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1

Περιγραφή συσκευής

1.1

Σύντομη περιγραφή
Το Aurical® Freefit είναι ένας τετρακάναλος αναλυτής συχνοτήτων που χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη μέτρηση και των
δύο αφτιών ως προς το επίπεδο ηχητικής πίεσης κοντά στο τύμπανο του πελάτη, καθώς και έξω από το αφτί στο πτερύγιο.

Μονάδα φορτιστή τύπου 1053

Μονάδα ηχείου AURICAL με φορτιστή

σημείωση • Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη συναρμολόγηση και χρήση της μονάδας φορτιστή τύπο 1053. Εάν
χρησιμοποιείτε τη μονάδα ηχείου Aurical για τη φόρτιση του FreeFit, δείτε το εγχειρίδιο για το Aurical Aud.

σημείωση • Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Συμβουλευτικής και προσομοιώσεων, δείτε το εγχειρίδιο για το
Aurical Visible Speech και τη Μονάδα συμβουλευτικής και προσομοιώσεων.

Χρησιμοποιείτε τη μονάδα Otosuite PMM και τη μονάδα Συμβουλευτικής και προσομοιώσεων για τη λειτουργία του
Aurical® Freefit. Το Aurical® Freefit δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το λογισμικό Otosuite.

1.2

Αρχή φυσικής λειτουργίας
Το Aurical® FreeFit χρησιμοποιεί ηχεία για την παραγωγή των ηχητικών πιέσεων αναφοράς. Με την τοποθέτηση
ενσωματωμένων μικροφώνων κοντά στα τύμπανα του πελάτη, όπως και στο εξωτερικό των αφτιών, τα τέσσερα κανάλια
χρησιμοποιούνται για την ταυτόχρονη μέτρηση του επιπέδου ηχητικής πίεσης και στα δύο αφτιά, τόσο κοντά στο τύμπανο,
όσο και έξω από το αφτί. Με αυτόν τον τρόπο, το Freefit και η μονάδα PMM σας επιτρέπουν να εκτελείτε πραγματικές
αμφιωτικές μετρήσεις που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες κατά την προσαρμογή των ρυθμίσεων ου οργάνου ακοής στο
λογισμικό τοποθέτησης του προμηθευτή.
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Προοριζόμενη χρήση
Προοριζόμενοι χρήστες: ακοολόγοι, διανομείς ακουστικών βαρηκοΐας, ΩΡΛ, λογοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες
υγείας..
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Προοριζόμενη χρήση: για την απεικόνιση του ενισχυμένου σήματος που καταγράφεται στο αφτί με πληροφορίες αναφοράς,
όπως οι καμπύλες στόχου, ώστε να διασφαλιστεί αντικειμενική βάση για την προσαρμογή των ρυθμίσεων του οργάνου
ακοής
Ομάδα ασθενών-στόχων: Ο προοριζόμενος πληθυσμός ασθενών είναι όλες οι ομάδες ασθενών, από ασθενείς 2 εβδομάδων
μέχρι ενήλικους ασθενείς.
Κλινικά οφέλη: Το Aurical® Freefit 1053 χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Μετρήσεων μικροφώνου ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος (PMM) για τη μέτρηση του επιπέδου ηχητικής πίεσης στον ακουστικό πόρο και την παροχή ερεθίσματος για τη
μέτρηση της Πραγματικής διαφοράς αφτιού σε σύνδεσμο (RECD), παρέχοντας έτσι μια βάση για αντικειμενική επαλήθευση
των ακουστικών βαρηκοΐας.

2.1

Τυπογραφικές συμβάσεις
Η χρήση των όρων Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημείωση
Για να επιστήσει την προσοχή σας σε πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή και ορθή χρήση της συσκευής ή του
λογισμικού, το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί δηλώσεις πρόκλησης προσοχής ως εξής:

Προειδοποίηση • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού για το χρήστη ή τον
ασθενή.

προσοχή • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη ή του ασθενούς ή κίνδυνος ζημίας των
δεδομένων ή της συσκευής.

σημείωση • Υποδεικνύει ότι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Για να λάβετε ένα δωρεάν έντυπο αντίγραφο της τεκμηρίωσης χρήστη, επικοινωνήστε με την Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).
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Αποσυσκευασία
1. Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή.
Όταν αποσυσκευάζετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα, φυλάξτε το υλικό συσκευασίας με το οποίο παραδόθηκαν. Εάν
χρειάζεται να αποστείλετε τη συσκευή για τεχνική συντήρηση, το αρχικό υλικό συσκευασίας θα την προστατέψει από
ζημιές κατά τη μεταφορά.
2. Επιθεωρήστε οπτικά τον εξοπλισμό για πιθανές ζημιές.
Εάν προέκυψε ζημία, μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια.
3. Ελέγξτε έναντι του καταλόγου συσκευασίας για να διασφαλίσετε ότι λάβατε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και
παρελκόμενα. Εάν η συσκευασία σας είναι ατελής, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

Aurical® Freefit
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Εγκατάσταση

Εγκατάσταση για επιτραπέζια χρήση

5

Επιτοίχια εγκατάσταση

Τοποθέτηση του φορτιστή NOAHLink στη
βάση στήριξης φορτιστή Aurical® Freefit

Ενεργοποίηση της συσκευής
προσοχή • Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρακάτω τύπους μπαταριών:
Επαναφορτιζόμενη, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 τεμ. (Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται
από την Natus). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με αλκαλική AA (R6) 1,5 V, 1 τεμ.

A. Πατήστε για να ανοίξετε
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5.1

Επαναφόρτιση μπαταρίας με χρήση του στηρίγματος φορτιστή
Προειδοποίηση • Εάν χρησιμοποιείτε αλκαλική μπαταρία, μην επιχειρήσετε να φορτίσετε το Aurical® Freefit. Η
αλκαλική μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά και να σημειώσει διαρροή και αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο Aurical® Freefit. Τοποθετήστε το FreeFit στη μονάδα φορτιστή μόνο εάν το Aurical® Freefit περιέχει
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται εάν ο εξοπλισμός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προειδοποίηση • Χρησιμοποιείτε μόνο τις παροχές ρεύματος που ορίζονται στις Τεχνικές προδιαγραφές,
Προσαρμογέας ισχύος. Ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές ► 27.

σημείωση • Αντικαταστήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μία φορά τον χρόνο. Οι καινούριες μπαταρίες πρέπει να
αγοράζονται από: Natus.

σημείωση • Το Aurical® Freefit πρέπει να φορτίζεται μόνο με τη μονάδα φορτιστή τύπου 1053 ή τη μονάδα ηχείου
1081 AURICAL της Natus.
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Aurical®
Freefit
Προειδοποίηση • Εκτός και αν φορτίζετε το Aurical® Freefit με τη μονάδα ηχείου Aurical® Aud, η οποία διαθέτει
ιατρικά απομονωμένη παροχή ισχύος, μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το Aurical® Freefit με πελάτες ενώ είναι
τοποθετημένο στη μονάδα φορτιστή.

Aurical® Freefit
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Ενεργοποίηση του Aurical® Freefit
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο επάνω μέρος της συσκευής μέχρι η λυχνία ένδειξης κατάστασης να
ανάψει. Η ένδειξη κατάστασης θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα περίπου και θα μεταβεί σε λειτουργία περιοδικής αναλαμπής.

Απενεργοποίηση του Aurical® Freefit
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο επάνω μέρος της συσκευής μέχρι η λυχνία ένδειξης κατάστασης να
σβήσει.

A. Κουμπί ενεργοποίησης

7

Σύνδεση του Aurical® Freefit στο PMM
Όταν χρησιμοποιείτε το ΡΜΜ για πρώτη φορά, εκτελέστε τον οδηγό διαμόρφωσης για να ορίσετε τη σύνδεση μεταξύ
Aurical® Freefit και PMM.
Αφού διαμορφώσετε το ΡΜΜ για πρώτη φορά, εάν το Freefit είναι ενεργοποιημένο, όταν ανοίξετε τον Πίνακα ελέγχου στο
ΡΜΜ, τότε το Freefit θα συνδεθεί αυτόματα στο ΡΜΜ. Διαφορετικά, μπορείτε να συνδέσετε το Freefit ως εξής:
1. Ενεργοποιήστε το Freefit.
2. Στο PMM, στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας ελέγχου (Control Panel).
3. Στον Πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση (Connect).
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Ακροφύσια παροχής ερεθίσματος (probe) Aurical®
Freefit
Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος (probe) με τυπικά παρελκόμενα

A. Θύρα σωλήνα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος
B. Δακτύλιος δείκτη
C. Κορδόνι αφτιού
D. Υποστήριξη σωλήνα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος (probe)

Σωλήνας ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος
F. Θύρα σωλήνα μορφοτροπέα (ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος RECD μόνο)
G. Περίβλημα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος. Χρησιμοποιήστε τον κανόνα
για να προσαρμόσετε τον δακτύλιο δείκτη
στον σωλήνα.
E.

Ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος (probe) με παρελκόμενα βελτίωσης

Aurical® Freefit
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A. Θύρα σωλήνα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος
B. Δακτύλιος δείκτη
C. Υποστήριξη σωλήνα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος (probe)
D. Άγκιστρο αφτιού

Σωλήνας ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος (probe) με σημάδια
χιλιοστών
F. Θύρα σωλήνα μορφοτροπέα (ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος RECD μόνο)
G. Περίβλημα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος
E.

Το κορδόνι αφτιού ή το άγκιστρο αφτιού χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe)
κάτω από αφτί του πελάτη. Ο σωλήνας του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος εισαγάγεται στον ακουστικό πόρο για τις
μετρήσεις του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος μικροφώνου Ο σωλήνας ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος διαθέτει ένα
μαύρο δακτύλιο δείκτη για να υποδεικνύει πόσο βαθιά μέσα στον ακουστικό πόρο πρέπει να εισαχθεί ο σωλήνας. Ο οδηγός
σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe) χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση της θέσης του σωλήνα
ακροφυσίου. Πριν εκτελέσετε μετρήσεις RECD, τοποθετήστε ένα σωλήνα μορφοτροπέα στη θύρα σωλήνα μορφοτροπέα.

8.1

Τοποθέτηση σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στα
ακροφύσια παροχής ερεθίσματος
Ένας σάκος σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe) από σιλικόνη παρέχεται μαζί με το Aurical® Freefit.

