ikonen Ström längst upp till vänster för att stänga av skannern och
återgå till patientposten.

En lista över skanningar visas i patientposten och överförs automatiskt till Otocloud.

Otometrics - Otoscan
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Fig. 33

Patientposten med de senaste skanningarna.

Om du vill visa eventuella tidigare skanningar för ett öra, klicka på listrutan för örat som du hittar direkt ovanför
bildrutorna:
A. Lista för vänster öra
B. Lista för höger öra
C. Återgå till Patientlista genom att klicka på < Patientlista.

Felsöka skanningsresultat
Om du i detta läge upptäcker fel i skanningen, till exempel stora områden som inte har skannats, överväg då om du inte
borde kassera skanningen och göra en ny.

9

Hantera patienter och skanningar i Otocloud
Du kan skicka skanningarna till vald tillverkare via onlineprogrammet Otocloud. Det här avsnittet beskriver hur du startar
Otocloud från Session Manager och sedan stänger det igen.
Du kan också starta Otocloud direkt från datorns skrivbord.
Mer information om hur du arbetar med patientdata i Otocloud finns i användarhandboken för Otocloud.

9.1

Starta Otocloud
När du har slutfört öronskanningarna för den aktuella patienten kan du fortsätta att arbeta med data i Otocloud. Otocloud
är ett webbaserat program som ger hörselvårdsleverantörer tillgång till de egna skanningarna och möjlighet att skicka dem
till tillverkare av hörapparater och formgjutna insatser.
Du kan också se information om tidigare ivägsända skanningar i Otocloud.

Procedur
1. Om du inte redan har gjort detta, öppna patientens post i Session Manager. Du kan där se de inskannade bilderna. Se
Öppna en patientpost ► 18.
2. Klicka på Öppna i Otocloud (A). Knappen finns längst upp på skärmen.
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Fig. 34

Öppna i Otocloud (A)

3. När Otocloud blir tillgänglig, fortsätt processen för att skicka skanningar eller visa redan skickade skanningar för
patientens hörapparater eller gjutformar.

Alternativ procedur
Visa Patientlista i Session Manager och välj Öppna i Otocloud.
4. När Otocloud öppnas, välj relevant patient på fliken Patienter eller Paket.

9.2

Återgå från Otocloud till Session Manager efter användning
Session Manager förblir öppen i bakgrunden medan Otocloud är i fokus.
Detta innebär att du kan växla mellan att arbeta i Otocloud och Session Manager.
•

För att växla mellan Otocloud och Session Manager: tryck på tangenterna Alt + Tabb på tangentbordet.

•

Du kan också klicka på relevant ikon, det vill säga ikonen Otoscan eller
webbläsarikonen i aktivitetsfältet längst ned på datorskärmen.

eller

Stänga Otocloud efter användning
1. Klicka på knappen Logga ut längst upp på skärmen. Du kommer då tillbaka till skärmen Logga in.
2. Stäng skärmen Logga in genom att klicka på X-ikonen längst upp till höger på skärmen.
Du kommer nu tillbaka till Session Manager på den lokala datorn.

Anm • Om du låter Session Manager vara oanvänd i bakgrunden i 20 minuter blir du automatiskt utloggad. Detta
sker för att minimera risken för obehörig dataåtkomst.

Om du inte har använt Session Manager på mer än 20 minuter måste du logga in igen om du vill kunna fortsätta arbeta
med Session Manager.
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10

Utloggning
Stänga Session Manager efter användning
A. För att stänga Session Manager efter användning, klicka på knappen Logga ut längst upp på skärmen. Du kommer då
tillbaka till inloggningsskärmen.
B.

Stäng inloggningsskärmen genom att klicka på X-ikonen längst upp till höger på skärmen.

C.

Om du vill stänga av datorn, klicka på Start-knappen i Windows som du hittar längst ned till vänster i aktivitetsfältet
och gör på vanligt sätt för att avsluta Windows.

Fig. 35

11

Logga ut Procedur

Rengöring
Försiktig • Använd aldrig några vassa eller spetsiga föremål vid rengöring.

11.1

Rekommenderade rengöringsmedel
Inga särskilda rengöringsmedel rekommenderas för denna produkt.
Använd en ny mjuk torkduk som fuktats lätt med 70 % isopropylalkohol för att rengöra probepropp och headset.
Alla andra delar ska rengöras med en ny mjuk torkduk som fuktats lätt med ett milt rengöringsmedel.
Detaljerade instruktioner för skannerns alla komponenter och tillbehör finns i avsnitten Rengöra skannern ► 41, Rengöra
basstationen ► 41 och Rengöra headsetet ► 41.
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11.2

Rengöra skannern
Varning • Rengör inte någon del av skannern i ultraljudbad och använd inte gassterilisering eller autoklavering.

