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1 Descrição do dispositivo

1

Descrição do dispositivo
Aurical Aud

Aurical Aud Hi-Pro 2

Aurical Aud
com unidade de altofalante

Aurical Aud Hi-Pro 2
com unidade de altofalante

Aurical Aud é um audiômetro controlado pelo PC para testar a audição de uma pessoa.O audiômetro é operado a partir do
software do PC do Módulo de Audiometria Otosuite.
•

Com Aurical Aud é possível executar todos os testes audiométricos padrão, audiometria tonal e de fala e testes especiais.

•

Com Aurical Aud com Hi-Pro 2 você pode programar os aparelhos auditivos.

•

Você pode conectar outros dispositivos facilmente por meio do Hub de USB interno, e o Aurical® Aud oferece as conexões necessárias para realizar as medições do microfone sonda usando o módulo PMM Otosuite, e aconselhamento
pelo módulo Aconselhamento e Simulações Otosuite.

Nota • Para informações sobre o software PMM, consulte o manual AURICAL FreeFit e o módulo PMM, e para informações sobre o software de Aconselhamento e Simulações, consulte o manual AURICAL Visible Speech e o módulo de
Aconselhamento e Simulações.
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Uso pretendido
Aurical Aud e o módulo de Audiometria
Usuários: fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e outros profissionais de saúde testando a audição dos pacientes.
Uso: teste diagnóstico e audiométrico clínico.

Aurical Aud com Hi-Pro 2 e o módulo Audiometria
Usuários: fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, vendedores especializados de aparelhos auditivos e outros profissionais
de saúde.
Uso: Quanto ao Aurical Aud, e encaixe do aparelho auditivo.
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Unidade de alto-falante
Usuários: fonoaudiólogos, vendedores especializados em aparelhos auditivos e outros profissionais de saúde.
Uso: A unidade de alto-falante Aurical visa apresentar sinais de áudio. A unidade de alto-falante Aurical deve ser usada com
Aurical Aud e o módulo de Audiometria, com os módulos Aurical® FreeFit e Otosuite PMM, além do módulo Otosuite
Aconselhamento e Simulações.

Benefícios Clínicos
Aurical Aud é usado para realizar testes diagnósticos e audiométricos clínicos, oferecendo, assim, um meio de determinar a
presença, o tipo e o grau de perda auditiva, auxiliar no diagnóstico de distúrbios otológicos e fornecer entrada para a programação do aparelho auditivo.

População de Usuários-alvo
A população de pacientes-alvo são pacientes de todas as faixas etárias, capazes de responder aos estímulos.

2.1

Convenções tipográficas
A utilização de Avisos, Atenção e Notas
Para chamar sua atenção para as informações relacionadas à segurança e ao uso apropriado do dispositivo ou software, o
manual usa declarações preventivas como:

Aviso • Indica que existe risco de morte ou ferimentos graves no usuário ou paciente.

Atenção • indica que existe risco de ferimentos no usuário ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo.

Nota • Indica que deve tomar nota especial.

Para obter uma cópia impressa gratuita da documentação do usuário, contate a Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com).

3

Desembalar
1. Desembale cuidadosamente o dispositivo.
Quando tiver desembalado o dispositivo e os acessórios, guarde o material da embalagem onde foram entregues. Se
tiver de enviar o dispositivo para assistência, o material da embalagem original protege-o contra danos durante o transporte.
2. Inspecione visualmente se o equipamento apresenta possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não coloque o dispositivo em funcionamento. Entre em contato com o seu distribuidor
local para obter assistência.

Aurical Aud
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4 Instalação

3. Verifique com a guia de transporte para assegurar que recebeu todas as peças e acessórios necessários. Se a sua embalagem estiver incompleta, entre em contato o seu distribuidor local.
4. Verifique o Certificado de Calibração para garantir que os transdutores (fones de ouvido e condutor ósseo) são os corretos e que atendem às normas de calibração solicitadas.
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Instalação
Instale o Otosuite no PC antes de conectar ao Aurical Aud do PC.
Para Otosuite obter instruções de instalação, consulte o Otosuite Guia de Instalação, no meio de instalação do Otosuite.
Para montar Aurical Aud na parede ou debaixo da mesa, consulte o Aurical Aud Manual de referência.
O Aurical Aud está totalmente montado na entrega e o cliente precisa simplesmente conectar os cabos.

Aviso • Para conectar o Aurical Aud ao PC, use o cabo USB fornecido. O comprimento do cabo não deve
exceder 3 m (aprox. 10 pés).

Aurical Aud
A. Cabo de alimentação externo
B. Cabo USB entre o Aurical Aud e o PC

Unidade de alto-falante AURICAL
A. Cabo USB entre o Aurical Aud e o PC
B. Cabo de alimentação externo
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Conectando Aurical Aud a Otosuite
•

5

Execute o Otosuite Assistente de Configuração para conectar e estabelecer comunicação com Aurical Aud: Selecione
Ferramentas > Assistente de configuração (Tools > Configuration Wizard)

Conexão de acessórios ao Aurical Aud
É uma regra geral para todo equipamento elétrico usado nas proximidades do cliente que:
•

O equipamento conectado deve estar em conformidade com o IEC 60601-1, exceto o PC e o equipamento conectado
às tomadas de entrada e saída de linha do Aurical Aud.

Consulte também Avisos Gerais ► 47.
Para uma descrição detalhada do painel de conexão, consulte o Aurical Aud Manual de referência.

Painel de conexão - Aurical Aud

A. Conexão do PC/USB

I.

Respondente do paciente

B. Conexões USB com alimentação para acessórios

J.

Condutor do osso

C. Fonte de alimentação externa

K. Alto-falante, Analógico (saída de linha)

D. Saída do alto-falante do campo sonoro (saída de
linha digital ótica)

L.

E. Saída do alto-falante do campo sonoro (saída digital
coaxial)
F.

Alto-falantes do campo sonoro (entrada elétrica)

Entrada de linha

M. Fone de ouvido do monitor do operador - fones de
ouvido
N. Fone de ouvido do monitor do operador - microfone
boom

G. Inserir fones de ouvido

O. Fones de ouvido de Aconselhamento e Simulações

H. Fones de ouvido - condução de ar

P. Microfone de retorno

Nota • Azul corresponde a Esquerda e vermelho corresponde a Direita.

Aviso • Use somente a fonte de alimentação fornecida pela Natus.

Aurical Aud
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5 Conexão de acessórios ao Aurical Aud

Aviso • Evite conectar ou desconectar o aparelho auditivo enquanto o indicador luminoso do conector estiver
aceso.

Aviso • Ao conectar outro equipamento elétrico ao Aurical Aud lembre-se de que o equipamento que não atender às mesmas normas de segurança que o Aurical Aud pode levar a uma redução geral do nível de segurança do sistema.

Painel de conexão - Hi-Pro 2
O painel de conexão Hi-Pro 2 contém as tomadas para cabos de
conexão do aparelho auditivo e indicadores luminosos relacionados
à comunicação e alimentação do PC.

A. Cabos de conexão do aparelho auditivo
B. Comunicação com o PC, indicador de luz
C. Energia, indicador de luz

Painel de conexão - unidade de alto-falante AURICAL
Para acessar o painel de conexão da unidade de alto-falante AURICAL, remova a tampa do alto-falante.
A.
B.
C.
D.
E.

USB para Aurical Aud
BT (Bluetooth) para comunicação PMM
fonte de alimentação 24V DC para Aurical Aud
24 DC para fonte de alimentação externa
Entrada do alto-falante para conectar ao Aurical Aud

Conectando alto-falantes externos
Alto-falantes externos podem ser conectados ao Aurical Aud por meio de terminais de saída alimentados ou terminais de
saída de linha. Em ambos os casos, você deve contatar o departamento de serviço para a instalação e calibração. Consulte
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também Calibração ► 21.

