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1

Giriş
Otoscan, kulak kalıpları veya kişiselleştirilmiş kulak içi cihazlara yönelik dijital izlenimler oluşturmak için yeni, güvenli ve
kolay bir yol sağlayan kapsamlı bir kulak tarama çözümüdür.
Hastaya yönelik risk, hasta rahatsızlığı ve tutarsız sonuçlar gibi geleneksel silikon izlenimleriyle ilgili klinik endişeleri ortadan
kaldırır.
Otoscan sisteminin birincil işlevi, kişiselleştirilmiş kulak içi cihazların üretiminde kullanılmak üzere, hastanın kulak kanalı ve
kulak kepçesinin dijital 3B taramalarını yapmaktır. Tarama yazılımı, taramaları 3B modellemede kullanıma hazır görüntü
dosyalarına dönüştürür. Tarama işlemi sırasında, tarayıcı kullanıcının hastanın kulağındaki taramada gezinmesine yardımcı
olmak için video otoskopi gerçekleştirir. Bkz. Kullanım amacı ► 5.

Tarayıcı ve yazılım
Tarayıcı, ayrı bir bilgisayara yüklü Otoscan Session Manager ile birlikte kullanılır.
Session Manager, verilerin çevrimiçi uygulama Otocloud ile senkronizasyonunu gerçekleştirir; buradan, hasta taramalarına
erişebilir, açıklamalar ekleyebilir ve ardından, bunları üreticilere veya kulak kalıbı laboratuvarlarına kişisel siparişler olarak
elektronik yolla gönderebilirsiniz.

1.1

Otoscan sistemi
Otoscan sistemi şunları içerir:
•

Otoscan yazılımı yüklü ayrı bir dizüstü bilgisayar

•

Elle tutulan tarayıcı

•

Tarayıcının emniyetli yerleştirilmesi için bir kızak

•

Tarama sırasında kulak ve kulak kanalının kesin hedeflenmesi için bir kulaklık seti

•

Tarama tekniğini pratiğinin yapılması için bir eğitim kiti. (İsteğe bağlı)

Sistemin tekil parçaları, aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı açıklanmaktadır.

Şek. 1

Otoscan seti

A. Masaüstü kızağına koyulmuş tarayıcı
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B.

Kulaklık
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1.2

Bu kılavuz hakkında
Kullanıcı Kılavuzunu okuyun
Hastaları taramak için tarayıcıyı kullanmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzunu okuyun.
İlgili olduğunda, izlenecek prosedür, bölümün başlangıcında listelenir ve tekil adımların ayrıntılı bir açıklaması, prosedürü
takip eden bölümlerde yer alır.
Kullanıcı belgelerinin ücretsiz bir kopyasına sahip olmak için Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) ile iletişime
geçin.

İkaz, Dikkat ve Notların kullanımı
Dikkatinizi cihazın veya güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir amaçlı ifadeler
kullanılmaktadır:

İkaz • Kullanıcı veya hasta açısından ölüm ya da ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.

Dikkat • Kullanıcı veya hasta açısından yaralanma ve cihaz veya veri için zarar riski olduğunu belirtir.

Not • Özel dikkat sarf etmeniz gerektiğini belirtir.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki ekran unsurlarına atıf
Menüler, simgeler ve seçilebilecek işlevler, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, kalın formatta gösterilir:
"Devam eden bir taramayı gösteren bu örnekte, tetik Beklet düğmesini etkinleştirir.

2

Kullanım amacı
Otoscan, dış kulak kanalı ve timpanik membranın incelenmesi için yakınlaştırılmış görüntü ve inceleme için kulak kanalının
aydınlatılmasını sağlar.
Otoscan bir resim dosyası halinde, dış kulak kanalının topoloji ölçümünü kaydederek işitme uzmanına sunar.

2.1

Kullanım koşulları
Tarayıcının ve Session Manager birincil uygulaması, kulak kalıpları ve kişiselleştirilmiş işitme cihazları üretmek için hastanın
kulağının/kulaklarının dijital üç boyutlu (3B) izlenimlerini (taramalarını) oluşturmaktır.
3B izlenim aynı zamanda kişiselleştirilmiş gürültü koruma kulaklık setleri, kulak tıkaçları veya yüzmeye yönelik kulak tıkaçları
üretmek için kullanılabilir.
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Bu ürünün ikincil uygulama alanı, video otoskopidir. Video otoskop işlevi, kullanıcının hastanın kulağında taramayı hareket
ettirmesine yardım etmeyi amaçlar.

2.2

Fiziksel işletim prensibi
Otoscan tarayıcısı, kulak kanalının veya dış kulağın yüzeyine probtan bir mavi daire veya ışık hattı yansıtır. Bu yansıma,
karmaşık bir kamera sistemiyle 3B koordinatlarına dönüştürülür.
3B model, kulağın yüzeyleri üzerinde probu tarayarak oluşturulur. Kamera sistemi ayrıca operatörün probu, beyaz bir ışık
kaynağıyla aydınlatılan kulak kanalının içinde gezindirmesini sağlar.
Kullanıcı, tarayıcı doğrudan elle tutulan tarayıcı ekranından çalıştırabilir.
Tarayıcı, geçici kullanım için tasarlanmıştır.

2.3

Amaçlanan kullanıcı profili
Odyologlar, işitme cihazı dağıtıcıları, KBB doktorları ve başka eğitimli personel.Lütfen yerel düzenlemelerin video otoskopi
kullanıcılarını farklı tanımlayabileceğini unutmayın. Her zaman yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

2.4

Amaçlanan hasta popülasyonu
Otoscan, dış kulak kanalının incelenmesi için başvuran 18 yaş ve üzeri hastalarda kullanıma yöneliktir.

2.5

Uygulanan veya etkileşime geçilen, amaçlanan vücut parçası veya doku
tipi
Hastanın dış kulağı, tarama için amaçlanan tek vücut parçasıdır.

2.6

Kontrendikasyonlar
İkaz • Hasta tarama prosedürü sırasında şiddetli rahatsızlık geçiriyorsa işlemi durdurun.

Dikkat • Tarama gerçekleştirmeden önce dış kulağın durumunu değerlendirmek için geleneksel veya ayrı bir video
otoskop kullanarak otoskopik muayene yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Kulak kiri bulunmamalıdır veya tarama işlemine müdahale etmeyecek küçük bir miktarda bulunmalıdır.
- Aşırı kulak kiri mevcutsa kulağı taramayın veya taramadan önce kulağı temizleyin.
- Temizleme işleminden veya mumun kaldırılmasından sonra hastanın kulağında sıvı kalmadığından emin olun.

İkaz • Tarama, aşağıdaki kontrendikasyonları sergileyen hastalarda yapılmamalıdır:
- Kulakta akıntı veya enfeksiyon bulgusu varsa
- Hasta, yakın zamanda kulak ameliyatı olmuşsa
- Kulak kanalı tıkalıysa veya tarama işlemine müdahale edebilecek orta düzeyde kulak kiri mevcutsa
- Hasta işbirliği yapmıyorsa
- Hasta,
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baş ve/veya vücudunun kontrol edilemeyen veya istemsiz hareketleri nedeniyle tarama işlemi sırasında hareketsiz
duramıyorsa
- Hastanın nöbet, migren veya yanıp sönen ışıklara başka duyarlılık öyküsü varsa
- Hasta prosedür sırasında şiddetli rahatsızlık geçiriyorsa

3

Ambalaj açma
Paket 1: Dizüstü Bilgisayar

Şek. 2

Paket 2: Tarayıcı ve kulaklık seti

İsteğe bağlı:: Eğitim kiti

Otoscan seti ve isteğe bağlı eğitim kiti

Bilgisayarı paketinden çıkarma
•

Ambalajların tümünü çıkarın ve talimat materyali de dahil, tüm kabloları ve parçaları sakladığınızdan emin olun.

•

Pakette gelen kullanım talimatlarını, başvurmak için yanınızda bulundurun. Cihazı daha sonra kullanacak kullanıcılar,
bilgisayarı nasıl başlatacaklarının ve bu kullanıcı kılavuzunu nasıl bulacaklarının açıklanmasına ihtiyaç duyabilir.

Tarayıcıyı, kızağı ve kulaklık setini paketinden çıkarma

Not • Tüm ambalajları dikkatlice çıkarın ve tarayıcı prop ucunun kırılgan olduğunu unutmayın!
Özellikle tarayıcıyı kızağa bağlı tutan bandı çıkarırken ve çıkardıktan sonra tarayıcıyı tutarken dikkatli olun.

•

Tarayıcı kullanılmadığında, prop ucunu korumak için her zaman kızağa yerleştirin.

Olası hasarlar açısından ekipmanı inceleme

Dikkat • Olası hasarlara karşı cihazı gözle kontrol edin.
Hasar meydana gelmişse cihazı çalıştırmayın. Destek için yerel distribütörünüz ile temas kurun.

Otometrics - Otoscan
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Şek. 3

Hasardan kaçınmak için, kullanımda olmadığında tarayıcıyı daima kızağında bırakın!

Paket listesini kontrol etme
•

Gerekli tüm parçaları ve aksesuarları aldığınızdan emin olmak için paket listesini kontrol edin. Eğer ambalajınız eksikse
distribütörünüz ile temas kurun.

Ambalajı sonraki kullanım için saklama
•

3.1

Orijinal ambalaj materyali, örneğin tarayıcıyı yıllık kalibrasyon kontrolü veya servis amacıyla gönderdiğinizde, sevkiyat
sırasında hasarlara karşı koruyacağından, tüm ambalaj materyallerini saklayın.

Otoscan birimlerinin saklanması
Otoscan cihaz saklamanız gerekiyorsa bu yönergeleri takip edin:
•

Otoscan ve aksesuarları cihazı hasardan korumak için temin edilen kutularda saklayın.

•

Otoscan ve aksesuarları kuru bir ortamda saklayın. Ayrıca bkz. Teknik özellikler ► 50.

4

Otoscan ile çalışmaya başlama

4.1

Otoscan bilgisayar
Bilgisayar, yalnızca Otoscan süreci için kullanılmaya ayrılmıştır. Kullanım sırasında tarayıcıyı çalıştırır ve kurulu Session
Manager, tarayıcıyı kontrol edip tarama işleminden elde edilen verileri yerel bir veri tabanında saklar.
Çevrimiçi olduğunda, yerel hasta veri tabanı, çevrimiçi uygulama Otocloud kapsamında yer alan ikinci bir veri tabanıyla
senkronize edilir.

Kurulum prosedürü
1. Bilgisayarı uygun bir konuma kurun. (Aşağıya bkz.).
2. Bilgisayarı çalıştırın: Elektrik prizine bağlayın. (Aşağıya bkz.).

Bilgisayarı kurma
•

8

Bilgisayarı uygun bir masaüstüne koyun ve yanında tarayıcı için boşluk bırakın. Bilgisayarın havalandırma kapaklarının
önünün açık olduğundan emin olun.
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•

Bilgisayar ekranını, tarama işlemini takip edebilmeleri için hastaların tamamen görebileceği şekilde yerleştirmeyi
düşünün.

Otoscan Session Manager ve gerekli tüm aksesuarlar, fabrikada bilgisayara yüklenmiştir.
Bilgisayar, kullanımdan önce kablolu veya kablosuz bir ağa bağlanmalıdır. Bkz. İnternete bağlanma ► 9.
Başlamak için yerel Otoscan yöneticinizin sağladığı giriş parolasına ihtiyacınız vardır.
Otoscan yazılım birimlerinin nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar için şu bölümlere bakın:
•

Sisteme giriş yapma ► 14.

•

Hasta kayıtlarını yönetme ► 16.

•

Tarama oturumu ► 23.

•

Otocloud üzerinde hastaları ve taramaları yönetme ► 36.

Bilgisayarı Çalıştırma
1. Harici güç kaynağını, bilgisayardaki Güç soketine takın.
2. Harici güç kaynağının elektrik prizini doğrudan üç kablolu koruyucu topraklamalı bir AC prizine takın.

Batarya operasyonu
Gerekirse, bilgisayar kısa bir süre boyunca dahili bataryasıyla çalışabilir ama sonra, yeniden şarj edilmek üzere bir elektrik
prizine bağlanmalıdır. Batarya ömrünü uzatmak için yeniden şarj etmeden önce bilgisayarın şarjının tamamen bitmesine izin
vermeyin.

Ek talimatlar
Bilgisayarı bir elektrik prizine nasıl bağlayacağınız veya bilgisayardaki genel işlevleri nasıl kullanacağınızla ilgili ek talimatlara
ihtiyaç duymanız halinde, bilgisayar üreticisinin, bilgisayarla birlikte gönderilen kullanıcı talimatlarına göz atın.

4.2

İnternete bağlanma
Bilgisayar, kablolu bir Ethernet kablosu veya kablosuz (Wi-Fi) bir bağlantı aracılığıyla bir ağa bağlanabilir.

Kablosuz (Wi-Fi) bir ağa bağlanma
1. Mevcut kablosuz ağların listesine erişmek için bilgisayar ekranının alt sağ köşesindeki sistem çubuğunda ağ simgesine
tıklayın.
2. Bağlanmak istediğiniz ağı bulun ve ismine tıklayın. Bildiğiniz bir ağ ise ve düzenli bir şekilde bağlanıyorsanız aynı
zamanda şu seçeneği de işaretlemelisiniz: Otomatik olarak bağlan. Ardından, Bağlan seçeneğine tıklayın.
3. Bağlan seçeneğine tıkladıktan sonra, Windows kablosuz ağın güvenlik ayarlarını tarayacaktır. İşlem tamamlandığında,
size güvenlik anahtarını sorar.
4. Kablosuz ağa bağlanmak için gerekli güvenlik anahtarını (parolayı) girdikten sonra, Sonraki ifadesine tıklayın.

Kablolu bir ağa bağlanma
1. Ethernet kablosunu, bilgisayar üzerindeki ağ adaptörüne takın.
2. Ağ bağlantısı otomatik olarak oluşturulmalıdır.