Varning • Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada
instrumentet och leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.

Försiktig • För att förhindra korskontaminering eller återinfektion ska proben rengöras och desinficeras med
torkdukar fuktade med tvättsprit mellan patienter och mellan skanningar av patientens öron.

1. Rengör pekskärm, spårningskameror, hus, reglageknapp och kabel. Använd en ny mjuk torkduk som fuktats lätt med ett
milt rengöringsmedel. När pekskärm och spårningskameror har torkat, torka av dem med en torr trasa (t.ex. en
mikrofibertrasa) för att avlägsna strimmor.
2. Rengör och desinficera probeproppen. Använd en ny mjuk torkduk som fuktats lätt med 70 % isopropylalkohol. Var
noga med att torka alla ytor, hela vägen från botten till toppen, och även den plana ytan i änden av toppen.

Försiktig • Tryck inte mot probeproppen.

11.3

Rengöra basstationen
•

11.4

Rengör sätet för skannern och basstationens utsida. Använd en ny mjuk torkduk som fuktats lätt med ett milt
rengöringsmedel.

Rengöra headsetet
•

Rengör headsetet. Använd en ny mjuk torkduk som fuktats lätt med 70 % isopropylalkohol.

Anm • Tvättspritsdukar ska kasseras enlighet lokala föreskrifter.

12

Service och underhåll
Anm • Det finns inga delar inuti skannern som användaren kan utföra service på.
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Varning • Av säkerhetsskäl, och för att garantin ska gälla, måste service och reparation av den elektromedicinska
utrustningen alltid utföras av tillverkaren eller av servicepersonal på auktoriserade verkstäder. Om något fel uppstår
skriver ni en detaljerad beskrivning av felet/felen och kontaktar leverantören. Använd inte en defekt utrustning.
Kontrollera alltid proben noga före användning, och om tecken på skador syns på proben ska den inte användas.

Varning • Ta under inga förhållanden isär skannerhuset. Delarna inne i skannern får bara kontrolleras och servas av
auktoriserad personal.

12.1

Underhåll och kalibreringskontroll
Underhåll
Det dagliga underhåll som krävs är att rengöra skannern korrekt efter varje skanning. Se Rengöring ► 40.

Självtest
Före varje skanning utför skannern ett självtest medan den sitter kvar i basstationen.
Om skannern inte godkänns vid testet visas ett felmeddelande på skärmen. Gör i så fall följande:
1. Rengör probeproppen. Använd en ny mjuk torkduk som fuktats lätt med 70 % isopropylalkohol.
2. Placera skannern i basstationen så att testet kan utföras igen. Se till att den sitter ordentligt i basstationen.
3. Välj Försök igen på skärmen för att starta testet igen.
4. Om felet kvarstår, se Felmeddelanden under start och uppdatering ► 43.

Årlig kalibreringskontroll

12.2

•

Kontakta din leverantör för att planera in minst en kalibreringskontroll per år för skannern.

•

Vi rekommenderar att kalibreringen kontrolleras om utrustningen har drabbats av en eventuell skada.

•

När skannern skickas in för kalibrering, följ förpackningsinstruktionerna i Förpackningsinstruktioner för skannern ► 42

Förpackningsinstruktioner för skannern
När skannern ska skickas iväg för service eller reparation, följ riktlinjerna nedan för att minimera risken för transportskador.

Procedur:
1. Placera skannern så att den sitter ordentligt i basstationen.
2. Fäst skannern vid basstationen med maskeringstejp eller målartejp. Använd inte någon typ av tejp som är svår att få
bort och kan skada enheten.
3. Använd det ursprungliga emballaget för att skicka skannern.
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13

Felsökning

13.1

Felmeddelanden under start och uppdatering
Felmeddelande

Orsak

Lösning

Användarnamn och/eller
lösenord är ogiltigt.

Användarnamn eller lösenord var fel.
Användarnamn är skiftlägeskänsliga.

Kontrollera att Caps Lock-tangenten
inte är aktiverad på tangentbordet.
Försök igen.

Detta meddelande visas också om
användarnamnet ännu inte har använts på
denna dator då den var online.

Om du loggar in på datorn för första
gången måste du se till att den är
online.
Om problemet kvarstår:Kontakta
klinikens Otoscan-administratör.

