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1

Beschrijving van het apparaat

1.1

Korte beschrijving
Aurical® Freefit is een vierkanaals frequentieanalysator die wordt gebruikt voor het meten van het geluidsdrukniveau bij
het trommelvlies van de cliënt en buiten het oor bij de oorschelp voor beide oren tegelijkertijd.

Laadtoestel type 1053

AURICAL-luidspreker met oplader

Opmerking • In deze handleiding worden de montage en het gebruik van het laadtoestel van type 1053 beschreven.
Raadpleeg de handleiding voor AURICAL Aud als u de AURICAL-luidspreker gebruikt om uw FreeFit op te laden.

Opmerking • Zie de handleiding voor AURICAL Visible Speech en de module Counseling en simulaties voor informatie
over de Counseling- en simulatiesoftware.

U gebruikt de Otosuite PMM-module en de module Counseling en simulaties voor de bediening van Aurical® Freefit. Aurical® Freefit kan niet zonder Otosuite-software worden gebruikt.

1.2

Fysieke werking
Aurical® FreeFit maakt gebruik van luidsprekers voor het genereren van referentiegeluidsdrukken. Door ingebouwde microfoons dicht bij het trommelvlies van een cliënt en buiten de oren te plaatsen, worden de vier kanalen gebruikt om het
geluidsdrukniveau in het trommelvlies en buiten het oor bij beide oren tegelijkertijd te meten. Op deze manier stellen
Freefit en de PMM-module u in staat om binaurale metingen uit te voeren die u waardevolle informatie geven als u de
instellingen van hoortoestellen wijzigt in de aanpassoftware van de leverancier.
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Beoogd gebruik
Beoogde gebruikers: audiologen, audiciens, KNO-artsen, logopedisten en andere professionele zorgverleners..
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Beoogd gebruik: het visueel weergeven van het versterkte signaal dat in het oor is opgenomen, inclusief referentie-informatie zoals doelcurven, om een objectieve basis voor het instellen van het hoortoestel te bieden.
Patiëntendoelgroep: De beoogde patiëntenpopulatie bestaat uit alle patiëntengroepen van 2 weken oud tot volwassenen.
Klinisch voordeel: .1053 Aurical® Freefit wordt gebruikt voor het uitvoeren van probemicrofoonmetingen (PMM) om het
geluidsdrukniveau in de gehoorgang te meten en stimulus te leveren voor het meten van Real Ear to Coupler Difference
(RECD), wat de basis vormt voor objectieve verificatie van het hoortoestel.

2.1

Typografische conventies
Het gebruik van Waarschuwing, Let op en Opmerking
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software, worden
in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:

Waarschuwing • Geeft aan dat er risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel bij de gebruiker of de patiënt.

Let op • Geeft aan dat er risico bestaat van letsel bij de gebruiker of patiënt, of van schade aan gegevens of het
apparaat.

Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht vereist is.

Neem contact op met Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) als u een gratis, gedrukt exemplaar van de gebruikersdocumentatie wilt ontvangen.
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Uitpakken
1. Pak het apparaat voorzichtig uit.
Als u het apparaat en de accessoires uitpakt, is het verstandig om het verpakkingsmateriaal waarin ze zijn geleverd te
bewaren. Als u het apparaat moet terugsturen voor onderhoud of reparaties, beschermt het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal het apparaat tegen vervoersschade.
2. Controleer het apparaat visueel op mogelijke schade.
Als u schade vaststelt, mag u het apparaat niet inschakelen. Neem contact op met de plaatselijke distributeur voor
hulp.
3. Controleer aan de hand van de paklijst of u alle benodigde onderdelen en accessoires hebt ontvangen. Neem contact
op met de plaatselijke distributeur als er onderdelen ontbreken.

Aurical® Freefit
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Installatie

Installatie voor staand gebruik

5

Wandmontage

De NOAHLink-oplader op de onderplaat van
de Aurical® Freefit-lader monteren

Het apparaat van stroom voorzien
Let op • Gebruik uitsluitend de volgende batterijtypen:
Oplaadbaar, NiMH, AA (R6) 1,2 V, 1 stuks. (Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen die worden geleverd door
Natus). Kan ook worden gebruikt met alkaline AA (R6) 1,5 V, 1 stuks.

A. Drukken om te openen
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5.1

De batterij opladen met behulp van de oplaadstandaard
Waarschuwing • Als u een alkalinebatterij gebruikt, probeer uw Aurical® Freefit dan niet op te laden. De alkalinebatterij kan beschadigd raken en lekken, waardoor er schade aan Aurical® Freefit kan ontstaan. Plaats FreeFit
alleen in het laadtoestel als Aurical® Freefit een oplaadbare batterij bevat.
De batterijen moeten worden verwijderd als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Waarschuwing • Gebruik uitsluitend voedingen zoals aangegeven onder Technische specificaties, Voeding. Zie
Technische specificaties ► 25.

Opmerking • Vervang de oplaadbare batterij één keer per jaar. Nieuwe batterijen moeten worden aangeschaft bij
Natus.

Opmerking • Aurical® Freefit mag uitsluitend worden opgeladen met een laadtoestel van type 1053 of de AURICALluidspreker van type 1081 van Natus.
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De Aurical® Freefit in- en uitschakelen
Waarschuwing • U mag de Aurical® Freefit niet gebruiken bij cliënten terwijl het apparaat in het laadtoestel
staat. Dit geldt niet als u de Aurical® Freefit oplaadt met de Aurical® Aud-luidspreker, aangezien die is uitgerust met
een medisch geïsoleerde voedingseenheid.

Aurical® Freefit inschakelen
Houd de inschakelknop boven op het apparaat ingedrukt totdat de statusindicator gaat branden. De statusindicator blijft
ongeveer 3 seconden branden en gaat daarna regelmatig knipperen.

Uitschakelen Aurical® Freefit
Houd de inschakelknop boven op het apparaat ingedrukt totdat de statusindicator uit gaat.

Aurical® Freefit
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A. Inschakelknop:
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Aurical® Freefit op PMM aansluiten
Als u PMM voor het eerst gebruikt, moet u de configuratiewizard uitvoeren om de verbinding tussen Aurical® Freefit en
PMM te configureren.
Als u PMM voor de eerste keer hebt ingesteld en Freefit is ingeschakeld wanneer u het bedieningspaneel in PMM opent,
dan maakt Freefit automatisch verbinding met PMM. U kunt de verbinding met Freefit ook als volgt tot stand brengen:
1. Schakel Freefit in.
2. Klik op de werkbalk in PMM op Bedieningspaneel (Control Panel).
3. Klik in het bedieningspaneel op Verbinden (Connect).
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Aurical® Freefit-probes
Probe met standaard accessoires

A.
B.
C.
D.
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Probeslangpoort
Markeerring
Koordje
Probeslangsteun

Probeslang
Poort voor transducerslang (alleen RECDprobe)
G. Probebehuizing. Gebruik de liniaal om de
markeerring op het slangetje af te stellen.
E.
F.
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Probe met verbeteringsaccessoires

A.
B.
C.
D.

Probeslangpoort
Markeerring
Probeslangsteun
Oorhaak

Probeslang met millimeteraanduidingen
Poort voor transducerslang (alleen RECDprobe)
G. Probebehuizing
E.
F.

Het koordje of de oorhaak wordt gebruikt om de probe onder het oor van de cliënt te hangen. De probeslang wordt in de
gehoorgang geplaatst voor probemicrofoonmetingen. Op de probeslang staat een zwarte markeerring waarmee wordt aangegeven hoe ver de slang in de gehoorgang moet worden geplaatst. De probeslanggeleider wordt gebruikt om de positie
van de probeslang te stabiliseren. Als u RECD-metingen gaat uitvoeren, moet u eerst een transducerslang op de poort van
de transducerslang monteren.

