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1

Cihaz tanımı

1.1

Kısa Açıklama
Aurical® Freefit, hastanın kulak zarının yakınındaki ve aynı anda her iki kulak için kulağın dışında kulak kepçesinin yanındaki
ses basınç seviyesini ölçmek için kullanılan dört kanallı bir frekans analizörüdür.

Tip 1053 şarj cihazı

AURICAL hoparlör ünitesi, şarj cihazı ile

Not • Bu kılavuzda, tip 1053 şarj cihazının montajı ve kullanımı açıklanmaktadır. FreeFit'i şarj etmek için Aurical
hoparlör ünitesi kullanıyorsanız, Aurical Aud kılavuzuna bakın.

Not • Danışma ve Simülasyon yazılımı hakkında bilgi için, Aurical Visible Speech ve Danışma ve Simülasyon Modülü
kılavuzuna bakın.

Otosuite PMM modülü ve Danışma ve Simülasyon modülü Aurical® Freefit'i çalıştırmak için kullanılır. Aurical® Freefit,
Otosuite yazılımı olmadan kullanılamaz.

1.2

Fiziksel işletim prensibi
Aurical® FreeFit, referans ses basıncı oluştururken hoparlörleri kullanır. Entegre mikrofonları kulakların dışına ve kulak
zarına yakın olarak da yerleştirerek, dört tane kanal hastanın kulak zarındaki ve her iki kulak için de kulakların dışındaki ses
basınç seviyesini ölçmek için kullanılır. Bu şekilde, Freefit ve PPM modülü, tedarikçilerin fitting yazılımındaki işitme cihazını
ayarlarken size değerli bilgiler sağlayarak doğru binaural ölçümler gerçekleştirmenizi sağlar.

2

Kullanım amacı
Amaçlanan Kullanıcılar: odyologlar, işitme cihazı dağıtıcıları, KBB uzmanları, konuşma terapistleri ve diğer sağlık uzmanları.
Kullanım Amacı: İşitme cihazı ayarları için objektif bir temel sağlamak amacıyla hedef eğriler gibi referans bilgileriyle kulağa
kaydedilen yükseltilmiş sinyali görselleştirmek.
Hasta Hedef Grubu: Amaçlanan hasta popülasyonu, 2 haftalık popülasyondan erişkinlere kadar tüm hasta gruplarıdır.
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Klinik Fayda: .1053, kulak kanalındaki ses basıncı seviyesini ölçmek için Prop Mikrofon Ölçümlerini (PMM) yapmak için
Aurical® Freefit kullanılır ve Gerçek Kulak-Kupler Farkı (RECD) ölçümü için uyaran vererek objektif işitme cihazı doğrulaması
için bir temel sağlar.

2.1

Tipografik kurallar
İkaz, Dikkat ve Notların kullanımı
Cihazın veya donanımın güvenliğine ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere dikkatinizi çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir
amaçlı ifadeler kullanılmaktadır:

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

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

Not • Özel dikkat sarf etmeniz gerektiğini belirtir.

Kullanıcı belgelerinin ücretsiz bir kopyasına sahip olmak için Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) ile iletişime
geçin.
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Ambalajın açılması
1. Cihaz ambalajını dikkatli açın.
Cihaz ve aksesuarları ambalajından çıkardığınızda, teslim edildiği paket malzemelerini saklayın. Cihazı servise
göndermeniz gerekirse, orijinal paket malzemesi nakliye, vb. sırasında hasara karşı koruma sağlar.
2. Olası hasarlara karşı cihazı gözle kontrol edin.
Hasar meydana gelmişse cihazı çalıştırmayın. Destek için yerel distribütörünüz ile temas kurun.
3. Gerekli tüm parçaları ve aksesuarları aldığınızdan emin olmak için ambalaj listesini kontrol edin. Eğer ambalajınız
eksikse distribütörünüz ile temas kurun.

Aurical® Freefit
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4

Kurulum

Masaüstü kullanım için kurulum

5

Duvara montaj

NOAHLink şarj cihazının Aurical® Freefit şarj
cihazı taban plakasına monte edilmesi

Cihazı çalıştırma
Dikkat • Yalnızca şu pil tiplerini kullanın:
Şarj edilebilir, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 adet(Sadece Natus tarafından verilen şarj edilebilen bataryaları (pilleri)
kullanın). Ayrıca Alkali AA (R6) 1.5V, 1 adet pil ile de kullanılabilir.

A. Açmak için basın
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5.1

Şarj cihazı standı kullanılarak pilin şarj edilmesi
İkaz • Alkali pil kullanıyorsanız, Aurical® Freefit'inizi şarj etmeye çalışmayın. Alkali piliniz zarar görebilir ve
akabilir ve bu durum da Aurical® Freefit'e zarar verebilir. Yalnızca FreeFit şarjlı bir pil içeriyorsa Aurical® Freefit'i şarj
cihazına yerleştirin.
Ekipman bir süre kullanılmayacaksa bataryalar çıkarılmalıdır.

İkaz • Yalnızca Teknik Özellikler, Güç tedariğinde belirtilen güç kaynaklarını kullanın. Bkz. Teknik özellikler ► 25.

Not • Şarj edilebilir bataryayı yılda bir kez değiştirin. Yeni bataryalar Natus'den satın alınmalıdır.

Not • Aurical® Freefit sadece Natus'nin sağladığı tip 1053 şarj cihazı veya tip 1081 AURICAL hoparlör ünitesi
kullanılarak şarj edilmelidir.
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Aurical® Freefit'i açmak veya kapatmak
İkaz • Aurical® Freefit'i, medikal olarak izole edilmiş bir güç kaynağına sahip olan Aurical® Aud hoparlör ünitesi
ile şarj etmiyorsanız, Aurical® Freefit'i şarj cihazı cihazındayken hastalar üzerinde kullanmayın.

Aurical® Freefit'i açma
Durum gösterge ışığı yanana kadar, cihazın üstündeki güç düğmesini basılı tutun. Durum göstergesi 3 saniye yanık kalır ve
ardından düzenli olarak yanıp sönmeye başlar.

Aurical® Freefit'i kapatma
Durum gösterge ışığı sönene kadar, cihazın üstündeki güç düğmesini basılı tutun.

Aurical® Freefit
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A. Güç düğmesi

7

Aurical® Freefitin PMM'ye bağlanması
PMM'yi ilk kez kullanıyorsanız, Aurical® Freefit ile PMM arasındaki bağlantıyı kurmak için konfigürasyon sihirbazını çalıştırın.
PMM'yi ilk kez konfigüre ettikten sonra, PMM'de Kontrol Panelini açtığınızda Freefit çalıştırılırsa, bu durumda Freefit
PMM'ye otomatik olarak bağlanır. Ya da Freefit'i aşağıdaki gibi bağlayabilirsiniz:
1. Freefit cihazını açın.
2. PMM'de, araç çubuğunda Kontrol Paneli (Control Panel) öğesine tıklayın.
3. Kontrol Panelinde Connect (Connect) ögesine tıklayın.
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Aurical® Freefit Problar
Standart aksesuarlarla prop

A.
B.
C.
D.
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Prop hortumu portu
İşaretleme halkası
Kulak kordonu
Prop hortumu desteği

Prop hortumu
Dönüştürücü hortumu portu (sadece
RECD hortumu)
G. Prop yuvası. Borudaki işaret halkasını
ayarlamak için cetveli kullanın.
E.
F.

Aurical® Freefit
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İyileştirme aksesuarlarıyla birlikte prop

A.
B.
C.
D.

Prop hortumu portu
İşaretleme halkası
Prop hortumu desteği
Kulak kancası

Milimetre işaretleriyle prop hortumu
Dönüştürücü hortumu portu (sadece
RECD hortumu)
G. Prop yuvası
E.
F.

Kulak kordonu veya kulak kancası, probu hastanın kulağının altına asmak için kullanılır. Prop hortumu, prop mikrofon
ölçümleri için kulak kanalının içine yerleştirilir. Prop hortumunda, hortumun kulak kanalının içine ne kadar sokulması
gerektiğini işaretlemek için siyah bir işaretleme halkası bulunur. Prop hortumu desteği prop hortumunun konumunu
stabilize etmek için kullanılır. RECD ölçümlerini yapmadan önce, dönüştürücü hortum portuna bir dönüştürücü hortumu
takılır.