Not • Ağ bağlantısı oluşturma veya sürdürme konusunda destek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.
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4.3

Otoscan kızağı

Şek. 4

Hasardan kaçınmak için, kullanımda olmadığında tarayıcıyı daima kızağında bırakın!

Kızak, kullanımda olmadığında tarayıcının emniyetli bir şekilde yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. Ek olarak, kızağın içindeki
arka duvar, noktalı bir desenle kaplıdır. Her taramadan önce, tarayıcı bu deseni, tarayıcının işlevselliğini otomatik olarak
test etmek için kullanır.

4.4

Tarayıcı
Tarayıcı, dahili lazerler ve kameralara sahip gelişmiş bir birimdir. bkz. Fiziksel işletim prensibi ► 6.
Hasta kulaklık seti, tüm tarama işlemi için referans noktası olarak işlev görür. Bkz. Kulaklık seti ► 14.
Tarama sırasında, probun yan taraflarındaki iki kamera, tarayıcının topladığı 3B verilere göre kulaklık setinin pozisyonunu
sürekli olarak izler. Böylece sistem, kulak kanalının ve kulak kepçesinin gerekli kısımlarının doğru bir 3B modelini oluşturur.
Bkz. Tarayıcı bileşenleri ► 11, Şek. 5 ve Şek. 6.

Dikkat • Tarayıcının prop ucu kırılgandır. Hasardan kaçınmak için, kullanımda olmadığında tarayıcıyı daima
kızağında bırakın!

4.4.1

Tarayıcıyı bağlama
İkaz • Otoscan sistemi, her zaman Otoscan Kullanıcı Kılavuzundaki talimatlara göre kurulmalıdır.

Tarayıcı teslimatta tamamen kuruludur ve yapmanız gereken tek şey kabloları takmaktır.

Dikkat • Tarayıcıyı bilgisayara bağlamak için yalnızca verilen USB kablosunu kullanın.

•
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Tarayıcıya takılı USB kablosunu, bilgisayarın yan tarafındaki USB portlarından birine bağlayın.
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İkaz • Tarayıcı, Otometrics tarafından sağlanan kilitli dizüstü bilgisayar dışında başka bilgisayarlara
bağlanmamalıdır. Tarayıcıyı Otoscan Session Manager, Otocloud ve eğitim yazılımı dışında başka bir yazılımla
kullanmaya kalkışmayın.

Kızağı ve tarayıcıyı bilgisayarın yanına yerleştirin
•

4.4.2

Tarayıcıyı kızağın içinde tutun ve seti, bilgisayarın yanında stabil bir masa üstüne koyun.
Kızağa yerleştirildiğinde tarayıcıya rahatça ulaşabileceğiniz bir konum seçin.
Ayrıca, tarama oturumu sırasında bilgisayar ekranını açıkça görebildiğinizden emin olun. Bu durum, taranan görüntüyü
değerlendirmek için duraksadığınızda, daha geniş bir ekranda görmeyi tercih ederseniz ve tarama oturumunu
sonlandırdığınızda kullanışlı olacaktır.

Tarayıcı bileşenleri
Tarayıcının 3B taramalarını oluşturmak için birlikte çalışan tekil bileşenleri, tarayıcının sırasıyla prob tarafında ve ekran
tarafında görüldüğü şekliyle, aşağıda tanımlanmıştır.

Prob tarafından görülen tarayıcı bileşenleri
A. İzleme kameraları
Probun herhangi bir tarafındaki kameralar, hastanın
taktığı kulaklık setinin izleme dairesini tespit eder.
Kameralar, tarayıcının konumunu hastanın kulağına göre
izler. Doğru bir şekilde işlev göstermesi için, kameraların
izleme dairesini görüş açısı engellenmemelidir.
B.

Daire lazeri
Probun ucundan dışa doğru tarar (Şek. 6 ► 12'de E).
Kanalı ( Kanal Dairesi modunda) ve kulak kepçesinin
heliks, kulak kepçesi çukurunun yan duvarları ve
intertragik çentik gibi eğri kısımlarını ( Kulak Kepçesi
Çukuru Dairesi modunda) tarar.

C.

Hat lazeri
Prop ucunun önünde, bir barkod tarayıcıya benzer
şekilde yatay bir hatta ( Kulak Kepçesi Hattı modunda)
tarar. Kulak kepçesi çukurunun orta kısmı ve kulak
kepçesi çukurunun ucundaki çıkıntılar gibi kulak
kepçesinin daha düz kısımlarını taramak için kullanılır.

Şek. 5

Otometrics - Otoscan

Prob tarafından görülen elle tutulan tarayıcı

D. Tetik düğmesi
Cihazın mevcut durumuna göre en yaygın sonraki
aksiyonu seçer. Birden fazla aksiyon mevcutsa en yaygın
sonraki aksiyon ekranda vurgulanarak gösterilir. Örneğin,
tetiği derinlik ölçeri ayarlamak ve taramayı başlatmak
için kullanacaksınız. Tarama sırasında, taramayı
durdurmak için tetiğe basabilirsiniz.
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Dokunmatik ekran tarafından görülen tarayıcı bileşenleri (devamı)
E. Prob
Prob, tarayıcının kulak kanalına sokulacak kısmıdır.
Işıklandırma, video otoskop kamerası ve Daire lazeri
tarayıcısı içerir. Kırılgandır ve cihaz, kullanımda değilken
kızağa yerleştirilmediğinde kırılabilir.
F. Durum göstergesi
Otometrics logosunun rengi, tarayıcının durumunu
gösterir. Işık yeşilken cihaz açıktır ve hazırdır. Bkz. Açıklama:
Durum göstergesi renkleri (aşağıda).
G. Dokunmatik ekran
Ekran dokunmatiktir. Tarama işlemi boyunca kullanılan
birincil arayüzdür ve tetikle birlikte kullanılabilir. 3B tarama
görüntüsü, video otoskopik görünüm, derinlik ölçümleri ve
mesajlar dahil olmak üzere, prosedürün tüm yönleri
ekranda gösterilir.

Şek. 6

Dokunmatik ekran tarafından görülen, elle
tutulur tarayıcı

Açıklama: Durum göstergesi renkleri

4.4.3

Yeşil:

Hazır/Beklemede

Mavi:

Tarayıcı etkin veya tarama modunda, kulaklık seti izliyor

Sarı:

Tarayıcı tarama modunda ama izleme kaybedildi
Aksiyon gerekli: Tarayıcı pozisyonunu izleme dairesine göre düzeltin.

Turuncu:

Derinlik uyarısı ve herhangi bir hata koşulu.
Aksiyon gerekli: Hatayı düzeltin.

Tarayıcıyı açıp kapatma
Tarayıcıyı açma
Bilgisayar, tarayıcının gücünü kontrol eder. Yani, tarayıcı Session Manager üzerindeki bir hasta kaydından bir tarama
başlattığınızda otomatik olarak açılır. bkz. 3D taramayı başlatma ► 23.
Session Manager uygulamasını açmak için kayıtlı bir kullanıcı adınız ve parolanız olmalıdır. Bkz. Sisteme giriş yapma ► 14

İkaz • Lazere doğrudan bakmayın veya lazeri başka insanların gözlerine doğru yöneltmeyin. Gözlere zarar verebilir.

Tarayıcıyı kapatma
Tarayıcı, tarama oturumu tamamlandıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak kapanır.

12
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Not • Tarayıcının bilgisayarla bağlantısını kullanım sırasında kazara keserseniz, bu tarayıcıyı kapatır ama tarama
uygulamasını kapatmaz. Aynı tarayıcı geri takın ve tarama oturumuna devam edin.

4.4.4

Otoscan tetiğini ve dokunmatik ekranı kullanma
Çalıştırma yöntemleri
Tarayıcının kontrolü için önerilen yol, dokunmatik ekranı ve tetiğinin kullanılmasıdır.

Dokunmatik ekranı kullanma
Tarama sırasında, tarayıcıdaki dokunmatik ekran, bilgisayardaki ekranın bir kopyasını görüntüler. Bu, tarayıcıyı dokunmatik
ekranı sayesinde çalıştırmanızı sağlarken bilgisayar ekranını, kısmi veya tamamlanmış taramanın daha geniş bir görünümü
için kullanabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda, bilgisayar faresi veya bilgisayarın dokunmatik iz sürücüsünü kullanarak bilgisayar
ekranında tarayıcı seçimleri yapabilirsiniz.

Dikkat • Otoscan dokunmatik ekran görüntüsü, ağır kullanım sırasında ısınabilir. Ekran yüzeyine 1 dakikadan fazla
dokunmayın.

Tetiği kullanma
Otoscan tetiği, cihazın kolunda yer alır. Tarayıcı bileşenleri ► 11 bölümündeki D noktasına bakın. Kullanıcının taramayı
başlatmasını veya durdurmasını ve tarama işlemindeki diğer adımlara ilerlemesini sağlar. Tetiğe basılması, her zaman
dokunmatik ekranda görülen düğmeyi seçer. Birden fazla düğme mevcutsa seçilecek düğme, ekranda vurgulanarak
gösterilecektir. Genel olarak ekranda vurgulanan düğmeler, size normal tarama prosedürü boyunca rehberlik edecektir.
Devam eden bir taramayı gösteren Şek. 7 örneğinde, tetik Beklet düğmesini etkinleştirecektir.

Şek. 7

4.5

Devam eden tarama. Beklet düğmesi, bu noktada kullanılabilir tek seçenektir.

Accessories (Aksesuarlar)
Aksesuarları paketinden çıkarma
Kulaklık setini ve (ilgiliyse) isteğe bağlı eğitim kitini paketinden çıkarın ve tarayıcının yanına yerleştirin.

Otometrics - Otoscan
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4.5.1

Kulaklık seti
Kulaklık seti, taramadan önce hastanın başına takılmıştır. Bu
durum tarama süreci için gereklidir çünkü kulaklık setinin
izleme dairesi, tarayıcıdaki, tarama sırasında kulağın tam
konumunu takip eden iki kamera için referans noktası işlevi
görür.
Bu nedenle, başarılı bir tarama için kulaklık setinin doğru bir
şekilde takılmış olması ve taramanın tümü boyunca yerinde
kalması çok önemlidir. Bkz. Kulaklık setini yerleştirme ► 21.
Doğru yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kulaklık seti, bir kulağın
taranması için tasarlanmıştır. Diğer kulağı (gerekirse) tararken
kulaklık setini o kulağı hedefleyecek şekilde yeniden
konumlandırın. Bu prosedürün her iki tarama için etkinliği en
üst düzeye çıkardığı ve yüksek doğruluğu koruduğu
bulunmuştur.

Şek. 8

4.5.2

İzleme dairesinin kulak üzerinde doğru bir şekilde ortalandığı kulaklık seti

Eğitim kiti
Eğitim amaçları için isteğe bağlı ekstralar olarak bir kulaklık setine ait bir dairenin kalıcı olarak takılmış olduğu bir eğitici
kulaklık standı ve değiştirilebilir iki kulak modeli mevcuttur.
Eğitim kiti siparişinizin parçasıysa bunları, tarayıcının yanı gibi eğitim için rahat bir konuma yerleştirin.
Otoscan bilgisayarının masaüstünden erişebileceğiniz dahili eğitim yazılımıyla birlikte, bu kulak seti, gerçek insanlarla
kullanmak için yeterli beceriyi edindiğinizi düşünene kadar tarayıcıyı denemeniz için güvenli ve rahat bir fırsat sunar.

4.5.3

Otoscan eğitimi
Otoscan eğitim oturumları, kullanıcıların ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilmek için hızlıca öğrenmelerini
sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Bölgenizdeki mevcut eğitimler hakkında bilgi için lütfen tedarikçinizle irtibata geçin.

5

Sisteme giriş yapma
Kullanıcı ID ve parola
Tüm Otoscan kullanıcılarının, Otoscan Session Manager ve Otocloud çevrimiçi uygulamasına erişim için kullanıcı ID
(kullanıcı e-posta adresi) ve parolası olmalıdır. Otocloud uygulamasına erişmenin iki yolu vardır. Otoscan bilgisayarındaki
Session Manager aracılığıyla ya da internet bağlantısı olan bir bilgisayarda ayrı Otocloud girişiyle. Daha fazla bilgi için
OtocloudKullanıcı Kılavuzuna bakın.
Başlangıçta, klinikteki birincil yönetici, Session Manager ve Otocloud sistemlerine giriş hakkında talimatlar içeren bir eposta alır. Birincil yönetici, sonra bu uygulamaya erişime ihtiyaç duyan başka kullanıcıları ekleyebilir.

14
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5.1

Oturum Açma
İlk giriş
Otoscan yöneticileri, Otocloud çevrimiçi uygulamasında kullanıcıları oluşturabilir.
Yöneticinin oluşturduğu her yeni kullanıcı, OtoscanSession Manager ve Otocloud için kullanıcı adı ve parola içeren bir eposta alacaktır.
Giriş yapmak için bu prosedürü izleyin:

Bilgisayarı başlatın ve Otoscan yazılım uygulamasını açın
1. Açmak için bilgisayardaki AÇIK/KAPALI düğmesine basın.
2. Bilgisayarınızın masaüstündeki Otoscan simgesine tıklayın.

Sistem yeni bir yazılım için kontrol ederken bekleyin
Session Manager başladığında, yazılım güncellemelerini kontrol eder. Güncelleme varsa sistemin kurmasına müsaade
etmenizi öneririz. Güncelleme bildirimi uygun olmayan bir zamanda gösterilirse güncellemeyi sınırlı sayıda atlayabilirsiniz.
Fakat sistem, yazılım güncellenene kadar çevrimdışı modda devam edecektir.
Güncelleme sürekli performans için kritikse güncellemeyi atlamanıza izin verilmez.
•

Güncellemeyi başlatmak için Güncelle düğmesine tıklayın.

Otoscan Session Manager
için güncelleme mevcut
•

Güncellemeyi atlamak için sisteme giriş yapmanız yeterlidir.