8.1

Probeslangen op de probes aanbrengen
Bij de Aurical® Freefit wordt een zakje siliconen probeslangen geleverd.

Een probeslang op de probe aanbrengen
Bevestig een probeslang op de probeslangpoort (dun metalen buisje) boven op de probebehuizing. Schuif de probeslang
voorzichtig zo ver mogelijk over de poort.

8.2

De probeslangen kalibreren
Opmerking • Gebruik voor elke cliënt nieuwe probeslangen om kruisbesmetting te voorkomen.

1. Plaats een nieuwe probeslang op de probe.
2. Steek het vrije uiteinde van de probeslang in de testlocatie op de probe.

Aurical® Freefit
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A. Probeslang
B. Testlocatie voor kalibratie van de probeslang

3. Zorg dat Aurical® Freefit met PMM is verbonden.
4. Druk kort op de inschakelknop op Aurical® Freefit.
Het dialoogvenster Kalibratie probeslang (Probe Tube Calibration) wordt geopend en de kalibratie start automatisch.
U kunt de wizard ook starten met het pictogram op de werkbalk. Als u in RECD op de inschakelknop drukt,
wordt een oormeting gestart.
5. Als de kalibratie van de slang niet lukt, controleer dan of de slangen zijn geblokkeerd (dichtgeknepen of verstopt) en
probeer bronnen van omgevingsgeluid uit te schakelen.

8.3

De probes bij de cliënt aanbrengen en de probeslangen plaatsen
Het is belangrijk dat de probeslang voor elke meting juist en consistent in het oor van de cliënt wordt gebracht.
Voor volwassenen en kinderen van 16 jaar en ouder raden we u aan om de ProbeTube Assistant te gebruiken om u te helpen bij het plaatsen van de probeslangen. U kunt de slangen echter ook op basis van de aanbevolen afstanden plaatsen.
1. Plaats de zwarte markeerring op de aanbevolen afstand vanaf de punt van de probeslang.
2. Als het referentiepunt van de zwarte markeerring zich in de incisura intertragica bevindt, kunt u 8 mm toevoegen voor
de conchadiepte.

Opmerking • Om te voorkomen dat u het trommelvlies raakt, moet u er rekening mee houden dat de probeslang niet
dichter dan 4 mm vanaf het trommelvlies mag worden ingebracht.
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Opmerking • De lengte van de gehoorgang kan per land verschillen en hangt bovendien af van de lichaamsbouw van de patiënt, dus houd hier rekening mee wanneer u de aanbevolen afstanden gebruikt.

Opmerking • Bij kinderen wordt otoscopie nadrukkelijk aangeraden om contact met het trommelvlies te voorkomen.

Aanbevolen afstanden
De aanbevolen afstanden zijn gebaseerd op de volledige gemiddelde lengtes van gehoorgangen, waarbij het referentiepunt zich bij de opening van de gehoorgang bevindt.
Mannen

25-29 mm

Vrouwen

22-26 mm

Kinderen van 6 maanden en ouder

18-22 mm

De afstanden zijn gebaseerd op:
•

EN 61669:2016

•

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

•

Voss SE(1), Herrmann BS. How does the sound pressure generated by circumaural, supra-aural, and insert earphones differ for adult and infant ears? Ear Hear. 2005 Dec; 26(6):636-50.

3. Plaats de koordjes of oorhaken met de probes rond de oren van de cliënt. Stel waar nodig de lengte van de koordjes of
oorhaken af.

Met standaard probeaccessoires

Met probeverbeteringsaccessoires

Opmerking • Wees voorzichtig!
Breng de probeslang voorzichtig in de gehoorgang in totdat de zwarte markeerring de incisura intertragica bereikt.

Aurical® Freefit
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Pictogrammen op de werkbalk in PMM en Counseling
en simulaties
Welke pictogrammen beschikbaar zijn in de werkbalk, is afhankelijk van de door u geselecteerde testfunctie.

Pictogrammen op de werkbalk in PMM en Counseling en simulaties
Selecteer het apparaat.

U kunt wisselen tussen de weergaven Respons, Gain, REIG en Predicted Aided Audiogram (PAA).
(PMM)

Selecteer weergave:

HL (HL): Hearing Level of SPL (GELUIDSDRUKNIVEAU) (SPL): Geluidsdrukniveau
Selecteer weergave audiogram: Links, beide of rechts

Open het dialoogvenster Aanpasgegevens (Fitting Details). (PMM)

Opmerking • Selecteer de optie OpenREM-kalibratie gebruiken (Use OpenREM
calibration) als u een open aanpassing wilt testen.
Open het venster Luisteren bij het trommelvlies (Listen at the Eardrum)/Luisteren in
het kunstoor (Listen in the Coupler) om het signaal bij het trommelvlies of in het kunstoor op te nemen of het signaal via uw hoofdtelefoon te beluisteren.
(PMM)
Het vak Legenda (Legend) en Overlays (Overlays) weergeven/verbergen.

Schakel over naar de weergave Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit).
(PMM – alleen FreeStyle)
Wizard voor kalibratie probeslang starten

Wisselen tussen de standaardkalibratie en de OpenREM-kalibratie.
(PMM)
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Pictogrammen op de werkbalk in PMM en Counseling en simulaties
Eerder gemeten RECD-waarden selecteren.
(alleen RECD)
Wisselen tussen de Kunstoor-aanpasmodus en de Real Ear-aanpasmodus.
(PMM)
De weergave OnTarget (OnTarget) weergeven/verbergen; in deze weergave wordt het
verschil tussen de doelcurve en de gemeten curve getoond.
(Alleen respons met hoortoestel)
Open het venster Live video-otoscopie (Live Video Otoscopy) boven op het huidige tabblad om de otoscopie-video van Otocam weer te geven.
(PMM)
Open de ProbeTube Assistant voor stapsgewijze hulp bij het plaatsen van de probeslang
in de gehoorgang van de patiënt.
Schakel over naar de modus Aan bovenzijde (On Top).

Klik om het oorspronkelijke audiogram opnieuw te laden.
(Alleen simulatoren)
Geef het Predicted Aided Audiogram weer.
(Alleen hoortoestelsimulator)
Selecteer het hardop te lezen tekstbestand.
(Alleen Counseling en simulaties)
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Gehoorverlies simuleren
De beschikbare knoppen op het bedieningspaneel zijn afhankelijk van:
•

De instelling van Luidsprekerkanaal (Speaker Channel) in de Configuratiewizard (Links (Left) of Rechts (Right) voor één
luidspreker of Links + Rechts (Left + Right) voor twee luidsprekers)

•

De instelling van Geluidsuitgang (Sound Output) in Opties (Options) (Hoofdtelefoon (Headphone) of Luidspreker
(Speaker)).

Gehoorverliessimulator – met hoofdtelefoon of twee luidsprekers
Speel het geselecteerd signaal af. Als het signaal wordt afgespeeld, kunt u schakelen om het signaal in de volgende modi te
presenteren:

Aurical® Freefit
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•

zonder gehoorverliessimulatie, of

•

met gehoorverliessimulatie voor beide oren.

Opmerking • Bij gebruik van een hoofdtelefoon of twee luidsprekers kunt u het volume van één luidspreker of de hoofdtelefoon verlagen met de volumeschuifregelaar, zodat u één oor tegelijkertijd kunt demonstreren.

Gehoorverliessimulator – met één luidspreker
Speel het geselecteerd signaal af. Als het signaal wordt afgespeeld, kunt u schakelen om het signaal in de volgende modi te
presenteren:

of

10.1

zonder gehoorverliessimulatie, of

•

met gehoorverliessimulatie voor geselecteerde oren. (Als u Beide (Both) selecteert,
wordt het gehoorverlies van beide oren tegelijkertijd gesimuleerd in die ene luidspreker.)