8.1

Prop hortumlarının proplara takılması
Aurical® Freefit ile birlikte bir torba silikon prop hortumu temin edilir.

Prop hortumunu proba takmak için
Prop yuvasının üstündeki prop hortumu portuna bir prop hortumu (ince metal boru) takın. Prop hortumunu, yavaşça port
üzerinde mümkün olduğunca ileri doğru itip çevirin.

8.2

Prop hortumlarının kalibrasyonu
Not • Çapraz enfeksiyonu önlemek için, her hasta için yeni prop hortumları kullanın.

1. Proba yeni bir prop hortumu takın.
2. Prop hortumunun boştaki ucunu prop üzerindeki test konumuna yerleştirin.

Aurical® Freefit
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A. Prop hortumu
B. Prop hortumu kalibrasyonu için test konumu

3. Aurical® Freefit'in PMM'ye bağlandığından emin olun.
4. Aurical® Freefit üzerindeki güç düğmesine kısa süreyle basın.

Prop Hortumu Kalibrasyonu (Probe Tube Calibration) iletişim kutusu açılır ve kalibrasyon otomatik olarak başlar.
Alternatif olarak, araç çubuğu simgesiyle sihirbazı başlatın. RECD'de, güç düğmesine basıldığında ölçüm
başlatılır.
5. Hortum kalibrasyonunun başarısız olması durumunda, hortumların bloke (sıkışmış veya tıkanık) olup olmadığını kontrol
edin ve ortamdaki gürültü kaynaklarını ortadan kaldırmaya çalışın.

8.3

Propların hastaya takılması ve prop hortumlarının yerleştirilmesi
Her ölçüm için prop hortumunun, hastanın kulağına doğru ve tutarlı şekilde yerleştirilmesi önemlidir.
Yetişkinler ve 16 yaşındaki ve 16 yaşından büyük çocukların, prop hortumlarının pozisyonunu belirlerken ProbeTube
Assistant'i kullanarak destek almaları önerilir. Alternatif olarak, hortumları önerilen mesafelerde yerleştirebilirsiniz.
1. Siyah işaretleme halkasını, prop hortumunun ucundan itibaren önerilen mesafeye yerleştirin.
2. Siyah işaretleme halkasının referans noktası intertragik çentikse, konka derinliği için 8 mm ekleyebilirsiniz.

Not • Kulak zarına teması önlemek için, prop hortumunu kulak zarına 4 mm'den daha uzak bir mesafeye yerleştirmeye
özen gösterin.

10
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Not • Kulak kanalının uzunluğu ülkeden ülkeye ve hatta hastanın fiziksel ölçülerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir.

Not • Çocuklar söz konusu olduğunda, kulak zarıyla teması önlemek için otoskopi özellikle önerilir.

Önerilen Mesafeler
Mesafe önerileri, kulak kanallarının ortalama tam uzunluğu (referans noktası kulak kanalının başlangıcıdır) temel
alınarak belirlenir.
Erkekler

25-29 mm

Kadınlar

22-26 mm

6. aydan itibaren çocuklar

18-22 mm

Mesafelerde aşağıdakiler temel alınır:
•

EN 61669:2016

•

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

•

Voss SE(1), Herrmann BS. Çevresel, supra-aural ve dahili kulaklıklar tarafından oluşturulan ses basıncı, bebek ve
yetişkinlerin kulaklarında ne tür farklılıklar gösteriyor? Ear Hear. 2005 Aralık; 26(6):636-50.

3. Proplu kulak kordonlarını veya kancalarını hastanın kulaklarının üzerine yerleştirin. Gerekirse, kulak kordonlarının veya
kancalarının uzunluğunu ayarlayın.

Standart prop aksesuarlarıyla

Prop iyileştirme aksesuarlarıyla

Not • Dikkatli olun!
Siyah işaretleme halkası intertragik çentiğe ulaşana kadar, prop hortumunu kulak kanalına dikkatlice sokun.

Aurical® Freefit
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PMM ve Danışma ve Simülasyon'daki araç çubuğu
simgeleri
Araç çubuğu altındaki kullanılabilir simgeler, seçilen test fonksiyona bağlıdır.

PMM ve Danışma ve Simülasyon'daki araç çubuğu simgeleri
Cihazı seçin.

Yanıt, Kazanç, REIG ve Tahmini İşitme Cihazlı Odyogram (PAA) görünümleri arasında
geçiş yapın.
(PMM)

Görünümü seçin:

HL (HL): İşitme Seviyesi veya SPL (SPL): Ses Basınç Seviyesi
Odyogram görünümü seçin: Sol, her ikisi veya sağ

Fitting Ayrıntıları (Fitting Details) iletisini açın. (PMM)
Not • Bir açık kulak cihazı takıyorsanız, OpenREM kalibrasyonunu kullan (Use
OpenREM calibration) seçeneğini seçmeniz gerekir.
Sinyali kulak zarında veya kuplerde dinlemek ya da sinyali Kulaklıklarınız yoluyla izlemek
için, Kulak Zarında Dinle (Listen at the Eardrum)/Kuplerde dinle (Listen in the Coupler)
penceresini açın.
(PMM)

Açıklayıcı Bilgiler (Legend) ve Bindirmeler (Overlays) kutularını göster/gizle.

Fayda Sağlama Özelliği (Feature-2-Benefit) görünümüne geç.
(Yalnızca PMM - FreeStyle)
Prop hortumu kalibrasyonu sihirbazını başlatın.

Standart kalibrasyon ile OpenREM kalibrasyonu arasında geçiş yapın.
(PMM)

12

Aurical® Freefit

Kullanıcı Kılavuzu

PMM ve Danışma ve Simülasyon'daki araç çubuğu simgeleri
Daha önce ölçülen RECD değerlerini seçin.
(Yalnızca RECD)
Kupler fitting modu ile Gerçek Kulak fitting modu arasında geçiş yapın.
(PMM)
Hedef eğri ile ölçülen eğri arasındaki farkı gösteren Hedefte (OnTarget) görünümünü
göster/gizle.
(Yalnızca İşitme Cihazlı Yanıt)
Mevcut sekmenin üstünde bulunan Canlı Video Otoskopi (Live Video Otoscopy)
penceresini açarak Otocam'den otoskopi videosunu izleyebilirsiniz.
(PMM)
Prop Hortumunu hastanın kulak kanalına yerleştirmeye yönelik yardım için ProbeTube
Assistant'i açın.

Üstte (On Top) moda Geç

Orijinal odyogramı yeniden yüklemek için tıklayın.
(Yalnızca simülatörler)
Tahmini İşitme Cihazlı Odyogramı Görüntüle.
(Yalnızca İşitme Cihazı Simülatörü)
Sesli okunacak metin dosyasını seçin.
(Yalnızca Danışma ve Simülasyon)
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İşitme kaybını simüle etme
Kontrol Panelinde bulunan butonlar aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
•

Konfigürasyon SihirbazındakiHoparlör Kanalı (Speaker Channel) ayarı (bir hoparlör için Sol (Left) veya Sağ (Right) ya da
iki hoparlör için Sol + Sağ (Left + Right))

•

Ses Çıkışı (Sound Output) (Options (Seçenekler) (Options) veya Kulaklık (Headphone))'deki Hoparlör (Speaker) ayarı.

İşitme Kaybı Simülatörü - kulaklık veya iki hoparlörle
Seçilen sinyali oynatın. Sinyal oynatılırken, aşağıdaki modlarda sinyal sunumları arasında geçiş yapabilirsiniz:
•

Aurical® Freefit

işitme kaybı simülasyonu olmadan veya
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•

her iki kulak için işitme kaybı simülasyonu ile.

Not • Kulaklık veya iki hoparlör kullandığınızda, bir defada bir kulağı göstermek amacıyla bir hoparlör veya kulaklığın
ses seviyesini azaltmak için ses seviyesi kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

İşitme Kaybı Simülatörü - bir hoparlör ile
Seçilen sinyali oynatın. Sinyal oynatılırken, aşağıdaki modlarda sinyal sunumları arasında geçiş yapabilirsiniz:

veya

10.1

işitme kaybı simülasyonu olmadan veya

•

seçilen kulaklar için işitme kaybı simülasyonu ile. (Her ikisi (Both) ögesini seçerseniz,
her iki kulaktaki işitme kayıpları tek bir hoparlörde birlikte simüle edilir.)