Sisteme giriş yapma
Sistem, kullanıcı adınızı ve parolanızı girmenizi ister:
•

KlinikOtoscan yöneticinizden aldığınız kullanıcı adını ve parolayı girin.

•

Oturum Aç butonuna tıklayın.

Not • Bilgisayarı 20 dakikadan fazla hareketsiz bırakırsanız sistem otomatik olarak çıkışınızı gerçekleştirir.

Kullanımdan sonra nasıl çıkış yapıp kapatacağınızla ilgili talimatlar için bkz. Oturumu kapatma ► 37.

Parolamı unuttum
Parolanızı unuttuysanız aşağıdakileri yapın:

Otometrics - Otoscan
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•

Oturum Aç düğmesinin altındaki bağlantıya tıklayın: Parolamı Unuttum
E-posta adresinizi girebileceğiniz başka bir pencereye yönlendirileceksiniz.
Ardından parolanızı nasıl sıfırlayıp yeni bir tane oluşturacağınız hakkında talimatlar içeren bir e-posta alacaksınız.

5.2

Otoscan yazılım uygulamasına genel bakış
Session Manager, Session Manager'yi başlattığınızda otomatik olarak açılan bir hasta veri tabanı içerir. Burada hasta verileri
oluşturulur ve güncel tutulur. Bkz. Hasta kayıtlarını yönetme ► 16.
Tarayıcı yalnızca bir hasta kaydı içinden başlatılabilir. Tarama gerçekleştirirken, tarayıcıyı doğrudan dahili dokunmatik
ekranından çalıştırabilirsiniz. Bkz. Tarama oturumu ► 23.

5.3

Otocloud Genel Bakış
Otocloud, Otoscan'nin çevrimiçi uygulamasıdır. İşitme cihazı üreticileri ve işitme cihazı siparişleriyle ilgilenen kulak kalıp
laboratuvarlarına taramaların ve görüntülerin gönderilmesi için kullanılır.
Otocloud uygulamasına erişmenin iki yolu vardır. Otoscan bilgisayarındaki Session Manager aracılığıyla ya da internet
bağlantısı olan bir bilgisayarda ayrı Otocloud girişiyle. Daha fazla bilgi için OtocloudKullanıcı Kılavuzuna bakın.
Otoscan bilgisayarı çevrimiçi olduğunda ve kullanıcı giriş yaptığında, uygulama hasta kaydını bilgisayar üzerindeki yerel veri
tabanında, Otocloud üzerindeki ilgili veri kayıtlarıyla senkronize bir şekilde tutacaktır.
Otoscan bilgisayarından Otocloud içinde çalışırken, bilgisayardaki Session Manager arka planda açık kalır.
•

Otocloud ve Session Manager arasında geçiş yapma: Alt + Sekme tuşlarına basın.

•

Alternatif olarak, ilgili simgeye, yani bilgisayarınızın ekranının altındaki görev
çubuğunda yer alan Otoscan simgesine veya tarayıcı simgesine tıklayın.

veya

Session Manager uygulamasını arka planda 20 dakika boyunca hareketsiz bırakırsanız sistem otomatik olarak çıkışınızı
gerçekleştirir. Bu, verilere yetkisiz erişim riskini en aza indirmek için yapılır.
Daha fazla bilgi için Otocloud üzerinde hastaları ve taramaları yönetme ► 36 bölümüne ve Otocloud Kullanıcı Kılavuzuna
bakın.

6

Hasta kayıtlarını yönetme
Otoscan Session Manager ve Otocloud tüm hasta verilerini ve kaydedilmiş taramaları, karşılıklı olarak senkronize edilen
hasta kayıtlarında saklar.
Yeni bir hasta kaydı oluşturmadan önce bir hastanın halihazırda veri tabanında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Bu açıklama Session Manager unsurlarını kapsar. Otocloud içinde hasta kayıtlarıyla nasıl çalışacağınızla ilgili talimatlar için
bkz. Otocloud Kullanıcı Kılavuzu.

Session Manager içinde bir hasta kaydı açma veya ekleme
•

Bkz. Hasta kaydı açma ► 17.

•

Mevcut hasta için kayıt yoksa bir tane oluşturun. Bkz. Yeni bir hasta kaydı oluşturmak ► 19.

Otocloud üzerinde hasta kayıtlarıyla nasıl çalışacağınız hakkında bilgiler için bkz. Otocloud Kullanıcı Kılavuzu.

16
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Daha fazla seçenek

6.1

•

Hasta kaydı düzenleme ► 18.

•

Hasta kaydı silme ► 18.

Hasta kaydı açma
Session Manager uygulamasını başlattığınızda, Hasta listesi açılır.

Hasta listesi üzerinde mevcut bir hasta kaydını bulmak için arama filtreleri kullanabilir ya da listeyi sütun başlıklarından
sıralayabilirsiniz.

Hasta araması için filtreleri kullanma
1. Hasta listesi uzunsa, hasta araması gerçekleştirmek için sol panelde yer alan filtre seçimlerini kullanın:
A. Hastanın adını, numarasını, Doğum Tarihini veya
son aktivite tarihini ilgili alanlara girin. Liste siz
yazdıkça kısalacaktır.
B. Yeni bir arama yapmak için filtreyi sıfırlamanız
gerekiyorsa, Filtreyi Temizle düğmesine tıklayın.

Şek. 9

Hasta Listesi
C. Hasta bulunduğunda, kaydı açmak için Hasta Adı
sütunundaki hasta adına tıklayın.

Şek. 10

Örnek: Hasta Adı alanına
(AŞek. 9 ► 17 ( üzerinde A) hastanın soyadını yazmaya başlayarak listeyi güncelleyebilirsiniz.

Hasta kayıtları listesini sıralamak için sütun başlıklarını kullanma
Listeyi seçili sütuna göre sıralamak için sütun başlıklarından birine tıklayabilirsiniz.
• Sütun başlığına ilk kez tıkladığınızda, liste artan sırayla listelenir.
•

Sütuna ikinci kez tıklarsanız sıralama tersine dönecektir.

Otometrics - Otoscan
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Sütun adının yanındaki bir yeşil ok ucu, bu sütunun sıralama için kullanıldığını gösterir. Ok ucu yukarıya bakıyorsa sıralama
artan sıradadır; Ok ucu aşağıya bakıyorsa sıralama azalan sıradadır.

Hasta kaydı düzenleme
Hasta kaydında değişiklikler yapmanız gerekiyorsa:
1. Hasta listesi sayfasından ilgili hasta kaydını açın.
2. Sol üst köşede, Kalem simgesine tıklayın.

A. Kalem simgesi.
Şek. 11

Hasta adının yanında, sol üst köşede yer alan Kalem simgesi.

3. Gerekli değişiklikleri yapmak.
4. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet veya değişiklik yapmadan çıkış yapmak için İptal düğmesine tıklayın.
Hasta kayıt penceresine geri götürüleceksiniz.

Bir kulak için birden fazla tarama mevcut olduğunda,
diğer taramaları her çerçevenin üst kısmındaki açılır
listede bulabilirsiniz.
A. Sol kulağa ait taramaların listesi.
B. Sağ kulağa ait taramaların listesi.
C. Hasta listesi sayfasına dönmek için
< Hasta Listesi seçeneğine tıklayın.

Şek. 12

Hasta kayıt penceresi. Bu örnekte, önceki bir aşamada her kulak taranmıştır. Yeni taramalar, önceki
taramaların üzerine yazmayacaktır.

Hasta kaydını kapatma
•

Hasta kaydını kapatmak ve Hasta Listesine geri dönmek için, hasta kayıt ekranının sol üst köşesindeki < Hasta Listesi
düğmesine tıklayın.

Hasta kaydı silme
Oluşturulduğunda bir hasta kaydını silmek mümkün değildir.
Hasta kaydı düzenleme gerektiren veriler içeriyorsa yukarıdaki seçeneği Hasta kaydı düzenleme ► 18 kullanın.

18
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6.2

Yeni bir hasta kaydı oluşturmak
Hasta kaydı halihazırda sistemde yer almıyorsa hastayı taramadan önce, Session Manager (veya Otocloud) üzerinde yeni bir
kayıt oluşturulmalıdır.
Session Manager üzerinde yeni bir hasta eklemek için:
1. Hasta listesi seçeneğini açın ve çalışma alanının üst kısmındaki Action (Eylem) çubuğunda yer alan Hasta Ekle
düğmesine tıklayın.

Şek. 13

Hasta Ekle diyalog kutusu.

2. İlgili tüm hasta bilgilerini girin.
Gerekli alanlar, yıldızla (*) işaretlenmiştir. Bunlar:
•

Hasta Soyadı. Hastanın Kimliği belirtilmemişse gereklidir.

•

Hastanın Adı. Hastanın Kimliği belirtilmemişse gereklidir.

•

Doğum Tarihi: Hasta Doğum Tarihi. Zorunlu.

•

Hastanın Kimliği: Hasta Tanımlayıcısı. İsim belirtilmemişse gereklidir.

•

Hastanın Cinsiyet

3. Hastanın en azından gerekli verilerini girdikten sonra, Kaydet ifadesine tıklayın.
Session Manager içinde yeni bir hasta kaydı oluşturulur. Burada, yeni hastanın hasta verileri ve taramaları,
görüntülenmek veya düzenlenmek üzere saklanır.
•

Yeni bir hasta eklemeden diyalog kutusunu kapatmak için İptal ifadesine tıklayın.

Otocloud veri tabanına hasta kaydının nasıl ekleneceğiyle ilgili talimatlar için Otocloud Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

7

Hastayı taramaya hazırlama
Prosedür
1. Otoskopi gerçekleştirme ve kulak kanalını temizleme ► 20.
2. Hastayı bilgilendirme ► 21.
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3. Kulaklık setini yerleştirme ► 21.
4. Hastayı konumlandırmak ► 22.

7.1

Otoskopi gerçekleştirme ve kulak kanalını temizleme
Bu Kullanıcı Kılavuzunda, kulak kepçesinin tekil parçaları, Şek. 14 ► 20 şeklinde belirtildiği şekilde anılır.

Şek. 14

Kulak kepçesi

Bir hastayı taramadan önce herhangi bir kontrendikasyonun olup olmadığını belirlemek için geleneksel veya ayrı bir video
otoskop kullanarak otoskopik muayene gerçekleştirin:
1. Taramanın güvenli ve uygun olup olmadığını belirlemek için hastanın kulak kanallarını inceleyin.
Kanalın yüzeyini kısmen tıkamadığı veya şeklini değiştirmediği sürece az miktarda kulak kiri, tarama sürecini etkilemez.
Prob üzerine akan yağ ve kulak kiri, 3B görüntüyü bozabilir ve aynı zamanda, tarayıcıyla kulak kanalının iç kısmını açık bir
şekilde görmeyi zorlaştırabilir.
2. Gerekirse taramadan önce kanaldan yağları ve kulak kirini uzaklaştırmak için hastanın kulaklarını %70 izopropil alkole
batırılmış bir pamuklu çubukla temizleyin.
Kulakta tüy ve ekzostoz gibi başka unsurların bulunmasının etkisi minimum olacaktır ve tarama yapılabilir. Ayrıca, ameliyat
olup iyileşmiş kulağı olan hastalar da güvenle taranabilir.

İkaz • Hasta tarama prosedürü sırasında şiddetli rahatsızlık geçiriyorsa işlemi durdurun.

Dikkat • Tarama gerçekleştirmeden önce dış kulağın durumunu değerlendirmek için geleneksel veya ayrı bir video
otoskop kullanarak otoskopik muayene yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Kulak kiri bulunmamalıdır veya tarama işlemine müdahale etmeyecek küçük bir miktarda bulunmalıdır.
- Aşırı kulak kiri mevcutsa kulağı taramayın veya taramadan önce kulağı temizleyin.
- Temizleme işleminden veya mumun kaldırılmasından sonra hastanın kulağında sıvı kalmadığından emin olun.
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İkaz • Tarama, aşağıdaki kontrendikasyonları sergileyen hastalarda yapılmamalıdır:
- Kulakta akıntı veya enfeksiyon bulgusu varsa
- Hasta, yakın zamanda kulak ameliyatı olmuşsa
- Kulak kanalı tıkalıysa veya tarama işlemine müdahale edebilecek orta düzeyde kulak kiri mevcutsa
- Hasta işbirliği yapmıyorsa
- Hasta,
baş ve/veya vücudunun kontrol edilemeyen veya istemsiz hareketleri nedeniyle tarama işlemi sırasında hareketsiz
duramıyorsa
- Hastanın nöbet, migren veya yanıp sönen ışıklara başka duyarlılık öyküsü varsa
- Hasta prosedür sırasında şiddetli rahatsızlık geçiriyorsa

7.2

Hastayı bilgilendirme
Hastanın tarama sırasında hareketsiz kalması çok önemlidir. Hasta fazla hareket ederse taramada hatalar oluşabilir. Hafif
hareketler taramayı etkilemez.
Hastanın işbirliğini sağlamak için hastanın iyice hazırlandığından emin olun.
•

•

7.3

Hastayı bilgilendirmek için zaman ayırın. Bahsedebileceğiniz konular şunları içerir:
–

işlemin kısa bir tanımı

–

taramanın her kulak için ne kadar süreceğinin tahmini

–

kulaklık setinin orijinal konumundan kaymamasının neden önemli olduğunun açıklanması

–

hastanın tarama sırasında hareketlerini en aza indirmesi

–

hastanın tarama sırasında konuşmamasının veya esnememesinin önemi.

Hastaya, hapşırık gibi kaçınılamayacak hareketleri belirtmeye çalışmasını söyleyin.