Για να τοποθετήσετε ένα σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στο ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος
Τοποθετήστε ένα σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στη θύρα σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (λεπτός
μεταλλικός σωλήνας) στο επάνω μέρος του περιβλήματος του ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος. Σπρώξτε και συστρέψτε
προσεκτικά το σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος όσο πιο βαθιά γίνεται στη θύρα.

8.2

Βαθμονόμηση των σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
σημείωση • Για την αποτροπή της μεταφοράς μόλυνσης, χρησιμοποιήστε νέους σωλήνες ακροφυσίου παροχής για
κάθε πελάτη.

1. Τοποθετήστε ένα νέο σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στο ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος.
2. Εισαγάγετε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στη θέση δοκιμής στο ακροφύσιο
παροχής ερεθίσματος.
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A. Σωλήνας ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
B. Θέση δοκιμής για τη βαθμονόμηση σωλήνα
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος

3. Βεβαιωθείτε ότι το Aurical® Freefit είναι συνδεδεμένο στο PMM.
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο Aurical® Freefit για μικρό χρονικό διάστημα.
Το πλαίσιο διαλόγου Βαθμονόμηση σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe) (Probe Tube Calibration)
εμφανίζεται και η βαθμονόμηση ξεκινά αυτόματα.
Εναλλακτικά, εκκινήστε τον οδηγό με το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων. Στη RECD, εάν πατήσετε το κουμπί
ενεργοποίησης ξεκινά μια μέτρηση αφτιού.
5. Εάν η βαθμονόμηση του σωλήνα αποτύχει, ελέγξτε εάν οι σωλήνες είναι φραγμένοι (παγιδευμένοι ή φραγμένοι) και
δοκιμάστε να εξαλείψετε τις πηγές περιβαλλοντικού θορύβου.

8.3

Τοποθέτηση των ακροφυσίων παροχής ερεθίσματος στον πελάτη και
εισαγωγή των σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Είναι σημαντικό ο σωλήνας ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος να τοποθετείται σωστά και με συνέπεια στο αφτί του πελάτη
για κάθε μέτρηση.
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 16, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ProbeTube Assistant για βοήθεια στην τοποθέτηση των
σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe). Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετείτε τους σωλήνες στις συνιστώμενες
αποστάσεις.
1. Τοποθετήστε το δακτύλιος μαύρου δείκτη στη συνιστώμενη απόσταση από το άκρο του σωλήνα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος.
2. Εάν το σημείο αναφοράς του μαύρου δακτυλίου δείκτη είναι η ενδοτράγια εντομή, μπορείτε να προσθέσετε 8 χλστ. για
το βάθος κόγχης.

σημείωση • Για την αποφυγή της επαφής με το τύμπανο του αφτιού, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο σωλήνας
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος δεν πρέπει να εισαχθεί τόσο ώστε να απέχει λιγότερα από 4 χλστ. από το τύμπανο
του αφτιού.

Aurical® Freefit
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σημείωση • Το μήκος του ακουστικού πόρου ενδέχεται να διαφέρει για κάθε χώρα και ακόμη να εξαρτάται από
το φυσικό μέγεθος του ασθενούς, συνεπώς διασφαλίστε ότι λαμβάνετε αυτό το γεγονός υπόψη κατά τη χρήση
των συνιστώμενων αποστάσεων.

σημείωση • Στην περίπτωση παιδιών, συστήνεται ιδιαίτερα η ωτοσκόπηση για να αποφευχθεί η επαφή με το
τύμπανο του αφτιού.

Συνιστώμενες αποστάσεις
Οι συνιστώμενες αποστάσεις βασίζονται στα πλήρη μέσα μήκη των ακουστικών πόρων, όπου το σημείο αναφοράς
βρίσκεται στο άνοιγμα του ακουστικού πόρου.
Άνδρες

25-29 χλστ.

Γυναίκες

22-26 χλστ.

Παιδιά άνω των 6 μηνών

18-22 χλστ.

Οι αποστάσεις βασίζονται στα εξής:
•

EN 61669:2016

•

Wayne Staab, The Human Ear Canal -V, July 7, 2014.

•

Voss SE(1), Herrmann BS. Πώς διαφέρει η ηχητική πίεση που δημιουργείται από περι-ωτικά, υπερ-ωτικά
ακουστικά και ακουστικά τύπου παρεμβύσματος για τα αφτιά ενηλίκων και βρεφών; Ear Hear. 2005 Δεκ. 26
(6):636-50.

3. Τοποθετήστε τα κορδόνια αφτιού ή τα άγκιστρα αφτιού με τα ακροφύσια παροχής ερεθίσματος (probe) πάνω από τα
αφτιά του πελάτη. Προσαρμόστε το μήκος των κορδονιών αφτιού ή των αγκίστρων αφτιού, αν απαιτείται.

Με τυπικά παρελκόμενα ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος

12

Με παρελκόμενα βελτίωσης ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
(probe)

Aurical® Freefit
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σημείωση • Προσοχή!
Εισαγάγετε προσεκτικά το σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στον ακουστικό πόρο μέχρι ο μαύρος δακτύλιος
δείκτη να φθάσει στην ενδοτράγια εγκοπή.

9

Εικονίδια γραμμής εργαλείων στο PMM και τη
Συμβουλευτική και προσομοιώσεις
Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στη γραμμή εργαλείων εξαρτώνται από τη λειτουργία δοκιμής που έχετε επιλέξει.

Εικονίδια γραμμής εργαλείων στο PMM και τη Συμβουλευτική και προσομοιώσεις
Επιλογή συσκευής.

Εναλλαγή μεταξύ των προβολών Απόκρισης, Κέρδους, REIG και Προβλεπόμενου
υποβοηθούμενου ακοογράμματος (PAA).
(PMM)

Επιλογή προβολής:

HL (HL): Επίπεδο ακοής ή SPL (SPL): Επίπεδο ηχητικής πίεσης
Επιλογή προβολής ακοογράμματος: Αριστερό, και τα δύο ή δεξί

Άνοιγμα διαλόγου Λεπτομέρειες τοποθέτησης (Fitting Details). (PMM)

σημείωση • Πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο επιλογής Χρήση βαθμονόμησης
OpenREM (Use OpenREM calibration) αν τοποθετείτε ανοικτό όργανο ακοής.
Ανοίξτε το παράθυρο Ακρόαση τυμπάνου αφτιού (Listen at the Eardrum)/Ακρόαση
στον σύνδεσμο (Listen in the Coupler) για να καταγράψετε το σήμα στο τύμπανο
αφτιού ή στον σύνδεσμο ή για να παρακολουθήσετε το σήμα μέσω των ακουστικών σας.
(PMM)
Εμφάνιση/απόκρυψη του πλαισίου Υπόμνημα (Legend) και Υπερθέσεις (Overlays).

Aurical® Freefit
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Εικονίδια γραμμής εργαλείων στο PMM και τη Συμβουλευτική και προσομοιώσεις
Πραγματοποιήστε εναλλαγή σε προβολή Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit).
(PMM - FreeStyle μόνο)
Έναρξη οδηγού βαθμονόμησης σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.

Εναλλαγή μεταξύ της τυπικής βαθμονόμησης και της βαθμονόμησης OpenREM.
(PMM)
Επιλογή των τιμών RECD που μετρήθηκαν προηγουμένως.
(RECD μόνο)
Εναλλαγή μεταξύ του τρόπου τοποθέτησης συνδέσμου και τρόπου τοποθέτησης
πραγματικού αφτιού.
(PMM)
Εμφάνιση/απόκρυψη της προβολής OnTarget (OnTarget), η οποία εμφανίζει τη διαφορά
μεταξύ της καμπύλης στόχου και της μετρημένης καμπύλης.
(Υποβοηθούμενη απόκριση μόνο)
Ανοίξτε το παράθυρο Ζωντανή ωτοσκόπηση βίντεο (Live Video Otoscopy) στο επάνω
μέρος της τρέχουσας καρτέλας για να δείτε το βίντεο ωτοσκόπησης από το Otocam.
(PMM)
Τοποθετήστε το ProbeTube Assistant για καθοδηγούμενη βοήθεια στην τοποθέτηση του
σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe) στον ακουστικό πόρο του ασθενούς.
Πραγματοποιήστε εναλλαγή σε λειτουργία Επάνω μέρος (On Top).

Πατήστε για να επαναφορτώσετε το αρχικό ακοόγραμμα.
(Προσομοιωτές μόνο)
Προβολή προβλεφθέντος υποβοηθούμενου ακοογράμματος.
(Προσομοιωτής ακουστικού οργάνου μόνο)
Επιλογή αρχείου κειμένου για δυνατή ανάγνωση.
(Συμβουλευτική και προσομοιώσεις μόνο)

14
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10

Προσομοίωση απώλειας ακοής
Τα κουμπιά που είναι διαθέσιμα στον Πίνακα ελέγχου εξαρτώνται από τα εξής:
•

Τη ρύθμιση του Κανάλι ηχείου (Speaker Channel) στον Οδηγό διαμόρφωσης (Αριστερό (Left) ή Δεξί (Right) για ένα
ηχείο ή Αριστερά + Δεξιά (Left + Right) για δύο ηχεία)

•

Τη ρύθμιση Έξοδος ήχου (Sound Output) στο στοιχείο Επιλογές (Options) (Ακουστικό (Headphone) ή Ηχείο
(Speaker)).

Προσομοιωτής απώλειας ακοής - με ακουστικά ή δύο ηχεία
Αναπαραγωγή επιλεγμένου σήματος. Ενώ το σήμα αναπαράγεται μπορείτε να αλλάξετε την παρουσίαση του σήματος μεταξύ
των δύο παρακάτω τρόπων:
•

χωρίς προσομοίωση απώλειας ακοής ή

•

με προσομοίωση απώλειας ακοής και για τα δύο αφτιά.

σημείωση • Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά ή δύο ηχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ροοστάτη έντασης ήχου για
να μειώσετε την ένταση ήχου του ενός ηχείου ή ακουστικού για να επιδείξετε ένα αφτί κάθε φορά.