Simülasyonsuz

A. Durum göstergesi
B. Normal HTL'ler
C. Müşterinin HTL'leri
(devre dışı)

14

•

D. Konuşma Frekans Sahası ve Konuşma Harfleri (varsayılan
kaplamalar)
E. Kullanılamayan Alan (varsayılan kaplama)

Aurical® Freefit
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10.2

Simülasyon ile

A. Fırsat alanı
B. Tahmini UCL (sembol yok)

11

C. Ölçülen UCL (semboller)
D. Kullanılamayan Alan (varsayılan
kaplama)

İşitme cihazlarını simüle etme
Kontrol Panelinde bulunan butonlar aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
•

Konfigürasyon SihirbazındakiHoparlör Kanalı (Speaker Channel) ayarı (bir hoparlör için Sol (Left) veya Sağ (Right) ya da
iki hoparlör için Sol + Sağ (Left + Right))

•

Ses Çıkışı (Sound Output) (Options (Seçenekler) (Options) veya Kulaklık (Headphone))'deki Hoparlör (Speaker) ayarı.

İşitme Cihazı Simülatörü - bir hoparlör ile
Seçilen sinyali oynatın. Sinyal oynatılırken, aşağıdaki modlarda sinyal sunumları arasında geçiş yapabilirsiniz:
•

işitme cihazı simülasyonu olmadan veya

•

seçilen kulak için işitme cihazı simülasyonu ile.

veya

İşitme Cihazı Simülatörü - iki hoparlör ile
Seçilen sinyali oynatın. Sinyal oynatılırken, aşağıdaki modlarda sinyal sunumları arasında geçiş yapabilirsiniz:

Aurical® Freefit
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•

işitme cihazı simülasyonu olmadan veya

•

her iki kulak için işitme cihazı simülasyonu ile.

İşitme Cihazı Simülatörü - kulaklık ile
Seçilen sinyali oynatın. Sinyal oynatılırken, aşağıdaki modlarda sinyal sunumları arasında geçiş yapabilirsiniz:
•

işitme cihazı simülasyonu olmadan veya

•

seçilen kulak veya her iki kulak için işitme cihazı simülasyonu ile.

veya

11.1

İşitme cihazı simülasyonuyla ve işitme cihazı simülasyonu olmadan - HL

A. Durum göstergesi
B. Müşterinin HTL'leri (devre dışı)
C. Kişiselleştirilmiş Konuşma Frekans Sahası ve Konuşma
Harfleri (varsayılan kaplamalar)
D. Ölçülen UCL (semboller)

Kullanılamayan Alan (varsayılan kaplama)
Danışma ve Simülasyon spektrumu (varsayılan
kaplama)
G. Tahmini UCL (sembol yok)
E.
F.

Dinamik aralıkta azalma konseptini ve işitme cihazlarındaki kompresyonun amacını açıklamak için kişiselleştirilmiş konuşma
frekans sahasını kullanın.

16
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11.2

İşitme Cihazı Simülasyonuyla ve İşitme Cihazı Simülasyonu Olmadan - SPL

A. Ölçülen UCL (semboller)
B. Tahmini UCL (sembol yok)

11.3

C.

Müşterinin HTL'leri

Tahmini İşitme Cihazlı Odyogram görünümü

A. Müşterinin HTL'si
B. Tahmini İşitme Cihazlı Odyogram

Aurical® Freefit
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Tahmini İşitme Cihazlı Odyogram görünümünde, özelleştirilmiş konuşma frekans sahası yerine geleneksel konuşma frekans
sahası gösterilir. Bir işitme cihazının kullanımını simüle ederken, müşterinin ses sinyalinin daha büyük bir kısmına
erişeceğini, dolayısıyla konuşma frekans sahasına erişiminin artacağını göstermek için odyogram daha düşük bir eşikle
görüntülenir.
Görüntülenen değerler, müşterinin eşikleri eksi hedef ek kazançtır.

12

Konuşma Haritalama
Danışma ve Simülasyon (Counseling and Simulations) modülündeki Konuşma Haritalama (Speech Mapping) ekranı,
işitme cihazı tarafından artırılan konuşma seslerinin duyulabildiğini ve müşterinin kalan konuşma aralığında sunulduğunu
göstermek üzere prop mikrofon ölçümleri yapmanıza olanak tanır.
Aurical® Freefit'i kullanıyorsanız, bu amaçla PMM'de FreeStyle (FreeStyle) ekranını kullanabilirsiniz.

13

Prop mikrofon ölçümlerinin yapılması
PMM'de yeni bir oturum başlattığınızda, fitting ayrıntılarının Fitting Ayrıntıları (Fitting Details) iletişim kutusuna doğru
şekilde girilmesini sağlamanız gerekir.

Not • Güncel hasta için önceki ölçüm bilgileri sistemde mevcutsa, son ölçümlere ait ayarlar o hasta için yeni oturuma
otomatik olarak uygulanacaktır.

Fitting parametrelerini ayarlamak için
1. Fitting Ayrıntıları (Fitting Details) iletişim kutusunu açmak için F10 tuşuna basın.
2. Uygun hedef kuralı seçin.
3. İletişim kutusundaki kalan alanları doldurun.

Prop Mikrofon Ölçümleri Yapma
Aşağıdaki bölümlerde PMM'de yer alan ana prosedürler açıklanmaktadır:
RECD Ölçümü ► 18
İşitme Cihazsız Yanıtın Ölçülmesi ► 20
Tıkalı Yanıtın Ölçülmesi ► 21
İşitme Cihazlı Yanıtın Ölçülmesi ► 21

13.1

RECD Ölçümü
Ölçülen RECD değerlerini kupler bazlı fitting için kullanmak istiyorsanız, PMM'de RECD'yi şu şekilde ölçebilirsiniz:

Kupler yanıtını ölçün:
Kaydedilmiş bir kupler ölçümünüz varsa bu prosedürü atlayın.
1. PMM'de RECD (RECD) sekmesini açın.

18
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2. Kullanmakta olduğunuz kupler adaptörü tipini ve bir kulak kalıbı mı yoksa köpük dahili uç mu kullandığınızı belirtin.
3. RECD Kontrol Panelinde Kupler Yanıtı... (Coupler Response...) ögesini tıklayın.
4. Sağ RECD kulak probunu Aurical® HIT'teki kuplere takın.
A.
B.
C.
D.
E.

RECD eşleştirmesi
Kulak arkası adaptör hortumu
Kulak Arkası (HA2) adaptörü
Dönüştürücü hortumu
Dönüştürücü hortum portu

5. Sağı Ölç (Measure Right) butonuna tıklayın.
6. Sol probu Aurical® HIT'teki kuplere bağlayın.
7. Solu Ölç (Measure Left) butonuna tıklayın.
8. TAMAM (OK) seçeneğine tıklayın.
9. Probu Aurical® HIT'ten çıkarın ve RECD kaplinini Kulak Arkası kuplerinin hortumundan çıkarın.

Daha sonra gerçek kulak yanıtını ölçün:
1. Propları FreeFit'e takın.
2. Prop hortumu kalibrasyonu yapın.
3. RECD kaplinini kulak kalıbı hortumuna (veya köpük dahili uca) bağlayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Dönüştürücü hortumu
RECD eşleştirmesi
Kulak kalıbı veya köpük dahili uç
Dönüştürücü hortum portu
Prop hortumu

4. Prop hortumlarını hastanın kulaklarına, kulak kalıpları veya köpük dahili uçlar ile birlikte yerleştirin (bkz. Propların
hastaya takılması ve prop hortumlarının yerleştirilmesi ► 10).

Aurical® Freefit
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5. Ölçülecek kulağı seçin.

6. Kontrol panelinde, Kulak Yanıtı (Ear Response) ögesini tıklayın (veya FreeFit üzerindeki güç düğmesine kısa süreyle
basın).
Ölçülen kulak yanıtı ve RECD ilgili grafiklerde görüntülenir.