Kulaklık setini yerleştirme
Kulaklık seti, taramadan önce hastanın başına takılmıştır. Bu durum tarama süreci için gereklidir çünkü kulaklık setinin
izleme dairesi, tarayıcıdaki, tarama sırasında kulağın tam konumunu takip eden iki kamera için referans noktası işlevi görür.
Kulaklık seti, hastanın başına (Şek. 15) doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.
•

Kulağın, izleme dairesinin içinde neredeyse ortalanmış olduğundan, kulak kepçesinin tüm kısımlarının daire dışında
kaldığından ve halkadaki nokta desenini saç veya başka engellerin kapatmadığından emin olun.
Kulak kepçesi, izleme dairesi için çok büyükse kepçenin doğal şekli değiştirilmediği sürece, daire kulak memesine
oturacak şekilde ayarlanabilir.

•

En iyi uyum için kafa bandı pedini hastanın başının üstüne takın. Dairenin, gerçekten dokunmadan başa olduğunca yakın
şekilde takılacak biçimde ayarlanması için izleme dairesinin üzerindeki menteşeleri kullanın. Daire baştan çok uzağa
takıldıysa kulak kanalındaki prob derinliğini sınırlayacaktır. Daire başa dokunuyorsa hasta konuştuğunda veya
yutkunduğunda kolayca hareket edebilir.
Tarama başladığında kulaklık seti hareket ettirilmemeli veya sarsılmamalıdır.
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Şek. 15

Doğru şekilde takılmış kulaklık seti

Yanlış: Kulak kepçesine bastırarak kulağın
şeklini bozar.
Şek. 16

7.4

Yanlış: Saç engeli. Nokta deseni, tarama
sırasında tamamen görünür kalmalıdır.

Kulaklık setinin yanlış yerleştirilmesine örnekler

Hastayı konumlandırmak
Taranan kulağa serbest ve kolay erişiminiz olması ve hasta yakınında veya zemindeki engeller ya da hastanın pratik olmayan
konumu nedeniyle engellenmemeniz, güvenli ve rahat bir tarama prosedürü için önemlidir.
1. Taramadan önce ortadan kaldırılması gereken olası engeller için çalışma alanını kontrol edin.
2. Hastayı, taranacak kulağa serbestçe erişebileceğiniz bir şekilde konumlandırın. Özellikle, hastanın omzunun tarayıcı ve
kablosunun önünde olmadığından emin olun. Bunu genelde hastanın başını karşı omuza çevirerek ve başın üstünü
sizden hafif uzağa eğerek başarabilirsiniz.
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8

Tarama oturumu
Prosedür, bir tarama oturumunun genel adımlarını listeler. Sonraki bölümlerde, tekil adımlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları
görebilirsiniz.

Prosedür

Dikkat • Hastanın kulağını taramadan önce, tarayıcının prop ucunu temizlediğinizden ve kulaklık setinin yerleşimini
kontrol ettiğinizden emin olun.

1. Mevcut hastanın kaydının bilgisayar ekranında açık olduğundan emin olun. Bkz. Hasta kayıtlarını yönetme ► 16.
2. Tarama Başlat öğesini seçin. Bkz. 3D taramayı başlatma ► 23.
3. Tarayıcının otomatik testinin bitmesini bekleyin. Bkz. 3D taramayı başlatma ► 23.
4. Taranacak kulağı seçin. Bkz. Taranacak kulağı seçme ► 24.
5. Derinlik ölçeri ayarlayın. Bkz. Derinlik ölçeri ayarlama ► 25.
6. Kulak kanalını tarayın ( Kanal Dairesi modu). Bkz. Kulak kanalını tarama ► 27.
7. Sonuçları gözden geçirmek için taramayı durdurun. Bkz. Devam etmekte olan bir taramayı gözden geçirme ► 29.
8. Kulak kepçesi çukurunun ilgili kısımlarını tarayın ( Kulak Kepçesi Hattı modu). Bkz. Kulak Kepçesi Hattı modunda düz
yüzeyleri tarama ► 30.
9. Sonuçları gözden geçirmek için taramayı durdurun. Bkz. Devam etmekte olan bir taramayı gözden geçirme ► 29.
10. Kulak kepçesi çukurunun eğri kısımlarını tarayın ( Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi modu). Bkz. Kulak Kepçesi Çukuru
Dairesi modunda eğri yüzeyleri tamamlama ► 31.
11. Taramayı gözden geçirip kaydedin. Bkz. Taramayı kaydetme ► 32.
12. Gerekirse yatay düzlemi işaretleyin. Bkz. Yatay işaretle ► 32.
13. Gerekirse probu temizledikten sonra diğer kulağı tarayın. Bkz. Diğer kulağı seçme ► 34.
14. Tarayıcıyı temizleyin ve kızağa yerleştirin. Bkz. Tarama oturumunu sonlandırma ► 35.

8.1

3D taramayı başlatma
Tarayıcının dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcıyı bağlama ► 10. Bir hasta kaydından tarama
prosedürünü başlattığınızda tarayıcı etkinleştirilecektir.

İkaz • Lazere doğrudan bakmayın veya lazeri başka insanların gözlerine doğru yöneltmeyin. Gözlere zarar verebilir.

Taramayı başlatmadan önce
Bu prosedür şunları varsayar:
•

Hasta Listesinden ilgili hasta kaydını halihazırda açmışsınızdır. Bkz. Hasta kaydı açma ► 17.

•

Hastayı muayene etmiş, gerekli talimatları vermiş, kulaklık setini takmış ve hastayı konumlandırmışsınızdır. Bkz. Hastayı
taramaya hazırlama ► 19.
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Taramayı başlatma
A. Hasta kaydı içinde, Hasta Kaydı ekranının üstünde ve ortasında yer alan Tarama Başlat ifadesine tıklayın. Tarayıcı açılır
ve yeni bir pencere açılır.

Şek. 17

Bu örnekte, her iki kulak için önceden yapılmış bir taramayı içeren bir hasta kaydı.
Taramayı Başlat düğmesi (A), ekranın üst kısmının yanındaki Aksiyon çubuğunda görülür.

Tarayıcıyı başlatma ve otomatik test
Her taramadan önce, tarayıcı kızağa oturmuş durumundayken otomatik bir test gerçekleştirir. Bir ekran mesajı sizi
bilgilendirir:

Tarayıcı otomatik testi sürüyor...
Tarayıcıyı kızağında bırakın.
Tarayıcı otomatik testi geçmezse ekranda bir hata mesajı görürsünüz. Bu durumda, prop ucunu alkollü bezle temizleyin.
Tarayıcı yeniden kontrol için kızağa yerleştirin. Yeniden kontrole başlamadan önce tarayıcının kızağına doğru bir şekilde
oturduğundan emin olun.

8.2

Taranacak kulağı seçme
Ekran, sırasıyla sol ve sağ kulak için bir çerçeve görüntüler. Yeni bir oturum başlattığınızda, sol ve sağ kulağın kendi
çizimlerini gösterirler. Bir kulağı taradığınızda, ilgili çerçevede tarama görünür ve başka eylemler için kullanılabilir.
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Şek. 18

Başlamak için bir kulak seçin.

•

Bilgisayar üzerinde: Taramayı başlatmak için Sol (L) veya Sağ (R) kulağın çerçevesinin içine tıklayın.

•

Tarayıcı dokunmatik ekranında: Sol (L) veya Sağ (R) kulak çerçevesinin içine dokunun.
(Kazara yanlış kulağı seçerseniz taramadan sonra taramayı diğer kulağa atayabilirsiniz.)

Ekran artık Derinlik Ölçeri Ayarla görünümünü gösterir. Bkz. Şek. 21 ► 26.

8.3

Derinlik ölçeri ayarlama
Tarama prosedüründeki ilk adım, derinlik ölçeri ayarlamaktır. Bu, tarama sırasında kulak kanalındaki probun derinliğini
belirleyecek bir referans sıfır noktası belirlemek amacıyla yapılır. Bu adımın doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, doğru ve
güvenli bir tarama için çok önemlidir. Aşağıdaki uyarıları ve dikkat edilecek hususları gözetmeniz önemlidir:

Dikkat • Her zaman, her kullanımdan önce probu dikkatlice inceleyin ve probta hasar bulgusu varsa veya birim
arızalıysa kullanmayın. Destek için tedarikçiniz ile temas kurun.

Dikkat • Çapraz enfeksiyon veya yeniden enfeksiyonu önlemek için probu hastalar ve hasta kulaklarının taramaları
arasında alkollü bezle temizleyip dezenfekte edin.

İkaz • Probu hastanın kulağına yerleştirirken dikkatli olun; kulak kanalının duvarına ve/veya timpanik membrana
hasar verme riski söz konusudur. Dış kulağa probla aşırı güç uygulamayın.

Not • Derinlik ölçeri ayarlarken ve tarama süreci sırasında hiçbir zaman kulağı düzleştirmeyin. Aynı zamanda,
hastaların çenelerini hareket ettirmemesi de önemlidir. Bu konuşma, gülme, gülümseme ve kulak kanalının şeklini
değiştirecek diğer hareketleri içerir.

Tarayıcıyı destekleme
Tarayıcı, tek elle kullanımı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ama tarama hassasiyetini iyileştirmek, yorgunluğu en aza
indirmek ve hasta güvenliğini sağlamak için doğru bir destekleme tekniği kullanmalısınız.
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Tarayıcıyı baskın elinizde tutun. Diğer elinizin parmağını, hastanın boynuna veya çenesine yaslayın ve ardından, tarayıcıyı
Şek. 19 ► 26 şeklinde gösterildiği şekilde, o elin baş parmağıyla tutun. Parmaklarınızın izleme dairesini veya izleme
kameralarını engellemesine izin vermemeye dikkat edin.

Şek. 19

Tarayıcıyı kullanırken doğru destekleme tekniği

Şek. 20

Sıfır noktasını ayarlarken tarayıcı probu nereye
koyulmalıdır?

Derinlik ölçer için sıfır noktasını ayarlama
•

Kulak kanalı açıklığının yanındaki kulak kepçesi çukurunun düz yüzeyine, Şek. 20 ve Şek. 21'de gösterildiği şekilde, prop
ucuyla nazikçe dokunun ve elinizle tuttuğunuz tarayıcıdaki tetiğe basın. Bu hareketle kullanıcıya bağlı bir sıfır referans
noktası işaretlenir.
Bu eylem tamamlandığında, tarama işlemi otomatik olarak başlar. Prop ucu kulak kanalına girdikçe, derinlik ölçeri
mevcut tahmini derinlik ölçümlerini görüntüleyecektir. Derinlik ölçümü, kulak kanalına sokulan probun, kullanıcıya
bağlı belirlenen sıfır referans noktasını geçme mesafesiyle tahmin edilen uzunluğudur. Derinlik ölçümünün, Otometrics
ile tavsiye edilen değeri geçtiği tespit edildiğinde görsel ve sesli bir uyarı görünecektir. Tavsiyeler, cinsiyete göre
belirlenmiş ortalama bir erişkin kulağına dayalıdır. Bkz. Kulak kanalını tarama ► 27.

Ekranın sol tarafında Kulaklık seti
saptanamadı simgesi görülür. Tarayıcı,
izleme dairesinin menziline girdiğinde
ve onu saptadığında kaybolur.

Şek. 21

26

Derinlik ölçeri ayarlayın.
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İkaz • Kullanıcı, doğru referans noktasını işaretlemekten ve probun uç kısmını timpanik membrandan güvenli bir
mesafede tutmaktan sorumlu olan tek kişidir. Ekranda gösterilen derinlik ölçümü ve uyarı, kullanıcının belirlediği sıfır
referans noktasına ve Otometrics tarafından tavsiye edilen ortalama kanal uzunluklarına dayalı olup yalnızca
rehberlik amaçlı verilmektedir. Derinlik ölçümü ve derinlik uyarısı, hastanın kulak kanalının gerçek güvenli tarama
derinliğini YANSITMAZ.

8.4

Kulak kanalını tarama
Derinlik ölçeri ayarladıktan sonra, tarayıcı otomatik olarak Kanal Dairesi modunda taramaya başlar. Bu moddayken, kulak
kanalının taramasını tamamlamak için Daire lazerini kullanır.

Prosedür
•

Uygun bir kulak desteği tekniğini kullanarak prop ucunu yavaşça yerleştirirken tarayıcının ekranından tarama
sürecini izleyin. Tarama sırasında gördüğünüz tarama unsurları, Şek. 22 Kanal Dairesi modunda canlı tarama
görünümü ► 27 şekline atıf yaparak aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

•

Gerektiğinde, taramaya ara verip sonucu değerlendirmek için tarayıcının tetiğine basın veya dokunmatik
ekrandaki Beklet düğmesine dokunun. Bkz. Devam etmekte olan bir taramayı gözden geçirme ► 29.

Canlı tarama görünümü
Sürecin tam kontrolünü sağlamak için ekran, aynı anda üç canlı unsur görüntüler. Eş zamanlı olarak güncellenirler ve devam
eden taramanın farklı yönlerini gösterirler.

A. Derinlik ölçer
B. Video otoskopik görünüm
C. Gelişen 3D tarama

Şek. 22

Kanal Dairesi modunda canlı tarama görünümü

A. Derinlik ölçer
Tarama ekranının sol kısmında kulak kanalı derinlik ölçer görülür. Derinlik ölçer, prop ucunun kulak kanalındaki tahmini
derinliğine dair kılavuzluk sağlar. Bu ölçer, prop ucu timpanik membranın tahmini olarak güvensiz bir mesafesinin yakınına
geldiğinde sizi uyarır.
Derinlik ölçer üzerinde, mevcut prop ucu konumu beyaz bir noktayla belirtilir ve mevcut tarama geçişi sırasındaki en derin
konum, siyah bir noktayla belirtilir.
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Prop ucunun insersiyon derinliği, renk kodlarıyla belirtilir:
Yeşil:

Prop ucu, hedef aralık dahilindedir (erkek: 16-18 mm; kadın: 14-16 mm)

Mavi:

Sığ bir prop ucu insersiyonuna işaret eder (erkek: 0-15 mm; kadın: 0-13 mm)

Kırmızı:

İkaz • KIRMIZI kulak kanalında çok derin bir prob pozisyonuna işaret eder!
Kırmızı alana ulaşırsanız ekranın tüm çerçevesi de çok açık bir uyarı işareti olarak kırmızıya döner.
Aynı zamanda, bir uyarı işareti duyulur. Bu sesli uyarı, derinlik uyarı bölgesine 2 mm girildiğinde başlar.
Erkekler için kırmızı renk 19 mm'de başlar ama sesli uyarı, 21 mm'ye kadar başlamaz.
Kadınlar için kırmızı renk 17 mm'de başlar ama sesli uyarı, 19 mm'ye kadar başlamaz.
Bu durumda, hastanın kulak kanalında doğru derinliği sağlamak için derhal probu yeniden
konumlandırın!