Προσομοιωτής απώλειας ακοής - με ένα ηχείο
Αναπαραγωγή επιλεγμένου σήματος. Ενώ το σήμα αναπαράγεται μπορείτε να αλλάξετε την παρουσίαση του σήματος μεταξύ
των δύο παρακάτω τρόπων:

ή

Aurical® Freefit

•

χωρίς προσομοίωση απώλειας ακοής ή

•

με προσομοίωση απώλειας ακοής για επιλεγμένα αφτιά. (Αν επιλέξετε Και τα δύο
(Both), οι απώλειες ακοής και από τα δύο αφτιά προσομοιώνονται μαζί σε ένα ηχείο.)
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10.1

Χωρίς προσομοίωση

A. Ένδειξη κατάστασης
B. Κανονικές HTL
C. HTL πελάτη (ανενεργό)

10.2

D. Βύσμα ομιλίας και γράμματα ομιλίας (προεπιλεγμένες
υπερθέσεις)
E. Μη χρησιμοποιήσιμη περιοχή (προεπιλεγμένη
υπέρθεση)

Με προσομοίωση

A. Περιοχή ευκαιρίας
B. Προβλεπόμενη UCL (χωρίς σύμβολα)

16

C. Μετρημένη UCL (σύμβολα)
D. Μη χρησιμοποιήσιμη περιοχή
(προεπιλεγμένη υπέρθεση)

Aurical® Freefit

Οδηγός χρήσης

11

Προσομοίωση οργάνων ακοής
Τα κουμπιά που είναι διαθέσιμα στον Πίνακα ελέγχου εξαρτώνται από τα εξής:
•

Τη ρύθμιση του Κανάλι ηχείου (Speaker Channel) στον Οδηγό διαμόρφωσης (Αριστερό (Left) ή Δεξί (Right) για ένα
ηχείο ή Αριστερά + Δεξιά (Left + Right) για δύο ηχεία)

•

Τη ρύθμιση Έξοδος ήχου (Sound Output) στο στοιχείο Επιλογές (Options) (Ακουστικό (Headphone) ή Ηχείο
(Speaker)).

Προσομοιωτής ακουστικού οργάνου - με ένα ηχείο
Αναπαραγωγή επιλεγμένου σήματος. Ενώ το σήμα αναπαράγεται μπορείτε να αλλάξετε την παρουσίαση του σήματος μεταξύ
των δύο παρακάτω τρόπων:
•

χωρίς προσομοίωση οργάνου ακοής ή

•

με προσομοίωση οργάνου ακοής για το επιλεγμένο αφτί.

ή

Προσομοιωτής ακουστικού οργάνου - με δύο ηχεία
Αναπαραγωγή επιλεγμένου σήματος. Ενώ το σήμα αναπαράγεται μπορείτε να αλλάξετε την παρουσίαση του σήματος μεταξύ
των δύο παρακάτω τρόπων:
•

χωρίς προσομοίωση οργάνου ακοής ή

•

με προσομοίωση οργάνου ακοής και για τα δύο αφτιά.

Προσομοιωτής ακουστικού οργάνου - με ακουστικά
Αναπαραγωγή επιλεγμένου σήματος. Ενώ το σήμα αναπαράγεται μπορείτε να αλλάξετε την παρουσίαση του σήματος μεταξύ
των δύο παρακάτω τρόπων:
•

χωρίς προσομοίωση οργάνου ακοής ή

•

με προσομοίωση οργάνου ακοής για το επιλεγμένο αφτί ή και τα δύο αφτιά.

ή

Aurical® Freefit
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11.1

Σύγκριση προσομοίωσης με και χωρίς όργανο ακοής - HL

A. Ένδειξη κατάστασης
B. HTL πελάτη (ανενεργό)
C. Προσαρμοσμένο βύσμα ομιλίας και γράμματα ομιλίας
(προεπιλεγμένες υπερθέσεις)
D. Μετρημένη UCL (σύμβολα)

Μη χρησιμοποιήσιμη περιοχή (προεπιλεγμένη
υπέρθεση)
F. Φάσμα συμβουλευτικής και προσομοιώσεων
(προεπιλεγμένη υπέρθεση)
G. Προβλεπόμενη UCL (χωρίς σύμβολα)
E.

Χρησιμοποιήστε το προσαρμοσμένο βύσμα ομιλίας για να εξηγήσετε την έννοια μειωμένου δυναμικού εύρους και το σκοπό
της συμπίεσης στα όργανα ακοής.

11.2

Σύγκριση προσομοίωσης με και χωρίς όργανο ακοής - SPL

A. Μετρημένη UCL (σύμβολα)
B. Προβλεπόμενη UCL (χωρίς σύμβολα)

18

C.

HTL πελάτη
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11.3

Προβολή προβλεπόμενου, υποβοηθούμενου ακοογράμματος

A. HTL πελάτη
B. Προβλεπόμενο, υποβοηθούμενο ακοόγραμμα

Στην προβολή Προβλεπόμενου, υποβοηθούμενου ακοογράμματος, εμφανίζεται το τυπικό βύσμα ομιλίας αντί του
προσαρμοσμένου βύσματος ομιλίας. Κατά την προσομοίωση ενός οργάνου ακοής, το ακοόγραμμα εμφανίζεται με
χαμηλότερο όριο, για να επιδείξει ότι ο πελάτης θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερο μέρος του ηχητικού σήματος
και κατά συνέπεια πρόσβαση στο βύσμα ομιλίας.
Οι τιμές που εμφανίζονται είναι τα όρια του πελάτη μείον το κέρδος εισαγωγής-στόχος.

12

Χαρτογράφηση ομιλίας
Η οθόνη Χαρτογράφηση ομιλίας (Speech Mapping) στο στοιχείο Συμβουλευτική και προσομοιώσεις (Counseling and
Simulations) σάς επιτρέπει να εκτελέσετε μετρήσεις ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος μικροφώνου για να επιδείξετε ότι οι
ήχοι ομιλίας που ενισχύονται από το όργανο ακοής μπορούν να ακουστούν και ότι παρουσιάζονται εντός του υπολειπόμενου
ακουστικού εύρους του πελάτη.
Αν χρησιμοποιείτε το Aurical® Freefit, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη FreeStyle (FreeStyle) στο PMM για αυτόν
τον σκοπό.

Aurical® Freefit
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13

Εκτέλεση μετρήσεων με μικρόφωνο ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος
Όταν ξεκινάτε μια νέα συνεδρία στο PMM, πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι παράμετροι τοποθέτησης έχουν οριστεί σωστά στο
πλαίσιο διαλόγου Λεπτομέρειες τοποθέτησης (Fitting Details).

σημείωση • Εάν υπάρχουν στο σύστημα προηγούμενα δεδομένα μέτρησης για τον τρέχοντα ασθενή, οι ρυθμίσεις των
πλέον πρόσφατων ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν αυτόματα στη νέα συνεδρία για αυτόν τον ασθενή.

Για να ορίσετε τις παραμέτρους τοποθέτησης
1. Πατήστε το F10 για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Λεπτομέρειες τοποθέτησης (Fitting Details).
2. Επιλέξτε τον κατάλληλο κανόνα στόχου.
3. Συμπληρώστε τα υπολειπόμενα πεδία στο πλαίσιο διαλόγου.

Εκτέλεση μετρήσεων μικροφώνου ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τις κύριες διαδικασίες που εμπλέκονται στο ΡΜΜ:
Μέτρηση RECD ► 20
Μέτρηση μη υποβοηθούμενης απόκρισης ► 22
Μέτρηση αποφραγμένης απόκρισης ► 23
Μέτρηση υποβοηθούμενης απόκρισης ► 23

13.1

Μέτρηση RECD
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μετρημένες τιμές RECD για την τοποθέτηση βάσει συνδέσμου, μπορείτε να μετρήσετε τη
RECD στο PMM ως εξής:

Μέτρηση απόκρισης συνδέσμου:
Παραλείψτε αυτή τη διαδικασία εάν έχετε αποθηκευμένη μέτρηση συνδέσμου.
1. Ανοίξτε την καρτέλα RECD (RECD) στο PMM.
2. Υποδείξτε τον τύπο προσαρμογέα συνδέσμου που χρησιμοποιείτε και κατά πόσο χρησιμοποιείτε καλούπι αφτιού ή
αφρώδες άκρο παρεμβύσματος.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Απόκριση συνδέσμου... (Coupler Response...) στον Πίνακα ελέγχου RECD.
4. Συνδέστε το δεξιό ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος αφτιού RECD στο σύνδεσμο, στο Aurical® HIT.

20
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A.
B.
C.
D.
E.

Σύνδεση RECD
Σωλήνας προσαρμογής BTE
Προσαρμογέας BTE (HA2)
Σωλήνωση μορφοτροπέα
Θύρα σωλήνα μορφοτροπέα

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μέτρηση δεξιά (Measure Right).
6. Συνδέστε το αριστερό ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος (probe) στο σύνδεσμο, στο Aurical® HIT.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί Μέτρηση αριστερά (Measure Left).
8. Κάντε κλικ στο στοιχείο OK (OK).
9. Αφαιρέστε το ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος (probe) από το Aurical® HIT και αφαιρέστε το σύνδεσμο RECD από τη
σωλήνωση του συνδέσμου BTE.

Στη συνέχεια μετρήστε την απόκριση πραγματικού αφτιού:
1. Συνδέστε τα ακροφύσια παροχής ερεθίσματος στο FreeFit.
2. Εκτελέστε βαθμονόμηση σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.
3. Συνδέστε τον σύνδεσμο RECD στη σωλήνωση του καλουπιού αφτιού (ή το αφρώδες άκρο παρεμβύσματος).
A.
B.
C.
D.
E.

Σωλήνωση μορφοτροπέα
Σύνδεση RECD
Καλούπι αφτιού ή αφρώδες άκρο παρεμβύσματος
Θύρα σωλήνα μορφοτροπέα
Σωλήνας ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος

4. Τοποθετήστε τους σωλήνες ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος στα αφτιά του πελάτη μαζί με τα καλούπια αφτιού ή τα
αφρώδη άκρα παρεμβύσματος (δείτε Τοποθέτηση των ακροφυσίων παροχής ερεθίσματος στον πελάτη και εισαγωγή
των σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος ► 11).

Aurical® Freefit
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5. Επιλέξτε αφτί για μέτρηση.

6. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Απόκριση αφτιού (Ear Response) (ή πατήστε σύντομα το κουμπί
ενεργοποίησης στο FreeFit).
Η μετρημένη απόκριση αφτιού και η RECD εμφανίζονται στα αντίστοιχα γραφήματα.

13.2

Μέτρηση μη υποβοηθούμενης απόκρισης
Στην οθόνη Μη υποβοηθούμενο (Unaided), μετρήστε χωρίς όργανα ακοής για να προσδιορίσετε τη φυσική ενίσχυση του
ακουστικού πόρου.
1. Εισαγάγετε το σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.
2. Επιλέξτε αφτί για μέτρηση.

3. Επιλέξτε γράφημα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μη υποβοηθούμενο (Unaided) στον Πίνακα ελέγχου.