13.2

İşitme Cihazsız Yanıtın Ölçülmesi
İşitme Cihazsız (Unaided) ekranında, kulak kanalının doğal amplifikasyonunu belirlemek için işitme cihazları olmadan ölçüm
yapın.
1. Prop hortumunu yerleştirin.
2. Ölçülecek kulağı seçin.

3. Grafik seçin.

4. Kontrol Panelinde İşitme Cihazsız (Unaided) düğmesini tıklayın.

Not • İşitme cihazsız ölçümlerde, genellikle ölçüm grafiğinde 3 kHz frekans civarında yaklaşık 10-20 dB SPL'lik bir pik
değeri beklenir.

20
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A. UCL
B. Odyogram

13.3

C. 3 kHz civarındaki pik değeri
D. Ölçüm grafiği

Tıkalı Yanıtın Ölçülmesi
Tıkalı Yanıt (Occluded Response) ekranında, tıkanıklığı veya açıklığı ölçmek için, kulaklardaki işitme cihazları sessize alınmış
durumda ölçüm yapın.
1. İşitme cihazını hastanın kulağına, prop hortumu kulak kanalına sokulmuş olarak yerleştirin. İşitme cihazının sessize
alındığından veya kapatıldığından emin olun.
2. Kontrol Panelinde Tıkalı (Occluded) düğmesini tıklayın.
REUR ile REOR'u karşılaştırdığınızda, kulak kanalındaki tıkanıklığın etkisini görebilirsiniz.

13.4

İşitme Cihazlı Yanıtın Ölçülmesi
İşitme Cihazlı (Aided) ekranında, işitme cihazlarının, belirtilen kurala dayalı ayarlama hedefine göre sağladığı kazancı ölçün.
1. İşitme cihazını hastanın kulağına, prop hortumu kulak kanalına sokulmuş olarak yerleştirin.

Not • Kupler bazlı fitting için, araç çubuğundaki Kupler bazlı fitting simgesini seçin ve işitme cihazını
Aurical® HIT'teki kuplere takın (Aurical® HIT kılavuzuna bakın).

2. İşitme cihazını hareket ettirmeden açın.
Tüm işitme cihazı özellikleri açık bırakılmalı ve genel kullanım programı seçili olmalıdır.
3. Kontrol panelini, 5 sinyal çalacak şekilde konfigüre edin. Örneğin: Konuşma veya konuşma benzeri uyaran için 3 giriş
seviyesi: Yumuşak (50/55 dB SPL), Ortalama (65 dB SPL) ve Yüksek Sesli (80 dB SPL) ile bir Maksimum Güç Çıkışı uyaranı.
4. Çeşitli giriş seviyelerini ve MPO sinyalini ayrı ayrı veya bir sekans halinde sunun.

Aurical® Freefit
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5. Ölçülen işitme cihazlı yanıt eğrisini, kurala dayalı hedef değerler (kesik çizgili eğri) ile; ölçülen MPO eğrisini UCL ile
karşılaştırın. Yüksek sesin rahatsız edici olduğu şeklinde bir bildirim alındığı takdirde, MPO'yu (Maksimum Güç Çıkışı)
ayarlamayı düşünün.
6. İstediğiniz kazancı elde etmek için işitme cihazını fitting yazılımı ile ayarlayın ve değişikliklerin etkilerini
değerlendirmek için ölçümleri tekrarlayın.

A. Sekans düğmesi
B. Farklı uyaranlar için ölçüm düğmeleri
C. Düğme 1 için grafik eğri göstergesi.

D. MPO için Hedef Eğri.
E. MPO için ölçüm eğrisi.
F. Düğme 1 için ölçüm eğrisi ve hedef eğri.

Ayrıca hedef eğri ile ölçülen eğri arasındaki farkın canlı görüntüsünü gösteren Hedefte (OnTarget) görünümünü
seçebilirsiniz. Bu, HI programlamanın ayarlanmasını kolaylaştırır.

14

İşitme cihazı özelliklerinin gösterimi
İşitme cihazının gürültü azaltma özelliğini değerlendirmek ve göstermek için Gürültü Azaltma (Noise Reduction) ekranını
kullanın. Her bir Gürültü Azaltma testi, iki eğriden oluşan otomatik bir sekanstır (iki eğri arasında bir gecikme vardır).
•

Eğri 1 – Gürültü Azaltma devreye girmeden hemen önce alınan anlık görüntü.

•

Eğri 2 – Gürültü Azaltma devreye girdiğinde, seçilen Adaptasyon Aralığının ardından otomatik olarak alınan anlık
görüntü.

Gürültü Azaltma özelliğini göstermek için:
1. İşitme cihazını istediğiniz Gürültü Azaltma ayarına programlayın:
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2. Ölçüm düğmelerini, tercih ettiğiniz koşulları gösterecek şekilde konfigüre edin. Her düğme için, iki ölçüm (Eğri 1 ve
Eğri 2) arasındaki zaman farkını seçin.
3. Kontrol panelinde bir ölçüm düğmesini tıklayın.
Anlık görüntü eğrileri grafikte görüntülenir ve genel Gürültü Azaltma grafik eğri göstergesinde görüntülenir.

Fayda Sağlama Özelliği (Feature-2-Benefit) , size kazanç farkını kolay anlaşılır bir grafik ile görme ve gösterme
imkânı sağlar.

FreeStyle (FreeStyle) test ekranı diğer PMM test ekranlarına benzer, ancak protokolleri kişiselleştirmek için birçok olanağa
sahiptir.

15

Bakım
planlandığı gibi çalışmaya devam etmek için düzenli bakımAurical® Freefit gerektirir. Buna görsel denetim, temizlik ve
kalibrasyon da dahildir. Ekipmanda hasar veya malzemede bozulma belirtileri varsa cihazı kullanmayın ve tedarikçinizle
iletişime geçin.

İkaz • Aurical® Freefit veya Aurical® Freefit şarj cihazını hiçbir koşulda demonte etmeyin. Yetkili servis
personelinizle iletişime geçin. Aurical® Freefit ve Aurical® Freefit şarj cihazının içindeki parçalar yalnızca yetkili
personel tarafından kontrol edilmeli veya servise alınmalıdır.

15.1

Servis
Güvenlik ve garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya da
yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda hasarların detaylı
tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.

15.2

Temizleme
Üniteyi, şarj cihazını ve aksesuarları temizlemek için üzerinde az miktarda deterjan bulunan yumuşak ve hafif nemli bir bez
kullanın.

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

İkaz • Aurical® Freefit proplarını kesinlikle suya ya da diğer temizlik solüsyonlarına batırmayın.

Not • Aurical® Freefit veya aksesuarlarının hiçbir kısmı otoklav veya termal dezenfeksiyon/sterilizasyon yöntemleri için
uygun değildir.

Aurical® Freefit
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Prop hortumları, hortum kılavuzları ve kulak kordonları veya kulak kancaları
Bu parçalar, hastalarınız ile sürekli temas halindedir.
•

Prop hortumları:
PMM testi sırasında kulak kanalına sokulan tek parça prop hortumudur. Bu tüpler tek kullanımlıktır ve her hasta için
yalnızca bir kez kullanılmalıdır.

•

Hortum kılavuzları ve kulak kordonları ve kulak kancaları:
Kulak kordonları veya kancaları ve hortum kılavuzlarını temizlemek için, üzerinde az miktarda deterjan bulunan
yumuşak ve hafif nemli bir bez kullanın.

Bertaraf etme
Silikon prop hortumlarının imhasıyla ilgili özel bir gereklilik yoktur; dolayısıyla, yerel düzenlemelere uygun olarak atılabilir.

15.3

Bakım
Şarj edilebilir bataryanın yıllık değişimi
Şarj edilebilir bataryayı her yıl yeni bir şarj edilebilir bataryayla (parça numarası 031814) değiştirin. Bataryayı değiştirmek
için:
1. Freefit’yı şarj cihazından çıkarın.
2. Bataryayı takmak için
Freefit’nın üst kısmındaki
batarya kapağının
önündeki yivli alana (A)
basın ve kapağı
bölmeden hafifçe geriye
doğru itin.
3. Bataryayı aşağıda
gösterildiği gibi takın.
Batarya bölmesinin
içindeki bir etiket
bataryanın hangi yönde
oturduğunu gösterir.