Zonder simulatie

A. Statusindicator
B. Normale HTL's (hoordrempels)
C. HTL's (hoordrempels) van
cliënt (niet actief)

14

•

D. Spraakbanaan en fonemen (standaard overlays)
E. Onbruikbaar gebied (standaard overlay)

Aurical® Freefit
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10.2

Met simulatie

A. Gebied met mogelijkheden
B. Voorspelde UCL (geen symbolen)
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C. Gemeten UCL (symbolen)
D. Onbruikbaar gebied (standaard overlay)

Hoortoestellen simuleren
De beschikbare knoppen op het bedieningspaneel zijn afhankelijk van:
•

De instelling van Luidsprekerkanaal (Speaker Channel) in de Configuratiewizard (Links (Left) of Rechts (Right) voor één
luidspreker of Links + Rechts (Left + Right) voor twee luidsprekers)

•

De instelling van Geluidsuitgang (Sound Output) in Opties (Options) (Hoofdtelefoon (Headphone) of Luidspreker
(Speaker)).

Hoortoestelsimulator – met één luidspreker
Speel het geselecteerd signaal af. Als het signaal wordt afgespeeld, kunt u schakelen om het signaal in de volgende modi te
presenteren:
•

zonder hoortoestelsimulatie, of

•

met hoortoestelsimulatie voor het geselecteerde oor.

of

Aurical® Freefit
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Hoortoestelsimulator – met twee luidsprekers
Speel het geselecteerd signaal af. Als het signaal wordt afgespeeld, kunt u schakelen om het signaal in de volgende modi te
presenteren:
•

zonder hoortoestelsimulatie, of

•

met hoortoestelsimulatie voor beide oren.

Hoortoestelsimulator – met hoofdtelefoon
Speel het geselecteerd signaal af. Als het signaal wordt afgespeeld, kunt u schakelen om het signaal in de volgende modi te
presenteren:
•

zonder hoortoestelsimulatie, of

•

met hoortoestelsimulatie voor het geselecteerde oor of voor beide oren.

of

11.1

Met hoortoestelsimulatie versus zonder hoortoestelsimulatie – HL

A. Statusindicator
B. HTL's (hoordrempels) van cliënt (niet actief)
C. Aangepaste spraakbanaan en fonemen (standaard overlays)
D. Gemeten UCL (symbolen)
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Onbruikbaar gebied (standaard overlay)
Spectrum Counseling en simulaties (standaard overlay)
G. Voorspelde UCL (geen symbolen)
E.
F.

Aurical® Freefit
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Gebruik de aangepaste spraakbanaan om het concept van verminderd dynamisch bereik en het doel van compressie in
hoortoestellen uit te leggen.

11.2

Met hoortoestelsimulatie versus zonder hoortoestelsimulatie – SPL

A. Gemeten UCL (symbolen)
B. Voorspelde UCL (geen symbolen)

11.3

C.

HTL's (hoordrempels) van cliënt

Weergave Predicted Aided Audiogram

A. HTL (hoordrempel) van cliënt
B. Predicted Aided Audiogram

Aurical® Freefit
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In de weergave Predicted Aided Audiogram wordt de traditionele spraakbanaan weergegeven in plaats van de aangepaste
spraakbanaan. Wanneer u het gebruik van een hoortoestel simuleert, wordt het audiogram weergegeven met een verlaagde drempel, om aan te geven dat de cliënt toegang zou hebben tot een groter deel van het geluidssignaal, en dus een
verbeterde toegang tot de spraakbanaan.
De weergegeven waarden zijn de drempels van de cliënt minus de doel-insertion-gain.
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Spraaktoewijzing
Via het scherm Spraaktoewijzing (Speech Mapping) in Counseling en simulaties (Counseling and Simulations) kunt u probemicrofoonmetingen uitvoeren om aan te tonen dat spraakgeluiden die door het hoortoestel worden versterkt, hoorbaar
zijn en worden gepresenteerd binnen het resterende gehoorbereik van de cliënt.
Als u Aurical® Freefit gebruikt, kunt u daarvoor het FreeStyle (FreeStyle)-scherm in PMM gebruiken.
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Probemicrofoonmetingen uitvoeren
Als u een nieuwe sessie in PMM start, moet u controleren of de aanpasparameters goed zijn ingesteld in het dialoogvenster Aanpasgegevens (Fitting Details).

Opmerking • Als er in het systeem eerdere meetgegevens voor de huidige patiënt bestaan, worden de instellingen van
de laatste metingen automatisch toegepast op de nieuwe sessie voor die patiënt.

De aanpasparameters aanpassen
1. Druk op F10 om het dialoogvenster Aanpasgegevens (Fitting Details) te openen.
2. Selecteer de juiste doelwaarde.
3. Vul de overige velden van het dialoogvenster in.

Probemicrofoonmetingen uitvoeren
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste procedures in PMM beschreven:
RECD meten ► 18
Respons zonder hoortoestel meten ► 20
Occluded response meten ► 21
Respons met hoortoestel meten ► 21

13.1

RECD meten
Als u gemeten RECD-waarden voor een op een kunstoor gebaseerde aanpassing wilt gebruikt, dan kunt u RECD als volgt in
PMM meten:

Respons van het kunstoor meten:
Sla deze procedure over als er al een meting voor het kunstoor is opgeslagen.

18
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1. Open het tabblad RECD (RECD) in PMM.
2. Geef aan welk type kunstooradapter u gebruikt en of u een oorstukje of een schuimdopje gebruikt.
3. Klik op Respons kunstoor... (Coupler Response...) in het RECD-bedieningspaneel.
4. Bevestig de rechter RECD-probe in het kunstoor in Aurical® HIT.
A.
B.
C.
D.
E.

RECD-kunstoor
AHO-adapterslangetje
AHO-adapter (HA2)
Transducerslang
Poort voor de transducerslang

5. Klik op de knop Rechts meten (Measure Right).
6. Sluit de linkerprobe aan op het kunstoor in Aurical® HIT.
7. Klik op de knop Links meten (Measure Left).
8. Klik op OK (OK).
9. Verwijder de probe uit Aurical® HIT en verwijder het RECD-kunstoor uit de slangen van het AHO-kunstoor.

Meet daarna de respons van het echte oor:
1. Bevestig de probes op de FreeFit.
2. Voer de kalibratie van de probeslang uit.
3. Sluit het RECD-kunstoor aan op de slang van het oorstukje (of schuimdopje).
A.
B.
C.
D.
E.

Transducerslang
RECD-kunstoor
Oorstukje of schuimdopje
Poort voor de transducerslang
Probeslang

4. Plaats de probeslangen in de oren van de cliënt, samen met de oorstukjes of schuimdopjes (zie De probes bij de cliënt
aanbrengen en de probeslangen plaatsen ► 10).

Aurical® Freefit
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5. Selecteer het oor dat u gaat meten.

6. Klik in het bedieningspaneel op Respons van het oor (Ear Response) (of druk kort op de inschakelknop van de FreeFit).
De gemeten respons van het oor en de RECD worden in de betreffende grafieken weergegeven.

13.2

Respons zonder hoortoestel meten
Meet in het scherm Zonder hoortoestel (Unaided) zonder hoortoestel om de natuurlijke versterking van de gehoorgang te
bepalen.
1. Breng de probeslang in.
2. Selecteer het oor dat u gaat meten.

3. Selecteer de grafiek.

4. Klik in het bedieningspaneel op de knop Zonder hoortoestel (Unaided).

Opmerking • Bij een meting zonder hoortoestel is er in de meetcurve meestal een piek van ongeveer 10-20 dB SPL
rond 3 kHz te zien.