Inloggning misslyckades,
tjänsten hittades inte. (404)

Ett nätverksfel inträffade.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Inloggning misslyckades, fel på
tjänsten. (500)

Ett nätverksfel inträffade.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Inloggning misslyckades, okänd.

Ett nätverksfel inträffade.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Du måste vara ansluten för att
kunna använda funktionen
Glömt lösenord.

Datorn är eventuellt inte ansluten till
internet.

Kontrollera internetanslutningen
och försök igen.

Inloggningen misslyckades,
användarkontot är låst.

Allt för många inloggningsförsök med fel
uppgifter har gjorts.

Kontakta klinikens Otoscanadministratör.

Otoscan Update kan inte ansluta
till servern. Kontrollera
internetanslutningen och
brandväggen.

Datorn är eventuellt inte ansluten till
internet.

Kontrollera internetanslutningen
och brandväggen.
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13.2

Felmeddelande

Orsak

Lösning

Ditt användarkonto har inte
åtkomst till någon klinik.

Aktuell användare har inte konfigurerats för
någon klinik.

Kontakta din Otoscan-administratör.

Fel vid sökning efter
uppdateringar.

Ett fel inträffade under
uppdateringskontrollen.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Det gick inte att initiera Otoscan
Update.

Datorn är eventuellt inte ansluten till
internet.

•

Kontrollera
internetanslutningen och
försök igen.

•

Kontakta teknisk support om
felet kvarstår.

Fel: Det gick inte att starta
Otoscan Update.

Ett fel gjorde att att uppdateringen av
Otoscan inte kunde starta.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Ett oväntat fel inträffade när
uppdateringen skulle installeras.

Ett fel inträffade under
uppdateringsproceduren.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Fel inträffade vid nedladdning av
fil, {0}.

Ett nätverksfel inträffade.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Ett fel inträffade när fraktsedeln
skulle laddas ned från servern.

Ett fel inträffade under startproceduren.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Felmeddelanden i Session Manager
Felmeddelande

Orsak

Lösning

Det gick inte att starta
skanningsprogrammet.

Ett fel gjorde att skannern inte kunde
starta.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Väntar på att
skanningsprogrammet ska
avslutas.

Det tar ovanligt lång tid för programmet att
avslutas.

Om processen inte avslutas inom
rimlig tid, välj Tvinga stängning.

Ett fel uppstod vid anslutning till
Otocloud.

Datorn är eventuellt inte ansluten till
internet.

Kontrollera internetanslutningen.

Det gick inte att läsa in
skanning.
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13.3

Felmeddelanden i skanningsprogrammet
Felmeddelande

Orsak

Lösning

Det gick inte att ansluta till
skannern.

Skanningsprogrammet kunde inte
identifiera att någon skanner är ansluten till
datorn.

•

Kontrollera att skannerkabeln
är ordentligt ansluten till
USB-porten och välj Försök
igen.

•

Titta i aktivitetsfältet för att se
om utbildningsprogrammet är
öppet i bakgrunden. Om det är
det, stäng det och välj Försök
igen.

Det gick inte att ansluta till
skannern. (andra försöket)

Skanningsprogrammet kunde inte
identifiera att någon skanner är ansluten till
datorn.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Kritiskt fel!

Skanningsprogrammet upptäckte ett fel
som gör att programmet inte fungerar som
det ska.

Kontakta din leverantör för att få
teknisk support.

Självtest misslyckades.

Det kan finnas flera orsaker till detta:

Självtest misslyckades. (andra

•

Skannern är inte korrekt placerad i
basstationen.

•

Se till att skannern vilar jämnt
mot basstationens hållare så att
probeproppen är riktad direkt
mot den bakre väggen.Välj
Försök igen.

•

Proben eller spårningskamerorna är
inte rena.

•

Kontrollera att proben och
spårningskamerorna är rena
och fria från damm, oljor och
partiklar. Se Rengöring ► 40.
Välj Försök igen.

•

Skannern kan vara skadad.

•

Kontrollera om utrustningen
har synliga skador.Kontakta din
leverantör för att få teknisk
support.

försöket)

Otometrics - Otoscan

45

Användarhandbok

46

Felmeddelande

Orsak

Spårningen gick förlorad (Ikon):

Det kan finnas flera orsaker till detta:

Lösning

•

Skannern befinner sig för långt från örat
och spårningsringen.

•

Flytta eller vinkla skannern så
att den kommer närmare
spårningsringen.

•

Patienten har eventuellt inte på sig
headsetet på rätt sätt.