4. Batarya kapağını yerine
takın.

Daha fazla bilgi için bkz. FreeFit Referans Kılavuzu.
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Yıllık kalibrasyon
Freefit ve Freefit proplar, yetkili servis departmanı tarafından yılda bir defa kalibre edilmelidir.

16

Diğer referanslar
Detaylı bilgi için Otosuite ve Aurical® Freefit modülleri hakkında detaylı referans bilgileri içeren Otosuite online Yardım
bölümüne bakın.
Otosuite'in kurulumuna yönelik talimatları öğrenmek için Otosuite'ün kurulum aracındaki Yükleme Kılavuzu Otosuite'e
bakınız.
Sorun giderme bilgileri için bkz. Aurical® Freefit Referans Kılavuzu.
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Teknik özellikler
Aurical® Freefit
Tip tanımı
AURICAL FreeFit, Natus Medical Denmark ApS'den tip 1053'tür

Arayüz
Arayüz

PC'ye kablosuz Bluetooth veri transferi, sürüm 2.0 + EDR, sınıf 2 (10 metre/33
ft).

Bluetooth
Bluetooth anteni:

2.4 GHz için Chip çok katmanlı anten

Anten artışı:

2 dBi

Anten empedansı:

50 Ω

Cihaz Bluetooth SIG standartlarını destekler ve bir Bluetooth bağlantısından konsol üzerinde çalışma durumunu
görüntüleme gibi bağlı ekipmanlardaki fonksiyonları ve özellikleri kullanır.
2.400 GHz-2.4835GHz (ISM bandı) içerisinde, aynı spektrum aralığında çalışan Bluetooth teknolojili cihaz, Klasik Bluetooth
teknolojisinde olduğu gibi, Bluetooth teknolojisinin 79 1 MHz geniş kanallarını kullanır. Bilgi, kanal içerisinde Klasik
Bluetooth'un Temel Oran şemasına benzer olarak, Gauss frekans değiştirme modülasyonunu kullanarak iletilir. Bit oranı 1
Mbit'tir.

Aurical® Freefit
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Güç kaynağı
Batarya tipleri:

Şarj edilebilir, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 adet(Sadece Natus tarafından verilen şarj
edilebilen bataryaları (pilleri) kullanın). Ayrıca Alkali AA (R6) 1.5V, 1 adet pil ile
de kullanılabilir.

Batarya giriş voltajı:

Nom. 1,30 V,
Maks. 1,65 V,

Başlatılırken min.:

1,10 V (Cihaz yükü ile ölçülen)

Çalışırken min.:

1,00 V

Düşük batarya gösterge seviyesi:

Yaklaşık 30 saatlik batarya çalışma süresi kaldığında.

Tahmini tipik pil çalışma süresi:

5 saat kesintisiz kullanım. (Bu değerler standart kullanım senaryosuna bağlıdır.
Gerçek kullanım batarya ömrünü etkileyebilir).

Şarj cihazı

Dikkat • Bu kılavuzda, tip 1053 şarj cihazının montajı ve kullanımı açıklanmaktadır. Freefit cihazınızı şarj etmek
için AURICAL hoparlör ünitesi kullanıyorsanız, Aurical® Aud kılavuzunda teknik özelliklere bakın.

Tip tanımı
Şarj cihazı, Natus Medical Denmark ApS'den tip 1053 Şarj Cihazıdır

Güç kaynağı
Nominal giriş voltajı:

9 V DC

Min. giriş voltajı:

6,5 V DC

Maks. giriş voltajı:

12 V DC

Şarjı sırasında maks. güç tüketimi:

300 mA (9 V giriş voltajında)

Şarj olmadığında maks. güç tüketimi:

60 mA (9 V giriş voltajında)

Harici güç kaynakları
Güç kaynağı: BRIDGEPOWER CORP,
MENB1010A0903B01

Giriş voltajı: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Çıkış voltajı: 9 V DC, 1,10 A

Güç kaynağı: DONGGUAN SHILONG FUHUA Giriş voltajı: 100-240 V AC, 50-60 Hz
ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCPÇıkış voltajı: 9 V DC, 0,56 A
090056SPA
Güç kaynağı: DONGGUAN SHILONG FUHUA Giriş voltajı: 100-240 V AC, 50-60 Hz
ELECTRONIC CO., LTD., UES06WNCPÇıkış voltajı: 9 V DC, 0,6 A
090060SPA
Sadece cihazla birlikte temin edilen güç kaynağını kullanın.
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Çalışma ortamı
Çalışma modu:

Sürekli.

Sıcaklık:

+15 °C ila +35 °C (59 °F ila +95 °F)

Bağıl nem:

%20 ila %90, yoğuşmasız

Isınma süresi:

< 1 dk.

Atmosferik basınç:

70 kPa ila 106 kPa

-20° C'nin altındaki ya da +60° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda çalıştırılması, kalıcı hasara neden olabilir.

Saklama ve taşıma
Sıcaklık:

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

Bağıl nem:

%10 ila %90 (yoğuşmasız)

Atmosferik basınç:

50 kPa ila 106 kPa

Boyutlar
AURICAL FreeFit (HxWxD):

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

Şarj cihazı (YxGxD):

280 mm x 180 mm x 230 mm (11,4 x 7,1 x 9,1 inç) (masa plakası monte
edilmiş)
340 mm x 180 mm x 230 mm (13,8 x 7,1 x 9,1 inç) (duvar plakası monte
edilmiş)

Ağırlık
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 lb

Şarj cihazı:

0,700 kg/1,54 lb

Temel performans
Aurical® FreeFit'in temel bir performansı yoktur ve bu doğrultuda uygulanabilir gereklilikler şu şekildedir:
•

IEC 60601-1'de tanımlandığı şekilde temel güvenlik

IEC 60601-1-2:2014, #5.2.2.1-#5.2.2.10'un gerektirdiği tüm bilgiler Aurical® FreeFit Kullanıcı Kılavuzu'de bulunmaktadır.

Standartlar
Gerçek Kulak Ölçümü:

EN 61669:2016, Madde 6.5 hariç

Güvenlik:

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Dahili Güç Kaynağı, Tip BF,IPX0
EN 60601-1:2006+A1:2013, Dahili Güç Kaynağı, Tip BF, IPX0
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

EMC:

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

Radyo Ekipmanı:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)

Aurical® Freefit
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Aksesuarlar
Standart aksesuarlar ve isteğe bağlı aksesuarlar ülkeden ülkeye değişir - lütfen yerel distribütörünüze başvurun.
Accessories (Aksesuarlar)Aurical® Freefit

Grup/Aile

Parça numarası

Aksesuar Ayrıntıları

Prob

8-69-39203

1053 FreeFit REM probu

Prob

8-69-39205

1053 Freefit RECD Probu

Prob

8-69-39207

1053 PMM RECD Probu Kısa

Prob

8-69-39210

1053 PMM RECD Prob Kutusu Kısa

Şarj Cihazı

8-62-39303

1053 FreeFit kobalt mavi için şarj cihazı

Yazılım

8-49-75800

1052 Otosuite DVD

REM

8-62-61000

1053 REM Boru Kiti, cetvelli

REM

8-62-39400

REM Boru, Mavi Kabza (50 adet)

REM

8-62-35100

REM Test tüpleri, 1,1 mm (50 adet)

İsteğe bağlı parçalar

Parça numarası

Grup/Aile

Aurical® Freefit

Aksesuar Ayrıntıları

Diğer

8-35-25710

1053 Freefit Taşıma Çantası

Diğer

1-12-50202

1053 FreeFit Cob Mavisi için pil kapağı

Diğer

1-12-60700

1053 Şarj Cihazı Duvar Plakası

Diğer

8-35-24500

1053, ASM ŞARJ CİHAZI ALT PLAKASI

Diğer

8-35-24400

DUVAR MONTAJ AKSESUARLARI

Diğer

8-69-39301

M5X16 Altıgen Vida Kiti

Diğer

8-35-34700

Velcro klips

Diğer

8-62-60600

PMM Klip Kiti, ANA için

Diğer

8-62-39901

1053, Freefit, Noahlink Kayışları

Diğer

8-62-49000

1053 RECD Fitting Kiti

Güç kaynağı

5-01-11200

Güç kaynağı, 9VDC, 560MA, UNIV

Güç kaynağı

8-71-88100

1053, ADAPTÖR Y-AYIRICI KABLOSU

Güç kaynağı

031814

Pil, 1,2V, NiMh Şarj Edilebilir, AA/LR6 boyutu

Yazılım lisansı

8-49-93700

2074 ProbeTube Assistant Lisansı

Yazılım lisansı

8-49-90800

NOAH Sistem 4 Lisansı

Kulaklıklar/mikrofonlar

2-18-04200

Kulaklık İzleme

Kulaklıklar/mikrofonlar

2-18-04100

Kulaklık (müşteri)

Kulaklıklar/mikrofonlar

8-72-26610

1066 Mikrofon

Problar

8-62-60800

Prob Hortumu Tutucu mk2

Problar

8-62-61200

Kulak Kancası Yükseltme Kiti

Problar

1-21-69300

REM sondası için kauçuk bant

İletişim cihazı

8-62-64900

1053 Otoair 2 Bluetooth Ara Birimi
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18

Uyarılar, İkazlar ve Notlar
Bu kullanma kılavuzu, kılavuz kapsamındaki cihazlar ve yazılımın güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgileri
içerir. Varsa yerel resmi kurallar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.