B. Video otoskopi ekran unsuru
Derinlik ölçerin sağ tarafında, kulak kanalının canlı bir otoskopik görünümü görüntülenir. Video otoskopigörüntüsündeki
renkli çizgilere veri yakalama hatları adı verilir ve bunlar, tarama sırasında yakalanmakta olan yüzeyleri belirtir. Çizginin
rengi, insersiyon derinliğine göre ve derinlik ölçerdeki renk işaretiyle uyumlu şekilde mavi, yeşil ve renk arasında değişir.
Yani mavi çizgi sığ derinliği, yeşil hedef derinliği ve kırmızı çok derin olduğunu belirtir.

Şek. 23

Otoskopik görünümünde, derinlik ölçerin sağ tarafında, kulak kanalının taranmakta olan alanı, parlak ve mavi bir
çizgiyle gösterilir.
Sağ tarafın daha ilerisinde, gelişen 3B tarama görülür. Prop ucu, görüntünün alt kısmında görülür ve arkasında,
alanın az önce tarandığına işaret eden beyaz ve gri gölgeler onu izler.

C. Gelişen 3B tarama
Ekranın sağ tarafında, kulak taramasının, tarama devam ettikçe gelişen 3B görüntüsü görüntülenir. Pürüzsüz mavi yüzey,
halihazırda taranmış olan kısımlara işaret eder. Video otoskopi görüntüsünde gösterilen veri yakalama çizgisi, burada beyaz
bir eğri olarak görülür ve tarayıcı probunun soluk gri bir görüntüsüyle birlikte gösterilir. Taranmakta olan alanın arkasındaki
takip gölgeleri az önce taradığınız alana işaret eder.
Taramanın bitmemiş kısımları, renkli bir hatla belirtilir:
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•

Çok küçük oldukları için ilave tarama gerektirmeyen boşluklar, siyah bir hatla görselleştirilir.

•

Tarama tamamlanmadan önce dikkatinizi gerektiren geniş boşluklar, sarı bir hatla belirtilir.
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Şek. 24 ► 29 ve Şek. 25 ► 29, Beklet modunda görüntülenen iki taramayı gösterir. Boşluklar siyah ve sarı ana hatlarla
belirtilir.

Şek. 24

İlave tarama gerektirmeyen daha küçük boşluklar, siyah bir ana hatla gösterilir.

Şek. 25

İlave tarama gerektiren geniş boşluklar, sarı bir dış çizgiyle gösterilir.

Tavsiye edilen kulak kanalı tarama sekansı
Kulak kanalının alt kısmını bir geçişte, kulak kanalının üst kısmını sonraki geçişte taramaya konsantre olmanız tavsiye edilir.
Ardından, ilave geçişler kullanılarak doldurulması gereken boşluklar için 3B görüntüyü inceleyin. Taramak biraz çetrefilli
olabileceği için kulak kanalının arka duvarına özellikle dikkat edin. Kulak kepçesini taramaya devam etmeden önce kulak
kanalı taramasını tamamlayın.

8.5

Devam etmekte olan bir taramayı gözden geçirme
Devam eden bir tarama sırasında sadece şu düğme seçilebilir: Beklet.
•

Devam etmekte olan bir taramayı gözden geçirmek için tarayıcıyı kulaktan uzaklaştırmadan önce (tarayıcıyı yanlışlıkla
göze yöneltmemek için) Beklet ifadesini seçmek için tetiğe basın ve tarayıcıyı kulak kanalından uzaklaştırın.

Ekran, sağ tarafta mevcut 3B taramayı ve sol tarafında atılabilecek isteğe bağlı sonraki adımları göstermeyecektir.
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Taramayı değerlendirme
3D model, ön taramayı ideal şekilde görselleştirmek için birden fazla görüntüleme düzleminde döndürülebilir.
•

Daha iyi bir görünüm için taramayı döndürmek amacıyla tarayıcının dokunmatik ekranındaki okları kullanın.

Alternatif olarak, görüntüyü bilgisayar ekranında da görüntüleyebilirsiniz. Burada fareyi iki şekilde kullanabilirsiniz:
•

Görüntüyü aşamalı bir şekilde spesifik bir yönde döndürmek için o yöne işaret eden Ok simgesinin yanına art arda
tıklayın.

•

Görüntüyü herhangi bir yönde döndürmek için 3B görüntünün ortasındayken farenin sol düğmesini basılı tutun ve
fareyi istenen yöne sürükleyin.

Doğru bir 3B dijital izlenim için yeşil bir anahatla işaretlenen boşluklar, onları doldurmak için yeniden taranmalıdır.
Taramayı devam ettirme veya bir sonraki adıma geçme konusunda kendi klinik yargınızı kullanın. Siyahla belirtilen daha
küçük boşluklar ilave tarama gerektirmez. Bkz. Şek. 24 ► 29 ve Şek. 25 ► 29.
Sol tarafta tarama modu seçimi için gösterilen
düğmeler:
A. Kanal Dairesi Mod:
B. Kulak Kepçesi Hattı Mod:
C. Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi Mod:

Şek. 26

Beklet sırasında tarayıcı görünümü.
Bu noktada, hasta kulağının yalnızca kanalı taranmıştır.

Duraksamadan sonra taramayı devam ettirme
Tarama modu seçim düğmeleri, ekranın sol tarafında gösterilir.
Önerilen sonraki adım vurgulanmıştır (yukarıdaki örnekte B adımı). Vurgulanan adım, elinizdeki tarayıcıdaki tetiğe
bastığınızda seçilecek adımdır.
Süreçteki diğer adımlardan birini seçmek istiyorsanız dokunmatik ekranda ilgili seçeneğe dokunun.
•

Taramaya devam etmek için:
1. Kulağın taramak istediğiniz sonraki kısmını gösteren düğmeyi seçin:
A. Kulak kanalı - Kanal Dairesi modu,
B. Kulak kepçesinin düz yüzeyleri - Kulak Kepçesi Hattı modu veya
C. Kulak kepçesi çukurları - Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi modu.

2. Tarayıcı probunu kulak kanalına doğru tutun ve taramayı devam ettirmek için tetiğe basın.

8.6

Kulak Kepçesi Hattı modunda düz yüzeyleri tarama
Kulak kanalı taraması tamamlandığında, kulak kepçesi çukurunu ve kulak kepçesinin diğer ilgili kısımlarını tarayarak devam
edin.
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Kulak kepçesinin daha düz yüzeylerini ve kulağın görünür yüzeylerinin çoğunu taramak için Hat lazerini kullanın. Hat
taraması sırasında probu, taranacak alana bakacak ve cildin yüzeyine yakın olacak (ama dokunmayacak) şekilde
konumlandırın.
•

Kulak kepçesinin düz yüzeylerini Kulak Kepçesi Hattı modunu kullanarak tarayın:
1. Kulak Kepçesi Hattı modunu seçin. Bkz. Şek. 26 ► 30.
2. Hat lazerini etkinleştirmek ve kulak kepçesi çukurunun düz yüzeyleriyle başlayarak kulak kepçesini taramaya
başlamak için tetiğe basın.
3. Hat lazeriyle mümkün olduğunca fazla taradıktan sonra, Beklet ifadesini seçin.
4. Taramayı doğruluk ve taranması gereken eksik noktalar açısından inceleyin. Bkz. Devam etmekte olan bir taramayı
gözden geçirme ► 29.

Şek. 27

8.7

Kulak Kepçesi Hattı modunda taramadan sonraki bir taramaya örnek. Ekran, olası eksik kısımların
doldurulması için Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi modunda devam etmenizi önerir.

Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi modunda eğri yüzeyleri tamamlama
Sonraki adım, kulak kepçesi çukuru içindeki eğri yüzeyler gibi, kulak kepçesinin daha az görünür kısımlarını taramak amacıyla
Daire lazerini kullanmaktır. Tarama sırasında, probu taranan alana paralel konumlandırın.
1. Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi modunu seçin. (Bkz. Şek. 26 ► 30).
2. Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi modunda Daire lazerini etkinleştirmek için tetiğe basın. Heliksi, kulak kepçesi
çukurunun alt kısmını ve kulağın diğer yan yüzeylerini taramak için Daire lazerini kullanın.
3. Taramayı durdurun ve taramayı gözden geçirin.
4. 3B görüntüde hâlâ boşluklar yer alıyorsa taramayı tamamlamak için gerektiği şekilde, Kulak Kepçesi Hattı modunu
veya Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi modunu kullanın.
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Şek. 28

Beklet sırasında görülen, bitmiş bir taramaya örnek.
Sol taraftaki mod seçicisi, başlangıç noktasına dönmüştür.

8.8

Taramayı kaydetme
•

Taramayı tamamlandığından emin olmak için gözden geçirdikten sonra, Sonraki simgesini seçerek Kaydet
prosedürünü başlatın.

Karşınıza üç seçenek çıkacaktır:
•

Geri dön. Aynı kulağı taramayı devam ettirin. Bkz. Geri dön ► 32.

•

Yatay İşaretle. Bkz. Yatay işaretle ► 32.

•

Kaydet. Bkz. Kaydet ► 33.

Geri dön
Kaydet işlemini iptal edip aynı kulakla tarama oturumunu devam ettirmek için bu seçeneği kullanın.

Yatay işaretle
3B görüntüde yatay düzlemi işaretleyebilirsiniz. Bu özellik, kişiselleştirilmiş işitme cihazlarıyla yönlü mikrofonları sipariş
ederken kullanışlıdır.
1. Mikrofonlar için yatay düzlemi işaretlemek isterseniz tarayıcıyı kulağın yakınına getirin ve Yatay İşaretle ifadesini seçin.
Hat lazeri açılır.

32

Otometrics - Otoscan

Kullanıcı Kılavuzu

Şek. 29

Yatay İşaretle ekranını açmak için menüden Yatay İşaretle ifadesini seçin.

2. Tarayıcıyı, hattın yatay düzlemi işaretleyeceği şekilde kulağa doğru tutun. Hattı belirlemek için tarayıcı tetiğine basın
veya dokunmatik ekran üzerinde Yatay İşaretle ifadesini seçin. Yeşil bir tik işareti, yatay düzlemin işaretlendiğini
belirtir.

Şek. 30

Yatay düzleme işaret eden hat belirlenmiştir.

Kaydet
Kaydet ifadesini seçtiğinizde uygulama, kalan boşlukları doldurma sürecini başlatacak ve taramayı kaydedecektir. Boşlukların
büyüklüğü, kulağın nihai 3B dijital izleniminin doğruluğunu etkileyecektir.
Bitirilmiş tarama, başta yaptığınız Sol veya Sağ kulak seçimine göre çerçevede görünecektir.

Kulak değiştirme
Yanlışlıkla karşı kulağı seçtiyseniz dijital izlenimi diğer kulağa atayabilirsiniz.
•

Kulakları değiştirmek için ekranın alt kısmında bulunan Kulağı değiştir düğmesine tıklayın.
Birkaç saniye içinde tarama(lar) karşı kulak çerçevesinde görünecektir.

Şek. 31

Sağ kulağın taranmasından sonra ekran görünümü.

Taramayı kabul etme
Kaydedilen tarama, çerçevesi içinde yavaşça dönerek onu son kez incelemenizi sağlar.
Bu noktada, diğer kulağı taramak için taramaya devam edebilir veya tarayıcıyı kapatabilirsiniz:

Otometrics - Otoscan

33

Kullanıcı Kılavuzu

•

Diğer kulağı taramaya devam etmek için tarayıcı probunu temizleyip ekranda o kulağı seçin. Bkz. Diğer kulağı
seçme ► 34.

•

Tarayıcıyı kapatıp hasta kaydına geri dönmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan Güç düğmesine tıklayın.

Taramayı silme
Tarama sonucu kabul edilebilir değilse (hasta çenesini hareket ettirmiş, kulaklık seti hareket etmiş, tarama eksik veya düşük
kaliteli olabilir), tarama silinmeli ve tekrarlanmalıdır.
•

8.9

Taramayı silip tekrar başlamak için silinecek kulağa ait Çöp Kutusu simgesini seçin.
Taramayı silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Diğer kulağı seçme
Hazırlıklar
1. İki kulak da taranacaksa kulaklık setini, diğer kulağa uyacak şekilde yeniden konumlandırın.
Yine, kulaklık setinin kulak üzerinde ortalandığından emin olun ve saçların izleme dairesindeki nokta desenini
engellemediğini kontrol edin. İzleme dairesi, başa yakın konumlandırılmalı ama başa değmemelidir.
Şüphe duyarsanız Kulaklık setini yerleştirme ► 21 bölümüne bakın.
2. Hastayı, bu kulağın rahat taranabileceği uygun bir açıda yerleştirin. Bkz. Hastayı konumlandırmak ► 22.

Diğer kulağı seçme
3. Ekranda, diğer kulağın taramasını başlatmak için bu kulağı seçin.
Bkz. Taranacak kulağı seçme ► 24.

Dikkat • Hastanın ilk kulağını taradıktan sonra, çapraz enfeksiyonu önlemek amacıyla prop ucunu temizlediğinizden
emin olun ve diğer kulağı taramadan önce, kulaklık setini doğru bir şekilde konumlandırın.

Diğer kulağı tarama
4. Derinlik ölçeri ayarlayın ve kulağı tarayın.
Gerekirse Derinlik ölçeri ayarlama ► 25 bölümündeki adımları gözden geçirin.
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Şek. 32

8.10

İki kulak tarandıktan sonra tarayıcı dokunmatik ekranında görülen nihai sonuç.