•

Kontrollera att patienten har
på sig headsetet på rätt sätt
enligt beskrivningen i
användarhandboken för
Otoscan.

•

Spårningskamerans synfält kan vara
blockerade av operatörens fingrar,
patientens hår m.m.

•

Se till att de två
spårningskamerorna på
framsidan av skannern har ett
fritt synfält.

•

Spårningskamerans linser kan vara
smutsiga.

•

Kontrollera att proben och
spårningskamerorna är rena
och fria från damm, oljor och
partiklar. Se Rengöring ► 40.

•

Skannern kan vara för kraftigt vinklad.

•

Undvik att vinkla skannern för
kraftigt, och se till att
spårningskamerorna hela tiden
har en tydlig bild av
spårningsringen.
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Standarder och varningar

14.1

Säkerhet
Den här användarhandboken innehåller information och varningar som måste följas för att Otoscan ska vara säker att
använda. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.

14.2

Symboldefinitioner
Tillverkare

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Visar tillverkaren av den medicinska enheten enligt definitionerna i EU-direktiven 90/385/EEG,
93/42/EEG och 98/79/EG.
Här anges också tillverkningsdatum.
Följ bruksanvisningen

IEC 60601-1
Tabell D.2 #10

Se bruksanvisningen
Anger att användaren ska läsa bruksanvisningen.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 och
IEC 60601-1
Tabell D.1 #11

Använd inte om förpackningen är skadad
Avser en medicinteknisk produkt som inte får användas om förpackningen har skadats eller
öppnats.
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8

CE-märkning för överensstämmelse
Uppfyller direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
93/42/EEG

Produkten är godkänd på den amerikanska marknaden och kräver då förskrivning.
21 CFR Part 801.

USA:s federala förordningar. 21 CFR del 801. § 801.109(b)(1)

§801.109(b)(1)

Medicinteknisk produkt
Anger att artikeln är en medicinsk enhet.

Otometrics - Otoscan

47

Användarhandbok

Serienummer
Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk produkt kan identifieras.
ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Katalog-/produktnummer
Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska produkten kan identifieras.
ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Tillämpad del typ BF
Uppfyller BF-kraven i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 och EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 60601-1
Tabell D.1 #19

Fuktighetsbegränsning
Anger det fuktintervall som den medicintekniska produkten kan utsättas för på ett säkert sätt.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

Temperaturgräns
Anger det temperaturintervall som den medicintekniska produkten kan exponeras för på ett
säkert sätt.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Atmosfärisk tryckbegränsning
Anger det atmosfärstryckintervall som den medicintekniska produkten kan utsättas för på ett
säkert sätt.
ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

Visas i programmet för att ange att spårningen inte längre fungerar. Mer information finns i
användarhandboken.
Varning
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 och

Innebär att användaren behöver läsa instruktionerna för att läsa viktig säkerhetsinformation som
t.ex. varningar och försiktighetsåtgärder som av olika skäl inte kan anges på den medicintekniska
produkten.

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

Varning
Används i dialoger med felmeddelanden om det uppstår problem med ett program. Läs den
detaljerade informationen i dialogrutan.

Tabell D.2 #2

Strålningsvarning
IEC 60825-1

VARNING: Laserstrålning. Titta inte rakt mot strålen. Laserprodukt klass 2.
Uppfyller klass II-kraven i standarden IEC 60825-1:2014.

Made in USA

Made in USA
Anger att produkten är tillverkad i USA.

Made in Malaysia

Made in Malaysia
Anger att produkten är tillverkad i Malaysia. (Endast tillbehör.)

Made in Denmark

Made in Denmark
Anger att produkten är tillverkad i Danmark. (Endast tillbehör.)
Elektronisk utrustning som omfattas av direktivet 2012/19/EU om elektroniskt och elektriskt avfall
(WEEE).

SS-EN 50419

Alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer måste sorteras och slängas
i sina respektive avfallskategorier när de är uttjänta. Kravet gäller i alla EU-länder. Släng inte
sådana här produkter som osorterat avfall.
Du kan lämna in enheten och dess tillbehör direkt till Natus Medical Denmark ApS eller till någon
av Natus Medical Denmark ApSs leverantörer. Du kan också kontakta kommunen för att få
information om hur du ska hantera avfallet.
Se fullständigt Natus Medical Denmark ApS WEEE-redogörelse ► 49.