6

Alimentação do dispositivo
Aurical Aud é alimentado por uma fonte de alimentação externa conectada diretamente à tomada de rede elétrica.

Aviso • Aurical Aud não é equipado com interruptor de rede elétrica.
Para conectar Aurical Aud à rede elétrica, ligue o plugue de rede elétrica na tomada de parede.
Para desconectar Aurical Aud da rede elétrica, tire o plugue de rede elétrica na tomada de parede. Não posicione a
unidade de modo que fique difícil tirar o plugue da tomada.

1. Conecte a fonte de alimentação externa à tomada de Energia do painel de conexão.
2. Conecte o plugue da rede elétrica da fonte de alimentação externa em uma tomada da rede elétrica AC com terra de
proteção de três fios.

Ligar o Aurical Aud
Use somente a fonte de alimentação especificada nas Especificações Técnicas.

1. Conecte o plugue da rede elétrica da fonte de alimentação externa diretamente em uma tomada da
rede elétrica AC com terra de proteção de três fios.
2. Ligue a alimentação de rede elétrica.
3. O indicador Ligado/Desligado em Aurical Aud acende em cor verde.

Aurical Aud

Aurical® Aud com Hi-Pro 2

Desligando Aurical Aud
1. Para desligar o Aurical Aud, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR na parte da frente do Aurical Aud.

Nota • Para desligar a rede elétrica, desconecte a fonte de alimentação da tomada.

Aurical Aud
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7 Conectando Aurical Aud a Otosuite
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Conectando Aurical Aud a Otosuite
Ao usar Aurical Aud pela primeira vez, execute o Assistente de Configuração para configurar a conexão entre Aurical Aud e
Otosuite. Após configurar Otosuite pela primeira vez, se Aurical Aud for ligado quando o Painel de Controle for aberto em
Otosuite, Aurical Aud conectará a Otosuite automaticamente. Caso contrário, Aurical Aud pode ser conectado da seguinte
maneira:
1. Ligue o dispositivo.
2. Inicie Otosuite.
3. Na barra de ferramentas Otosuite, clique em Painel de Controle (Control Panel).
4. No Painel de Controle, clique em Conectar (Connect).
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Controles na tela
Os controles de teste fornecem um meio de operar o audiômetro se forem usados o mouse e opções na tela para executar
os testes.
•

Para ativar os controles de teste, selecione Ferramentas > Opções > Audiometria > Geral > Controles na tela > Mostrar > Ligado (Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Show > On).

Modo Silêncio
O modo silêncio permite que você controle os níveis de tom e apresentação passando o cursor do mouse sobre os respectivos controles na tela. Isso é particularmente útil quando o operador do audiômetro e a pessoa sendo testada estão no
mesmo cômodo.
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•

Para habilitar o modo Silêncio, selecione Ferramentas > Opções > Audiometria > Geral > Controles na tela > Modo
Silêncio > Ligado (Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Silence Mode > On).

•

Para alterar o nível e a frequência em mais de um click por vez, use a roda do mouse.

Aurical Aud
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Controles do teclado do PC
Você pode abrir um arquivo PDF separado para visualizar adequadamente os
atalhos de teclado.
Após instalar Otosuite você poderá encontrar Otosuite manuais e documentação relacionada no PC. No menu Iniciar (Start), abra Otosuite Manuals,
que contém uma visão geral com links para todos os manuais.

Nota • A posição real das teclas pode depender do seu tipo de teclado.
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Ícones da barra de ferramentas no Módulo
Audiometria
Os ícones disponíveis na barra de ferramentas dependem da função de teste que foi selecionada.

Ícones de audiometria
Audiometria de tom

Audiometria da fala

Item do menu

Audiograma Combinado (Combined
Audiogram)

Ícone

Descrição
Clique para alternar entre a visualização de ambos os ouvidos em um
único audiograma (audiograma combinado) ou tanto o audiograma
esquerdo quanto direito em sua tela.

Visualização Combinada (Combined View)
•

Clique para ver ambos os ouvidos em um único audiograma.

Visão Dividida (Split View)
•

Aurical Aud

Clique para ver audiogramas separados de cada orelha.
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10 Ícones da barra de ferramentas no Módulo Audiometria

Item do menu

Assistente de Mascaramento (Masking

Ícone

Descrição
Ativar ou desativar o Assistente de mascaramento

Assistant)

O Assistente de mascaramento faz um limiar sem mascaramento piscar
repetidamente se o mascaramento for recomendável.

Frequências
Padrão/Todas/Altas

O gráfico exibe até 20.000 Hz. Aurical Aud apresenta estímulos até
12.500 Hz.

(Standard / All / High
frequencies)

•

Clique para escolher ver:

Frequências Padrão (Standard Frequencies)
Exibe o audiograma de 125 a 8000 Hz.

Todas as Frequências (All Frequencies)
Exibe o audiograma de 125 Hz a 20.000 Hz.

Frequências altas (High Frequencies)
Exibe o audiograma de 8000 Hz a 20.000 Hz.

Novo Audiograma
(New Audiogram)

Frequência da resolução (Frequency
Resolution)

Selecione novo audiograma. Você será solicitado a salvar ou cancelar os
dados atuais.
As opções para a frequência da resolução são oitavas de 1/6, 1/12, 1/24
e 1/48, bem como de 1 Hz. Selecione as diferentes resoluções de estímulo de tom a partir da barra de ferramentas ou de Ferramentas >
Opções > Audiometria > Geral (Tools > Options > Audiometry > General).
Você pode armazenar até 24 pontos para cada curva audiométrica. Será
perguntado se você deseja tentar armazenar mais do que o número
máximo de pontos.

Monitoramento
(Monitoring)

Forward)

Permite comunicar com o paciente na cabine acústica. Isso exibirá a
caixa de diálogo Falar Adiante (Talk Forward), onde você pode controlar
a sensibilidade do microfone para falar adiante e o nível de saída em dB
NA para o paciente.

Selecione a Orientação (Select Ori-

Clique para selecionar a perspectiva dos ouvidos do paciente conforme
apresentadas na tela para visualização de gráfico e tabela.

entation)

Você também pode selecionar o local e o controle de estímulo.

Falar Adiante (Talk

12

Habilita ou desabilita o alto-falante do monitor para monitorar estímulos
apresentados ao paciente a partir do canal Estímulo (Stimulus) ou Mascarar (Masking).

Aurical Aud
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Posicionamento adequado do transdutor
Fones de ouvido
1. Afrouxe o arco e coloque os lados direito e esquerdo dos fones de ouvido simultaneamente .

Nota • Se os fones de ouvido não forem colocados corretamente existe o risco de provocar colabamento do canal
auditivo, o que resultaria em limiares elevados.

2. Aponte o centro dos fones de ouvido em direção aos canais auditivos do paciente e coloque-os delicadamente sobre
as orelhas.
3. Aperte o arco enquanto segura os fones de ouvido no lugar com os polegares.
4. Examine a colocação dos fones de ouvido para assegurar que estão no mesmo nível e posicionados corretamente.

Fones de inserção
1. Selecione a maior ponta de espuma que encaixar no ouvido do paciente.
Se a extremidade auricular for muito pequena, o som vazará e seu nível não será preciso no tímpano.
Os fones de inserção apresentam atenuação maior entre os ouvidos, principalmente em baixas frequências; isso reduz
a necessidade de mascaramento.
2. É melhor prender os transdutores dos fones de inserção atrás da criança ou atrás da sua roupa e, em seguida, encaixar
a ponta nos ouvidos da criança.