Tarama oturumunu sonlandırma
•

Hasta taramasını bitirip taramayı kaydettiğinizde, prop ucunu temizleyin ve tarayıcıyı kızağına yerleştirin. Bkz.
Temizleme ► 38.

•

Henüz yapmadıysanız tarayıcıyı kapatıp hasta kaydına geri dönmek için sol üst köşedeki Güç simgesine
tıklayın.

Taramalar hasta kaydında listelenecek ve otomatik olarak Otocloud klasörüne yüklenecektir.

Şek. 33

En yeni taramaların gösterildiği Hasta kaydı.

Bir kulağa ait olası önceki taramaları görmek için o kulağın, karelerin üst kısmındaki açılır listesine tıklayın:
A. Sol kulağın listesi
B. Sağ kulağın listesi
C. Hasta listesi sayfasına dönmek için < Hasta Listesi seçeneğine tıklayın.

Tarama sonuçlarında sorun giderme
Bu noktada taramada hatalar bulursanız (örn. taranmamış büyük alanlar) taramayı atmayı ve yerine yeni bir tarama yapmayı
düşünün.
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9

Otocloud üzerinde hastaları ve taramaları yönetme
Taramaları Otocloud çevrimiçi uygulaması aracılığıyla istediğiniz üreticiye gönderebilirsiniz. Bu bölümde Session Manager
üzerinden Otocloud seçeneğini nasıl açacağınız ve kullanımdan sonra nasıl kapatacağınız açıklanmaktadır.
Otocloud seçeneğini doğrudan bilgisayarın masaüstünden açmak da mümkündür.
Otocloud üzerinde hasta verileriyle nasıl çalışacağınızla ilgili daha fazla talimat için Otocloud Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

9.1

Otocloud seçeneğini açma
Mevcut hastanın kulak taraması/taramaları tamamlandığında, Otocloud üzerinde verilerle çalışmaya devam edebilirsiniz.
Otocloud, işitme uzmanlarının taramalarına erişmelerini ve bunları, işitme cihazı veya kulak kalıbı üreticilerine
göndermelerini sağlayan bir web uygulamasıdır.
Otocloud uygulamasında, önceden gönderilen taramaların ayrıntılarını da görebilirsiniz.

Prosedür
1. Henüz yapmadıysanız taranan görüntüleri görebileceğiniz Session Manager üzerinde hasta kaydını açın. Bkz. Hasta kaydı
açma ► 17.
2. Otocloud içinde aç butonuna tıklayın (A). Düğme, ekranın üst kısmında yer alır.

Şek. 34

Otocloud içinde aç (A)

3. Otocloud kullanıma açıldığında, ihtiyaç duyduğunuz şekilde, hastanın işitme cihazları veya kalıpları için tarama
gönderme veya gönderilen taramaları görüntüleme işlemine devam edebilirsiniz.

Alternatif prosedür
içindeki Session Manager Hasta listesiekranından Otocloud içinde aç ifadesini seçin.
4. Otocloud açıldığında, ya Hastalar ya da Paketler sekmesinden gereken hastayı seçin.

9.2

Kullanımdan sonra Otocloud modundan Session Manager moduna
dönme
Otocloud odakta kalırken Session Manager arka planda açık kalır.
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Yani, Otocloud ve Session Manager modları arasında gidip gelebilirsiniz.
•

Otocloud ve Session Manager arasında geçiş yapma: Alt + Sekme tuşlarına basın.

•

Alternatif olarak, ilgili simgeye, yani bilgisayarınızın ekranının altındaki görev
çubuğunda yer alan Otoscan simgesine veya tarayıcı simgesine tıklayın.

veya

Kullanımdan sonra Otocloud modunu kapatma
1. Ekranın üstünde yer alan Çıkış Yap düğmesine tıklayın. Bu sizi Oturum Aç ekranına geri götürür.
2. Oturum Aç ekranını kapatmak için ekranın üst sağ köşesindeki X simgesine tıklayın.
Yerel bilgisayarda Session Manager ekranına döneceksiniz.

Not • Session Manager uygulamasını arka planda 20 dakika boyunca hareketsiz bırakırsanız sistem otomatik olarak
çıkışınızı gerçekleştirir. Bu, verilere yetkisiz erişim riskini en aza indirmek için yapılır.

Session Manager ekranından 20 dakikadan uzun bir süre ayrı kalırsanız o noktada Session Manager ekranıyla çalışmaya
devam etmek için yeniden giriş yapmanız gerekir.

10

Oturumu kapatma
Kullanımdan sonra Session Manager modunu kapatma
A. Kullanımdan sonra Session Manager uygulamasını kapatmak için, ekranın üstündeki Oturumu Kapat düğmesine
tıklayın. Bu sizi oturum açma sayfasına geri götürür.
B.

Oturum açma ekranını kapatmak için ekranın sağ üst köşesindeki X simgesine tıklayın.

C.

Bilgisayarı kapatmak istiyorsanız, ekranın altındaki Windows görev çubuğunun en solunda yer alan Windows Başlat
düğmesine tıklayın ve kapatmak için Windows prosedürünü izleyin.

Şek. 35
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11

Temizleme
Dikkat • Hiçbir zaman temizlik için keskin veya sivri uçlu nesneler kullanmayın!

11.1

Önerilen temizleme malzemeleri
Bu ürün için spesifik olarak tavsiye edilen bir temizlik maddesi yoktur.
Prop ucu ve kulaklık seti, yeni, yumuşak ve hafif ıslak %70 izopropil alkollü bezle temizlenir.
Diğer tüm parçalar hafif bir temizlik deterjanıyla hafifçe ıslatılmış yeni, yumuşak bir bezle temizlenir.
Tarayıcı bileşenleri ve aksesuarlarının her birine yönelik ayrıntılı talimatlar için Tarayıcıyı temizleme ► 38, Kızağı
temizleme ► 38 ve Kulaklık setini temizleme ► 39 bölümlerine bakın.

11.2

Tarayıcıyı temizleme
İkaz • Tarayıcının herhangi bir parçasını ultrasonik banyoda temizlemeyin ve tarayıcıyı gazla sterilize etmeyin veya
otoklavlamayın.

İkaz • Sıvılardan uzak tutun. Ünite içerisine nem girmesine izin vermeyin. Birimin içerisindeki nem cihaza zarar
verebilir ve kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.

Dikkat • Çapraz enfeksiyon veya yeniden enfeksiyonu önlemek için probu hastalar ve hasta kulaklarının taramaları
arasında alkollü bezle temizleyip dezenfekte edin.

1. Dokunmatik ekranı, izleme kameralarını, muhafazayı, tetik düğmesini ve kabloyu temizleyin.Yeni, yumuşak ve hafif
temizlik deterjanıyla hafifçe ıslatılmış bir bez kullanın. Dokunmatik ekran ve izleme kameraları kuruduğunda, izleri
temizlemek için kuru bir bezle (mikrofiber bez gibi) silin.
2. Prop ucunu temizleyip dezenfekte edin.Yeni, yumuşak ve hafif ıslak, %70 izopropil alkollü bez kullanın. Baştan uca tüm
yüzeylerin etrafını ve ucun sonundaki düz yüzeyi sildiğinizden emin olun.

Dikkat • Prop ucuna baskı uygulamayın.

11.3

Kızağı temizleme
•

38

Tarayıcı yuvasını ve kızağın dış yüzeylerini temizleyin.Yeni, yumuşak ve hafif temizlik deterjanıyla hafifçe ıslatılmış bir
bez kullanın.
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11.4

Kulaklık setini temizleme
•

Kulaklık setini temizleyin.Yeni, yumuşak ve hafif ıslak, %70 izopropil alkollü bez kullanın.

Not • Alkollü bezler, yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmelidir.

12

Servis ve bakım
Not • Tarayıcı muhafazasının içinde kullanıcının bakımını yapabileceği parça yoktur.

İkaz • Güvenlik ve garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın
üreticisi ya da yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda
hasarların detaylı tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.
Daima kullanımdan önce probu dikkatlice inceleyin ve proba hasar geldiğini görürseniz kullanmayın.

İkaz • Hiçbir durumda tarayıcı muhafazasını sökmeyin. Tarayıcı içindeki parçalar yalnızca yetkili personel tarafından
kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

12.1

Bakım ve kalibrasyon kontrolü
Bakım
Tarayıcı için gerekli günlük bakım, her taramadan sonra doğru temizliktir. Bkz. Temizleme ► 38.

Otomatik test
Her taramadan önce, tarayıcı kızağa oturmuş durumundayken otomatik bir test gerçekleştirir.
Tarayıcı bu testi geçmezse ekranda bir hata mesajı görürsünüz. Aşağıdakileri gerçekleştirin:
1. Prop ucunu temizleyin. Yeni, yumuşak ve hafif ıslak, %70 izopropil alkollü bez kullanın.
2. Tarayıcı yeniden kontrol için kızağa yerleştirin. Kızağa doğru bir şekilde oturduğundan emin olun.
3. Yeniden kontrolü başlatmak için ekrandaki Yeniden Dene ifadesini seçin.
4. Hata devam ederse Başlatma ve Güncelleme sırasında hata mesajları ► 41 bölümüne bakın.

Yıllık kalibrasyon kontrolü
•

Tarayıcının en az bir tane yıllık kalibrasyon kontrolünü planlamak için lütfen tedarikçinizle irtibata geçin.

•

Ekipman herhangi bir potansiyel hasar görmüşse kalibrasyonun kontrolünü tavsiye ederiz.
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•

12.2

Tarayıcıyı kalibrasyon için gönderirken Tarayıcı için paketleme talimatları ► 40 bölümündeki paketleme talimatlarına
bakın.

Tarayıcı için paketleme talimatları
Tarayıcı tertibatını servis veya onarım için sevk ederken taşıma sırasında hasar riskini en aza indirmek için aşağıdaki
yönergeleri izleyin.

Prosedür:
1. Tarayıcıyı, kızağa emniyetli bir şekilde oturacak biçimde yerleştirin.
2. Tarayıcıyı kızak üzerinde maskeleme bandı veya boyacı bandıyla emniyete alın. Çıkarılması zor olan ve cihaza zarar
verebilecek bir bant türü kullanmayın.
3. Tarayıcıyı orijinal ambalaj materyali içinde gönderin.

40
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13

Sorun Giderme

13.1

Başlatma ve Güncelleme sırasında hata mesajları
Hata iletisi

Sebep

Çözüm

Kullanıcı adı ve/veya Parola
geçersiz.

Kullanıcı adı ya da parola yanlış. Kullanıcı
adları büyük-küçük harfe karşı duyarlıdır.

Klavyenizde Caps lock tuşunun etkin
olmadığından emin olun. Tekrar
deneyin.

Bu mesaj, kullanıcı adı çevrimiçiyken bu
bilgisayar üzerinde henüz kullanılmamış
olduğunda da görülür.

Bu bilgisayara ilk kez giriş
yapıyorsanız bilgisayarın çevrimiçi
olduğundan emin olun.
Sorun devam ederse:Kliniğin
Otoscan yöneticisiyle iletişime
geçin.

Oturum açma başarısız, hizmet
bulunamadı. (404)

Ağ hatası oluştu.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Oturum açma başarısız, servis
hatası. (500)

Ağ hatası oluştu.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Oturum açma başarısız,
bilinmiyor.

Ağ hatası oluştu.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Parolamı Unuttum işlemini
kullanmak için çevrimiçi
olmalısınız.

Bilgisayar, internete bağlı olmayabilir.

İnternet bağlantınızı kontrol edip
tekrar deneyin.

Oturum açma başarısız, kullanıcı
hesabı kilitli.

Yanlış verilerle oturum açma çok fazla
denendi.

Kliniğin Otoscan yöneticisiyle
iletişime geçin.

Otoscan Güncelleme sunucuya
bağlanamıyor. İnternet
bağlantınızı veya güvenlik
duvarınızı kontrol edin.

Bilgisayar, internete bağlı olmayabilir.

İnternet bağlantınızı veya güvenlik
duvarınızı kontrol edin.
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Hata iletisi

Sebep

Çözüm

Kullanıcı hesabınızın herhangi bir
kliniğe erişimi yok.

Mevcut kullanıcı hiçbir klinik için
atanmamıştır.

Otoscan yöneticinizle iletişime
geçin.

Güncelleme kontrolünde hata.

Güncelleme kontrolü sırasında bir hata
oluştu.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Otoscan Güncelleme

Bilgisayar, internete bağlı olmayabilir.

•

İnternet bağlantınızı kontrol
edip tekrar deneyin.

•

Arıza devam ederse teknik
destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

başlatılamadı.

Hata: Otoscan Güncelleme'yi

13.2

başlatma başarısız .

Otoscan güncellemenin başlamasını Bir hata
önlendi

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Güncelleme yüklenirken
beklenmeyen hata.

Güncelleme prosedürü sırasında bir hata
oluştu.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Dosyayı indirme hatası, {0}.

Ağ hatası oluştu.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Sunucudan listeyi indirme hatası.

Başlatma prosedürü sırasında bir hata
oluştu.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Session Manager üzerinde görülen hata mesajları
Hata iletisi

Sebep

Çözüm

Tarama yazılımı başlatılamadı.

Bir hata tarayıcının başlamasını önledi.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Tarama yazılımının kapanması
bekleniyor.

Uygulamanın kapanması olağan dışı şekilde
uzun sürüyor.

Bu işlem zamanında tamamlanmazsa
Kapatmaya Zorla ifadesini seçin.

Otocloud'e bağlanırken hata
oluştu.

Bilgisayar, internete bağlı olmayabilir.

İnternet bağlantınızı kontrol edin.

Tarama yüklenemedi.
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iletişime geçin.
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13.3

Tarama yazılımındaki hata mesajları
Hata iletisi

Sebep

Çözüm

Tarayıcıya bağlanamadı.

Tarama yazılımı, bilgisayara bağlı bir tarayıcı
tespit edemedi.