σημείωση • Σε μια μη υποβοηθούμενη μέτρηση, συνήθως αναμένεται κορυφή στην καμπύλη μέτρησης γύρω στη
συχνότητα 3kHz της τάξεως των 10-20 dB SPL.

A. UCL
B. Ακοόγραμμα

22

C. Κορυφή γύρω στα 3 kHz
D. Καμπύλη μέτρησης
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13.3

Μέτρηση αποφραγμένης απόκρισης
Στην οθόνη Αποφραγμένη απόκριση (Occluded Response), μετρήστε με τα όργανα ακοής σε σίγαση στα αφτιά για να
μετρήσετε την απόφραξη ή την ανοικτή κατάσταση της τοποθέτησης.
1. Τοποθετήστε το όργανο ακοής στο αφτί του ασθενούς με το σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος τοποθετημένο
στον ακουστικό πόρο. Διασφαλίστε ότι το όργανο ακοής είναι σε σίγαση ή απενεργοποιημένο.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Φραγμένο (Occluded) στον Πίνακα ελέγχου.
Κατά τη σύγκριση της REUR με τη REOR, μπορείτε να δείτε την επίδραση της απόφραξης στον ακουστικό πόρο.

13.4

Μέτρηση υποβοηθούμενης απόκρισης
Στην οθόνη Υποβοηθούμενο (Aided), μετρήστε το κέρδος που παρέχουν τα όργανα ακοής σε σχέση με έναν συγκεκριμένο
στόχο τοποθέτησης προκαθορισμένου κανόνα.
1. Τοποθετήστε το όργανο ακοής στο αφτί του ασθενούς με το σωλήνα ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος τοποθετημένο
στον ακουστικό πόρο.

σημείωση • Για Προσάρτημα βασισμένο σε σύνδεσμο, επιλέξτε το εικονίδιο "Προσάρτημα βασισμένο σε
σύνδεσμο" στη γραμμή εργαλείων, και συνδέστε το όργανο ακοής στο σύνδεσμο στο Aurical® HIT (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο για το Aurical® HIT).

2. Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας χωρίς να το μετακινήσετε.
Όλα τα χαρακτηριστικά του οργάνου ακοής πρέπει να παραμείνουν ενεργά και το πρόγραμμα γενικής χρήσης να είναι
επιλεγμένο.
3. Διαμορφώστε τον πίνακα ελέγχου να αναπαράξει μέχρι 5 σήματα. Για παράδειγμα: 3 επίπεδα εισόδου για ερέθισμα
ομιλίας ή τύπου ομιλίας: Απαλό (50/55 dB SPL), Μεσαίο (65 dB SPL) και Δυνατό (80 dB SPL) και ένα ερέθισμα MPO
(Μέγιστη έξοδος ισχύος).
4. Παρουσιάστε τα διάφορα επίπεδα εισόδου και το σήμα ΜΡΟ ξεχωριστά ή σε μια ακολουθία.
5. Συγκρίνετε την μετρημένη καμπύλη υποβοηθούμενης απόκρισης με τις προδιαγεγραμμένες τιμές στόχου (καμπύλη με
διακεκομμένη γραμμή) και τη μετρημένη καμπύλη MPO με την UCL. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσαρμογής μιας MPO
(Μέγιστη έξοδος ισχύος) εάν υποδεικνύεται από οποιαδήποτε αναφορά δυσφορίας λόγω έντασης.
6. Προσαρμόστε το όργανο ακοής με το λογισμικό τοποθέτησης για να επιτύχετε το επιθυμητό κέρδος και επαναλάβετε τις
μετρήσεις για να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις των αλλαγών.

Aurical® Freefit

23

Οδηγός χρήσης

A. Κουμπί Ακολουθία
B. Κουμπιά μέτρησης για τα διάφορα ερεθίσματα
C. Υπόμνημα καμπύλης για το κουμπί 1.

D. Καμπύλη στόχος για την MPO.
E. Καμπύλη μέτρησης για την MPO.
F. Καμπύλη μέτρησης και καμπύλη στόχος για το κουμπί 1.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή OnTarget (OnTarget), η οποία δείχνει μια ζωντανή απεικόνιση της
διαφοράς μεταξύ της καμπύλης στόχου και της μετρημένης καμπύλης. Αυτό καθιστά ευκολότερο τον
προγραμματισμό ΗΙ.

14

Επίδειξη χαρακτηριστικών του οργάνου ακοής
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Μείωση θορύβου (Noise Reduction) για να αξιολογήσετε και να επιδείξετε τη λειτουργία
μείωσης θορύβου του οργάνου ακοής. Κάθε δοκιμή Μείωσης θορύβου είναι μια αυτόματη ακολουθία που περιέχει δύο
καμπύλες (με καθυστέρηση μεταξύ των δύο καμπυλών):
•

Καμπύλη 1 – ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνεται αμέσως πριν την εφαρμογή της Μείωσης θορύβου.

•

Καμπύλη 2 – ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνεται αυτόματα μετά το επιλεγμένο Διάστημα προσαρμογής, αφού
εφαρμοστεί η Μείωση θορύβου.

Για να επιδείξετε τη λειτουργία Μείωσης θορύβου:
1. Προγραμματίστε το όργανο ακοής στην επιθυμητή ρύθμιση Μείωσης θορύβου.
2. Διαμορφώστε τα κουμπιά μέτρησης για να επιδεικνύουν τις συνθήκες που προτιμάτε. Για κάθε κουμπί, επιλέξτε τη
χρονική διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων (Καμπύλη 1 και Καμπύλη 2).
3. Πατήστε ένα κουμπί μέτρησης στον πίνακα ελέγχου.
Οι καμπύλες των στιγμιότυπων εμφανίζονται στο γράφημα και η συνολική Μείωση θορύβου εμφανίζεται στο υπόμνημα της
καμπύλης.
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Η προβολή Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) σάς επιτρέπει να δείτε και να επιδείξετε τη διαφορά κέρδους
σε ένα ευκολονόητο γράφημα.
Η οθόνη δοκιμής FreeStyle (FreeStyle) είναι παρόμοια με τις άλλες οθόνες δοκιμών PMM, αλλά με πολυάριθμες
δυνατότητες προσαρμογής των πρωτοκόλλων.

15

Συντήρηση
Το Aurical® Freefit απαιτεί τακτική συντήρηση για διατήρηση της λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί. Αυτό
περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση, καθαρισμό και βαθμονόμηση. Εάν ο εξοπλισμός φέρει ενδείξεις ζημιάς ή υποβάθμισης
του υλικού, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Προειδοποίηση • Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογήσετε το Aurical® Freefit ή το φορτιστή Aurical® Freefit.
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό τεχνικής συντήρησης. Τα τμήματα στο εσωτερικό του Aurical®
Freefit και του φορτιστή Aurical® Freefit πρέπει να ελέγχονται ή να επισκευάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό.

15.1

Τεχνική συντήρηση
Για λόγους ασφάλειας και για να μην καταστεί άκυρη η εγγύηση, η τεχνική συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή από προσωπικό τεχνικής
συντήρησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, καταγράψτε λεπτομερή περιγραφή των
ελαττωμάτων και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην χρησιμοποιείτε την ελαττωματική συσκευή.

15.2

Καθαρισμός
Για τον καθαρισμό της μονάδας, του φορτιστή και των παρελκόμενων, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, ποτισμένο ελαφρά
με μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού.

Προειδοποίηση • Φυλάξτε τη μονάδα μακριά από υγρά. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό
της μονάδας. Η υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όργανό και ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χρήστη ή του ασθενούς.

Προειδοποίηση • Ποτέ μην εμβαπτίζετε τα ακροφύσια παροχής ερεθίσματος (probe) του Aurical® Freefit σε νερό ή
σε άλλα καθαριστικά διαλύματα.

σημείωση • Κανένα μέρος του Aurical® Freefit ή των παρελκομένων του δεν είναι κατάλληλο για κλίβανο ή μεθόδους
θερμικής απολύμανσης/αποστείρωσης.

Aurical® Freefit
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Σωλήνες ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe), οδηγοί σωλήνα και κορδόνια αφτιού ή άγκιστρα
αφτιού
Αυτά τα μέρη βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες σας.
•

Σωλήνες ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος:
Το μόνο μέρος που εισαγάγεται στον ακουστικό πόρο κατά τη δοκιμή PMM είναι ο σωλήνας ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος. Αυτοί οι σωλήνες είναι μίας χρήσης και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά ανά ασθενή.

•

Οδηγοί σωλήνα, κορδόνια αφτιού ή άγκιστρα αφτιού:
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ποτισμένο ελαφρά με μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού για να καθαρίσετε τα
κορδόνια αφτιού ή τα άγκιστρα αφτιού και τους οδηγούς σωλήνα.

Απόρριψη
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την απόρριψη των σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος σιλικόνης, ήτοι
μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

15.3

Συντήρηση
Ετήσια αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αντικαταστήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ετησίως με μια νέα επαναφορτιζόμενη μπαταρία (αριθμός εξαρτήματος
031814). Για να αλλάξετε την μπαταρία:
1. Αφαιρέστε το Freefit από τον φορτιστή.
2. Για να εισαγάγετε την
μπαταρία, πιέστε την
περιοχή με τις εγκοπές
(A) στο μπροστινό μέρος
του καλύμματος
μπαταρίας στο πάνω
μέρος του Freefit και
γείρετε απαλά το καπάκι
προς τα πίσω για να το
αφαιρέσετε από το
διαμέρισμα.
3. Εισαγάγετε την μπαταρία
όπως απεικονίζεται
παρακάτω. Μία ετικέτα
στο εσωτερικό του
διαμερίσματος
μπαταριών δείχνει τον
τρόπο τοποθέτησης της
μπαταρίας.
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4. Τοποθετήστε το κάλυμμα
μπαταριών στη θέση του.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οδηγός Αναφοράς του FreeFit.

Ετήσια βαθμονόμηση
Τα ακροφύσια παροχής ερεθίσματος Freefit και Freefit πρέπει να βαθμονομούνται μία φορά ετησίως από το
εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής συντήρησης.

16

Άλλες παραπομπές
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια Online στο Otosuite, η οποία περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες
αναφοράς για τις μονάδες Aurical® Freefit και Otosuite.
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του Otosuite , ανατρέξτε στο Otosuite Οδηγός εγκατάστασης, το οποίο μπορείτε να
βρείτε στο μέσο εγκατάστασης Otosuite.
Για πληροφορίες σχετικά με την Αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο Aurical® Freefit Οδηγός Αναφοράς.