Condutor do Osso

Nota • Para limiares ósseos sem máscara, você pode armazenar dados binaurais:

Se houver uma diferença de 10 dB ou mais entre o limite de condução do osso e o limite de condução de ar no
mesmo ouvido, o mascaramento é necessário. O Assistente de Mascaramento pode ajudá-lo a determinar quais limites precisam ser mascarados.
Se o LRV do ouvido testado e o PTA de condução do osso no ouvido não testado divergirem em 45 dB ou mais, o mascaramento é necessário.

Colocação na mastoide
1. Afaste o cabelo que estiver cobrindo a mastoide e coloque a parte redonda plana do condutor do osso bem firme na
parte mais ossuda da mastoide, sem qualquer parte do transdutor tocando a orelha externa.
2. Certifique-se de que o condutor do osso está justo na mastoide, mas confortável.
3. Se o mascaramento for feito com fones de ouvido, posicione a outra extremidade da faixa para cabeça do condutor do
osso na têmpora do paciente, no lado oposto da cabeça, de modo que as faixas dos fones de ouvido e do condutor do
osso fiquem ajustadas na cabeça do paciente.

Aurical Aud
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Posicionamento do Alto-falante
O ambiente em que a audiometria do campo sonoro é realizado pode afetar o campo sonoro próximo ao paciente.
O desempenho dos alto-falantes para Aurical Aud foi testado por Natus sob condições de campo livre em uma grande
câmara anecoica. O nível da pressão sonora, a resposta de frequência e a distorção foram medidos por um microfone posicionado a 1m da frente do alto-falante.
Quando os alto-falantes são instalados em outro tipo de ambiente, as características do campo sonoro resultantes devem
ser avaliadas por pessoal qualificado.
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O Assistente de Mascaramento
Se o Assistente de Mascaramento estiver habilitado, ele verificará todo o tempo as frequências que podem
precisar de teste com mascaramento. Isso também se aplica a audiogramas antigos importados do NOAH ou
XML, desde que um transdutor aceito seja armazenado nos dados.
O Assistente de Mascaramento é uma ferramenta fornecida para auxiliá-lo com a indicação de que pode haver frequências
onde o teste com mascaramento1 é recomendado.
•

O símbolo do audiograma piscará nas frequências específicas onde o mascaramento contralateral pode ser recomendado.2.

•

Os critérios de mascaramento são configuráveis, de
modo que você possa defini-los para que coincidam
com suas recomendações locais para mascaramento.
Você pode, por exemplo, escolher critérios específicos
da frequência, que aumentam a eficiência de seu trabalho, ou o tradicional critério "um nível para todos".
Selecione Ferramentas > Assistente de
configuração > Audiometria (Tools > Configuration
Wizard > Audiometry) - Configurar... (Configure...) >
Assistente de Mascaramento (Masking Assistant) para
definir os critérios de mascaramento.

Todos os sinais de mascaramento são calibrados no mascaramento efetivo.

1(Katz, J., Lezynski, J. (2002). Clinical Masking. In J. Katz, ed., Handbook of Clinical Audiology, Williams and Wilkins, Baltimore.)
2Based on criteria described in Clinical Masking, Essentials of Audiology, Stanley A. Gelfand, Thieme 1997, and Mea-

surement of Pure Tone Hearing Thresholds, Audiologists’ Desk Reference - Vol 1, James W. Hall III, H. Gustav Mueller
III, Singular Publishing Group 1997. and Munro K.J., Agnew N. A comparison of inter-aural attenuation with the Etymotic ER-3A insert earphone and the Telephonics TDH-39 supra-aural earphone. Br J Audiol 1999; 33: 259-262.
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Como funciona o Assistente de Mascaramento?
Terminologia
AC

Ouvido de teste AC

ACc

AC contra

BC

BC

BCc

BC contra

Min IA

Atenuação interaural mínima.

Quando o mascaramento é necessário?
O mascaramento é recomendado quando as seguintes condições são atingidas:
AC

AC > ACc + Min IA ou AC > BCc + Min IA

BC

BC < AC - x* dB

Apenas limites armazenados medidos sem máscara são verificados. Níveis que não evocam uma resposta são excluídos da
verificação. Isso significa que assim que o limite mascarado tenha sido armazenado, as luzes não piscam mais para aquela frequência.
* denota critério de espaçamento Ar/Osso configurável (Ferramentas > Assistente de configuração > Audiometria
(Tools > Configuration Wizard > Audiometry) - Configurar... > Assistente de Mascaramento (Configure... > Masking Assistant)).

Min IA é específico à frequência
Essas são as tabelas Min IA para TDH-39 e Insertos Natus usados no Assistente de Mascaramento 1.

Min IA (fone supra-aural: TDH-39), específico da frequência
Hz

dB

125

35

Katz & Lezynski, (2002)

250

48

Munro & Agnew, BJA (1999)

500

44

Munro & Agnew, BJA (1999)

750

40

N/D - seguir abordagem tradicional

1000

48

Munro & Agnew, BJA (1999)

1500

40

N/D - seguir abordagem tradicional

2000

44

Munro & Agnew, BJA (1999)

1Katz, J., Lezynski, J. (2002). Clinical Masking. In J. Katz, ed., Handbook of Clinical Audiology, Williams and Wilkins, Baltimore. Munro, K.J., Agnew, N. A comparison of inter-aural attenuation with the Etymotic ER-3A insert earphone and
the Telephonics TDH-39 supra-aural earphone. Br J Audiol 1999; 33: 259-262. Hall, JW., MUELLER, HG. (1997). The audiologists’ desk reference, Volume I., Singular Publishing Group, San Diego.
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13 Realizando uma audiometria de tom

Hz

dB

3000

56

Hall J.W. III & Mueller G.H. III / Munro & Agnew, BJA (1999)

4000

50

Katz J / Munro & Agnew, BJA (1999)

6000

44

Hall J.W. III & Mueller G.H. III / Munro & Agnew, BJA (1999)

8000

42

Katz J / Munro & Agnew, BJA (1999)

Fone de inserção Min IA

13

Hz

dB

125

60

N/D - valor tradicional

250

72

Munro & Agnew, BJA (1999)

500

64

Munro & Agnew, BJA (1999)

750

60

N/D - valor tradicional

1000

58

Munro & Agnew, BJA (1999)

1500

60

N/D - valor tradicional

2000

56

Munro & Agnew, BJA (1999)

3000

58

Munro & Agnew, BJA (1999)

4000

72

Munro & Agnew, BJA (1999)

6000

54

Munro & Agnew, BJA (1999)

8000

62

Munro & Agnew, BJA (1999)

Realizando uma audiometria de tom
A. Painel de Seleção Rápida
B. Painel de Opções de Teste
C. Painel Monitor/Nível

Sempre que os botões de teste e outras funções forem usados, você pode usar as teclas correspondentes do teclado ou os
controles na tela localizados no topo da tela ou no Painel de Controle à esquerda.
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Para exemplos detalhados de testes audiométricos, consulte o Aurical Aud Manual de referência.
1. Selecione a tela Tom (Tone) no módulo de Audiometria do Otosuite.
2. Prepare o paciente Se você desejar instruir o paciente após ter posicionado os transdutores em sua cabeça, use o
botão Falar Adiante (Talk Forward). Você pode falar com o paciente para ajustar seus níveis de comunicação quando o
Falar Adiante (Talk Forward) estiver ativo.
3. No Painel de Controle, selecione as condições de teste para ouvido, transdutor, sem máscara/mascarado e tipo de
teste.
4. Selecione a frequência de teste com os botões de seta Direita/Esquerda (ou no teclado).
5. Selecione o nível de estímulo com os botões de seta Para Cima/Para Baixo (ou no teclado).
6. Apresente o estímulo de tom com o botão Presente (Present) ou a barra de espaço no teclado.
7. Use o botão Armazenar (Store) (a tecla S do teclado) para armazenar o ponto de dados e seguir para a próxima frequência.
8. Repita as etapas 4 a 7 até que todas as medições de que você precisa tenham sido finalizadas. Se necessário, você testou:
–