Hänvisningar till standarder

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Medicintekniska produkter – Symboler att användas vid märkning av produkt och information till
användare – Del 1: Allmänna krav

•

SS-EN 50419: Märkning av elektriska och elektroniska produkter i enlighet med artikel 11(2) i direktiv 2002/96/EG
(WEEE)

WEEE-redogörelse
Natus har åtagit sig att uppfylla kraven i EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE) från 2014. Förordningen innebär att elektriskt och elektroniskt avfall måste samlas in separat för att
kunna behandlas och därefter återanvändas eller återvinnas på ett säkert sätt. Detta åtagande innebär att Natus kan
överlåta ansvaret för återlämning och återvinning till slutanvändaren, förutsatt att inga andra överenskommelser har
träffats. Kontakta oss via www.natus.com om du behöver information om vilka insamlings- och återvinningssystem som finns
i din region.
Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och utgöra en risk
för människors hälsa och miljön om den inte avfallshanteras på rätt sätt. Även slutanvändarna är alltså viktiga i arbetet med
att säkerställa att elektriskt och elektroniskt avfall återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. Användare av elektrisk och
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elektronisk utrustning får inte kasta denna tillsammans med annat avfall. Användare måste vända sig till kommunens
återvinningscentraler, utnyttja tillverkarens/importörens återtagningsplikt eller auktoriserade avfallstransportörer för att
minska risken för miljöpåverkan i samband med att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras samt öka möjligheterna
för återanvändning och återvinning av sådan utrustning.
Utrustning markerad med den överkorsade soptunnan är elektrisk eller elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan
innebär att elektriskt och elektroniskt avfall inte får kastas tillsammans med vanliga hushållssopor utan måste uppsamlas
separat.

14.2.2

Varningar – anmärkningar
Användarhandboken innehåller information och varningar som måste iakttas för att de enheter och det program som
handboken gäller ska vara säkra att använda. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.
1. Den här typen av utrustning får användas i hemmiljö, om så medges av sjukvården.
2. För att minska risken för obehörig dataåtkomst, logga alltid ut från systemet om det inte ska stå under uppsikt.
3. Avsedda användare: Audiologer, audionomer, ÖNH-läkare och annan utbildad vårdpersonal.Observera att lokala
föreskrifter kan definiera videootoskopianvändare på annat sätt. Lokala bestämmelser måste alltid följas.
4. Använd inte enheten för andra syften än de som beskrivs i avsnittet Avsedd användning. Enheten får till exempel inte
användas för att undersöka näshålor, ögon eller struphuvud.
5. Titta inte in i ljusstrålen och rikta inte ljusstrålen mot någon annans ögon. Det kan skada ögonen.
6. Enligt standarden IEC TR 62471-2:2009 återfinns lampsystemet i riskgrupp 1, vilket är den lägsta nivån utöver
undantagsgruppen. För att minska riskerna vid visningen ska systemet installeras i enlighet med instruktionerna i
användarhandboken.
7. För att förhindra korskontaminering eller återinfektion ska proben rengöras och desinficeras med torkdukar fuktade
med tvättsprit mellan patienter och mellan skanningar av patientens öron.
8. Var försiktig när du för in proben i patientens öra eftersom det finns risk att skada väggarna i hörselgången och/eller
det tympaniska membranet. Tryck inte proben för hårt mot patientens ytteröra.
9. Skärmen på enheten kan bli varm vid flitig användning. Vidrör därför inte skärmens yta längre än en minut.
10. Om du råkar skada enheten eller inte hanterar den på rätt sätt kan det göra att enheten inte fungerar som den ska.
Rådgör då med leverantören.
11. Använd inte enheten om tecken på skador syns på proben.Kontakta leverantören.
12. Om enheten har tappats, returnera den till leverantören för en säkerhetsinspektion.
13. Av säkerhetsskäl, och för att garantin ska gälla, måste service och reparation av den elektromedicinska utrustningen
alltid utföras av tillverkaren eller av servicepersonal på auktoriserade verkstäder. Om något fel uppstår skriver ni en
detaljerad beskrivning av felet/felen och kontaktar leverantören. Använd inte en defekt utrustning.
14. Du får inte under några omständigheter montera isär Otoscan. Kontakta leverantören. Delarna inne i Otoscan får bara
kontrolleras och servas av auktoriserad personal.
15. Det rekommenderas att man installerar enheten i en miljö som minimerar statisk elektricitet. Till exempel
rekommenderas antistatmattor.
16. Förvara och använd inte enheten i miljöer där temperaturen eller luftfuktigheten överskrider de värden som är
angivna i de tekniska specifikationerna och avsnittet om Förvaring och hantering.
17. Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada instrumentet
och leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.
18. Använd inte instrumentet i närheten av lättantändliga medel (gaser) eller i syrerika miljöer.
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19. Inga delar får förtäras, brännas eller användas i några andra syften än de som beskrivs i avsnittet Avsedd användning i
den här användarhandboken.
20. Av säkerhetsskäl, måste tillbehör som ansluts till utrustningens utgående uttag vara identiska med den typ av tillbehör
som levereras tillsammans med systemet.
21. Vi rekommenderar att enheten inte staplas på annan utrustning eller placeras i ett dåligt ventilerat utrymme eftersom
det kan påverka enhetens prestanda. Om den staplas på eller placeras intill annan utrustning måste enhetens
funktioner kontrolleras så att de fungerar korrekt.
22. Oönskat brus kan uppstå om enheten utsätts för starka radiovågor. Sådant brus kan störa enhetens prestanda. Många
typer av elektrisk utrustning kan generera radiovågor, till exempel mobiltelefoner. Vi rekommenderar att
användningen av sådana apparater begränsas i närheten av Otoscan.
Vi rekommenderar också att du inte använder enheten i närheten av utrustning som är känslig för elektromagnetiska
fält.
23. Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan medföra att användaren inte längre får använda
utrustningen.
24. RF-emissionerna från Otoscan är mycket låga och det är osannolikt att de skulle orsaka störningar i närliggande
elektronisk utrustning. Det är dock möjligt att lokala enheter i närheten av Otoscan kan påverkas negativt eller få
försämrad funktionalitet.
25.