Not • Cihazla ilgili olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu ülke ya
da AB üye devletinin yetkili makamına bildirilmelidir

18.1

Genel Uyarılar
İkaz • Bilgisayar ve yazıcının, hastanın ulaşamayacağı bir yere, yani en az 1,5 metre/5 ft uzağına yerleştirilmesi
gerekir.

İkaz • Aurical® Freefit sadece Natus'nin sağladığı tip 1053 şarj cihazı veya tip 1081 AURICAL hoparlör ünitesi
kullanılarak şarj edilmelidir.

İkaz • Cihaza bağlanan tüm bilgisayarlar IEC 62368-1:2020 gerekliliklerine uygun olmalıdır.

İkaz • Kullanıcıların güç kaynağı kablosunu Freefit şarj cihazının arkasından kolayca çıkarabileceğinden emin
olun.

İkaz • Alkali pil kullanıyorsanız, Aurical® Freefit'inizi şarj etmeye çalışmayın. Alkali piliniz zarar görebilir ve
akabilir ve bu durum da Aurical® Freefit'e zarar verebilir. Yalnızca FreeFit şarjlı bir pil içeriyorsa Aurical® Freefit'i şarj
cihazına yerleştirin.

İkaz • Cihazı, Teknik Özellikler'de, Taşıma ve saklamada belirtilen değerleri aşan sıcaklıklarda ve nem değerlerinde
saklamayın ya da çalıştırmayın.

İkaz • Cihazı kurarken ve kullanırken bu kılavuzda bulunan elektromanyetik emisyonlar için kılavuza ve üretici
beyanına bakın.

İkaz • Aurical® Freefit boyun seti, boyun seti cihaz etiketinde belirtildiği gibi bir RF vericisi içerir.
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İkaz • Cihaz kasası veya şarj cihazının içinde kullanıcının bakımını gerektiren bir parça yoktur. Güvenlik ve
garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya da yetkili
merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda hasarların detaylı
tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.

İkaz • Sistemi kurarken Elektrostatik Deşarjdan (ESD) kaçının. Statik elektrik miktarını en alt seviyeye indiren bir
ortama kurun. Örneğin antistatik halı önerilir."

İkaz • Cihazı yanıcı maddelerin (gazlar) veya oksijen açısından zengin ortamlarda kullanmayın.

İkaz • Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ekipman sadece koruyucu topraklamaya sahip şebeke elektriğine
bağlanmalıdır.

İkaz • Ekipman test edilmiştir ve FCC Kuralları bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz için sınırlara uygun olduğu
onaylanmıştır. Bu sınırlar, yerleşim alanında tehlikeli parazite karşı koruma sağlamak için belirlenmiştir. Bu ekipman
radyo frekansı üretir, kullanır ve ışın yayabilir ve talimatlara göre kurulmazsa ve kullanılmazsa telsiz iletişimlerine
tehlikeli parazite neden olabilir. Ancak bununla birlikte belirli bir kurumunda parazitin olmayacağı garanti edilemez.
Ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek ekipman, radyo ya da televizyon alıcısına tehlikeli parazite neden olursa
kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birkaç tanesini uygulayarak paraziti düzeltmesi için teşvik edilmelidir.
- Alıcı anteni yeniden ayarlayın ya da yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan prize bağlayın.
- Yardım için satıcı ya da deneyimli radyo/TV teknisyeni ile görüşün.

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

18.2

Genel uyarılar
Dikkat • Aurical® Freefit yalnızca belirtilen batarya tipleriyle tedarik edilmelidir, bkz. Cihazı çalıştırma ► 6..
Bataryaları batarya bölmesinde gösterildiği gibi takın
Ekipman bir süre kullanılmayacaksa bataryalar çıkarılmalıdır.

Aurical® Freefit
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Dikkat • Aurical® Freefit sadece Natus'nin sağladığı tip 1053 şarj cihazı veya tip 1081 AURICAL hoparlör ünitesi
kullanılarak şarj edilmelidir.

Dikkat • Aurical® Freefit'i, medikal olarak izole edilmiş bir güç kaynağına sahip olan Aurical® Aud hoparlör
ünitesi ile şarj etmiyorsanız, Aurical® Freefit'i şarj cihazı cihazındayken hastalar üzerinde kullanmayın.

Dikkat • Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya bu kılavuzun Kullanım Amacı bölümünde belirtilen uygulamalar
dışındaki amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.

Dikkat • Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.

Dikkat • Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve
performansı konusunda her türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar. Onarımın ardından kalifiye bir elektronik
mühendisi tüm cihazın güvenliğini doğrulamalıdır.

Dikkat • Çapraz enfeksiyonu önlemek için bir sonraki hastayı test ederken yeni kulak ucu ve prop hortumları
kullanın.

Dikkat • Bu ürün odyologlar, KBB uzmanları ve diğer sağlık uzmanları veya eğitimli personel tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yalnızca hasta hedef grubunda kullanılmalıdır.

Dikkat • Aurical® Freefit ve Otosuite sistemi, her zaman Aurical® Freefit Referans Kılavuzu ve Kullanıcı
Kılavuzundaki ve Otosuite Kullanıcı Kılavuzu üzerindeki talimatlara göre kurulmalıdır.

Dikkat • Şarj cihazı, müşteri alanından uzak tutulmalıdır.

Dikkat • Cihaz ve takılacak kendi güç kaynağına sahip her türlü alet herhangi bir bağlantı kurulmadan önce
kapatılmalıdır. Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için, elektrik fişini elektrik prizinden çekin. Üniteyi, elektrik
fişinin duvar prizinden çıkarılması zor olacak şekilde yerleştirmeyin.

Dikkat • Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, ekipmanı kullanmada
kullanıcı yetkisini geçersiz kılabilir.
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18.3

Genel notlar
Not • Aurical® Freefit ve aksesuarları üzerinde otoklav veya termal dezenfeksiyon veya sterilizasyon yöntemleri
kullanmayın.

Not • Probların ve prob hortumlarının daha dengeli olması için orijinal kulak kordonlarını kulak kancaları ile
değiştirin.

Not • Prop Hortumu Asistanı yalnızca prop hortumlarının tıkalı olmayan kulaklara yerleştirilmesi için kullanılabilir.

Not • Yazılım, hasta bilgilerini bir rapordan (ad ve sosyal güvenlik numarası gibi) saklama seçeneği sunar.

Not • Güvenlik gerekçesiyle ve EMC üzerine olan etkileri sebebiyle, cihazın çıkış donanımına bağlanan aksesuarlar
sistemle birlikte temin edilen ile aynı türden olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Güç kaynağı bölümü, Teknik özellikler
► 25.

Not • Yıllık kalibrasyon, dönüştürücü içeren aksesuarlar üzerinde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, eğer teçhizat herhangi
bir potansiyel hasar görmüşse (örneğin, yere düşen kulaklık) kalibrasyon yapılması önerilir.

19

EMC hakkında notlar (Elektromanyetik Uyumluluk)
•

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

•

Cep telefonları gibi portatif ve taşınabilir yüksek frekanslı iletişim cihazları Aurical® Freefit'in çalışmasını engelleyebilir.