Ambos os ouvidos

–

Condução de ar

–

Condução do osso

–

Mascaramento do botão (Máscara (Mask) ou M no teclado

–

Limiar do audiograma, MCL (MCL) e UCL (UCL)

9. Salve o audiograma.

Nota • Ruído branco pode ser selecionado para mascarar tons puros. O sinal de ruído branco é calibrado para o mascaramento eficaz de tom puro, isto é, o nível de pressão do som de ruído branco varia com a frequência de tom puro.
Se você desejar obter um certo nível de ruído branco medido em dB NPS, você pode usar a Tabela de Conversão 2
para determinar a configuração apropriada do atenuador. Vide Aurical Aud ► 22
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Realizando uma audiometria da fala
A. Painel de Seleção Rápida
B. Painel de Opções de Teste
C. Painel Monitor/Nível

Sempre que os botões de teste e outras funções forem usados, você pode usar as teclas correspondentes do teclado ou os
controles na tela localizados no topo da tela ou no Painel de Controle à esquerda.
Para exemplos detalhados de testes audiométricos, consulte o Aurical Aud Manual de referência.
1. Selecione a tela Fala (Speech) no módulo de Audiometria do Otosuite.
2. Se necessário, clique no ícone Pontuação e reprodução (Scoring and Playing) para definir uma pontuação dos fonemas ou palavras.
3. Prepare o paciente Se você desejar instruir o paciente após ter posicionado os transdutores em sua cabeça, você pode
usar o botão Falar Adiante (Talk Forward). Você pode falar com o paciente para ajustar os níveis de comunicação do
paciente quando o Falar Adiante (Talk Forward) estiver ativo.
4. No Painel de Controle, selecione as condições de teste para ouvido, transdutor, sem máscara/mascarado e tipo de
teste.
5. Selecione o nível de estímulo com os botões de seta Para Cima/Para Baixo (ou no teclado).
6. Selecione os sinais de entrada de fala.
Você pode escolher a entrada do microfone ou a fonte de entrada gravada. Combinar Fonte A (Source A) e Fonte B
(Source B) gravadas como fontes Entrada (Input) na seção Opções de Teste (Test Options) do Painel de Controle (Control Panel) irá substituir o mascaramento da fala no audiômetro por uma entrada gravada.
7. Selecione sua entrada da fala no menu ao clicar com o botão direito no painel de controle.
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–

CD Int. (Int. CD) (material em CD no drive CD/DVD)

–

() (Arquivos de som regular ou Material da Fala Otosuite integrados)

–

Entrada de Linha (Line In) (entrada analógica de reprodutores de som externos, por exemplo CD, MD, MP3 ou
gravadores cassete conectados ao audiômetro por meio da entrada Entrada de Linha (Line In)).
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Nota • Se um dispositivo de reprodução externo for usado para gerar estímulos de fala por meio da entrada de
linha, deve-se tomar cuidado para garantir que o reprodutor tenha uma resposta de frequência plana no alcance
de 125 a 6300 Hz. O desvio máximo permitido a partir do nível de resposta média é +/-1 dB; o nível médio de resposta deve ser medido no alcance de 250 a 4000 Hz.
O microfone do fone de ouvido deve ser colocado logo abaixo da boca do operador.
Se um dispositivo de reprodução externo for usado para gerar estímulos de fala por meio da entrada de linha do
Aurical Aud, apenas um reprodutor de CD de alta qualidade ou dispositivo semelhante deve ser usado; gravações
em fita podem não fornecer uma razão sinal-ruído suficiente. Preferivelmente, o dispositivo externo deve oferecer
sua saída por meio de um conector de saída de linha de nível fixo. O ganho de entrada no Aurical Aud deve ser
ajustado para obter uma leitura 0 dBVU quando o sinal de calibração é executado por um dispositivo externo.

8. Você pode encontrar arquivos de material da fala na lista suspensa do Seleção de arquivo/faixa/lista (File/track/list
selection).

Nota • Você deve usar apenas materiais da fala com uma relação declarada entre o nível do sinal de fala e o
sinal de calibração.
Os materiais da fala fornecidos em CD ou em outras mídias normalmente são acompanhados por uma descrição
de tal relação. Você deve seguir as instruções fornecidas com os materiais da fala, usando o medidor de UV no
Otosuite para o ajuste do ganho de entrada
Se você estiver usando materiais da fala internos, fornecidos com Otosuite, os níveis da fala foram ajustados de
acordo com as instruções do material da fala original.

Nota • Os sinais de fala são calibrados em dB NA .

Se você estiver usando uma lista de palavras integradas, a lista de palavras é exibida na
tela.
9. Exiba as listas de palavras com o botão Reproduzir (Play).
10. Use os botões Correto (Correct) (+) e Incorreto (Incorrect) (-) ou clique diretamente na
tecla da palavra para pontuar.
11. Armazene os dados atuais como resultado, clicando em Armazenar (Store) no campo
destacado ou pressionando (S (S)) no teclado.
12. Repita até que todas as medições de que você precisa tenham sido completadas.

Aurical Aud
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Dosímetro
Um dosímetro embutido no Aurical Aud. Se você estiver usando fala ao vivo, ela funcionará no plano de fundo como precaução de segurança. O sistema monitora o nível do som versus a duração da exposição(1).
Se o paciente for exposto a níveis excessivos de ruído durante a sessão, o sistema irá interromper o sinal e exibir um alerta.
(1)Noise Exposure: Explanation of OSHA and NIOSH Safe.Exposure Limits and the Importance of Noise Dosimetry by Patricia
A. Niquette, AuD, Etymotic Research Inc.
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Manutenção
OAurical Aud requer manutenção regular para continuar operando conforme projetado. Isso inclui inspeção visual, limpeza
e calibração. Se o equipamento mostrar sinais de dano ou degradação do material, não use o dispositivo e entre em contato com seu fornecedor.

Aviso • Não desmontar sob quaisquer circunstâncias Aurical Aud. Entre em contato com o fornecedor. As peças
internas Aurical Aud somente devem ser verificadas ou reparadas por pessoal autorizado.

15.1

Serviço
Atenção • Por motivos de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos devem ser feitos apenas pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso
de defeitos, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com defeito.

15.2

Limpeza
Aviso • Limpe o dispositivo e os acessórios de acordo com as seguintes instruções.

O dispositivo
•

Remova a poeira com uma escova macia.

•

Para limpar, use um pano macio e levemente umedecido com uma pequena quantidade de detergente suave.

Aviso • Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.
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Acessórios
•

Fones de ouvido e condutores do osso
Use uma solução de base não alcoólica (por exemplo, Audiowipe) para limpar os fones de ouvido e o condutor do osso
entre pacientes.

•

Extremidades auriculares para Fones de inserção
As extremidades auriculares são de uso único e devem ser descartadas após o uso.

Eliminação
Não existem requisitos especiais para o descarte de extremidade auricular, ou seja, pode ser descartada de acordo com as
regulamentações locais.

15.3

Calibração
Calibração anual
O audiômetro, os fones de ouvido, condutores do osso e o alto-falante do campo sonoro devem ser calibrados uma vez por
ano pelo departamento de serviço autorizado.