17

Τεχνικές προδιαγραφές
Aurical® Freefit
Προσδιορισμός τύπου
Το AURICAL FreeFit είναι τύπου 1053 της Natus Medical Denmark ApS

Διεπαφή
Διεπαφή

Aurical® Freefit

Ασύρματη μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth σε υπολογιστή, έκδοση 2.0 +
EDR, κλάση 2 (10 μέτρα/33 πόδια).
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Bluetooth
Κεραία Bluetooth:

Πολυστρωματική κεραία τσιπ για 2,4 GHz

Κέρδος κεραίας:

2 dBi

Σύνθετη αντίσταση κεραίας:

50 Ω

Η συσκευή υποστηρίζει πρότυπα Bluetooth SIG και χρησιμοποιεί δυνατότητες και λειτουργίες συνδεδεμένων περιφερειακών
συσκευών, όπως η προβολή της κατάστασης λειτουργίας στην κονσόλα, μέσω σύνδεσης Bluetooth.
Η συσκευή με τεχνολογία Bluetooth, η οποία λειτουργεί στο ίδιο εύρος φάσματος 2,400 GHz-2,4835 GHz (ζώνη ISM) με την
κλασική τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιεί τα 79 πλατιά κανάλια 1-MHz της τεχνολογίας Bluetooth. Στο εσωτερικό του
καναλιού, τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω διαμόρφωσης μετατόπισης συχνότητας GFSK, η οποία μοιάζει με το σχήμα του
βασικού ρυθμού μετάδοσης του κλασικού Bluetooth. Ο ρυθμός μετάδοσης bit είναι 1 Mbit/s.

Τροφοδοσία ρεύματος
Τύποι μπαταριών:

Επαναφορτιζόμενη, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 τεμ. (Χρησιμοποιείτε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται από την Natus). Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και με αλκαλική AA (R6) 1,5 V, 1 τεμ.

Τάση παροχής μπαταρίας:

Ονομ. 1.30 V,
Μέγ. 1.65 V,

Ελάχ. εκκίνηση:

1,10 V (Μετρημένη με φορτίο οργάνου)

Ελάχ. κατά τη λειτουργία:

1,00 V

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας:

Όταν απομένουν περίπου 30 λεπτά χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας.

Εκτιμώμενος χρόνος τυπικής λειτουργίας
μπαταρίας:

5 ώρες συνεχούς χρήσης. (Αυτό βασίζεται σε σενάριο τυπικής χρήσης: Η
πραγματική χρήση μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο ζωής της μπαταρίας).

Μονάδα φορτιστή

προσοχή • Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη συναρμολόγηση και χρήση της μονάδας φορτιστή τύπο 1053. Αν
χρησιμοποιείτε τη μονάδα ηχείου AURICAL για τη φόρτιση του Freefit, ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές στο
εγχειρίδιο για το Aurical® Aud.

Προσδιορισμός τύπου
Η μονάδα φορτιστή είναι τύπου 1053 της Natus Medical Denmark ApS

Τροφοδοσία ρεύματος
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Ονομαστική τάση εισόδου:

9 V DC

Ελάχ. τάση εισόδου:

6,5 V DC

Μέγ. τάση εισόδου:

12 V DC

Μέγ. κατανάλωση ισχύος κατά τη
φόρτιση:

300 mA (σε τάση εισόδου 9 V)

Aurical® Freefit

Οδηγός χρήσης

Μέγ. Μέγ. κατανάλωση ισχύος όταν δεν
φορτίζει:

60 mA (σε τάση εισόδου 9 V)

Εξωτερικές παροχές ισχύος
Τροφοδοσία ισχύος: BRIDGEPOWER CORP, Τάση εισόδου: 100-240 V AC, 50-60 Hz
MENB1010A0903B01
Τάση εξόδου: 9 V DC, 1,10 A
Τροφοδοσία ισχύος: DONGGUAN SHILONG Τάση εισόδου: 100-240 V AC, 50-60 Hz
FUHUA ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCP- Τάση εξόδου: 9 V DC, 0,56 A
090056SPA
Τροφοδοσία ισχύος: DONGGUAN SHILONG Τάση εισόδου: 100-240 V AC, 50-60 Hz
FUHUA ELECTRONIC CO., LTD.,
Τάση εξόδου: 9 V DC, 0,6 A
UES06WNCP-090060SPA
Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή.

Περιβάλλον λειτουργίας
Τρόπος λειτουργίας:

Συνεχόμενη.

Θερμοκρασία:

+15°C έως +35°C (59°F έως +95°F)

Σχετική υγρασία:

20% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση

Χρόνος προθέρμανσης:

< 1 λεπτό

Ατμοσφαιρική πίεση:

70 kPa έως 106 kPa

Οι χειρισμοί σε θερμοκρασίες κάτω των -20°C ή άνω των +60°C μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Αποθήκευση και χειρισμός
Θερμοκρασία:

-30°C έως +60°C (-22°F έως +140°F)

Σχετ. Υγρασία:

10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Ατμοσφαιρική πίεση:

50 kPa έως 106 kPa

Dimensions (Διαστάσεις)
AURICAL FreeFit (ΥxΠxΒ):

23 χλστ. x 350 χλστ. x 230 χλστ. (0,91 x 13,7 x 9,1 ίντσες)

Μονάδα φορτιστή (ΥxΠxΒ):

280 χλστ. x 180 χλστ. x 230 χλστ. (11,4 x 7,1 x 9,1 ίντσες) (με βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης εγκατεστημένη)
340 χλστ. x 180 χλστ. x 230 χλστ. (13,8 x 7,1 x 9,1 ίντσες) (με επιτοίχια βάση
τοποθετημένη)

Βάρος
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 lb

Μονάδα φορτιστή:

0,700 kg/1,54 lb

Απαραίτητη απόδοση
Το Aurical® FreeFit δεν έχει απαραίτητη απόδοση και συνεπώς, οι ισχύουσες απαιτήσεις είναι σύμφωνες με τα παρακάτω:

Aurical® Freefit
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•

Βασική ασφάλεια, όπως ορίζεται από το IEC 60601-1

Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο IEC 60601-1-2:2014, #5.2.2.1-#5.2.2.10 διατίθενται στο
Aurical® FreeFit Οδηγός χρήσης.

Πρότυπα

30

Μέτρηση πραγματικού αφτιού:

EN 61669:2016, εξαιρουμένης της Ρήτρας 6.5

Ασφάλεια:

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Με εσωτερική τροφοδοσία, Τύπος BF,IPX0
EN 60601-1:2006+A1:2013, Με εσωτερική τροφοδοσία, Τύπος BF, IPX0
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

ΗΜΣ:

IEC 60601-1-2:2014 και EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2007 και EN 60601-1-2:2007

Ασύρματος εξοπλισμός:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)

Aurical® Freefit
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17.1

Παρελκόμενα
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Παρελκόμενα
Τα τυπικά παρελκόμενα και τα προαιρετικά παρελκόμενα διαφέρουν για κάθε χώρα - συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.
Aurical® FreefitΠαρελκόμενα

Ομάδα/Οικογένεια

Αριθμός εξαρτήματος

Λεπτομέρειες παρελκόμενων

Ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος

8-69-39203

1053, ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος REM
FreeFit

Ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος

8-69-39205

1053, ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος RECD
Freefit

Ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος

8-69-39207

1053, ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος RECD
PMM, μικρού μήκους

Ακροφύσιο παροχής
ερεθίσματος

8-69-39210

1053, BIN ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος
RECD PMM, μικρού μήκους

Φορτιστής

8-62-39303

1053, Φορτιστής για FreeFit μπλε κοβαλτίου

Λογισμικό

8-49-75800

1052, Otosuite DVD

REM

8-62-61000

1053, Κιτ σωλήνων REM με κανόνα

REM

8-62-39400

Σωλήνας REM, μπλε λαβή (50 τεμ.)

REM

8-62-35100

Σωλήνες δοκιμής REM, 1,1 mm (50 τεμ.)

Προαιρετικά στοιχεία

Αριθμός εξαρτήματος

Ομάδα/Οικογένεια
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Λεπτομέρειες παρελκόμενων

Διάφορα

8-35-25710

1053, Θήκη μεταφοράς Freefit

Διάφορα

1-12-50202

1053, Καπάκι μπαταρίας για το FreeFit μπλε
κοβαλτίου

Διάφορα

1-12-60700

1053, Επιτοίχια βάση φορτιστή

Διάφορα

8-35-24500

1053, ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ASM

Διάφορα

8-35-24400

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διάφορα

8-69-39301

Κιτ εξαγωνικής βίδας M5X16

Διάφορα

8-35-34700

Κλιπ βέλκρο

Διάφορα

8-62-60600

Κιτ κλιπ PMM για το ANA

Διάφορα

8-62-39901

1053, Freefit, Ιμάντες σύνδεσης Noah

Διάφορα

8-62-49000

1053, Κιτ τοποθέτησης RECD

Τροφοδοσία ρεύματος

5-01-11200

Τροφοδοσία ρεύματος, 9 VDC, 560 MA, UNIV

Τροφοδοσία ρεύματος

8-71-88100

Τροφοδοσία ρεύματος

031814

Άδεια λογισμικού

8-49-93700

1053, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΜΕ
ΔΙΑΝΟΜΕΑ Y
Μπαταρία, 1,2 V, Επαναφορτιζόμενη NiMh,
Μέγεθος AA/LR6
2074, Άδεια βοηθού σωλήνα ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος

Aurical® Freefit
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Αριθμός εξαρτήματος

Λεπτομέρειες παρελκόμενων

Άδεια λογισμικού

8-49-90800

Άδεια συστήματος 4 NOAH

Ακουστικά/μικρόφωνα

2-18-04200

Παρακολούθηση ακουστικών

Ακουστικά/μικρόφωνα

2-18-04100

Ακουστικό (πελάτης)

Ακουστικά/μικρόφωνα

8-72-26610

1066, Μικρόφωνο

Ακροφύσια παροχής
ερεθίσματος

8-62-60800

Βάση συγκράτησης mk2 σωλήνα ακροφυσίου
παροχής ερεθίσματος

Ακροφύσια παροχής
ερεθίσματος

8-62-61200

Κιτ αναβάθμισης άγκιστρου αφτιού

Ακροφύσια παροχής
ερεθίσματος

1-21-69300

Λάστιχο για ακροφύσιο παροχής ερεθίσματος
REM

Συσκευή επικοινωνίας

8-62-64900

1053, Κλειδί Otoair 2 Bluetooth

Προειδοποιήσεις, Ενδείξεις προσοχής και Σημειώσεις
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η ασφαλής απόδοση των
συσκευών και του λογισμικού που καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο. Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, εφόσον
αντιστοιχούν, πρέπει επίσης να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.