20
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A. UCL
B. Audiogram

13.3

C. Piek rond 3 kHz
D. Meetcurve

Occluded response meten
Meet in het scherm Occluded Response (Occluded Response) met uitgeschakelde hoortoestellen in de oren de occlusie
of openheid van de aanpassing.
1. Plaats het hoortoestel in het oor van de patiënt, waarbij de probeslang in de gehoorgang is gebracht. Zorg dat het
hoortoestel is uitgeschakeld.
2. Klik in het bedieningspaneel op de knop Occluded (Occluded).
Als u de REUR met de REOR vergelijkt, ziet u de impact van de occlusie van de gehoorgang.

13.4

Respons met hoortoestel meten
Meet in het scherm Met hoortoestel (Aided) de gain die de hoortoestellen bieden ten opzichte van een gespecificeerde
voorgeschreven doelversterking.
1. Plaats het hoortoestel in het oor van de patiënt, waarbij de probeslang in de gehoorgang is gebracht.

Opmerking • Selecteer voor een op een kunstoor gebaseerde aanpassing het betreffende pictogram op de werkbalk en bevestig het hoortoestel aan het kunstoor in Aurical® HIT (zie de handleiding voor Aurical® HIT).

2. Schakel het hoortoestel in zonder het te verplaatsen.
Alle functies van het hoortoestel moeten ingeschakeld blijven met het programma voor algemeen gebruik geselecteerd.

Aurical® Freefit
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3. Stel het bedieningspaneel zo in dat er maximaal 5 signalen worden afgespeeld. Bijvoorbeeld: 3 ingangsniveaus voor
spraak of een op spraak lijkende stimulus: Zacht (50/55 dB SPL), Gemiddeld (65 dB SPL) en Hard (80 dB SPL) plus een
Maximaal Uitgangsvermogen-stimulus.
4. Presenteer de verschillende ingangsniveaus en het MPO-signaal afzonderlijk of in één volgorde.
5. Vergelijk de curve voor de met hoortoestel gemeten respons met de voorgeschreven doelwaarden (stippellijn) en de
gemeten MPO-curve met de UCL. Overweeg aanpassing van de MPO (Maximaal Uitgangsvermogen) wanneer hoge
geluidsniveaus als onaangenaam worden ervaren.
6. Pas de gewenste gain van het hoortoestel aan met de aanpassoftware en herhaal de metingen om het effect van de
veranderingen te evalueren.

A. Knop Volgorde
B. Meetknoppen voor verschillende stimuli
C. Curvelegenda voor knop 1.

D. Doelcurve voor MPO.
E. Meetcurve voor MPO.
F. Meetcurve en doelcurve voor knop 1.

U kunt ook de weergave OnTarget (OnTarget) selecteren; in deze liveweergave wordt het verschil tussen de
doelcurve en de gemeten curve getoond. Dit maakt het eenvoudiger om de HT-programmering aan te passen.

14

Functies van hoortoestellen demonstreren
Gebruik het scherm Ruisonderdrukking (Noise Reduction) om de ruisonderdrukkingsfunctie van het hoortoestel te evalueren en te demonstreren. Elke test voor de ruisonderdrukking is een automatische volgorde met twee curves (met een
vertraging tussen de twee curves):
•

22

Curve 1 – een momentopname die is genomen vlak voordat de ruisonderdrukking in werking treedt.
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•

Curve 2 – een momentopname die automatisch na het geselecteerde adaptatie-interval is genomen, als de ruisonderdrukking in werking is getreden.

De ruisonderdrukkingsfunctie demonstreren:
1. Stel het hoortoestel in op de gewenste instelling voor ruisonderdrukking.
2. Stel de meetknoppen in om de gewenste condities te demonstreren. Selecteer voor elke knop het tijdsverschil tussen
de twee metingen (Curve 1 en Curve 2).
3. Klik op een meetknop in het bedieningspaneel.
De curves van de momentopnamen worden in de grafiek weergegeven en de totale ruisonderdrukking wordt in de curvelegenda weergeven.
In de weergave Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) kunt u de verschillen in gain bekijken en weergeven in
een eenvoudige grafiek.
Het testscherm van FreeStyle (FreeStyle) is vergelijkbaar met de andere PMM-testschermen, maar bevat talrijke mogelijkheden om de protocollen aan te passen.
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Onderhoud
Aurical® Freefit vereist regelmatig onderhoud om te kunnen blijven werken zoals beoogd. Dit omvat visuele inspectie, reiniging en kalibratie. Als de apparatuur tekenen van schade of aantasting van materiaal vertoont, gebruik het apparaat dan
niet en neem contact op met uw leverancier.

Waarschuwing • De Aurical® Freefit of de Aurical® Freefit-lader mag in geen geval worden gedemonteerd. Neem
contact op met een erkende servicetechnicus. Onderdelen in de Aurical® Freefit en de Aurical® Freefit-lader mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden gecontroleerd of onderhouden.

15.1

Service
Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties van elektrische medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door onderhoudspersoneel in
erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact op te nemen met uw leverancier. Gebruik een defect apparaat niet.

15.2

Reinigen
Gebruik een zachte, licht vochtige doek met een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel om de eenheid, lader en accessoires te reinigen.

Aurical® Freefit
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Waarschuwing • Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht
in de eenheid kan het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische
schok ontstaan.

Waarschuwing • Dompel de Aurical® Freefit-probes nooit onder in water of andere reinigingsoplossingen.

Opmerking • Geen enkel deel van de Aurical® Freefit of de bijbehorende accessoires is geschikt voor sterilisatie in een
autoclaaf of voor thermische desinfectie- of sterilisatiemethoden.

Probeslangen, slanggeleiders en koordjes of oorhaken
Deze onderdelen maken continu contact met uw cliënten.
•

Probeslangen:
Het enige deel dat tijdens een PMM-test in de gehoorgang wordt ingebracht, is de probeslang. Deze slangetjes zijn
bedoeld voor eenmalig gebruik en mogen slechts eenmaal per patiënt worden gebruikt.

•

Slanggeleiders en koordjes of oorhaken:
Gebruik een zachte, iets vochtige doek met een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel om de koordjes of oorhaken en
de slanggeleiders te reinigen.

Afvoer
Er gelden geen speciale vereisten voor de afvoer van de siliconen probeslangen; dat wil zeggen dat ze volgens de plaatselijke voorschriften kunnen worden weggegooid.

15.3

Onderhoud
Jaarlijkse vervanging van de oplaadbare batterij
Vervang de oplaadbare batterij elk jaar door een nieuwe oplaadbare batterij (onderdeelnummer 031814). De batterij vervangen:
1. Verwijder Freefit uit de lader.
2. Om de batterij te plaatsen, drukt u op het
gegroefde gebied (A) aan
de voorzijde van het batterijdeksel aan de bovenkant van Freefit en
kantelt u het deksel voorzichtig naar achteren,
weg van het batterijvak.
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3. Plaats de batterij zoals
hieronder aangegeven.
Een label in het batterijvak geeft aan in
welke richting de batterij
moet worden geplaatst.

4. Plaats het batterijdeksel
terug.

Zie de FreeFit Referentiehandleiding voor meer informatie.

Jaarlijkse kalibratie
Freefit en de Freefit-probes moeten één keer per jaar worden gekalibreerd door uw erkende serviceafdeling.

16

Andere referenties
Zie voor meer informatie de online-Help in Otosuite, waarin u gedetailleerde informatie over Aurical® Freefit en de modules voor Otosuite kunt vinden.
Zie voor instructies voor het installeren van de Otosuite de Otosuite Installatiehandleiding, die u op het installatiemedium
van Otosuite kunt vinden.
Zie de Aurical® Freefit Referentiehandleiding voor informatie over het oplossen van problemen.