Calibração remota
Você pode encomendar um transdutor e obter os dados de calibração instalados por meio do suporte remoto. Os dados de
calibração estão incluídos em seu pacote com um cartão de memória USB (ou fornecidos pelo suporte técnico durante a
instalação).
Para importar dados de calibração:
1. Conecte o novo transdutor ao seu audiômetro.
2. Conecte o audiômetro ao seu Otosuite PC.
3. Insira o cartão de memória USB em uma entrada vazia em seu PC.
4. Ligue para sua equipe de suporte técnico Natus. Eles usarão o aplicativo TeamViewer para garantir a instalação remota
correta dos novos dados de calibração em seu sistema.
O TeamViewer está localizado em Ajuda (Help) > Suporte remoto (Remote support).
O técnico instala os dados de calibração por meio da função do menu Ferramentas (Tools) > Serviço do audiômetro
(Audiometer service). Os dados são protegidos por senha.
5. Quando a instalação for finalizada, seguro o novo transdutor a uma distância audível e realize cuidadosamente um teste
de audição.
O propósito da verificação é garantir que o transdutor está funcionando corretamente (sem níveis do som errados ou excessivos), e não verificar a calibração exata.

Nota • Observe que a calibração deve ser realizada somente nos transdutores fornecidos. Para usar qualquer outro
transdutor para testes do dispositivo, entre em contato com o distribuidor local primeiro.

Aurical Aud

21

16 Outras referências

16

Outras referências
Para obter mais informações, consulte a Ajuda online em Otosuite, que contém informações de referência detalhadas
sobre Aurical Aud e os módulos Otosuite.
Para Otosuite obter instruções de instalação, consulte o Otosuite Guia de Instalação, no meio de instalação do Otosuite.
Para obter informações sobre a Solução de Problemas, consulte Aurical Aud Manual de referência.
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Especificações técnicas

17.1

Aurical Aud
Identificação de tipo
Aurical Aud é tipo 1081 de Natus Medical Denmark ApS.

Canais
Aurical Aud é um audiômetro de dois canais.

faixa de frequências

22

Fones de inserção:

125 - 8000 Hz

Fones de ouvido TDH39:

125 - 12500 Hz

Fones de ouvido HDA 300:

125 - 12500 Hz

Fones de ouvido ME-70:

125 - 12500 Hz

Fone de ouvido HOLMCO:

125 - 12500 Hz

Condutor do osso (BC):

250 - 8000 Hz

SF:

125 - 12500 Hz

Precisão:

< 0,03%.

Estímulo de ruído FRESH:

Disponível em toda a faixa de frequências dentro da faixa especificada do transdutor (para SF 125 - 12.500 Hz). Precisão 0,3%

Máscara de Ruído de Banda Estreita:

Disponível para cada frequência de estímulo.

Frequência da resolução:

125 a 12500 Hz em frequências padrão

Aurical Aud
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Tipos de estímulos
•

Tom

•

Warble

•

Tom pulsante

•

Warble pulsante

•

Ruído FRESH

Ruído de avaliação de audição em frequência específica.
Consiste em faixas de ruído, com largura de filtro específica da frequência.
O ruído FRESH é filtrado para obter inclinações muito íngremes fora da banda
de passagem.

Tipos de máscara
•

•

•

ruído de banda estreita
–

AC e BC

–

SF

Correlacionado
Correlacionado

Ruído de fala ponderado
–

AC e BC

–

SF

Correlacionado
Correlacionado

Ruído Branco (Ruído de banda larga)
–

AC e BC

–

SF

Correlacionado
Correlacionado

Ruído branco para mascaramento de Tom Puro.
Conversão entre "nível de mascaramento efetivo" e nível de pressão de som
O nível de ruído branco usado para o mascaramento de tons puros é indicado em dB de "nível de mascaramento eficaz"
em Otosuite. Isso significa que o nível de pressão do som da energia contida em uma faixa de terceira oitava ao redor da
frequência de tom puro apresentada equivalerá à configuração do atenuador, mais o RETSPL na frequência de tom puro,
mais o fator de correção de ruído de ISO 389-4:1994, Tabela 1.
As seguintes tabelas podem ser usadas para calcular o nível de pressão do som real do sinal de ruído branco para uma dada
configuração do atenuador (Tabela 1) ou para selecionar as configurações do atenuador necessárias para obter um nível
específico em dB NPS (Tabela 2).
Nota: Já que o nível de pressão do som do sinal de ruído branco será bastante alto, mesmo para ajustes moderados do atenuador, um sinal de alerta será exibido em Otosuite para níveis superiores a 100 dB NA.
Tabela 1 - Desvio do Nível de Mascaramento Eficaz para o Nível de Pressão do Som
Frequência (Hz)

Desvio (dB)

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10.000

11.200

12.500

N/D*

53

37

32

31

29

30

29

27

31

27

26

26

25

25

Esta tabela indica o número ("Desvio") ao nível de mascaramento exibido a fim de calcular o nível de pressão do som em
dB NPS.
* O ruído de mascaramento não está disponível em 125 Hz

Aurical Aud
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Tabela 2 - Os ajustes do Atenuador são necessários para obter um nível de ruído branco de 80 dB NPS
Frequência (Hz)

Ajuste do atenuador

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10.000

11.200

12.500

N/D*

27

43

48

49

51

50

51

53

49

53

54

54

55

55

para obter 80 dB NPS

Esta tabela indica os ajustes do atenuador necessários para obter um nível de pressão sonora superior a 80 dB NPS nas frequências indicadas.

Modulação do estímulo
FM (Warble):

SISI:

Taxa de modulação ajustável e profundidade
•

Taxa de modulação: 1-20 Hz (predefinido é: 5 Hz).

•

Profundidade de modulação: 1-25% da frequência de centro (padrão: 5%).

Incrementos de 5, 2, 1 dB

Precisão do nível do som
Alcance do nível inteiro (AC):

125 a 5000 Hz: ±3 dB, 5000 a 12500 Hz: ±5 dB

Alcance do nível inteiro (BC):

250 a 5000 Hz: ±4 dB, 5000 a 8000 Hz: ±5 dB

As condições de referência da especificação da resposta de frequência e do segundo nível de pressão dependem do tipo
de audiômetro. Aurical Aud pode ser calibrado como audiômetro de fala "corrigido" (Tipo AE) ou "não corrigido" (Tipo A):

Calibração do Tipo AE:
•

O segundo nível de pressão de saída e a resposta de frequência são especificados em termos de nível de pressão de
som equivalente de campo livre.

•

A saída do alto-falante é especificada como medida em condições de campo livre, a 1 m de distância e no eixo do altofalante.

•

A saída do condutor do osso não é corrigida para obter um nível de força de som equivalente a campo livre; saída não
corrigida é produzida (veja a seguir em "Tipo A").

•

A calibração dos sinais de fala é realizada usando um tom puro de 1 kHz (fones de ouvido) ou um tom do Warble de 1
kHz (alto-falantes) .

Calibração do Tipo A:
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•

O segundo nível de pressão de saída e a resposta de frequência são especificados em termos de nível de acoplador.
Veja na tabela a seguir o acoplador/simulador auricular usado.

•

A saída do alto-falante é especificada como medida em condições de campo livre, a 1 m de distância e no eixo do altofalante.

•

A saída do condutor do osso não é corrigida para obter um nível de força de som equivalente a campo livre; Saída não
corrigida medida por um mastoide artificial (IEC 60318-6) é produzida

•

A calibração dos sinais de fala é realizada usando um tom puro de 1 kHz (fones de ouvido) ou um tom do Warble de 1
kHz (alto-falantes) .

Aurical Aud
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Tipo de transdutor

Acoplador/simulador auricular

Fone de ouvido supra-aural

IEC 60318-3

HDA300

IEC 60318-1

Inserir fones de ouvido

IEC 60318-5

Atenuador
Resolução de etapa de dB 1 ou 5 no alcance inteiro.

Alcance em NA
Os níveis máximos de saída de Aurical Aud dependem da sensibilidade real dos transdutores individuais e serão ligeiramente diferentes para cada unidade. No entanto, os requisitos mínimos das normas IEC 60645-1:2007 e ANSI 63.6:2004
são atendidos em todas as unidades.
Eles são especificados a seguir.