Den person som sätter ihop systemet måste tänka på att den externa utrustning som ansluts kanske inte
uppfyller samma säkerhetskrav som den här produkten (till exempel datorn eller skrivaren), vilket kan
innebära att den totala säkerhetsnivån för systemet försämras. Utrustningen måste uppfylla kraven i UL/IEC
60950.

26.

När du väljer tillbehör som ska anslutas till enheten måste du beakta följande:
•

Användning av ansluten utrustning bland patienter

•

Intyg på att ansluten utrustning har testats i enlighet med kraven i IEC 60601-1 och/eller IEC 60601-1-1
och UL 60601-1 och CAN/CSA-C22.2 NR 601.1-90.

27. I enlighet med EN 60601-1-1 måste datorn och skrivaren vara placerade utom räckhåll för patienten, det vill säga inte
närmare än cirka 1,5 meter/5 fot.
28. Alla allvarliga händelser som har inträffat i relation till enheten ska anmälas till tillverkaren och Läkemedelsverket.
29. Enheten kan kasseras som vanligt elektroniskt avfall, i enlighet med de lokala förordningarna.
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Tekniska specifikationer
Systemkrav
•

Internetåtkomst. Rekommenderad nedladdningshastighet: 2 Mbit

•

Dedikerad bärbar dator med lägst följande specifikationer:

Operativsystem

Windows 10 Professional

Grafikprocessor

Separat grafikkort med minst 2 GB minne

Processor

Minst Quad Core, 8 logiska kärnor (maskinvarutrådar)

Totalt internminne

Min. 8 GB

Visa

13–15 tums full HD (1 920 x 1 080), ej pekskärm

Adapter för trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk Dual Band – b/g/n/ac

Hårddisk

Min. 156 GB SSD-hårddisk

Typidentifiering
Otoscan-skannern är av typen 1093 från Natus Medical Denmark ApS.

Skanningssystem
Skanningslägen

- Hörselgångsring, med 360° blått LED-ljus
- Ytteröreledning, med blå linjelaser
- Ytteröraring, med 360° blått LED-ljus

Probens distala diameter

3,20 mm (0,13 tum)

Probens längd

30 mm (1,18 tum)

Noggrannhet

Minst 80 % av ytans area ligger inom en 3D-renderingstolerans på ±200 μm vid
skanning av ytan på ett CMM-certifierat mekaniskt föremål med krökningar som
liknar de som förekommer i ett öra.

Enhetens skärm
Storlek

4 tum

Typ

TFT-färgskärm med LED-bakgrundsbelysning

Upplösning

480 x 800 bildpunkter

Användarinmatning

Kapacitiv pekenhet

Strömförsörjning till skanner
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Ineffekt

5 V USB 3.0

USB-kontakt

USB 3.0, typ A
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Förvaring och hantering
Förvaringstemperatur

-20 °C till +60 °C (-4 °F till +140 °F)

Relativ luftfuktighet

< 90 %, icke-kondenserande

Lufttryck

500 hPa till 1 060 hPa

Driftsmiljö
Temperatur

+10 °C till +30 °C (+50 °F till +86 °F)

Relativ luftfuktighet

30 % till 75 %, ej kondenserande

Lufttryck

600 hPa till 1 060 hPa

Essentiell prestanda
Otoscan har ingen essentiell prestanda.