σημείωση • Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό το οποίο προκύπτει σε σχέση με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται
στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή της χώρας ή του κράτους μέλους της ΕΕ στην οποία εδρεύει ο χρήστης ή/και
ο ασθενής

18.1

Γενικές προειδοποιήσεις
Προειδοποίηση • Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής πρέπει να τοποθετούνται μακριά από τον ασθενή, ήτοι όχι πιο
κοντά από περίπου 1,5 μέτρο/5 πόδια.

Προειδοποίηση • Το Aurical® Freefit πρέπει να φορτίζεται μόνο με τη μονάδα φορτιστή τύπου 1053 ή τη μονάδα
ηχείου 1081 AURICAL της Natus.

Προειδοποίηση • Κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του προτύπου IEC 62368-1:2020.

Aurical® Freefit
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Προειδοποίηση • Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να αποσυνδέσουν το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος από το πίσω μέρος του φορτιστή Freefit.

Προειδοποίηση • Εάν χρησιμοποιείτε αλκαλική μπαταρία, μην επιχειρήσετε να φορτίσετε το Aurical® Freefit. Η
αλκαλική μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά και να σημειώσει διαρροή και αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο Aurical® Freefit. Τοποθετήστε το FreeFit στη μονάδα φορτιστή μόνο εάν το Aurical® Freefit περιέχει
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Προειδοποίηση • Μην αποθηκεύετε ή χειρίζεστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες και υγρασία που υπερβαίνουν τις
τιμές που ορίζονται στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές, Μεταφορά και αποθήκευση.

Προειδοποίηση • Ανατρέξτε στις οδηγίες και στη δήλωση του κατασκευαστή για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής.

Προειδοποίηση • Τα ακουστικά λαιμού Aurical® Freefit περιλαμβάνουν έναν πομπό ραδιοσυχνοτήτων, όπως
υποδεικνύεται από την ετικέτα της συσκευής ακουστικών λαιμού.

Προειδοποίηση • Το εσωτερικό του θαλάμου της συσκευής ή του φορτιστή δεν περιέχει μέρη επισκευάσιμα από
το χρήστη. Για λόγους ασφάλειας και για να μην καταστεί άκυρη η εγγύηση, η τεχνική συντήρηση και επισκευή του
ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή από
προσωπικό τεχνικής συντήρησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, καταγράψτε λεπτομερή
περιγραφή των ελαττωμάτων και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην χρησιμοποιείτε την ελαττωματική
συσκευή.

Προειδοποίηση • Αποφύγετε την ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) κατά την εγκατάσταση του συστήματος.
Πραγματοποιήστε εγκατάσταση της μονάδας σε περιβάλλον που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο στατικού ηλεκτρισμού. Για
παράδειγμα, συστήνεται η χρήση αντιστατικής μοκέτας."

Προειδοποίηση • Μην χρησιμοποιείτε το όργανο παρουσία εύφλεκτων παραγόντων (αερίων) ή σε περιβάλλον
εμπλουτισμένο με οξυγόνο.

Προειδοποίηση • Για την αποτροπή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε
παροχή δικτύου με προστατευτική γείωση.
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Προειδοποίηση • Αυτός ο εξοπλισμός ελέγχθηκε και βρέθηκε σύμφωνος με τα όρια ψηφιακών συσκευών Κλάσης
B, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι
επιζήμιων παρεμβολών σε οικιστική εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να
προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ασύρματες επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα
προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον
εξοπλισμό, συστήνεται στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω μέτρα:
- Αλλαγή του προσανατολισμού ή μετατόπιση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Προειδοποίηση • Φυλάξτε τη μονάδα μακριά από υγρά. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό
της μονάδας. Η υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όργανό και ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χρήστη ή του ασθενούς.

18.2

Γενικές ενδείξεις προσοχής
προσοχή • Το Aurical® Freefit πρέπει να παρέχεται μόνο με τον προκαθορισμένο τύπο μπαταριών, ανατρέξτε στο
Ενεργοποίηση της συσκευής ► 6.
Τοποθετήστε την μπαταρία όπως υποδεικνύεται στο διαμέρισμα μπαταριών.
Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται εάν ο εξοπλισμός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

προσοχή • Το Aurical® Freefit πρέπει να φορτίζεται μόνο με τη μονάδα φορτιστή τύπου 1053 ή τη μονάδα ηχείου
1081 AURICAL της Natus.

προσοχή • Εκτός και αν φορτίζετε το Aurical® Freefit με τη μονάδα ηχείου Aurical® Aud, η οποία διαθέτει ιατρικά
απομονωμένη παροχή ισχύος, μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το Aurical® Freefit με πελάτες ενώ είναι
τοποθετημένο στη μονάδα φορτιστή.

προσοχή • Κανένα μέρος δεν πρέπει να φαγωθεί, καεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για σκοπούς
πέραν των εφαρμογών που αναφέρονται στην ενότητα Προοριζόμενη χρήση αυτού του εγχειριδίου.

Aurical® Freefit
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προσοχή • Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.

προσοχή • Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη λειτουργική
ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση του εξοπλισμού που έχει υποστεί τεχνική συντήρηση ή επισκευή από άλλα μέρη.
Μετά την επισκευή, ένας πιστοποιημένος μηχανολόγος ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια
του συνόλου του εξοπλισμού.

προσοχή • Για την αποτροπή της διασταυρούμενης μόλυνσης, χρησιμοποιήστε νέα άκρα αφτιών και σωλήνες
ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος κατά τη δοκιμή στον επόμενο ασθενή.

προσοχή • Το παρόν προϊόν ενδείκνυται για χρήση από ακοολόγους, ΩΡΛ και άλλους επαγγελματίες υγείας ή
εκπαιδευμένο προσωπικό και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στην ομάδα ασθενών-στόχων.

προσοχή • Τα Aurical® Freefit και Otosuite πρέπει πάντα να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις Οδηγίες
χρήσης στο Aurical® Freefit Οδηγός Αναφοράς και το Otosuite Οδηγός χρήσης

προσοχή • Η μονάδα φορτιστή πρέπει να φυλάσσετε μακριά από την περιοχή του πελάτη.

προσοχή • Η συσκευή και κάθε συσκευή προς σύνδεση, η οποία διαθέτει τη δική της τροφοδοσία ρεύματος
πρέπει να απενεργοποιείται πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή
από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις τροφοδοσίας ρεύματος από την έξοδο της επιτοίχιας πρίζας παροχής
ρεύματος. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέση που καθιστά δύσκολη την απόσπαση του φις τροφοδοσίας
ρεύματος από την πρίζα του τοίχου.

προσοχή • Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή ενδέχεται να
ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

18.3

Γενικές σημειώσεις
σημείωση • Μη χρησιμοποιείτε κλίβανο ή θερμική απολύμανση ή άλλες μεθόδους αποστείρωσης στο Aurical® Freefit
και τα παρελκόμενά του.
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σημείωση • Αντικαταστήστε τα αρχικά κορδόνια αφτιού με άγκιστρα αφτιού για περισσότερη σταθερότητα των
ακροφυσίων παροχής ερεθίσματος και των σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος.

σημείωση • Ο σωλήνας ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση
σωλήνων ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος σε μη αποφραγμένα αφτιά.

σημείωση • Το λογισμικό παρέχει επιλογή απόκρυψης των πληροφοριών ασθενούς από μια αναφορά (όπως όνομα
και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης).

σημείωση • Για λόγους ασφάλειας και λόγω των επιπτώσεων στην ΗΜΣ, τα παρελκόμενα που συνδέονται στα
εξαρτήματα εξόδου του εξοπλισμού πρέπει να είναι πανομοιότυπα με τον τύπο που παρασχέθηκε με το σύστημα.
Ανατρέξτε στην ενότητα Τροφοδοσία ρεύματος στο Τεχνικές προδιαγραφές ► 27 για περισσότερες πληροφορίες.

σημείωση • Πρέπει να εκτελείται ετήσια βαθμονόμηση σε παρελκόμενα που περιέχουν μορφοτροπείς. Επιπλέον,
συστήνεται η βαθμονόμηση να εκτελείται εάν ο εξοπλισμός έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

19

Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα)
•

Το Aurical® Freefit είναι μέρος ενός ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος και κατά συνέπεια υπόκειται σε ειδικά προληπτικά
μέτρα ασφάλειας. Για αυτό το λόγο, οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο πρέπει
να τηρούνται με ακρίβεια.

•

Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλών συχνοτήτων, όπως κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται να
παρεμβάλλονται με τη λειτουργία του Aurical® Freefit.

IEC 60601-1-2:2014 και EN 60601-1-2:2015
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το Aurical® Freefit προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του Aurical® Freefit πρέπει να
διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Aurical® Freefit

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
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Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Ομάδα 1

CISPR11

Aurical® Freefit χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία του.
Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές σε γειτονικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Κατηγορία Β

CISPR11

Το Aurical® Freefit είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του
οικιακού περιβάλλοντος και των περιβαλλόντων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το δημόσιο
δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια οικιακής χρήσης.

Αρμονικές εκπομπές IEC

Δεν αντιστοιχεί

61000-3-2
Διακυμάνσεις

Δεν αντιστοιχεί

τάσης/εκπομπές
διακύμανσης τάσης IEC
61000-3-3

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το Aurical® Freefit προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του Aurical® Freefit πρέπει να
διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

επίπεδο δοκιμής
Ηλεκτροστατική εκκένωση

+/- 8 kV επαφής

+/- 8 kV επαφής

Τα δάπεδα πρέπει να είναι ξύλινα, από σκυρόδεμα ή

(ESD)

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

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

από κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα είναι

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV αέρα

+/- 8 kV, +/- 15 kV αέρα

καλυμμένα από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %.

Γρήγορα μεταβατικά

+/- 2 kV για γραμμές

+/- 2 kV για γραμμές

Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να

ρεύματα/ριπές ηλεκτρικού

τροφοδοσίας ρεύματος

τροφοδοσίας ρεύματος

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

ρεύματος

+/- 1 kV για γραμμές

+/- 1 kV για γραμμές

περιβάλλοντος.

IEC 61000-4-4

εισόδου/εξόδου

εισόδου/εξόδου

Υπέρταση

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή +/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να

IEC 61000-4-5

(ές)

(ές)

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

+/- 2 kVγραμμή(ές) προς γείωση

Δεν αντιστοιχεί

περιβάλλοντος.