Frequências e níveis mínimos de saída (dB NA )
Frequência

supra-aural

Circum-aural

Fone de inserção

Condutor do osso

125

60

60

60

N/D

250

80

80

80

45

500

110

110

110

60

1000

110

110

110

70

1500

110

110

110

70

2000

110

110

110

70

3000

110

110

110

70

4000

110

110

110

60

6000

100

100

100

N/D

8000

90

90

90

N/D

Distorção de sinais ocorre em níveis de estímulo mais altos. Aurical Aud atende às normas IEC e ANSI com relação à distorção máxima A seguinte especificação IEC 60645-1:2017 se aplica:

Aurical Aud
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Especificação de níveis de distorção permitidos para som em suspensão no ar (nível de teste e distorção)
Frequência (Hz)

Nível de teste para
Fone de ouvido supraaural
(dBNA)

Nível de teste para fones
de ouvido de inserção e circum-aural
(dBNA)

THD permitido
(%)

125-250

75

65

2,5

315-400

90

80

2,5

500-5000

110

100

2,5

Especificação de níveis de distorção permitidos para som conduzido pelo ósseo (nível de teste e distorção)
Frequência (Hz)

Nível de teste para
vibração óssea
(dBNA)

THD permitido
(%)

250-400

20

5,5

500-800

50

5,5

1000-4000

60

5,5

Em níveis de saída mais altos que os especificados nas tabelas anteriores, os transdutores irão produzir níveis de distorção
mais altos. A distorção é gerada quase exclusivamente pelos transdutores, pois o audiômetro mesmo produz distorção insignificante. Com base no extenso conhecimento que existe com relação aos transdutores padrão, os fonoaudiólogos deverão
determinar se níveis mais altos que os especificados acima podem ser usados em um teste específico.

Distorção harmônica total
Condução de ar (AC) < 2,5%
Condução do osso (BC) < 5%

Transdutores selecionáveis1
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AC:

Fones de ouvido TDH 392, fones de ouvido ME-70, fones de ouvido HOLMCO,
fones de ouvido HDA 300 e Fones de inserção

BC:

Condutor do osso (Mastoide)

SF:

•

Alto-falante de campo sonoro passivo usando o amplificador integrado, ou

•

Amplificador externo usando a saída de linha
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Opções do transdutor dependendo de como o Aurical Aud for solicitado e estiver calibrado.
1. Todas as faixas para cabeça fornecidas com transdutores estão em conformidade com a série ISO 389 para aquele
modelo de transdutor a não ser que esteja especificado em contrário.
2. O fone de ouvido TDH-39 pode ser fornecido com duas diferentes faixas para cabeça, HB7 e HB8:
- Para crânios de adultos ou com tamanhos acima do normal, será aplicado HB8 (HB8 está em conformidade com a ISO
389-1).
- Para crianças e crânios de tamanho menores do que o normal, HB7 será aplicada (HB7 permite uma maior força necessária para acomodar um crânio de tamanho menor).
Para testes audiométricos fora das salas de teste com redução de ruído, a Natus recomenda usar fones de ouvido com
recurso de redução de ruído passiva. Para os modelos de fones de ouvido aplicáveis, a redução é especificada na tabela a
seguir.
Valores de redução de som para fones de ouvido
Frequência

Aurical Aud

Redução
EAR 3A

HDA300

(Hz)

TDH39 com
Almofada MX41/AR
(dB)

(dB)

(dB)

63

-

-

12,5

125

3

33

12,5

160

4

34

-

200

5

35

-

250

5

36

12,7

315

5

37

-

400

6

37

-

500

7

38

9,4

630

9

37

-

750

-

-

-

800

11

37

-

1000

15

37

12,8

1250

18

35

-

1500

-

-

-

1600

21

34

-

2000

26

33

15,1

2500

28

35

-

27
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Valores de redução de som para fones de ouvido
3000

-

-

-

3150

31

37

-

4000

32

40

28,8

5000

29

41

-

6000

-

-

-

6300

26

42

-

8000

24

43

26,2

Dados obtidos da folha de dados do fabricante.

Saídas
AC:

2 x 2 plugues mono, 6,3 mm (1/4 polegada)

BC:

1 x plugue mono, 6,3 mm (1/4 polegada)

Saída de potência SF:

3 x terminais,
3 x 40 W pico, 8 Ω carga

Saída de linha SF:

2 x 1,6 Vrms,

Entradas externas
Entrada de linha analógica/CD:

0,2 a 2,0 Vrms, 10 kΩ, 1 conector estéreo 3,5 mm (1/8 polegada)

Microfone de Dar resposta:

•

Microfone Electret

•

Tensão de entrada: 0,002 a 0,02 Vrms

•

Resistência de entrada: 2,21 kΩ.

•

Plugue 3,5 mm (1/8 polegada)

Hub USB 2.0:

•

com 3 portas USB energizadas

fonte de alimentação 24 V CC:

•

alimentação CC, 2,5 mm

Apresentação de estímulo
Normal:

O sinal é apresentado quando o botão Apresentação de estímulo é ativado.

Ligado contínuo:

O sinal é interrompido quando o botão Apresentação de estímulo é ativado.

Pulso:

O sinal é pulsante.

Duração do pulso:

200 ms ligado e 200 ms desligado configurável

Condutor do osso
Saída do condutor do osso
O nível máximo de saída de fala do condutor do osso depende da sensibilidade real do vibrador. A saída máxima real, portanto é determinada no momento da calibração. O nível de saída máxima real pode ser determinado pelo operador
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simplesmente aumentando o nível de saída até o ajuste do atenuador não aumentar mais.
Além disso, Aurical Aud inclui um recurso que permite ao operador selecionar o nível de saída máximo de um condutor do
osso. Usando esse recurso, a saída máxima pode ser ajustada para mais baixo que o nível de saída disponível fisicamente
(opção de instalação).
Como o nível de saída máximo disponível irá resultar em distorção significativa do condutor do osso, a especificação a
seguir limita o nível de saída de fala a 60 dB NA. Os níveis de distorção típicos (valores medianos de uma amostra do condutor do osso) são indicados na tabela a seguir.
Distorção harmônica total (THD), %
Nível de audição de fala (dBHL) ->

60

50

40

30

-

-

-

-

250

34,7

13,7

4,4

2,2

500

3,7

1

0,3

0,2

1000

2,6

0,9

0,3

0,3

Frequência abaixo (Hz)

resposta de frequência
Frequência
(Hz)

Nível de resposta nominal
(dB re. nível de 1kHz)

Tolerância
(dB)

250

-1,5

±4

500

6,5

±4

750

1,0

±4

1000

0,0

0

1500

1,5

±4

2000

-6,5

±4

3000

-15,5

±4

4000

-11,0

±6

Acessórios do operador
Fone de ouvido do monitor do operador: •
Microfone do operador (computador de
mesa ou boom):

Aurical Aud

40 mW 16 Ω

•

plugue estéreo 3,5 mm (1/8 polegada)

•

Microfone Electret

•

Tensão de entrada: 0,002 a 0,02 Vrms,

•

Resistência de entrada: 2,21 kΩ.

•

Plugue 3,5 mm (1/8 polegada)
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Interface USB
Tipo de conector:

USB Tipo B (unidade Aud), USB Tipo A (PC)

Interface:

USB 1.1 (compatível com USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 por
www.USB.org)

Transporte e armazenamento
Temperatura:

-30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)

Umidade do ar:

10% a 90%, sem condensação

Pressão de ar

50 kPa a 106 kPa

Ambiente de funcionamento
Modo de funcionamento:

Contínuo

Temperatura:

+15 °C a +35 °C (59 °F a 95 °F)

Umidade do ar:

20% a 90%, sem condensação

Pressão de ar

70 kPa a 106 kPa.

(Operação em temperaturas abaixo de -20°C (-4°F) ou acima de +60°C (140°F) pode causar danos permanentes.)