17

Technische specificaties
Aurical® Freefit
Type-identificatie
AURICAL FreeFit is type 1053 van Natus Medical Denmark ApS

Aurical® Freefit
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Interface
Interface

Draadloze Bluetooth-gegevensoverdracht naar pc, versie 2,0, + EDR, klasse 2
(10 m/33 ft).

Bluetooth
Bluetooth-antenne:

Multilayer-chip-antenne voor 2,4 GHz

Gain antenne:

2 dBi

Impedantie antenne:

50 Ω

Het apparaat voldoet aan de Bluetooth SIG-normen en gebruikt eigenschappen en functies van aangesloten randapparaten,
zoals weergave van de bedrijfsstatus op het paneel via een Bluetooth-verbinding.
Het apparaat met Bluetooth-technologie, dat binnen hetzelfde spectrumbereik van 2,400 Ghz tot 2,4835 GHz (ISM-band)
werkt als Classic Bluetooth-technologie, maakt gebruik van de 79 1 MHz brede kanalen van de Bluetooth-technologie. Binnen het kanaal worden gegevens verzonden op basis van Gauss-frequentieverschuivingsmodulatie (GFSK), vergelijkbaar met
het Basic Rate-schema van Classic Bluetooth. De bitsnelheid is 1 Mbit/s.

Voeding
Batterijtypen:

Oplaadbaar, NiMH, AA (R6) 1,2 V, 1 stuks. (Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen die worden geleverd door Natus). Kan ook worden gebruikt met alkaline AA (R6) 1,5 V, 1 stuks.

Voedingsspanning batterij:

Nom. 1,30 V,
Max. 1,65 V,

Min. startspanning:

1,10 V (gemeten met apparaatbelasting)

Min. tijdens bedrijf:

1,00 V

Indicatie laag batterijniveau:

Als de batterij een resterende gebruiksduur heeft van circa 30 minuten.

Geschatte typische gebruiksduur van de
batterij:

5 uur continu gebruik. (Op basis van een typisch gebruikspatroon. Het werkelijke gebruik kan de gebruiksduur van de batterij beïnvloeden).

Laadtoestel

Let op • In deze handleiding worden de montage en het gebruik van het laadtoestel van type 1053 beschreven.
Raadpleeg de handleiding voor Aurical® Aud als u de AURICAL-luidspreker gebruikt om uw Freefit op te laden.

Type-identificatie
Laadtoestel is lader type 1053 van Natus Medical Denmark ApS

Voeding
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Nominale ingangsspanning:

9 V DC

Min. ingangsspanning:

6,5 V DC
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Max. ingangsspanning:

12 V DC

Max. stroomverbruik tijdens het opladen: 300 mA (bij een ingangsspanning van 9 V)
Max. stroomverbruik wanneer niet wordt 60 mA (bij een ingangsspanning van 9 V)
opgeladen:

Externe voedingen
Voeding: BRIDGEPOWER CORP,
MENB1010A0903B01

Ingangsspanning: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Uitgangsspanning: 9 V DC, 1,10 A

Voeding: DONGGUAN SHILONG FUHUA
ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCP090056SPA

Ingangsspanning: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Uitgangsspanning: 9 V DC, 0,56 A

Voeding: DONGGUAN SHILONG FUHUA
ELECTRONIC CO., LTD., UES06WNCP090060SPA

Ingangsspanning: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Uitgangsspanning: 9 V DC, 0,6 A

Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat is geleverd.

Bedrijfsomgeving
Bedrijfsmodus:

Continu.

Temperatuur:

+15 °C tot +35 °C (59 °F tot +95 °F)

Relatieve vochtigheid:

20% tot 90%, niet-condenserend

Opwarmtijd:

< 1 min

Atmosferische druk:

70 kPa tot 106 kPa

Bij gebruik bij temperaturen onder -20 °C of boven +60 °C kan het apparaat permanent beschadigd raken.

Opslag en behandeling
Temperatuur:

-30 °C tot +60 °C (-22 °F tot +140 °F)

Rel. vochtigheid:

10 tot 90%, niet-condenserend

Atmosferische druk:

50 kPa tot 106 kPa

Afmetingen
AURICAL FreeFit (H x B x D):

23 mm x 350 mm x 230 mm (0,91 x 13,7 x 9,1 inch)

Laadtoestel (H x B x D):

280 mm x 180 mm x 230 mm (11,4 x 7,1 x 9,1 inch) (met tafelplaat gemonteerd)
340 mm x 180 mm x 230 mm (13,8 x 7,1 x 9,1 inch) (met wandplaat gemonteerd)

Gewicht
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 lb

Laadtoestel:

0,700 kg/1,54 lb

Aurical® Freefit
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Essentiële prestaties
Voor Aurical® FreeFit gelden geen essentiële prestaties en daarom gelden de vereisten die zijn vastgelegd in:
•

Basisveiligheid zoals gedefinieerd in IEC 60601-1

Alle informatie die is vereist volgens IEC 60601-1-2:2014, #5.2.2.1-#5.2.2.10, is beschikbaar in de
Aurical® FreeFit Gebruiksaanwijzing.

Normen

28

Real Ear-meting:

EN 61669:2016 met uitzondering van clausule 6.5

Veiligheid:

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Intern gevoed, Type BF, IPX0
EN 60601-1:2006+A1:2013, Intern gevoed, Type BF, IPX0
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14

EMC:

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

Radioapparatuur:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)

Aurical® Freefit
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17.1

Accessoires
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Accessoires
Standaard accessoires en optionele accessoires verschillen van land tot land. Neem contact op met de plaatselijke distributeur.
Aurical® FreefitAccessoires

Groep/familie

Onderdeelnummer

Accessoiregegevens

Probe

8-69-39203

1053 FreeFit REM-probe

Probe

8-69-39205

1053 Freefit RECD-probe

Probe

8-69-39207

1053 PMM RECD-probe kort

Probe

8-69-39210

1053 PMM RECD-probebak kort

Lader

8-62-39303

1053 Lader voor FreeFit kobaltblauw

Software

8-49-75800

1052 Otosuite-dvd

REM

8-62-61000

1053 REM-slangenkit met liniaal

REM

8-62-39400

REM-slang, blauwe handgreep (50 stuks)

REM

8-62-35100

REM-testslangetjes, 1,1 mm (50 stuks)

Optionele artikelen

Onderdeelnummer

Groep/familie
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Diversen

8-35-25710

1053 FreeFit draagtas

Diversen

1-12-50202

1053 Batterijdeksel voor FreeFit kob.blauw

Diversen

1-12-60700

1053 Wandplaat lader

Diversen

8-35-24500

1053, BODEMPLAAT ASM-LADER

Diversen

8-35-24400

ACCESSOIRES VOOR WANDMONTAGE

Diversen

8-69-39301

M5X16 zeskantschroefset

Diversen

8-35-34700

Klittenbandclips

Diversen

8-62-60600

PMM-clipset voor ANA

Diversen

8-62-39901

1053, FreeFit, Noahlink-bandjes

Diversen

8-62-49000

1053 RECD-aanpaskit

Voeding

5-01-11200

Voeding, 9VDC, 560MA, UNIV

Voeding

8-71-88100

1053, ADAPTOR Y-SPLITTERKABEL

Voeding

031814

Batterij, 1,2 V, NiMh oplaadbaar, maat
AA/LR6

Softwarelicentie

8-49-93700

2074 Licentie probeslangassistent

Softwarelicentie

8-49-90800

Licentie NOAH-systeem 4

Headsets/microfoons

2-18-04200

Meeluister-headset

Headsets/microfoons

2-18-04100

Hoofdtelefoon (klant)

Headsets/microfoons

8-72-26610

1066 Microfoon

Probes

8-62-60800

Probeslanghouder mk2

Probes

8-62-61200

Upgradekit oorhaak

Aurical® Freefit
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Onderdeelnummer

Groep/familie
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Accessoiregegevens

Probes

1-21-69300

Rubberen band voor REM-probe

Communicatieapparaat

8-62-64900

1053 Otoair 2 Bluetooth-dongle

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en
opmerkingen
Deze handleiding bevat informatie die moet worden opgevolgd om de veilige werking van de in deze handleiding besproken apparaten en software te waarborgen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing,
altijd worden opgevolgd.