+/- 2 kV γραμμή(ές) εισόδου

Δεν αντιστοιχεί

συνεχούς ρεύματος προς τη

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή

γείωση

(ές) εισόδου συνεχούς ρεύματος

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή Δεν αντιστοιχεί
(ές) εισόδου συνεχούς ρεύματος
+/- 2 kV γραμμή(ές)
Εισόδου/Εξόδου προς τη γείωση
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Βυθίσεις τάσης, σύντομες

0 % U ; 0,5 κύκλος

0 % U ; 0,5 κύκλος

Η ποιότητα παροχής ρεύματος του δικτύου πρέπει να

διακοπές και διακυμάνσεις

Στις 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Στις 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

είναι αντίστοιχη εμπορικού ή νοσοκομειακού

τάσης στις γραμμές εισόδου

270° και 315°

270° και 315°

περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του Aurical® Freefit

τροφοδοσίας ρεύματος

0 % U ; 1 κύκλος

0 % U ; 1 κύκλος

απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών

IEC 61000-4-11

και

και

του δικτύου διακοπής ρεύματος, συστήνεται το

T
T

T

70 % U ; 25/30 κύκλοι

70 % U ; 25/30 κύκλοι

Aurical® Freefit να τροφοδοτείται από μονάδα

Μονή φάση: στις 0°

Μονή φάση: στις 0°

αδιάλειπτης παροχής ισχύος ή μπαταρία.

T

Διακοπές τάσης στις γραμμές 0 % U ; 250/300 κύκλοι
εισόδου τροφοδοσίας

T

T

T

0 % U ; 250/300 κύκλοι

T

ρεύματος
IEC 61000-4-11
Μαγνητικό πεδίο

30 A/m

συχνότητας ισχύος

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες

Τα μαγνητικά πεδία της συχνότητας ισχύος πρέπει να

που μπορούν να επηρεαστούν

βρίσκονται σε χαρακτηριστικά επίπεδα μιας τυπικής

(50/60 Hz)

θέσης σε σύνηθες εμπορικό ή νοσοκομειακό

IEC 61000-4-8

περιβάλλον.

Το U

T είναι η τάση του δικτύου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα για χρήση σε περιβάλλον Επαγγελματικής φροντίδας
υγείας
Το Aurical® Freefit προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του Aurical® Freefit πρέπει να
διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

επίπεδο δοκιμής
Επαγόμενες

3 V rms

3 V rms

ραδιοσυχνότητες

150 kHz έως 80 MHz

150 kHz έως 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Ζώνες ISM και Ερασιτεχνικές

Ζώνες ISM και Ερασιτεχνικές

Ακτινοβολούμενη

10 V/m

10 V/m

ραδιοσυχνότητα

80 MHz έως 2,7 GHz

80 MHz έως 2,7 GHz

3 V/m

3 V/m

80 MHz έως 2,7 GHz

80 MHz έως 2,7 GHz

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-3

Aurical® Freefit
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Πεδία εγγύτητας από

27 V/m

27 V/m

Η απόσταση διαχωρισμού μεταξύ οποιωνδήποτε

ασύρματο εξοπλισμό

385 MHz

385 MHz

ηλεκτρονικών μερών του Aurical® Freefit και

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

επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων
IEC 61000-4-3

οποιουδήποτε ασύρματου εξοπλισμού επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από
30 cm (11,8 ίντσες).

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιστάσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την
απορρόφηση και ανάκλαση των δομών, αντικειμένων και ατόμων.

IEC 60601-1-2:2007 και EN 60601-1-2:2007
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το Aurical® Freefit προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του Aurical® Freefit πρέπει να
διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Ομάδα 1

Aurical® Freefit χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία

CISPR11

του. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές σε γειτονικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Κατηγορία Β

CISPR11

Το Aurical® Freefit είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου
του οικιακού περιβάλλοντος και των περιβαλλόντων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το
δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια οικιακής χρήσης.

Αρμονικές εκπομπές IEC 61000-3-2

Δεν αντιστοιχεί

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές

Δεν αντιστοιχεί

διακύμανσης τάσης IEC 61000-3-3

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα
Το Aurical® Freefit προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του Aurical® Freefit πρέπει να
διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
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Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο

επίπεδο δοκιμής

συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική
εκκένωση (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV επαφής

+/- 6 kV επαφής

Τα δάπεδα πρέπει να είναι ξύλινα, από σκυρόδεμα ή από κεραμικά πλακάκια. Εάν τα

+/- 8 kV αέρα

+/- 8 kV αέρα

δάπεδα είναι καλυμμένα από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι

Μαγνητικό πεδίο

3 A/m

συχνότητας ισχύος

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

τουλάχιστον 30 %.
3 A/m

Τα μαγνητικά πεδία της συχνότητας ισχύος πρέπει να βρίσκονται σε χαρακτηριστικά
επίπεδα μιας τυπικής θέσης σε σύνηθες εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Aurical® Freefit
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Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται στην υποστήριξη ζωής
Το Aurical® Freefit προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του Aurical® Freefit πρέπει να
διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση

3 V/m

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών

επίπεδο δοκιμής
Ακτινοβολούμενη

3 V/m

ραδιοσυχνότητα

80 MHz έως 2,5 GHz

IEC 61000-4-3

ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
πιο κοντά σε οιοδήποτε τμήμα του Aurical®
Freefit, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων
του, από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
που υπολογίζεται από την εξίσωση που
αντιστοιχεί στη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:
d = 1.2

για 80 MHz έως 800 MHz

d = 2.3

για 80 MHz έως 2.5 GHz,

Όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του
πομπού σε watts (W), σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού και d είναι η
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα
(m).
Οι δυνάμεις πεδίου σταθερών πομπών
ραδιοσυχνοτήτων, όπως ορίζονται από την
ηλεκτρομαγνητική μελέτη της τοποθεσίας, α
πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο
συμμόρφωσης για κάθε εύρος συχνοτήτων. β
Εγγύς εξοπλισμού που είναι δεικτοδοτημένος με
αυτό το σύμβολο ενδέχεται να προκύψουν
παρεμβολές:

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιστάσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την
απορρόφηση και ανάκλαση των δομών, αντικειμένων και ατόμων.
a. Οι δυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσεις (κινητών/ασύρματων) τηλεφώνων και επίγειων φορητών ραδιοφώνων, ερασιτεχνικών
ραδιοφωνικών σταθμών, ραδιοφωνικών εκπομπών στα AM και FM και τηλεοπτικών μεταδόσεων δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια θεωρητικά.
Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο
ηλεκτρομαγνητικής μελέτης της τοποθεσίας. Εάν η μετρημένη δύναμη πεδίου στη θέση χρήσης του Aurical® Freefit υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον
επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, το Aurical® Freefit πρέπει να παρατηρηθεί για να διαπιστωθεί η κανονική λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί
αντικανονική απόδοση, μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως εκ νέου προσανατολισμός ή μετατόπιση του Aurical® Freefit.
b. Στο εύρος συχνότητας 150 kHz έως 80 MHz, οι δυνάμεις πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων και του Aurical® Freefit
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Το Aurical® Freefit προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπεμπόμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες. Ο
πελάτης ή ο χρήστης του Aurical® Freefit μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση
μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και του Aurical® Freefit όπως συστήνεται παρακάτω, ανάλογα με τη
μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού

W

m
80 MHz έως 800 MHz

800 MHz έως 2,5 GHz

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12

23

Για τους πομπούς με ονομαστική αξία στη μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναγράφονται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m)
μπορεί να εκτιμηθεί με την εξίσωση που χρησιμοποιείται για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε watts (W)
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιστάσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την
απορρόφηση και ανάκλαση των δομών, αντικειμένων και ατόμων.

Aurical® Freefit
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20

Ορισμός symbols (συμβόλων)
Σύμβολο

Αναφορά
προτύπων

Τίτλος συμβόλου προτύπου

Κανονισμοί
2017/745 της ΕΕ
για τα
ιατροτεχνολογικά
προϊόντα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745
του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης
Απριλίου 2017, περί
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, ο οποίος
τροποποιεί την Οδηγία
2001/83/ΕΚ, τον Κανονισμό
(ΕΚ) Αρ. 178/2002 και τον
Κανονισμό (ΕΚ) Αρ.
1223/2009 και καταργεί τις
Οδηγίες του Συμβουλίου
90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ

Τίτλος συμβόλου
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο
Σήμανση CE

Επεξήγηση

(43) Η "σήμανση
συμμόρφωσης CE" ή
"σήμανση CE" αποτελεί
μια σήμανση με την οποία
ένας κατασκευαστής
υποδεικνύει ότι ένα
προϊόν συμμορφώνεται με
τις ισχύουσες απαιτήσεις
που ορίζονται στον
παρόντα Κανονισμό και σε
άλλες ισχύουσες
νομοθεσίες εναρμόνισης
της Ένωσης που
προβλέπουν την
επισύναψή της
Αριθμός κοινοποιημένου
οργανισμού: 0459
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ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Κατασκευαστής

Υποδεικνύει τον
κατασκευαστή του
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται – Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Ημερομηνία
κατασκευής

Υποδεικνύει την
ημερομηνία κατασκευής
του ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

Aurical® Freefit
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ISO 15223-1 Αρ.
αναφοράς 5.1.5

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Κωδικός παρτίδας

Υποδεικνύει τον κωδικό
παρτίδας κατασκευαστή
ώστε να είναι δυνατή η
ταυτοποίηση της
παρτίδας.

ISO 15223-1 Αρ.
αναφοράς 5.1.6

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Αριθμός καταλόγου

Υποδεικνύει τον αριθμό
καταλόγου κατασκευαστή
ώστε να είναι δυνατή η
ταυτοποίηση του
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται – Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Αριθμός σειράς

Υποδεικνύει τον σειριακό
αριθμό του κατασκευαστή
για να είναι δυνατή η
ταυτοποίηση ενός
συγκεκριμένου
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος

Δ/Α

Δ/Α

Ποσότητα

Υποδεικνύει την ποσότητα

ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.3.1.
(ISO 7000-0621)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται – Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Εύθραυστο, απαιτείται
προσεκτικός χειρισμός

Υποδεικνύει ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που ενδέχεται να υποστεί
θραύση ή ζημιά εάν δεν
λάβει προσεκτικό χειρισμό
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ISO 152231:2016

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται – Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Διατηρείτε στεγνό

ISO 15223-1 Αρ.
αναφοράς 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Όρια θερμοκρασίας

Υποδεικνύει τα όρια
θερμοκρασίας στα οποία
το ιατροτεχνολογικό
προϊόν μπορεί να εκτεθεί
με ασφάλεια

ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Όρια υγρασίας

Υποδεικνύει το εύρος
υγρασίας (αποθήκευσης)
στο οποίο το
ιατροτεχνολογικό προϊόν
μπορεί να εκτεθεί με
ασφάλεια.

ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται – Μέρος

Όριο ατμοσφαιρικής
πίεσης

Υποδεικνύει τα αποδεκτά
ανώτερα και κατώτερα
όρια ατμοσφαιρικής
πίεσης για μεταφορά και
αποθήκευση.

Αρ. αναφοράς
5.3.4. (ISO 70000626)

1: Γενικές απαιτήσεις.
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Μην εκθέτετε σε
βροχή

Υποδεικνύει ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που απαιτεί προστασία
από την υγρασία
ISO 15223 Διατηρείτε
στεγνό
ISO 7000 Μην εκθέτετε σε
βροχή

ISO 15223 Όριο
ατμοσφαιρικής πίεσης
ISO 7000 Όριο
ατμοσφαιρικής πίεσης

Aurical® Freefit
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ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Να μην
χρησιμοποιείται εάν η
συσκευασία έχει
υποστεί ζημιά

Υποδεικνύει ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν
το οποίο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί εάν η
συσκευασία του έχει
υποστεί ζημιά ή έχει
ανοιχτεί και του οποίου ο
χρήστης θα πρέπει να
συμβουλευτεί τις οδηγίες
χρήσης για πρόσθετες
πληροφορίες

ISO 152231:2016

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται – Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Να μην
επαναχρησιμοποιείται.

Υποδεικνύει
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που προορίζεται για μία
μόνο χρήση

ISO 152231:2016 και ISO
15223-1:2020
Αρ. αναφοράς
5.4.3. (ISO 70001641)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Συμβουλευτείτε τις
οδηγίες χρήσης του
Εγχειριδίου χειριστή,
οδηγίες λειτουργίας

Υποδεικνύει την ανάγκη ο
χρήστης να συμβουλευτεί
τις οδηγίες χρήσης

ISO 15223-1,
Ρήτρα 5.4.4

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Προσοχή: Διαβάστε
όλες τις
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις στις
οδηγίες χρήσης

Υποδεικνύει ότι ο χρήστης
πρέπει να συμβουλεύεται
τις οδηγίες χρήσης για
σημαντικές
προειδοποιητικές
πληροφορίες, όπως
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις, οι οποίες
για μια σειρά λόγων, δεν
μπορούν να εμφανίζονται
στο ιατροτεχνολογικό
προϊόν.

Αρ. αναφοράς
5.4.2. (ISO 70001051)

IEC 60601-1,
Πίνακας Δ.1,
Σύμβολο 10

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για τη
βασική ασφάλεια και τη
στοιχειώδη απόδοση.

Aurical® Freefit

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνώνυμα για
τις εξής φράσεις: “Να μην
επαναχρησιμοποιείται”,
"μίας χρήσης" και “για
μία μόνο χρήση”.
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IEC 60601-1,
Πίνακας Δ.2
σύμβολο 2

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για τη
βασική ασφάλεια και τη
στοιχειώδη απόδοση.

Γενική προειδοποίηση

Υποδεικνύει ότι ο χρήστης
πρέπει να συμβουλεύεται
τις οδηγίες χρήσης για
σημαντικές
προειδοποιητικές
πληροφορίες, όπως
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις, οι οποίες
για μια σειρά λόγων, δεν
μπορούν να εμφανίζονται
στο ιατροτεχνολογικό
προϊόν.

ISO 152231:2016 Αρ.
αναφοράς 5.4.5.
(ISO 7000,
σύμβολο 2025)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
— Σύμβολα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις
ετικέτες και επισημάνσεις των
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και στις
πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Δεν είναι
κατασκευασμένο με
λάτεξ από φυσικό
καουτσούκ.

Υποδεικνύει ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που δεν είναι
κατασκευασμένο με ξηρό
φυσικό καουτσούκ ή λάτεξ
από φυσικό καουτσούκ ως
υλικό κατασκευής εντός
του ιατροτεχνολογικού
προϊόντος ή της
συσκευασίας ενός
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος

IEC 60601-1, Αρ.
αναφοράς,
Πίνακας Δ.2,
Σύμβολο 20

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για τη
βασική ασφάλεια και τη
στοιχειώδη απόδοση

Εφαρμοζόμενο τμήμα
τύπου BF

Για την αναγνώριση
εφαρμοζόμενου τμήματος
τύπου BF που
συμμορφώνεται με το
πρότυπο IEC 60601-1.

EC 60601-1, Αρ.
αναφοράς,
Πίνακας Δ.2,
Σήμα
ασφάλειας 10
(ISO 7010-M002)

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για τη
βασική ασφάλεια και τη
στοιχειώδη απόδοση.

Ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης

Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο/φυλλάδιο
οδηγιών.

ISO 7000

Γραφικά σύμβολα για χρήση
σε εξοπλισμό - κατατεθέντα
σύμβολα

Αυτή η πλευρά προς
τα πάνω

(ICE 604175333)

Αρ. αναφοράς
0623
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ για ΙΑΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
"Ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης"
Δ/Α

Aurical® Freefit

Οδηγός χρήσης

Οδηγία
2012/19/ΕΕ

Απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)

Απόρριψη στο τέλος
των οδηγιών
λειτουργίας

Υποδεικνύει ότι τα
απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα
μη διαχωρισμένα
απόβλητα, αλλά να
συλλέγονται ξεχωριστά.

-

-

Ένδειξη
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος

Το προϊόν είναι
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

21 CFR Μέρος
801.109(β)(1)

ΕπισήμανσηΣυνταγογραφούμενες
συσκευές.

Μόνο με ιατρική
συνταγή

Υποδεικνύει ότι το προϊόν
έχει εγκριθεί για πώληση
από ή κατόπιν εντολής
επαγγελματία υγείας με
κατοχή άδειας.

Εγγραφή UL

Δ/Α

Δ/Α

Πιστοποιήσεις Εθνικά
αναγνωρισμένων
εργαστηρίων δοκιμών
(NRTL)

INMETRO σε
συνδυασμό με
UL για τη
Λατινική Αμερική

Σήμανση συμμόρφωσης
InMetro και UL

ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γενικός ιατρικός
εξοπλισμός αναφορικά
με τους κινδύνους
ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς και τους
μηχανικούς
κινδύνους, μόνο
σύμφωνα με:

INMETRO σε συνδυασμό
με τη σήμανση του
Εθνικού Ινστιτούτου
Μετρολογίας,
Τυποποίησης και
Βιομηχανικής Ποιότητας
στη Βραζιλία

ANSI/AAMI ES606011:2005/(R)2012
IEC 60601-1-6
CAN/CSAC22.2 Αρ.
60601-1:14
CAN/CSAC22.2 Αρ.
60601-1-6

Aurical® Freefit
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Σήμανση RoHS 2
Κίνας

Δ/Α

Δ/Α

Περιορισμός
6 επικίνδυνων ουσιών για
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά
προϊόντα που πωλούνται
στη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας

Δ/Α

Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Επικοινωνιών (ΗΠΑ)

21 CFR, Μέρος 15

Πληροί τις απαιτήσεις FCC
σύμφωνα με τους
κανονισμούς του 21 CFR,
Μέρος 15, βάσει των
οποίων επιτρέπεται η
λειτουργία ενός εκούσιου,
ακούσιου ή τυχαίου
ακτινοβολητή χωρίς
μεμονωμένη άδεια.

ID: POOWMLC46

Αποκλειστικό
αναγνωριστικό που έχει
εκχωρηθεί σε μια
συσκευή εγγεγραμμένη
στην Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών
(ΗΠΑ)
Αρ. πιστοποίησης
αναγνωριστικού FCC
μονάδας: POOWML-C46
Με εσωτερική
τροφοδοσία

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

Συσκευή με εσωτερική
τροφοδοσία, χρησιμοποιεί
μπαταρία.

Οδηγίες απόρριψης
Η Natus δεσμεύεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ΑΗΗΕ (Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Αυτοί οι κανονισμοί αναφέρουν ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά για την κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ΑΗΗΕ
επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Βάσει αυτής της δέσμευσης, η Natus ενδέχεται να παραχωρήσει
στον τελικό χρήστη την υποχρέωση επιστροφής και ανακύκλωσης, εκτός εάν υπάρχουν άλλες διευθετήσεις. Παρακαλείσθε
να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα συλλογής και ανάκτησης που είναι διαθέσιμα για εσάς
στην περιοχή σας στο www.natus.com.
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) περιέχει υλικά, συστατικά και ουσίες που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα και
να παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τον περιβάλλον, σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού των ΑΗΗΕ. Ως
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εκ τούτου, οι τελικοί χρήστες συντελούν στη διασφάλιση της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.
Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτουν τα ΑΗΗΕ μαζί με άλλα απόβλητα. Οι
χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τα δημοτικά προγράμματα συλλογής, ή να αναλαμβάνουν την υποχρέωση των
παραγωγών/εισαγωγέων, ή να αναθέτουν σε εγκεκριμένοι μεταφορείς αποβλήτων, προκειμένου να συμβάλουν στη μείωση
των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σχέση με την απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και να ενισχύουν τις ευκαιρίες για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των αποβλήτων ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού.
Ο εξοπλισμός που φέρει το σύμβολο του διαγεγραμμένου τροχοφόρου κάδου αποτελεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό. Ο διαγεγραμμένος τροχοφόρος κάδος υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν
πρέπει να απορρίπτονται με τα μικτά απορρίμματα, αλλά να συλλέγονται ξεχωριστά.
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Κατασκευαστής
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Δανία
+45 45 75 55 55
www.natus.com

21.1

Ευθύνη κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής θα θεωρείται υπεύθυνος για ζητήματα ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόδοσης του εξοπλισμού μόνο εάν:
•

Το σύνολο των ενεργειών συναρμολόγησης, επέκτασης, αναπροσαρμογής, τροποποιήσεων ή επισκευών εκτελούνται
από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

•

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου.

•

Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη λειτουργική ασφάλεια, αξιοπιστία και
απόδοση του εξοπλισμού που έχει υποστεί τεχνική συντήρηση ή επισκευή από άλλα μέρη.

Aurical® Freefit
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