Nota • Recalibre o dispositivo, se usado em baixa pressão de ar.

Tempo de aquecimento
< 5 min.

Nota • Deve ser aumentado se o Aurical Aud tiver sido armazenado em ambiente frio.

Eliminação
Aurical Aud e acessórios relevantes podem ser descartados como resíduos eletrônicos normais, de acordo com REEE e as
regulamentações locais. Consulte as instruções de descarte descritas neste manual.

Dimensões
Aurical Aud:
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Peso
Aurical Aud com Hi-Pro 2:

Aprox. 0,85 kg, (1,875 lb)

Aurical Aud sem Hi-Pro 2:

Aprox. 0,65 kg, (1,433 lb)

Fonte de alimentação
Fonte de alimentação externa, tipo:
MeanWell MES50A-6P1J, 50 W

Saída: 24 V, 2,08 A; Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 - 0,8 A

Power consumption (Consumo de energia)

< 60 VA

Cabos da rede elétrica
8-71-240

CABO DE ENERGIA, COM PLUGUE SCHUKO

8-71-290

CABO DE REDE ELÉTRICA, H05VV, PLUGUE DK

8-71-80200

CABO DE REDE ELÉTRICA, H05VV, PLUGUE UK

8-71-82700

CABO DE ENERGIA AUSTRÁLIA

8-71-86400

CABO DE ENERGIA CHINA

7-08-027

CABO DE REDE ELÉTRICA, H05VV, PLUGUE CH

7-08-017

CABO DE ENERGIA, SJ, PLUGUE US HOSP.

Desempenho essencial
Aurical Aud não tem desempenho essencial.

Normas
Audiômetro:

IEC 60645-1:2017, Tipo 2; ANSI S3.6:2004

Segurança do Paciente:

IEC 60601-1:2005/A1: 2012 (Edição 3.1), Classe 1, Tipo B e IEC 60601-1 (2ª Edição)
UL 60601-1; CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014

EMC:

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

17.2

Hi-Pro 2 (interno)
Portas para aparelhos auditivos
1 tomada mini DIN de 6 pinos:

Para conectar aparelhos auditivos programáveis

Segurança:

IEC 60601-1:2005/A1:2012 (Edição 3.1)
IEC 60601-1 (2ª Edição) Classe 1, Tipo BF.

EMC:

IEC 60601-1-2:2014,EN 60601-1-2:2015, e IEC 60601-1-2 (2ª Edição)
IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007

Aurical Aud
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17.3

Unidade de alto-falante AURICAL
Interfaces
Saída porta USB, tipo A

Principalmente para dongle Bluetooth USB

Entrada porta USB, tipo B

Conexão USB do PC

24 V CC em

alimentação CC, 2,5 mm

Rendimento de 24 V CC

alimentação CC, 2,5 mm

Entrada do alto-falante

Fone RCA otimizado para alto-falante de 8 Ω

Dimensões
Alto-falante:

Aprox. 375 x 285 x 145 mm (14,8 x 11,2 x 5,7 polegadas)

Peso
Alto-falante:

Aprox. 1,5 kg (3,3 lb)

Transporte e armazenamento
Temperatura:

-30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)

Umidade do ar:

10% a 90%, sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1060 hPa

Ambiente de funcionamento
Modo de funcionamento:

Contínuo

Temperatura:

+15 °C a +35 °C (59 °F a 95 °F)

Umidade do ar:

30% a 90%, sem condensação

Pressão de ar

980 hPa a 1040 hPa.

(Operação em temperaturas abaixo de -20°C (-4°F) ou acima de +60°C (140°F) pode causar danos permanentes.)

17.4

Acessórios
Os acessórios convencionais e os acessórios opcionais podem variar conforme o país - consulte o distribuidor local.
Aurical AudAcessórios

Grupo/Família
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Número da peça

Detalhes do acessório

Fone de ouvido

8-75-780

Fone de ouvido HB-7 (12 kHz) combinado com
fones TDH39 (conector)

Fone de ouvido

8-75-790

Fones de ouvido TDH 39 (faixa para cabeça: HB8)

Fone de ouvido

8-75-620

Fones de ouvido HOLMCO

Fone de ouvido

8-75-82600

Fone de ouvido HDA 300

Aurical Aud
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Grupo/Família

Número da peça

Detalhes do acessório

Fone de ouvido

8-75-260

Fone de ouvido ME70 (12 kHz) combinado com
fones TDH39 (conector)

Condutor do Osso

1-25-01200

BC-1-HEADBAND-MON/SW

Condutor do Osso

8-75-50000

1099, BC-1 OSSO COM FAIXA PARA CABEÇA

Condutor do Osso

8522252

Condutor do osso B71 com faixa para cabeça e
cabo

Respondente do paciente

8-31-200

Respondente do paciente (Preto)

Fone de inserção - Extremidade auricular

80A4820900

Extremidade auricular, Earlink 3A, padrão (bolsa
com 50 pçs)

Fone de inserção - Extremidade auricular

80A4821000

Extremidade auricular, Earlink 3B, pequena
(bolsa com 50 pçs)

Fone de inserção - Extremidade auricular

80A4821100

Extremidade auricular, Earlink 3C, jumbo (bolsa
com 24 pçs)

Fone de inserção

8-75-81200

FONE DE INSERÇÃO
,10OHM,CONECTOR,ESTÉREO

Tubo (fones de inserção)

8-68-32000

Tom EAR, Niples de tubo

Alto-falante

8-62-45200

ALTO-FALANTE

Software

8-49-88000

OTOsuite - QUASAR

Software

8-49-75800

1052 DVD Otosuite

Software

8-49-90600

1052 AB/Painel de controle OTOsuite Aud

Itens opcionais

Número da peça

Grupo/Família

Aurical Aud

Detalhes do acessório

Diversos

Tubo de som TO/TB

8-75-81702

Diversos

1081 Kit Adaptador Talk/Back

8-62-60900

Kit

Placa de montagem em parede

8-35-35900

Kit

1081 Estojo de transporte AURICAL

2-24-09600

Kit

1081 Kit de montagem Vesa

8-62-45700

Kit

Kit 1081, Braço Vesa, Montagem de Mesa

8-62-46500

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

Monitoramento do fone de ouvido

2-18-04200

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

Fone de ouvido, semifechado

2-18-04100

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

1066, FONE DE OUVIDO DO MONITOR

8-75-69003

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

CONJUNTO DE ALTO-FALANTES FF, C 115

8-02-450

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

Alto-falante de Campo Livre

8-03-690

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

Sistema de alto-falantes, 90 dB (pareado)

8-75-85500
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Número da peça

Grupo/Família

34

Detalhes do acessório

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

Sistema de alto-falantes, 90 dB (único)

8-75-85501

Fone de ouvido/Alto-falante/Microfone

Microfone para Falar Adiante

2-17-13000

Fonte de alimentação

Cabo de rede elétrica e fonte de alimentação

5-01-10700

Cabos

Cabo de alimentação, EUA (aprovado pela UL)

7-08-017

Cabos

Cabo de alimentação, China

8-71-86400

Cabos

Cabo de alimentação (Schuko)

8-71-240

Cabos

Cabo de alimentação, Suíça

7-08-027

Cabos

Cabo de alimentação, Dinamarca

8-71-290

Cabos

Cabo de alimentação, Reino Unido

8-71-80200

Cabos

Cabo de alimentação, Austrália

8-71-82700

Cabos

Cabo de alimentação, Classe 1 para o Brasil

8-71-90600

Cabos

1066 Cabo Multi (Mini conector, macho/fêmea)

8-71-86900

Cabos

1066 Cabo Multi (Mini conector, macho/macho)

8-71-86800

Cabos

1066 Cabo para fone de ouvido do operador (Mini conector)

8-71-87700

Cabos

Cabo USB, 0,5 metro

8-71-79101

Cabos

Cabo USB, tipo A-B, 1 metro

8-71-86500

Cabos

Cabo USB, 3 m com 2 ferrite

8-62-45900

Cabos

Plugue do Cabo (Conector/Phono)