Opmerking • Alle ernstige incidenten die in verband met dit apparaat zijn opgetreden, moeten worden gemeld aan
de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land of de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt woonachtig is.

18.1

Algemene waarschuwingen
Waarschuwing • De computer en printer moeten buiten bereik van de patiënt worden geplaatst, d.w.z. niet binnen een afstand van ongeveer 1,5 meter/5 feet.

Waarschuwing • Aurical® Freefit mag uitsluitend worden opgeladen met een laadtoestel van type 1053 of de
AURICAL-luidspreker van type 1081 van Natus.

Waarschuwing • Pc's die op het apparaat worden aangesloten, moeten voldoen aan de vereisten van IEC 623681:2020.

Waarschuwing • Zorg ervoor dat gebruikers de voedingskabel gemakkelijk van de achterzijde van de Freefit-lader
kunnen loskoppelen.

Aurical® Freefit
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Waarschuwing • Als u een alkalinebatterij gebruikt, probeer uw Aurical® Freefit dan niet op te laden. De alkalinebatterij kan beschadigd raken en lekken, waardoor er schade aan Aurical® Freefit kan ontstaan. Plaats FreeFit
alleen in het laadtoestel als Aurical® Freefit een oplaadbare batterij bevat.

Waarschuwing • Apparatuur niet opslaan of gebruiken bij hogere temperaturen en vochtigheid dan deze die zijn
vermeld onder Technische specificaties, vervoer en opslag.

Waarschuwing • Raadpleeg de richtlijnen en de verklaring van de fabrikant over elektromagnetische emissies in
deze handleiding wanneer u het apparaat installeert en gebruikt.

Waarschuwing • De Aurical® Freefit halsset bevat een RF-zender zoals aangegeven op het label van het halssetapparaat.

Waarschuwing • Het kastje van het apparaat of de lader bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf kunnen
worden onderhouden. Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties van elektrische medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of
door onderhoudspersoneel in erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact op te nemen met uw leverancier. Gebruik een defect apparaat niet.

Waarschuwing • Vermijd elektrostatische ontlading (ESD) bij het installeren van het systeem. Installeer het toestel
in een omgeving waar de hoeveelheid statische elektriciteit tot een minimum wordt beperkt. Zo wordt bijvoorbeeld
het gebruik van antistatische vloerbedekking aanbevolen.

Waarschuwing • Gebruik het instrument niet in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen (gassen) of in een zuurstofrijke omgeving.

Waarschuwing • Om het risico op een elektrische schok te vermijden, mag deze apparatuur enkel op een geaarde
netvoeding worden aangesloten.

Waarschuwing • Door tests is vastgesteld dat deze apparatuur voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal
apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke
bescherming tegen schadelijke storingen te bieden bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en
gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de
instructies, schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Het is echter niet mogelijk te garanderen dat er
in een bepaalde installatie geen storingen zullen optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing van radio- of
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televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de
gebruiker verzocht te trachten de storing op een van de volgende wijzen te verhelpen:
- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan degene waar de ontvanger op is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur om hulp.

Waarschuwing • Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht
in de eenheid kan het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische
schok ontstaan.

18.2

Algemene voorzorgsmaatregelen
Let op • Gebruik Aurical® Freefit uitsluitend met de voorgeschreven batterijtypen; zie Het apparaat van stroom
voorzien ► 6..
Plaats de batterij zoals aangegeven in de batterijlade.
De batterijen moeten worden verwijderd als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Let op • Aurical® Freefit mag uitsluitend worden opgeladen met een laadtoestel van type 1053 of de AURICALluidspreker van type 1081 van Natus.

Let op • U mag de Aurical® Freefit niet gebruiken bij cliënten terwijl het apparaat in het laadtoestel staat. Dit
geldt niet als u de Aurical® Freefit oplaadt met de Aurical® Aud-luidspreker, aangezien die is uitgerust met een
medisch geïsoleerde voedingseenheid.

Let op • Geen enkel onderdeel mag gegeten, verbrand of op een andere manier gebruikt worden dan voor de toepassingen vermeld onder Beoogd gebruik in deze handleiding.

Let op • Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.

Let op • De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden. Na
reparatie moet de veiligheid van alle apparatuur worden gecontroleerd door een bevoegde elektrotechnicus.

Aurical® Freefit
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Let op • Gebruik nieuwe oortips en probeslangen wanneer u de volgende patiënt gaat testen, om kruisbesmetting
te voorkomen.

Let op • Dit product is geïndiceerd voor gebruik door audiologen, KNO-artsen en andere professionele zorgverleners of opgeleid personeel en mag alleen worden gebruikt voor de patiëntendoelgroep.

Let op • Aurical® Freefit en Otosuite moeten altijd worden geïnstalleerd volgens de instructies in de Aurical® Freefit Referentiehandleiding en Gebruiksaanwijzing en de Otosuite Gebruiksaanwijzing.

Let op • Het laadtoestel moet uit de buurt van de cliënten worden gehouden.

Let op • Het apparaat en alle aangesloten apparaten met eigen voeding moeten uitgeschakeld zijn voordat u aansluitingen tot stand brengt. Om het apparaat van de netvoeding los te koppelen, haalt u de stekker uit het stopcontact. Plaats de eenheid niet zo dat het lastig is om de stekker uit het stopcontact te halen.

Let op • Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht
van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

18.3

Algemene opmerkingen
Opmerking • Gebruik geen autoclaaf of thermische desinfectie of enige sterilisatiemethode op Aurical® Freefit en de
bijbehorende accessoires.

Opmerking • Vervang de originele koordjes door oorhaken, voor meer stabiliteit van de probes en probeslangen.

Opmerking • De probeslangassistent kan alleen worden gebruikt om probeslangen in niet-verstopte oren te plaatsen.

Opmerking • De software biedt de mogelijkheid om patiëntinformatie uit een rapport te verbergen (zoals naam en
burgerservicenummer).

34

Aurical® Freefit

Gebruiksaanwijzing

Opmerking • Om veiligheidsredenen en vanwege de invloed op EMC moeten op de uitgangscontacten van de apparatuur aangesloten accessoires identiek zijn aan het bij het systeem geleverde type. Raadpleeg de paragraaf Voeding
in Technische specificaties ► 25 voor meer informatie.

Opmerking • Accessoires die transducers bevatten, moeten jaarlijks worden gekalibreerd. Het wordt ook aanbevolen
om een kalibratie uit te voeren als de apparatuur mogelijk schade heeft opgelopen.

19

Opmerkingen inzake EMC (elektromagnetische
compatibiliteit)
•

Aurical® Freefit maakt deel uit van een medisch elektrisch systeem en is daarom onderworpen aan speciale veiligheidsvoorschriften. De installatie- en gebruiksinstructies in dit document moeten dan ook nauwgezet worden
gevolgd.

•

Draagbare en mobiele communicatieapparaten die werken met een hoge frequentie, zoals mobiele telefoons, kunnen
de werking van Aurical® Freefit verstoren.

IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
Aurical® Freefit is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Aurical® Freefit moet
er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

Aurical® Freefit gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-

CISPR11

emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse B

CISPR11

Aurical® Freefit is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Niet van toepassing
IEC 61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen

Aurical® Freefit
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Aurical® Freefit is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Aurical® Freefit moet
er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Elektrostatische ontlading

+/- 8 kV contact

+/- 8 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

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

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

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal
30% zijn.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

+/- 2 kV voor voedingslijnen

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

siënten/burst

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Stroomstoot

+/- 1 kV lijn naar lijn

+/- 1 kV lijn naar lijn

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV lijn naar aarde

Niet van toepassing

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

+/- 2 kV DC ingangsleiding(en)

Niet van toepassing

naar massa

+/- 1 kV DC ingangsleiding(en)

+/- 1 kV DC ingangsleiding(en)

naar leiding(en)

naar leiding(en)

Niet van toepassing

IEC 61000-4-4

+/- 2 kV I/O leiding(en) naar massa
Kortstondige span-

0% U ; 0,5 cyclus

0% U ; 0,5 cyclus

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

ningsdalingen en -onder-

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de

brekingen en

270° en 315°

270° en 315°

gebruiker van de Aurical® Freefit een ononderbroken

spanningsvariaties op de voe- 0% U ; 1 cyclus

0% U ; 1 cyclus

werking, ook tijdens storing van het lichtnet, dan raden

ding

en

en

we aan om de Aurical® Freefit van stroom te voorzien

IEC 61000-4-11

70% U ; 25/30 cycli

70% U ; 25/30 cycli

Enkele fase: bij 0°

Enkele fase: bij 0°

0% U ; 250/300 cycli

0% U ; 250/300 cycli

30 A/m

Geen relevante poorten waarop

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

dit invloed kan hebben

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

Spanningsonderbrekingen
op voeding

T
T

T

T

T
T

T

met behulp van een UPS of batterij.

T

IEC 61000-4-11
Magnetisch veld
bij netfrequentie (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
U

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.

T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen binnen een gebruiksomgeving in de professionele
gezondheidszorg
Aurical® Freefit is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Aurical® Freefit moet
er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
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Geleide RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-golfbanden en Amateur

ISM-golfbanden en Amateur

Gestraalde RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,7 GHz

80 MHz tot 2,7 GHz

3 V/m

3 V/m

80 MHz tot 2,7 GHz

80 MHz tot 2,7 GHz

Proximiteitsvelden vanaf

27 V/m

27 V/m

Scheidingsafstand tussen elektronische delen van Auri-

draadloze RF-communicaties

385 MHz

385 MHz

cal® Freefit en draadloze RF-communicatieapparaten

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

moet meer dan 30 cm (11,8 inch) bedragen.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.

IEC 60601-1-2:2007 en EN 60601-1-2:2007
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
Aurical® Freefit is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Aurical® Freefit moet
er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

Aurical® Freefit gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-

CISPR11

emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse B

CISPR11

Aurical® Freefit is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Niet van toepassing
IEC 61000-3-3

Aurical® Freefit
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
Aurical® Freefit is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Aurical® Freefit moet
er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601

Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV contact

+/- 6 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels bestaan. Als de vloeren

+/- 8 kV lucht

+/- 8 kV lucht

met synthetisch materiaal zijn afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid

Magnetisch veld

3 A/m

minimaal 30% zijn.
3 A/m

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau zijn dat kenmerkend is

bij netfrequentie (50/60

voor een gangbare locatie in een gangbare commerciële of zie-

Hz)

kenhuisomgeving.

IEC 61000-4-8
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen die NIET levensondersteunend zijn
Aurical® Freefit is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de Aurical® Freefit moet
er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

3 V/m

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur

IEC 60601
Gestraalde RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,5 GHz

mag niet dichter bij onderdelen van de Aurical®
Freefit, met inbegrip van de kabels, worden gebruikt
dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand:
d = 1,2

voor 80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3

voor 80 MHz tot 2,5 GHz,

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de
zender, en d de aanbevolen scheidingsafstand is in
meter (m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald
door middel van een elektromagnetisch locatieonderzoek,a moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b
Storing kan optreden in de nabijheid van apparaten
gemarkeerd met dit symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
a. De veldsterkte van vaste transmitters zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel of draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiozendingen en televisiezendingen kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten aanzien van vaste
RF-transmitters dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar Aurical® Freefit wordt
gebruikt groter is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet worden onderzocht of de Aurical® Freefit normaal werkt. Als een
abnormale werking wordt vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen vereist, zoals draaien of verplaatsen van de Aurical® Freefit.
b. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager dan 3 V/m te zijn.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten en Aurical® Freefit
De Aurical® Freefit is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de Aurical® Freefit kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de
Aurical® Freefit te handhaven volgens de onderstaande aanbevelingen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Aurical® Freefit
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Nominaal maximaal uitgangsvermogen van zender

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender

W

m
80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 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

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met de toepasselijke vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
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Toelichting bij symbolen
Symbool

Normreferentie

Titel van betreffende norm

EU-verordening
2017/745 betreffende medische
hulpmiddelen

VERORDENING (EU)
2017/745 VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD van 5 april 2017
betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van
Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002
en Verordening (EG) nr.
1223/2009 en tot intrekking van de Richtlijnen
90/385/EEG en 93/42/EEG
van de Raad

Symbooltitel volgens
referentienorm
CE-markering

Toelichting

(43) 'CE-conformiteitsmarkering' of
'CE-markering': een markering waarmee een
fabrikant aangeeft dat
een apparaat voldoet
aan de toepasselijke
eisen van deze verordening en andere toepasselijke
harmonisatiewetgeving
van de Unie die bepalend is voor het aanbrengen ervan.
Nummer aangemelde
instantie: 0459
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ISO 15223-1:2016:
Referentienr. 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Fabrikant

Geeft de fabrikant van
het medisch hulpmiddel aan.

ISO 15223-1:2016
Referentienr.
5.1.3. (ISO 70002497)

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening Deel 1: Algemene eisen.

Productiedatum

Geeft de datum aan
waarop het medische
hulpmiddel is geproduceerd.

ISO 15223-1 Referentienr. 5.1.5

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Partij- of lotnummer

Geeft de partijcode van
de fabrikant aan, zodat
de partij of het lot kan
worden geïdentificeerd.

ISO 15223-1 Referentienr. 5.1.6

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Catalogusnummer

Geeft het catalogusnummer van de
fabrikant aan, zodat het
medische hulpmiddel
kan worden geïdentificeerd.

ISO 15223-1:2016
Referentienr.
5.1.7. (ISO 70002498)

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening Deel 1: Algemene eisen.

Serienummer

Geeft het serienummer
van de fabrikant aan,
zodat een specifiek
medisch hulpmiddel
kan worden geïdentificeerd.

N.v.t.

N.v.t.

Hoeveelheid

Geeft de hoeveelheid
aan

ISO 15223-1:2016
Referentienr.
5.3.1. (ISO 70000621)

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening Deel 1: Algemene eisen.

Breekbaar, voorzichtig
behandelen

Verwijst naar een
medisch hulpmiddel dat
defect of beschadigd
kan raken als het niet
voorzichtig wordt
behandeld.
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ISO 15223-1:2016
Referentienr.
5.3.4. (ISO 70000626)

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening Deel 1: Algemene eisen.

Droog houden
Niet blootstellen aan
regen

Verwijst naar een
medisch hulpmiddel dat
beschermd moet worden tegen vocht
ISO 15223 Droog houden
ISO 7000 Niet blootstellen aan regen

ISO 15223-1 Referentienr. 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Temperatuurlimieten

Geeft de temperatuurlimieten aan
waaraan het medische
hulpmiddel veilig kan
worden blootgesteld.

ISO 15223-1:2016
Referentienr.
5.3.8. (ISO 70002620)

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Vochtigheidslimiet

Geeft het bereik van de
luchtvochtigheid (tijdens opslag) aan waaraan het medische
hulpmiddel veilig kan
worden blootgesteld.