Standarder
Patientsäkerhet

IEC 60601-1:2005+A1:2012, typ BF.
Delar som har kontakt med patienten är skannerprobe och hus.

15.1

Lasersäkerhet

Uppfyller klass II-kraven i standarden IEC 60825-1:2014.

Lampsäkerhet

IEC 62471:2006
Fotobiologisk säkerhet hos lampor och lampsystem

EMC

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

Tillbehör
Vad som är standardtillbehör och vad som är extra tillbehör kan variera i olika länder – hör efter med din lokala distributör
om vad som gäller.

15.2

Tillbehörsnamn

Artikelnummer

1093, komplett utbildningspaket

8-61-20000

1093, stationär basstation (tillbehör)

8-61-20100

1093, HS3-headset (tillbehör)

8-61-22000

1093, bärbar dator med förinstallerad
programvara

8-35-49800-XX

1093, tvättspritsdukar, 70 % isopropyl

8-62-48100

Användarhandbok

7-50-14200-XX

Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
•

Otoscan är en del av ett medicinskt elektriskt system och är av säkerhetsskäl underkastat särskilda försiktighetsåtgärder.
Därför måste installations- och driftsanvisningarna i detta dokument följas mycket noggrant.

•

Bärbar och flyttbar högfrekvent kommunikationsutrustning, som mobiltelefoner, kan orsaka störningar hos Otoscan.

Otometrics - Otoscan
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IEC 60601-1-2:2014 och EN 60601-1-2:2015
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
Otoscan är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder Otoscan bör kontrollera att miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

Otoscan använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR11

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk
utrustning.

RF-emissioner

Klass B

CISPR11

Otoscan kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är
direktanslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2

Ej tillämpligt

Spänningsvariationer/flimmeremissioner Ej tillämpligt
IEC 61000-3-3

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
Otoscan är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder Otoscan bör kontrollera att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Elektrostatisk urladdning

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om

(ESD)

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

golven är täckta med syntetmaterial måste den relativa

IEC 61000-4-2

±8 kV, ±15 kV luft

±8 kV, ±15 kV luft

luftfuktigheten vara minst 30 %.

Snabba transienter och

±2 kV för

Inga relevanta portar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

pulsskurar

strömförsörjningsledningar

IEC 61000-4-4

±1 kV för in-/utgående ledningar

Stötpulser

±1 kV ledning till ledning

IEC 61000-4-5

±2 kV ledning till jord

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

Inga relevanta portar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

±2 kV DC ingående
ledning/ledningar till jord
±1 kV DC ingående
ledning/ledningar till
ledning/ledningar
±2 kV I/O-ledning/ledningar till
jord
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Spänningsdippar, korta

0 % U T; 0,5 cykel

avbrott och

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Inga relevanta portar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö. Om

spänningsvariationer på

270° och 315°

användaren av Otoscan vill att systemet ska fungera trots

strömförsörjningsingångar

0 % U T; 1 cykel

strömavbrott rekommenderar vi att Otoscan

IEC 61000-4-11

och

strömförsörjs av en UPS eller ett batteri.

70 % U T; 25/30 cykler
Enskild fas: vid 0°
Spänningsavbrott på

0 % U T; 250/300 cykler

Inga relevanta portar

30 A/m

Inga relevanta portar som skulle

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en

kunna påverkas

lokal i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

strömförsörjningsingångar
IEC 61000-4-11
Effektfrekvens
(50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8

Om mätningarna påverkas negativt, ändra placeringen
på Otoscan

U T är huvudspänningen innan testnivån används.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system inom hälso- och sjukvårdsmiljöer
Otoscan är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder Otoscan bör kontrollera att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Ledningsbunden RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-band

ISM-band

3 V/m (professionell sjukvård)

10 V/m

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

10 V/m (hemsjukvård)
80 MHz till 2,7 GHz

80 MHz till 2,7 GHz

Närhetsfält från RF vid

27 V/m

27 V/m

Avståndet mellan elektroniska delar av Otoscan och

trådlös kommunikation

386 MHz

386 MHz

flyttbar RF-kommunikationsutrustning måste vara mer

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

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

28 V/m

28 V/m

2 450 MHz

2 450 MHz

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

IEC 61000-4-3

Otometrics - Otoscan

än 30 cm (11,8 tum).