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

Aurical® Freefit

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz
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RF emisyonları

Grup 1

CISPR11

Aurical® Freefit RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok
düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek
yoktur.

RF emisyonları

Sınıf B

Aurical® Freefit yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık düşük

CISPR11

voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tüm mekanlarda kullanılmaya
uygundur.

Harmonik emisyonları IEC

Uygulanamaz

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

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

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
Elektrostatik deşarj (ESD)

+/- 8 kV temas

+/- 8 kV temas

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması

IEC 61000-4-2

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

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

gerekir. Zeminler sentetik materyalle örtülüyse, göreli

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

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

nemin en az %30 olması gerekir.

Elektrikli hızlı geçici/patlama

Güç kaynağı hatları için +/- 2 kV

Güç kaynağı hatları için +/- 2 kV

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

IEC 61000-4-4

Giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

Giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

hastane ortamına uygun olmalıdır.

Dalgalanma

+/- 1 kV hattan/hatlardan

+/- 1 kV hattan/hatlardan

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

IEC 61000-4-5

hatta/hatlara

hatta/hatlara

hastane ortamına uygun olmalıdır.

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya

Uygulanamaz

+/- 2 kV DC giriş

Uygulanamaz

hattından/hatlarından toprağa

+/- 1 kV DC giriş

+/- 1 kV DC giriş

hattından/hatlarından

hattından/hatlarından

hatta/hatlara

hatta/hatlara

Uygulanamaz

+/- 2 kV I/O hattından/hatlarından
toprağa
Güç kaynağı giriş hatlarında

0 % U ; 0,5 döngü

voltaj düşmesi, kısa kesintiler

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve hastane ortamına uygun olmalıdır. Aurical® Freefit

ve voltaj değişimleri

315° derecece

315° derecece

kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması

IEC 61000-4-11

0 % U ; 1 döngü

0 % U ; 1 döngü

gerekirse Aurical® Freefit cihazının kesintisiz bir güç

ve

ve

kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.

T
T

gerilim kesintileri

T
T

70 % U ; 25/30 döngü

70 % U ; 25/30 döngü

Tek faz: 0° derecede

Tek faz: 0° derecede

0 % U ; 250/300 döngü

0 % U ; 250/300 döngü

T

Güç kaynağı giriş hatlarında

0 % U ; 0,5 döngü

T

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

T

T

IEC 61000-4-11
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Güç frekansı

30 A/m

Etkilenebilecek ilgili port yok

Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya

(50/60 Hz) manyetik alan

hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak

IEC 61000-4-8

seviyelerde olması gerekir.

U

T test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

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

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
İletilen RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz ila 80 MHz

150 kHz ila 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM Bantları ve Amatör

ISM Bantları ve Amatör

Yayılan RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz'den 2,7 GHz'e

80 MHz'den 2,7 GHz'e

3 V/m

3 V/m

80 MHz'den 2,7 GHz'e

80 MHz'den 2,7 GHz'e

RF kablosuz iletişimlerinden

27 V/m

27 V/m

Herhangi bir Aurical® Freefit elektronik parçası arasındaki

gelen yakınlık alanları

385 MHz

385 MHz

ve RF kablosuz iletişim ekipmanı arasındaki ayrılma

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

mesafesi 30 cm'den (11,8 inç) fazla olmalıdır.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.

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

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

Aurical® Freefit RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok

CISPR11

düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma
ihtimalleri pek yoktur.

RF emisyonları

Sınıf B

Aurical® Freefit yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık

CISPR11

düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tüm mekanlarda
kullanılmaya uygundur.

Harmonik emisyonları IEC 61000-3-2

Uygulanamaz

Voltaj dalgalanmaları/ titreşim

Uygulanamaz

emisyonları IEC 61000-3-3

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

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi

Elektrostatik
deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV temas

+/- 6 kV temas

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması gerekir. Zeminler sentetik

+/- 8 kV hava

+/- 8 kV hava

materyalle örtülüyse, göreli nemin en az %30 olması gerekir.

Güç frekansı

3 A/m

3 A/m

Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya hastane ortamındaki tipik bir

(50/60 Hz) manyetik

konum için normal olacak seviyelerde olması gerekir.

alan
IEC 61000-4-8
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Kılavuz ve üretici beyanı - yaşam desteği için KULLANILMAYAN cihaz ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
Aurical® Freefit, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aurical® Freefit kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

3 V/m

Taşınabilir ve cep RF iletişim ekipmanlarının,

test seviyesi
Yayılan RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz'den 2,5 GHz'e

kablolar da dahil, Aurical® Freefit'in hiçbir
kısmına, tavsiye edilen ve vericinin frekansı için
geçerli olan denklemle hesaplanan ayrılma
mesafesinden daha yakın olarak kullanılmaması
gerekir.
Tavsiye edilen ayrılma mesafesi:
d = 1.2

80 MHz - 800 MHz için

d = 2.3

80 MHz - 2.5 GHz için,

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

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

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

Aurical® Freefit
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Vericinin nominal maksimum çıkış gücü

Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi

W

m
80 MHz'den 800 MHz'e

800 MHz'den 2,5 GHz'e

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

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

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.

20

Sembollerin tanımı
Sembol

Standartlar
Referansı

AB Tıbbi
Cihaz
Yönetmeliği
2017/745

Standart Sembol Başlığı

2001/83/EC sayılı Direktif, 178/2002
sayılı Yönetmelik (EC) ve (EC) No.
1223/2009 sayılı Yönetmelik ve
90/385/EEC ve 93/42/EEC sayılı
Konsey Direktiflerini tadil eden tıbbi
cihazlara ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli
2017/745 sayılı AVRUPA
PARLAMENTOSU VE KONSEY
YÖNETMELİĞİ (AB)

Referans Verilen
Standarttaki
Sembol Başlığı
CE işareti

Açıklama

(43) "CE uygunluk işareti"
veya "CE işareti", bir
üreticinin bir cihazın, bu
Yönetmelikte ve diğer
geçerli Avrupa Birliği uyum
mevzuatında belirtilen ilgili
gereksinimlerle uyumlu
olduğunu gösteren bir
işarettir
Onaylanmış Kuruluş
numarası: 0459

ISO 152231:2016
Referans
no. 5.1.1
(ISO 70003082)
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Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Üretici

Tıbbi cihaz üreticisini
belirtir.
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ISO 152231:2016
Referans
no. 5.1.3.
(ISO 70002497)

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

Üretim tarihi

Tıbbi cihazın üretildiği
tarihi belirtir.

ISO 152231 Referans
no. 5.1.5

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Parti veya Lot
kodu

Partinin veya lotun
tanımlanması için
üreticinin parti kodunu
belirtir.

ISO 152231 Referans
no. 5.1.6

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Katalog numarası

Medikal cihazın tespit
edilebilmesi için üreticinin
katalog numarasını belirtir.

ISO 152231:2016
Referans
no. 5.1.7.
(ISO 70002498)

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri, etiketleme ve
bilgileriyle birlikte kullanılacak
semboller - Bölüm 1: Genel
gereklilikler.

Seri numarası

Medikal cihazın tespit
edilebilmesi için üreticinin
seri numarasını belirtir

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Adet

Miktarı belirtir

ISO 152231:2016
Referans
no. 5.3.1.
(ISO 70000621)

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri, etiketleme ve
bilgileriyle birlikte kullanılacak
semboller - Bölüm 1: Genel
gereklilikler.

Kırılabilir, dikkatli
taşıyın

Dikkatli bir şekilde
kullanılmadığında
kırılabilecek veya hasar
görebilecek bir tıbbi cihazı
belirtir

ISO 152231:2016

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri, etiketleme ve
bilgileriyle birlikte kullanılacak
semboller - Bölüm 1: Genel
gereklilikler.