ISO 15223-1:2016
Referentienr. 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening Deel

Beperking atmosferische druk

Geeft de toegestane
maximale en minimale
atmosferische druk tijdens transport en
opslag aan.
ISO 15223 Limiet atmosferische druk

1: Algemene eisen.

ISO 7000 Limiet atmosferische druk
ISO 15223-1:2016
Referentienr.
5.2.8. (ISO 70002606)
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Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Niet gebruiken als de
verpakking beschadigd
is

Geeft aan dat het
betreffende medische
hulpmiddel niet mag
worden gebruikt als de
verpakking beschadigd
of al geopend is en dat
de gebruiker de
gebruiksaanwijzing
moet raadplegen voor
meer informatie.
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ISO 15223-1:2016:

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening Deel 1: Algemene eisen.

Niet opnieuw gebruiken

ISO 15223-1:2016
en ISO 15223-1:
2020 Referentienr.
5.4.3. (ISO 70001641)

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing; bedieningshandleiding;
bedieningsinstructies

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet
raadplegen.

ISO 15223-1 Clausule 5.4.4

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Let op: Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de
gebruiksaanwijzing

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet
raadplegen voor belangrijke aandachtspunten,
zoals waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen die,
om uiteenlopende redenen, niet op het medische hulpmiddel zelf
kunnen worden vermeld.

Algemeen waarschuwingsteken

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet
raadplegen voor belangrijke aandachtspunten,
zoals waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen die,
om uiteenlopende redenen, niet op het medische hulpmiddel zelf
kunnen worden vermeld.

Referentienr.
5.4.2. (ISO 70001051)

IEC 60601-1 Tabel
D.1 Symbool 10

OPMERKING: Synoniemen voor "Niet
opnieuw gebruiken"
zijn "eenmalig gebruik"
en "slechts één keer
gebruiken".

Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemene
eisen voor basisveiligheid
en essentiële prestatie.

IEC 60601-1, Tabel
D.2 symbool 2

Aurical® Freefit

Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemene
eisen voor basisveiligheid
en essentiële prestatie.

Geeft een medisch hulpmiddel aan dat uitsluitend bedoeld is voor
eenmalig gebruik
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ISO 15223-1:2016
Referentienr.
5.4.5. (ISO 7000,
symbool 2025)

Medische hulpmiddelen Symbolen voor het gebruik
met medische hulpmiddeletiketten, merken
en informatievoorziening.

Bevat geen natuurlijke
rubberlatex

Verwijst naar een
medisch hulpmiddel dat
niet is vervaardigd met
droog natuurlijk rubber
of natuurlijk rubberlatex als constructiemateriaal in het
medische hulpmiddel of
de verpakking van een
medisch hulpmiddel.

IEC 60601-1, Referentienr. Tabel
D.2, Symbool 20

Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemene
eisen voor basisveiligheid
en essentiële prestaties.

Toegepast onderdeel
type BF

Verwijst naar een toegepast onderdeel van
type BF dat voldoet aan
IEC 60601-1.

EC 60601-1, Referentienr. Tabel
D.2, Veiligheidssymbool 10
(ISO 7010-M002)

Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemene
eisen voor basisveiligheid
en essentiële prestatie.

Volg de gebruiksaanwijzing op

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/het instructieboekje.

ISO 7000

Grafische symbolen voor
gebruik op apparatuur geregistreerde symbolen

Deze zijde boven

N.v.t.

Richtlijn
2012/19/EU.

Afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur
(AEEA)

Instructies voor verwijdering aan het
einde van de levensduur

Geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur niet samen met
ongescheiden afval mag
worden afgevoerd, maar
apart moet worden
ingezameld.

-

-

Een indicatie van een
medisch hulpmiddel

Het product is een
medisch hulpmiddel.

21 CFR deel
801.109(b)(1)

Labeling – Apparaat op voor- Alleen op voorschrift
schrift.

(ICE 60417-5333)

Referentienr. 0623
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OPMERKING op MEAPPARATUUR 'Volg de
gebruiksaanwijzing op'

Geeft aan dat het product uitsluitend mag
worden verkocht door
of op voorschrift van
een bevoegde zorgverlener.

Aurical® Freefit

Gebruiksaanwijzing

UL Listing

N.v.t.

N.v.t.

Certificeringen door
Nationally Recognized
Testing Laboratories
(NRTL)

INMETRO in combinatie met UL
voor Latijns-Amerika

InMetro- en UL-markering
van conformiteit

MEDISCH – Algemene
medische hulpmiddelen met betrekking tot gevaar voor
elektrische schokken,
brand en mechanische
risico's uitsluitend in
overeenstemming
met:

INMETRO in combinatie
met de markering van
het National Institute of
Metrology, Standardization and Industrial
Quality in Brazilië

ANSI/AAMI ES60601-1:
2005/(R)2012
IEC 60601-1-6
CAN/CSA C22.2 nr.
60601-1:14
CAN/CSA C22.2 nr.
60601-1-6
China RoHS 2-markering

Aurical® Freefit

N.v.t.

N.v.t.

Beperking van 6 gevaarlijke stoffen voor elektronische en elektrische
producten die in de
Volksrepubliek China
worden verkocht
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Gebruiksaanwijzing

N.v.t.

Federal Communications
Commission

21 CFR deel 15

ID: POOWMLC46

Voldoet aan de FCC-vereisten volgens 21 CFR
deel 15 op grond waarvan een opzettelijke,
onbedoelde of incidentele radiator mag
worden bediend zonder
individuele licentie.
Unieke identificatiecode die is toegewezen aan een
apparaat dat geregistreerd is bij de Amerikaanse Federal
Communications Commission
Module FCC ID-certificeringsnummer:
POOWML-C46

Int. voeding

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Intern gevoed apparaat,
werkt op batterijen.

Verwijderingsinstructies
Natus spant zich in om te voldoen aan de vereisten van EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA). Die regeling schrijft voor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld met het oog op een juiste behandeling en terugwinning, zodat de AEEA op veilige wijze hergebruikt of gerecycled kan worden. In lijn met dat streven kan Natus de verplichting voor terugname en recycling
overdragen aan de eindgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. Neem via www.natus.com contact met ons op voor
informatie over de inzamelings- en terugwinningssystemen die in uw regio beschikbaar zijn.
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en een
risico kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu wanneer AEEA niet correct wordt behandeld. Daarom
is er ook voor eindgebruikers een rol weggelegd om ervoor te zorgen dat AEEA op veilige wijze wordt hergebruikt en gerecycled. Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met ander afval weggooien.
Gebruikers moeten gebruikmaken van de gemeentelijke inzamelingsmogelijkheden, de terugnameverplichting van de producent/importeur of gelicentieerde afvalvervoerders om negatieve impact op het milieu door het weggooien van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te beperken en meer mogelijkheden te creëren voor hergebruik, recycling
en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Apparatuur die is gemarkeerd met een verrijdbare afvalbak en een kruis erdoor, is elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool met de verrijdbare afvalbak en een kruis erdoor geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur niet samen met ongescheiden afval mag worden afgevoerd maar gescheiden moet worden ingezameld.
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21

Fabrikant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Denemarken
+45 45 75 55 55
www.natus.com

21.1

Verantwoordelijkheid van de fabrikant.
De fabrikant wordt uitsluitend verantwoordelijk geacht voor aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van
de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of personeel dat hier door de fabrikant toe is gemachtigd;

•

De elektrische installatie waarop de apparatuur is aangesloten, voldoet aan de eisen die zijn gespecificeerd in het
hoofdstuk Technische specificaties van deze handleiding.

•

de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden.
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