Anm.: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer.
Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och
reflektion från strukturer, föremål och människor.
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IEC 60601-1-2:2007 och EN 60601-1-2:2007
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
Otoscan är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder Otoscan bör kontrollera att miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

Otoscan använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR11

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk
utrustning.

RF-emissioner

Klass B

Otoscan kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är

CISPR11

direktanslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2

Överensstämmelse

Spänningsvariationer/flimmeremissioner Överensstämmelse
IEC 61000-3-3

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
Otoscan är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder Otoscan bör kontrollera att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV kontakt

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV luft

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV luft

Snabba transienter och

±2 kV för

Inga relevanta portar

pulsskurar

strömförsörjningsledningar

IEC 61000-4-4

±1 kV för in-/utgående ledningar

Stötpulser

±1 kV ledning till ledning

IEC 61000-4-5

±2 kV ledning till jord

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

Spänningsdippar, korta

< 5 % U T (> 95 % dipp av U T) under Inga relevanta portar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

avbrott och

en halv cykel

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö. Om

spänningsvariationer på

40 % UT (60 % dipp i U T) i 5 cykler

användaren av Otoscan vill att systemet ska fungera trots

strömförsörjningsingångar

70 % U T (30 % dipp av U T) under

strömavbrott rekommenderar vi att Otoscan

IEC 61000-4-11

25 cykler

strömförsörjs av en UPS eller ett batteri.

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

golven är täckta med syntetmaterial ska den relativa
luftfuktigheten vara minst 30 %.
Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

Inga relevanta portar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

<5 % U T (>95 % dipp i U T) i 5 s
Effektfrekvens

3 A/m

(50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8

3 A/m

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en
lokal i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Om mätningarna påverkas negativt, ändra placeringen
på Otoscan

U T är huvudspänningen innan testnivån används.
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Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system som inte är LIVSUPPEHÅLLANDE
Otoscan är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder Otoscan bör kontrollera att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Ledningsbunden RF

3 Vrms (ej livsuppehållande

3 Vrms

Bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning bör

IEC 61000-4-6

utrustning)

150 kHz till 80 MHz

inte användas närmare någon del av Otoscan, inklusive

150 kHz till 80 MHz

kablar, än det rekommenderade avstånd som du
beräknat med hjälp av den ekvation som går att tillämpa
på sändarens frekvens.
Rekommenderat avstånd:
d = 1,2
d = 1,2

för 80 till 800 MHz

d = 2,3

för 80 MHz till 2,5 GHz,

där P är sändarens maximala uteffektskapacitet i watt

Utstrålad RF

3 V/m (ej livsuppehållande

3 V/m

IEC 61000-4-3

utrustning)

80 MHz till 2,5 GHz

80 MHz till 2,5 GHz

(W) enligt tillverkaren, och d är det rekommenderade
avståndet i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som fastslagits vid en
elektromagnetisk undersökning av platsen, a bör vara
mindre än överensstämmelsenivån för varje
frekvensområde. b
Interferens kan förekomma i närheten av utrustning
som är försedd med den här symbolen:

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
a. Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och
TV-sändningar kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en
elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där Otoscan används överstiger den tillämpbara RFuppfyllelsenivån ovan, bör Otoscan kontrolleras så att det går att säkerställa att den fungerar normalt. Om Otoscan inte skulle fungera normalt kan det bli
nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att göra om inställningarna eller flytta enheten till en annan plats.
b. I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.

Rekommenderade avstånd mellan bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning och Otoscan
Otoscan är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av strålning kontrolleras. Användaren av Otoscan kan hjälpa till att
förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och Otoscan.
Rekommenderade minimiavstånd anges nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
Uppskattad maximal uteffekt för

Avstånd i enlighet med sändarens frekvens

sändaren

m

W

Otometrics - Otoscan

150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3
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0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med hjälp av
den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.

16

Övriga referenser
Den senaste versionen av denna användarhandbok finns på skrivbordet på din Otoscan-dator.
Mer information om onlineprogrammet Otocloud finns i användarhandboken för Otocloud.
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Tillverkare
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet, pålitlighet och prestanda endast om:
•

alla monteringsarbeten, utbyggnader, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av tillverkaren eller av personal
som tillverkaren godkänt.

•

den elektriska installation som utrustningen ansluts till följer SS-EN/IEC-kraven.

•

utrustningen används i enlighet med bruksanvisningarna.

Tillverkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som
underhållits eller reparerats av andra parter.
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