•

Tarayıcı kablonun USB portuna
emniyetli bir şekilde takılı
olduğundan emin olun Yeniden
Dene ifadesini seçin.

•

Eğitim yazılımının arka planda
açık olup olmadığını görmek
için görev çubuğunu kontrol
edin. Öyleyse, kapatın ve
Yeniden Dene ifadesini seçin.

Tarayıcıya bağlanamadı. (İkinci

Tarama yazılımı, bilgisayara bağlı bir tarayıcı
tespit edemedi.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Kritik Hata!

Tarama yazılımı, uygulamanın doğru
çalışmanı önleyen bir arıza tespit etti.

Teknik destek için tedarikçinizle
iletişime geçin.

Otomatik test başarısız.

Birden fazla nedeni olabilir:

deneme)

Otomatik test başarısız. (İkinci

•

Tarayıcı, kızağa doğru bir şekilde
yerleştirilmemiş.

•

Tarayıcının kızaktaki
kelepçelere eşit şekilde
oturduğundan ve prop ucunun
doğrudan arka duvara
baktığından emin olun.Yeniden
Dene öğesini seçin.

•

Prob veya izleme kameraları temiz
değil.

•

Probun ve izleme
kameralarının temiz ve toz, yağ
veya kalıntı içermediğinden
emin olun. Bkz. Temizleme ►
38. Yeniden Dene öğesini
seçin.

•

Tarayıcı hasar görmüş olabilir.

•

Görünür hasar bulgularına karşı
kontrol edin.Teknik destek için
tedarikçinizle iletişime geçin.

deneme)
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Hata iletisi

Sebep

İzleme kaybedildi (Simgesi):

Birden fazla nedeni olabilir:

Çözüm

•

Tarayıcı, kulak ve izleme dairesinden
çok uzakta.

•

Tarayıcıyı izleme dairesine
daha yakın bir şekilde
konumlandırın veya açısını
ayarlayın.

•

Hasta, kulaklık setini doğru bir şekilde
takmıyor olabilir.

•

Hastanın kulaklık setini Otoscan
Kullanıcı Kılavuzunda açıklanan
şekilde taktığından emin olun.

•

İzleme kamerası görünümü, operatörün
parmakları, hasta saçı vs. tarafından
engelleniyor olabilir.

•

Tarayıcının önündeki iki izleme
kamerasının görünümünün
önünde hiçbir engel
olmadığından emin olun.

•

İzleme kamerası lensleri temiz
olmayabilir.

•

Probun ve izleme
kameralarının temiz ve toz, yağ
veya kalıntı içermediğinden
emin olun. Bkz. Temizleme ►
38.

•

Tarayıcının açısı çok aşırı olabilir.

•

Aşırı açılardan kaçının ve
izleme kameralarının her
zaman izleme dairesini açık bir
şekilde görebildiğinden emin
olun.
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14

Standartlar ve uyarılar

14.1

Güvenlik
Bu kılavuz Otoscan'in güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgi ve ikazları içerir. Varsa yerel resmi kurallar ve
yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.

14.2

Sembollerin tanımı
Üretici

ISO 15223-1
Sembol 5.1.1

Tıbbi cihaz üreticisini AB Yönergeleri 90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC'de açıklandığı şekilde
gösterir.
Ayrıca üretim tarihini belirtir.
Kullanım talimatlarına uyun

IEC 60601-1
Tablo D.2 #10

Kullanım talimatlarına bakın
Kullanıcının kullanım talimatlarına bakması gerektiğini belirtir.
ISO 15223-1
Sembol 5.4.3 ve
IEC 60601-1
Tablo D.1 No. 11

Ambalaj hasarlıysa kullanmayın
Ambalaj hasarlıysa veya açıldıysa kullanılmaması gereken bir tıbbi cihazı belirtir.
ISO 15223-1 Sembol 5.2.8

CE uygunluk beyanı
93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifine uygundur.
93/42/EEC

Cihaz, ABD pazarında reçeteli olarak satılması şartıyla onaylanmıştır
21 CFR Bölüm 801.

ABD Federal Düzenlemeler Kodu. 21 CFR Part 801. § 801.109(b)(1)

§801.109(b)(1)

Tıbbi cihaz
Ögenin tıbbi bir cihaz olduğunu gösterir.
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Seri numarası
Medikal cihazın tespit edilebilmesi için üreticinin seri numarasını belirtir.
ISO 15223-1
Sembol 5.1.7

Katalog/ürün numarası
Medikal cihazın tespit edilebilmesi için üreticinin katalog numarasını belirtir.
ISO 15223-1
Sembol 5.1.6

Uygulanan parça tipi BF
IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 ve EN 60601-1:2006+A1:2013 Tür BF gerekliliklerine uygundur.
IEC 60601-1
Tablo D.1 #19

Nem sınırlaması
Tıbbi cihazın güvenle maruz kalabileceği nem aralığını belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.3.8

Sıcaklık sınırı
Tıbbi cihazın güvenle maruz kalabileceği sıcaklık sınırlarını belirtir.
ISO 15223-1
Sembol 5.3.7

Atmosferik basınç sınırlaması
Tıbbi cihazın güvenle maruz kalabileceği atmosferik basınç aralığını belirtir.
ISO 15223-1
Sembol 5.3.9

İzin şu anda kaybolduğunu belirtmek için yazılım ekranında kullanılır. Daha fazla bilgi için kullanım
kılavuzuna bakın.
Dikkat
ISO 15223-1

Kullanıcının, çeşitli nedenlerle medikal cihazın üzerinde belirtilemeyen uyarı ve önlemler gibi
önemli bilgiler için kullanım talimatlarına bakması gerektiğini belirtir.

Sembol 5.4.4 ve
IEC 60601-1
Table D.1 #10
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IEC 60601-1

Uyarı
Yazılım programı hata verdiğinde hata mesajı diyaloglarında kullanılır. İletişim kutusundaki detaylı
bilgiye bakın.

Tablo D.2 #2

Radyasyon uyarısı
IEC 60825-1

DİKKAT: Lazer ışını. Işına doğrudan bakmayın. 2. sınıf lazer ürünü.
IEC 60825-1:2014 standardının Sınıf 2 gerekliliklerine uyar.

ABD'de Üretilmiştir

ABD'de Üretilmiştir
Cihazın ABD'de üretildiğini belirtir.

Malezya'da Üretilmiştir

Malezya'da Üretilmiştir
Cihazın Malezya'da üretildiğini belirtir. (Sadece aksesuarlar)

Danimarka'da
Üretilmiştir

Danimarka'da Üretilmiştir
Cihazın Danimarka'da üretildiğini belirtir. (Sadece aksesuarlar)
Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) hakkında 2002/96/ATık sayılı Direktif kapsamındaki
elektronik ekipman.

EN 50419

Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların (pillerin) ve akümülatörlerin çalışma
ömürlerinin sonunda ayrı bir toplama yerine götürülmesi gerekir. Bu koşul, Avrupa Birliğinde
geçerlidir. Bu ürünleri sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.
Cihaz ve aksesuarlarınızı Natus Medical Denmark ApS'e veya Natus Medical Denmark ApS'in
herhangi bir tedarikçisine iade edebilirsiniz. Bertaraf etmeyle ilgili önerileri için bölgenizdeki
yetkili makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.
Bkz. tam Natus Medical Denmark ApS WEEE Beyanı ► 47

Atıf yapılan standartlar

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte kullanılacak semboller Bölüm 1: Genel gereklilikler

•

BS EN 50419:2006: 2002/96/EC sayılı Direktifin (WEEE) 11(2) maddesi uyarınca elektrikli ve elektronik ekipman işareti

WEEE Beyanı
Natus, Avrupa Birliği WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Tüzüklerinin (2014) gerekliliklerine uymayı taahhüt eder.
Bu tüzükler, elektrikli ve elektronik atıkların, WEEE'nin güvenle yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlamak
amacıyla doğru işlem ve geri kazanım için ayrı toplanması gerektiğini belirtir. Bu taahhüt doğrultusunda Natus, başka
düzenlemeler yapılmadıysa iade ve geri dönüşüm sorumluluğunu son kullanıcıya devredebilir. Bölgenizde kullanabileceğiniz
toplama ve geri kazanım sistemlerine dair ayrıntılar için www.natus.com adresinden bizimle iletişime geçin
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE), WEEE doğru muamele görmediğinde insan sağlığı ve çevre açısından risk teşkil
edebilecek ve tehlikeli olabilecek materyaller, bileşenler ve maddeler içerir. Bu nedenle WEEE'nin güvenle yeniden
kullanılması ve geri dönüştürülmesini sağlama konusunda son kullanıcılar da rol oynar. Elektrikli ve elektronik ekipman
kullanıcıları WEEE'yi başka atıklarla birlikte atmamalıdır. Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipman bertarafıyla ilgili
olumsuz çevresel etkileri azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri

Otometrics - Otoscan

47

Kullanıcı Kılavuzu

kazanımına ilişkin fırsatları artırmak amacıyla belediyelerin toplama programlarından veya üreticilerin/ithalatçıların iade
zorunluluğundan ya da lisanslı atık taşıyıcılardan faydalanmalıdır.
Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusuyla işaretlenen ekipmanlar elektrikli ve elektronik ekipmandır. Üzeri çizili tekerlekli çöp
kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların ayrılmamış atıkla birlikte atılmaması, ayrı toplanması gerektiğini
belirtir.

14.2.2

İkaz notları
Bu kullanma kılavuzu , kılavuz kapsamındaki cihazlar ve yazılımın güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler
ve ikazlar içerir. Varsa yerel resmi kurallar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.
1. Bu sınıftaki teçhizatın ülke içindeki kuruluşlarda bir sağlık uzmanının gözetimi altında kullanılmasına izin verilir.
2. Verilere yetkisiz erişim riskini en aza indirmek için cihazın başından ayrılmadan önce sistemden her zaman çıkış yapın.
3. Amaçlanan kullanıcılar.Odyologlar, işitme cihazı dağıtıcıları, KBB doktorları ve başka eğitimli personel.Lütfen yerel
düzenlemelerin video otoskopi kullanıcılarını farklı tanımlayabileceğini unutmayın. Her zaman yerel düzenlemelere
uyulmalıdır.
4. Cihazı, Kullanım Amacı bölümünde belirtilenler dışındaki amaçlarla kullanmayın. Örneğin cihazı burun boşluğu, göz
veya boğaz muayenesi için kullanmayın.
5. Işık huzmesine doğrudan bakmayın veya ışık huzmesini başka insanların gözlerine yöneltmeyin. Gözlere zarar verebilir.
6. IEC TR 62471-2: 2009 standardına göre, lamba sistemi Tehlike Riski Grubu 1'e, yani Muafiyet Grubunu aşan en düşük
risk grubuna yerleştirilmiştir. İzleyici ile ilgili riski en aza indirmek için sistemin Kullanıcı Kılavuzundaki talimatlara göre
kurulması ve kullanılması gerekir.
7. Çapraz enfeksiyon veya yeniden enfeksiyonu önlemek için probu hastalar ve hasta kulaklarının taramaları arasında
alkollü bezle temizleyip dezenfekte edin.
8. Probu hastanın kulağına yerleştirirken dikkatli olun; kulak kanalının duvarına ve/veya timpanik membrana hasar verme
riski söz konusudur. Hastanın dış kulağına probla aşırı güç uygulamayın.
9. Cihaz ekranı, ağır kullanım sırasında ısınabilir. Bu nedenle, ekran yüzeyine 1 dakikadan fazla dokunmayın.
10. Zarar verme ve yanlış kullanım, cihazın işlevi üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Öneriler için tedarikçiniz ile irtibata
geçin.
11. Probta hasar bulgusu varsa cihazı kullanmayın.Tedarikçinizle irtibata geçin.
12. Cihaz düşürüldüyse cihazı güvenlik incelemesi için tedarikçinize iade edin.
13. Güvenlik ve garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya
da yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda hasarların
detaylı tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.
14. Hiçbir koşulda Otoscan'i sökmeyin. Tedarikçinizle irtibata geçin. Otoscan içerisindeki parçalar sadece yetkili personel
tarafından kontrol edilmeli ya da servisi yapılmalıdır.
15. Statik elektrik miktarını en alt seviyeye indiren bir ortama kurulması tavsiye edilir. Örneğin antistatik halı önerilir.
16. Cihazı Teknik Özellikler, Saklama ve Kullanım bölümünde belirtilen değerleri aşan sıcaklıklarda ve nem değerlerinde
saklamayın ya da çalıştırmayın.
17. Sıvılardan uzak tutun. Ünite içerisine nem girmesine izin vermeyin. Birimin içerisindeki nem cihaza zarar verebilir ve
kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.
18. Cihazı yanıcı maddelerin (gazlar) veya oksijen açısından zengin ortamlarda kullanmayın.
19. Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya bu kılavuzun Kullanım Amacı bölümünde belirtilen uygulamalar dışındaki
amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.
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20. Güvenlik gerekçesiyle ve EMC üzerine olan etkileri sebebiyle, cihazın çıkış donanımına bağlanan aksesuarlar sistemle
birlikte temin edilen ile aynı türden olmalıdır.
21. Cihaz performansına etki edebileceğinden ötürü cihazın diğer ekipmanla bir arada bulunmamasını veya havalandırması
yetersiz olan bir yerde tutulmamasını öneririz. Diğer ekipmanlarla üst üste veya yan yana bulunacaksa cihazın işleyişinin
etkilenmeyeceğinden emin olun.
22. Cihazın güçlü telsiz alanına maruz kalması durumunda, istenmeyen gürültüler oluşabilir. Bu gürültü cihazın
performansına etki edebilir. Cep telefonları gibi birçok elektrikli cihaz tipi radyo alanları oluşturabilir. Bu gibi cihazların
Otoscan yakınında kullanılmasının sınırlanmasını öneriyoruz.
Benzer şekilde, cihazın elektromanyetik alanlara hassas cihazların yakınında kullanılmamasını tavsiye ederiz.
23. Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, ekipmanı kullanmada kullanıcı yetkisini
geçersiz kılabilir.
24. Otoscan'den gelen RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden
olma ihtimalleri pek yoktur. Ancak Otoscan yakınına yerleştirilmiş yerel cihazlar olumsuz etkilenebilir veya işlev
kaybına uğrayabilir.
25.