Kuru tutun

Nemden korunması
gereken bir tıbbi cihazı
belirtir

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Sıcaklık
sınırlamaları

Referans
no. 5.3.4.
(ISO 70000626)
ISO 152231 Referans
no. 5.3.7
(ISO 70000632)

Aurical® Freefit

Yağmurdan uzak
tutun

ISO 15223 Kuru tutun
ISO 7000 Yağmurdan uzak
tutun
Tıbbi cihazın güvenle
maruz kalabileceği sıcaklık
sınırlarını belirtir
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ISO 152231:2016
Referans
no. 5.3.8.
(ISO 70002620)

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Nem sınırlaması

Tıbbi cihazın güvenle
maruz kalabileceği nem
aralığını (depolama)
belirtir.

ISO 152231:2016
Referans
no. 5.3.9
(ISO 70002621)

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller - Bölüm

Atmosferik basınç
sınırlaması

Taşıma ve saklama için
kabul edilebilir üst ve alt
atmosfer basıncı sınırlarını
belirtmek için.

1: Genel gereklilikler.

ISO 15223 Atmosferik
basınç sınırlaması
ISO 7000 Atmosferik Basınç
sınırı

ISO 152231:2016
Referans
no. 5.2.8.
(ISO 70002606)

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Ambalaj hasarlıysa
kullanmayın

Ambalajın hasar görmesi
veya açılması durumunda
kullanılmaması gereken bir
tıbbi cihazı ve kullanıcının
ek bilgi için kullanım
talimatlarına başvurması
gerektiğini belirtir

ISO 152231:2016

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri, etiketleme ve
bilgileriyle birlikte kullanılacak
semboller - Bölüm 1: Genel
gereklilikler.

Tekrar
kullanmayın

Tek kullanımlık bir tıbbi
cihazı belirtir

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Kullanım
talimatlarına
bakın Operatör
kılavuzu; kullanım
talimatları

Referans
no. 5.4.2.
(ISO 70001051)

ISO 152231:2016 ve
ISO 152231:2020
Referans
no. 5.4.3.
(ISO 70001641)
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NOT: "Tek kullanımlıktır"
ve "sadece bir kez
kullanın" anlamına gelen
"Yeniden kullanmayın"
sözü ile eş anlamlıdır.
Kullanıcının kullanım
talimatlarına bakması
gerektiğini belirtir
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ISO 152231 Madde
5.4.4

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Dikkat: Kullanım
talimatlarındaki
tüm uyarı ve
önlemleri okuyun

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

IEC 60601-1
Tablo D.1
Sembolü 10

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1:
Temel güvenlik ve temel performans
için genel gereklilikler.

IEC 606011, Tablo D.2
sembol 2

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1:
Temel güvenlik ve temel performans
için genel gereklilikler.

Genel uyarı işareti

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

ISO 152231:2016
Referans
no. 5.4.5.
(ISO 7000,
sembol
2025)

Tıbbi cihazlar - Tedarik edilen tıbbi
cihaz etiketleri ve bilgileriyle birlikte
kullanılacak semboller.

Doğal Kauçuk
Lateksten
üretilmemiştir

Tıbbi cihaz içinde yapı
malzemesi olarak veya bir
tıbbi cihazın ambalajı
olarak kuru doğal kauçuk
veya doğal kauçuk
lateksten üretilmeyen bir
tıbbi cihazı belirtir

IEC 606011, Referans
no. Tablo
D.2, Sembol
20

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1:
Temel güvenlik ve performans için
genel gereklilikler.

Uygulanan Parça
Tipi BF

IEC 60601-1'e uygun BF
tipi bir uygulamalı parça
tanımlamak için.

EC 60601-1,
Referans
no. Tablo
D.2,
Güvenlik
işareti 10
(ISO 7010M002)

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1:
Temel güvenlik ve temel performans
için genel gereklilikler.

Kullanım
talimatlarına uyun

Kullanım
kılavuzuna/Kitapçığına
bakın.

ISO 7000

Ekipman üzerinde kullanım için grafik
semboller - kayıtlı semboller

(ICE 604175333)

Referans
no. 0623

Aurical® Freefit

ME EKİPMANINA İLİŞKİN
NOT: "Kullanım talimatını
dikkate alın"

Bu taraf yukarı

Uygulanmaz

41

Kullanıcı Kılavuzu

Direktif
2012/19/EU

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman
(WEEE)

Kullanım ömrü
bitiminde imha
talimatları

Atık elektrikli ve elektronik
ekipmanların ayrılmamış
atıkla birlikte atılmaması,
ayrı toplanması gerektiğini
belirtir.

-

-

Tıbbi Cihaza ilişkin
bir gösterge

Ürün bir tıbbi cihazdır.

21 CFR
Bölüm
801.109(b)
(1)

Etiketleme-Reçeteli cihazlar.

Yalnızca reçete ile

Ürünün lisanslı bir sağlık
uzmanı tarafından veya
onun talimatıyla satılma
izni olduğunu belirtir.

UL Listesi

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Ulusal Olarak Tanınan Test
Laboratuarları (NRTL)
sertifikaları

INMETRO,
Latin
Amerika
için UL ile
birlikte

InMetro ve UL uygunluk işareti

TIBBİ Aşağıdakilere
uygun olarak
sadece elektrik
çarpması, yangın
ve mekanik
tehlikelerle ilgili
olarak Genel
Tıbbi Ekipman:

INMETRO, Brazilya'da
Ulusal Metroloji Enstitüsü,
Standartlaştırma ve
Endüstriyel Kalite Markası
ile birlikte

ANSI/AAMI
ES60601-1:2005/
(R)2012
IEC 60601-1-6
CAN/CSAC22.2No.
60601-1:14
CAN/CSAC22.2
No. 60601-1-6
Çin RoHS 2
İşaretlemesi
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Uygulanmaz

Uygulanmaz

Çin Halk Cumhuriyeti'nde
satılan elektronik ve
elektrikli ürünler için 6
tehlikeli maddenin
kısıtlanması
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Uygulanmaz

Federal İletişim Komisyonu

21 CFR Bölüm 15

ID:
POOWMLC46

Bireysel bir lisans olmadan
kasıtlı, kasıtsız veya tesadüfi
bir radyatörün
çalışabileceği 21 CFR
Bölüm 15 yönetmelikleri
uyarınca FCC
gerekliliklerini karşılar.
ABD Federal İletişim
Komisyonuna kayıtlı bir
cihaza atanan benzersiz
tanımlayıcı
Modül FCC ID sertifikasyon
numarası: POOWML-C46

Dahili Güç
Kaynağı

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Dahili güç kaynağına sahip
cihaz batarya kullanır.

İmha Talimatları
Natus, 2012/19/EU Avrupa Birliği WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Direktifinin gerekliliklerine uymayı taahhüt
eder. Bu tüzükler, elektrikli ve elektronik atıkların, WEEE'nin güvenle yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini
sağlamak amacıyla doğru işlem ve geri kazanım için ayrı toplanması gerektiğini belirtir. Bu taahhüt doğrultusunda Natus,
başka düzenlemeler yapılmadıysa iade ve geri dönüşüm sorumluluğunu son kullanıcıya devredebilir. Bölgenizde
kullanabileceğiniz toplama ve geri kazanım sistemlerine dair ayrıntılar için www.natus.com adresinden bizimle iletişime
geçin.
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE), WEEE doğru muamele görmediğinde insan sağlığı ve çevre açısından risk teşkil
edebilecek ve tehlikeli olabilecek materyaller, bileşenler ve maddeler içerir. Bu nedenle WEEE'nin güvenle yeniden
kullanılması ve geri dönüştürülmesini sağlama konusunda son kullanıcılar da rol oynar. Elektrikli ve elektronik ekipman
kullanıcıları WEEE'yi başka atıklarla birlikte atmamalıdır. Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipman bertarafıyla ilgili
olumsuz çevresel etkileri azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri
kazanımına ilişkin fırsatları artırmak amacıyla belediyelerin toplama programlarından veya üreticilerin/ithalatçıların iade
zorunluluğundan ya da lisanslı atık taşıyıcılardan faydalanmalıdır.
Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusuyla işaretlenen ekipmanlar elektrikli ve elektronik ekipmandır. Üzeri çizili tekerlekli çöp
kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların ayrılmamış atıkla birlikte atılmaması, ayrı toplanması gerektiğini
belirtir.
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21

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

21.1

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

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

•

Ekipmanın bağlı olduğu elektrik tesisatı, bu kılavuzun Teknik Özellikler bölümünde belirtilen gereksinimlere uygundur.

•

Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

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