Bir elektronik tıbbi sistem kurarken, montajı gerçekleştiren kişi söz konusu ürünle (ör. PC ve/veya yazıcı) aynı
güvenlik şartlarını karşılamayan diğer bağlı cihazların sistemin toplam güvenlik düzeyinde bir düşmeye yol
açabileceğini hesaba katmalıdır. Ekipmanlar UL/IEC 60950'ye uygun olmalıdır.

26.

Cihaza bağlı aksesuarları seçerken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
•

Hasta ortamında bağlı ekipmanın kullanımı

•

Bağlı ekipmanın, IEC60601-1 ve/veya IEC60601-1-1 ve UL60601-1 ve CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90'a
göre test edildiğini onaylayın.

27. EN 60601-1-1'e uymak için bilgisayar ve yazıcının, müşterinin ulaşamayacağı bir yere, yani en az 1,5 metre/5 ft uzağına
yerleştirilmesi gerekir.
28. Cihazla ilgili olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu ülke ya da AB
üye devletinin yetkili makamına bildirilmelidir
29. Cihaz, yerel yönetmelikler uyarınca normal elektronik atık olarak elden çıkarılabilir.
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15

Teknik özellikler
Sistem gereksinimleri
•

İnternet erişimi. Tavsiye edilen indirme hızı: 2 Mbit

•

Aşağıdaki özelliklere sahip dahili ayrı dizüstü bilgisayar Lenovo T470p:

İşletim sistemi

Windows 10 Professional

Grafik işlemci

En az 2GB belleğe sahip ayrı grafik kartı

İşlemci

Min. Quad Core, 8 logic cores (hardware threads)

Toplam bellek

Min. 8 GB

Görüntüle

Min. 13" Maks. 15" full HD (1920x1080) Non-Touch

Wi-Fi adaptörleri

Dual Band Wireless- b/g/n/ac

Sabit disk

Min. 156 GB Solid State Drive

Tip tanımı
Otoscan tarayıcı, Natus Medical Denmark ApS tip 1093'tür.

Tarama sistemi
Tarama modları

- Kanal Dairesi, 360° mavi LED ışığı kullanır
- Kulak Kepçesi Hattı, mavi hat lazeri kullanır
- Kulak Kepçesi Çukuru Dairesi, 360° mavi LED ışık kullanır

Prob distal çapı

3.20 mm (0.13 inç)

Prob uzunluğu

30 mm (1.18 inç)

Doğruluk

Yüzey alanının minimum %80'i, kulağa benzer eğrilere sahip, CMM tarafından
doğrulanmış bir mekanik artefaktın yüzeyini tararken ±200 μm'un üç boyutlu
bir render alma toleransı dahilindedir.

Cihaz ekranı
Size (Boyut)

4 inç

Tür

LED arka ışıklı renk TFT

Çözünürlük

480 x 800 nokta

Kullanıcı girişi

Kapasitif dokunma

Tarayıcı güç kaynağı
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Giriş Gücü

5 V USB 3.0

USB Fişi

USB 3.0, Tip A
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Saklama ve taşıma
Saklama sıcaklığı

-20°C ila +60°C (-4°F ila +140°F)

Bağıl nem

<%90, yoğuşmasız

Hava basıncı

500 hPa ila 1060 hPa

Çalışma ortamı
Sıcaklık

+10°C ila +30°C (+50°F ila +86°F)

Bağıl nem

%30 ila %75, yoğuşmasız

Hava basıncı

600 hPa ile 1060 hPa arası

Temel performans
Otoscan önemli bir performansa sahip değildir.

Standartlar
Hasta Güvenliği

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Tür BF.
Uygulanan parçalar, Tarayıcı Probu ve Muhafazadır.

15.1

Lazer güvenliği

IEC 60825-1:2014 standardının Sınıf 2 gerekliliklerine uyar.

Lamba güvenliği

IEC 62471:2006
Lamba ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği

EMC

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

Accessories (Aksesuarlar)
Standart aksesuarlar ve isteğe bağlı aksesuarlar ülkeden ülkeye değişebilir - lütfen yerel distribütörünüze başvurunuz.

15.2

Aksesuar adı

Parça numarası

1093, Tam Eğitim Kiti

8-61-20000

1093, Masaüstü Kızak Aksesuarı

8-61-20100

1093, HS3 Kulaklık Seti Aksesuarı

8-61-22000

1093, Yazılım yüklü dizüstü bilgisayar

8-35-49800-XX

1093, Alkollü bez, %70 izopropil

8-62-48100

Kullanıcı Kılavuzu

7-50-14200-XX

EMC hakkında notlar (Elektromanyetik Uyumluluk)
•

Otoscan bir tıbbi elektrik sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle özel güvenlik tedbirlerine tabidir. Bu yüzden, bu
belgede sunulan kurulum ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

•

Cep telefonları gibi portatif ve taşınabilir yüksek frekanslı iletişim cihazları Otoscan'in çalışmasını engelleyebilir.

Otometrics - Otoscan
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IEC 60601-1-2:2014 ve EN 60601-1-2:2015
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
Otoscan, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otoscan kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
Emisyon testi

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

Otoscan RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve

CISPR11
RF emisyonları

yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek yoktur.
Sınıf B

CISPR11

Otoscan yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık düşük voltajlı
güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tüm mekanlarda kullanılmaya
uygundur.

Harmonik emisyonları IEC

Uygulanamaz

61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/ titreşim Uygulanamaz
emisyonları IEC 61000-3-3

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
Otoscan, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otoscan kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
Elektrostatik deşarj (ESD)

+/- 8 kV temas

+/- 8 kV temas

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması

IEC 61000-4-2

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

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

gerekir. Zeminler sentetik materyalle kaplıysa bağıl nemin

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

en az %30 olması gerekir.

Elektrikli hızlı geçici/patlama

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

IEC 61000-4-4

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

Dalgalanma

+/- 1 kV hattan/hatlardan

IEC 61000-4-5

hatta/hatlara

hastane ortamına uygun olmalıdır.
İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya
hastane ortamına uygun olmalıdır.

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya
+/- 2 kV DC giriş
hattından/hatlarından toprağa
+/- 1 kV DC giriş
hattından/hatlarından
hatta/hatlara
+/- 2 kV I/O hattından/hatlarından
toprağa
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Güç kaynağı giriş hatlarında

0 % U T; 0,5 döngü

voltaj düşmesi, kısa kesintiler

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya
hastane ortamına uygun olmalıdır. Otoscan kullanıcının,

ve voltaj değişimleri

315° derecece

ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması gerekirse

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 döngü

Otoscan cihazının kesintisiz bir güç kaynağı ya da batarya

ve

(pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.

70 % U T; 25/30 döngü
Tek faz: 0° derecede
Güç kaynağı giriş hatlarında

0 % U T; 250/300 döngü

İlgili port yok

30 A/m

Etkilenebilecek ilgili port yok

IEC 61000-4-11 gerilim
kesintileri
Güç frekansı

Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya

(50/60 Hz) manyetik alan

hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak

IEC 61000-4-8

seviyelerde olması gerekir.
Ölçümlerde negatif etkiler gözlemlenirse Otoscan
konumunu değiştirin

U T test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

Profesyonel Sağlık Hizmeti ortamlarında kullanılan ekipman ve sistemler için elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı
Otoscan, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otoscan kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
İletilen RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz ila 80 MHz

150 kHz ila 80 MHz

6 v rms

6 v rms

ISM Bantları

ISM Bantları

3 V/m (profesyonel sağlık hizmeti)

10 V/m

Yayılan RF
IEC 61000-4-3

10 V/m (evde sağlık hizmeti)
80 MHz'den 2,7 GHz'e

Otometrics - Otoscan
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RF kablosuz iletişimlerinden

27 V/m

27 V/m

Otoscan herhangi bir elektronik parçası arasındaki ve RF

gelen yakınlık alanları

386 MHz

386 MHz

kablosuz iletişim ekipmanı arasındaki ayrılma mesafesi 30

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

cm'den (11,8 inç) fazla olmalıdır.

Not: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir.
Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve
insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.

IEC 60601-1-2:2007 ve EN 60601-1-2:2007
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
Otoscan, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otoscan kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
Emisyon testi

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

Otoscan RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve

CISPR11
RF emisyonları

yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek yoktur.
Sınıf B

CISPR11

Otoscan yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık düşük voltajlı
güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tüm mekanlarda kullanılmaya
uygundur.

Harmonik emisyonları IEC

Aşağıdakilere uygunluk sağlar

61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/ titreşim Aşağıdakilere uygunluk sağlar
emisyonları IEC 61000-3-3

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
Otoscan, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otoscan kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

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

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

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması

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

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

test seviyesi
Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2
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gerekir. Zeminler sentetik materyalle örtülüyse, göreli
nemin en az %30 olması gerekir.
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Elektrikli hızlı geçici/patlama

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

IEC 61000-4-4

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

Dalgalanma

+/- 1 kV hattan/hatlardan

IEC 61000-4-5

hatta/hatlara

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya
hastane ortamına uygun olmalıdır.

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya
hastane ortamına uygun olmalıdır.

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya
Güç kaynağı giriş hatlarında

0,5 döngü için <%5 U T (U T'de

voltaj düşmesi, kısa kesintiler

>%95 batma)

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya
hastane ortamına uygun olmalıdır. Otoscan kullanıcının,

ve voltaj değişimleri

5 devir için %40 UT (%60 batma

ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması gerekirse

IEC 61000-4-11

U T)

Otoscan cihazının kesintisiz bir güç kaynağı ya da batarya

25 devir için %70 U T (%30 batma

(pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.

U T)
5 sn için < %5 U T (U'da > %95
batma U T)
Güç frekansı

3 A/m

3 A/m

Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya

(50/60 Hz) manyetik alan

hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak

IEC 61000-4-8

seviyelerde olması gerekir.
Ölçümlerde negatif etkiler gözlemlenirse Otoscan
konumunu değiştirin

U T test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

Kılavuz ve üretici beyanı - yaşam desteği için KULLANILMAYAN cihaz ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
Otoscan, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otoscan kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi

Otometrics - Otoscan
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İletilen RF

3 V rms (yaşam destek dışı

3 V rms

Taşınabilir ve cep RF iletişim ekipmanlarının, kablolar da

IEC 61000-4-6

ekipman)

150 kHz ila 80 MHz

dahil, Otoscan'in hiçbir kısmına, tavsiye edilen ve

150 kHz ila 80 MHz

vericinin frekansı için geçerli olan denklemle hesaplanan
ayrılma mesafesinden daha yakın olarak kullanılmaması
gerekir.
Tavsiye edilen ayrılma mesafesi:
d = 1,2
d = 1,2

, 80 MHz ila 800 MHz için

d = 2,3

, 80 MHz ila 2,5 GHz için,

burada P vericinin, vericinin üreticisine göre belirlenen

Yayılan RF

3 V/m (yaşam destek dışı

3 V/m

IEC 61000-4-3

ekipman)

80 MHz'den 2,5 GHz'e

80 MHz'den 2,5 GHz'e

Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değeridir ve d
de metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma
mesafesidir.
Bir elektromanyetik alan incelemesiyle a belirlenen sabit
RF vericilerinin alan güçlerinin, her frekans aralığındaki
uygunluk seviyesinden daha az olması gerekir.b
Bu simgeyle işaretlenmiş olan ekipmanın yakınında
parazitlenme oluşabilir:

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.
a. Cep (hücresel/kablosuz) telefonları ve kara seyyar telsizleri, amatör telsizleri, AM ve FM radyo yayınları ve televizyon yayınlarının baz istasyonları gibi sabit
vericilerin alan güçleri, teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir
elektromanyetik alan incelemesinin yapılması gerekebilir. Otoscan'in kullanıldığı konumda ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uygunluk seviyesini aştığı
takdirde, Otoscan'in normal bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakılıp bunun doğrulanması gerekir. Herhangi bir anormal performans gözlemlendiğinde,
Otoscan'i yeniden ayarlamak veya yerini değiştirmek gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir.
b. 150 kHz ile 80 MHz arası frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'nin altında olmalıdır.

Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı ile Otoscan arasındaki tavsiye edilen ayrılma mesafeleri
Otoscan, yayılan RF parazitlerinin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Otoscan müşterisi veya kullanıcısı, iletişim
ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile Otoscan arasında aşağıda önerilen bir minimum ayırma
mesafesini muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmenin önlenmesine yardımcı olabilir.
Vericinin nominal maksimum çıkış

Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi

gücü

m

W
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150 kHz ila 80 MHz

80 MHz'den 800 MHz'e

800 MHz'den 2,5 GHz'e

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3
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100

12

12

23

Yukarıdaki listede bulunmayan bir maksimum çıkış gücüne göre değerlendirilmiş olan vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma mesafesi d,
vericinin üreticisine göre vericinin Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değerinin P olarak gösterildiği, vericinin frekansına uygulanabilir denklem
kullanılarak tahmin edilebilir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.
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Diğer referanslar
Bu Kullanıcı Kılavuzunun en yeni versiyonu, Otoscan bilgisayarınızın masaüstünde yer almaktadır.
Çevrimiçi uygulama Otocloud hakkında bilgi almak için Otocloud Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
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Üretici
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarka
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Üreticinin sorumluluğu
Üretici cihazın güvenliği, sağlamlığı ve performansı üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu
tutulabilecektir:
•

Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi tarafından
veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

•

Ekipmanın bağlandığı elektrik tesisatı EN/IEC gerekliliklerine uygun olmalıdır.

•

Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve performansı konusunda her
türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.
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