8-70-900

Cabos

1081, CABO CC CURTO

8-71-89400

Cabos

1081, CABO CC LONGO

8-71-89401

Cabos

1081, FIO DE FONE CURTO

8-71-89500

Cabos

1071, FIO DE FONE LONGO

8-71-89501

Cabos

Cabos USB (para ACP) (2 m)

8-71-79200

Cabos

Cabo de alimentação, Reino Unido

8-71-80200

Cabos

Filtro de linha Aurical Aud

28600103

Licença de software

Licença básica do MOLM para audiômetro

8-69-45646

Licença de software

Licença do MOLM Matriz finlandesa

8-69-45647

Licença de software

2066 Licença de teste TEN

8-49-93200

Licença de software

2066 Licença da escala do volume

8-49-93400

Licença de software

Licença Monoposte FRAMATRIX

863411

Licença de software

Licença do NOAH System 4

8-49-90800

Licença de software

1052 Oldenburg

8-49-90800

Material da fala

1066 CD de material da fala, EUA

8-49-82400

Material da fala

1066 CD do material da fala, China

8-49-89200

Material da fala

1066 CD de material da fala, Reino Unido

8-49-88200
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Número da peça

Grupo/Família

Aurical Aud

Detalhes do acessório

Material da fala

1066 DVD do material da fala, Alemanha

8-49-88300

Material da fala

1066 DVD do material da fala, França

8-49-88400

Material da fala

1066 CD do material da fala, Espanha

8-49-88500

Material da fala

1066 DVD de material da fala, Itália

8-49-88600

Material da fala

1066 CD do material da fala, Austrália

8-49-89100

Material da fala

1066 DVD do material da fala, Suécia

8-49-89300

Material da fala

1066 CD de material da fala, Dinamarca

8-49-89400

Material da fala

1066 CD do material da fala, Noruega

8-49-89500

Material da fala

1066 CD do material da fala, Nova Zelândia

8-49-89600

Material da fala

1066 CD do material da fala, Países Baixos

8-49-89705

Material da fala

1066 CD Material Quicksin, EUA

8-49-91300

Material da fala

2066 CD de material da fala, Bélgica

8-49-94400

Material da fala

2066 CD de material da fala, Suíça

8-49-94500

Material da fala

2066 DVD de material da fala, França - Lafon et Fournier

8-49-95300

Material da fala

1066 Material da Fala com Mono-Syllable, Espanha

8-49-91800

Material da fala

1066 CD do material da fala, China TON

8-49-90400

Material da fala

1066 CD do material da fala, China 301

8-49-90500

Material da fala

Mainzer Sprachtest Nr 4

22600171

Material da fala

Oldenburger Messprogramm

22600901

Material da fala

Oldenburger Satztest

22600902

Material da fala

Oldenburger Kinder Satztest

22600903

Material da fala

Oldenburger Kinder Reimtest

22600904

Material da fala

Gottinger Satztest

22600905

Material da fala

Kateforiale Lautheitstest

22600906

Material da fala

Oldenburger Reimtest

22600907

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Inglês Americano

22600908

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Polonês

22600909

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Russo

22600910

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Espanhol

22600911

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Finlandês

22600912

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Turco

22600913

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Italiano

22600914

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Francês

22600915

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Hebraico

22600916

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Basler

22600917

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Dinamarquês, DANTALLE II

22600918

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Inglês do Reino Unido

22600919

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Finlandês Simplificado

22600920
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Número da peça

Grupo/Família

17.5

Detalhes do acessório

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Holandês

22600923

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Norueguês

22600924

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Sueco

22600925

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Francês Simplificado

22600926

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Italiano Simplificado

22600927

Material da fala

Teste de Matriz Internacional Árabe

22600928

Material da fala

Oldenburger Messprogramm

22600901-UP

Material da fala

Oldenburger Satztest

22600902-UP

Material da fala

Oldenburger Kinder Satztest

22600903-UP

Material da fala

Oldenburger Kinder Reimtest

22600904-UP

Material da fala

Gottinger Satztest

22600905-UP

Material da fala

Kateforiale Lautheitstest

22600906-UP

Notas sobre EMC (compatibilidade eletromagnética)
•

Aurical Aud faz parte de um sistema médico elétrico, estando assim sujeito a precauções especiais de segurança. Por
este motivo, as instruções de instalação e de funcionamento fornecidas neste documento devem ser seguidas atentamente.

•

Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telefone celular, podem interferir
com o funcionamento do Aurical Aud.

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
Aurical Aud é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Aurical Aud deverá assegurar que este é utilizado num
ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

Aurical Aud utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões RF são

CISPR11

muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico
nas imediações.

Emissões RF

Classe B

CISPR11

Aurical Aud é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC

Compatível

61000-3-2
Flutuações de ten-

Compatível

são/emissões com tremulação
IEC 61000-3-3
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
Aurical Aud é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Aurical Aud deverá assegurar que este é utilizado num
ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

Contato +/- 8 kV

Contato +/- 8 kV

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 61000-4-2

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

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

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão

mentação de energia

mentação de energia

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída

Oscilação

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) para terra

+/- 2 kV linha(s) para terra

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 2 kV DC de entrada de linha(s)

+/- 2 kV DC de entrada de linha(s)

para terra

para terra

+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)

+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)

para linha(s)

para linha(s)

Linhas de E/S +/- 2 kV para terra

Linhas de E/S +/- 2 kV para terra

Quedas de tensão, curtas

0% U ; 0,5 ciclo

0% U ; 0,5 ciclo

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

interrupções e variações de

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

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

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

e 315°

e 315°

Se o usuário do Aurical Aud requer operação contínua

de alimentação de energia

0% U ; 1 ciclo

0% U ; 1 ciclo

durante interrupções de energia da rede elétrica é reco-

IEC 61000-4-11

e

e

mendável que o Aurical Aud seja alimentado por bateria

T
T

linhas de entrada de ali-

T

ou fonte de alimentação ininterrupta.

70% U ; 25/30 ciclos

70% U ; 25/30 ciclos

Estágio único: a 0°

Estágio único: a 0°

0% U ; 250/300 ciclos

0% U ; 250/300 ciclos

30 A/m

Nenhuma entrada relevante que

Os campos magnéticos da frequência de potência

possa ser afetada

devem ter níveis característicos de um local normal num

T

Interrupções de tensão nas

T

T

T

T

mentação de energia
IEC 61000-4-11
Campo magnético da frequência de alimentação
(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8
U

T é a tensão de rede AC anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética - para equipamentos e sistemas em ambientes de tratamento de saúde
Aurical Aud é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Aurical Aud deverá assegurar que este é utilizado num
ambiente deste tipo.

Aurical Aud
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Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Faixas ISM e Amador

Faixas ISM e Amador

RF irradiada

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidade de

27 V/m

27 V/m

A distância de separação entre peças eletrônicas de Auri-

comunicação sem fio RF

385 MHz

385 MHz

cal Aud e equipamentos de comunicação sem fio RF

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

deve ser maior do que 30 cm (11,8 polegadas).

Nota: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
Aurical Aud é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Aurical Aud deverá assegurar que este é utilizado num
ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

Aurical Aud utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões RF são

CISPR11

muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico
nas imediações.

Emissões RF

Classe B

CISPR11

Aurical Aud é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC

Não aplicável

61000-3-2

Aurical Aud é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Flutuações de ten-

Não aplicável

são/emissões com tremulação
IEC 61000-3-3
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
Aurical Aud é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Aurical Aud deverá assegurar que este é utilizado num
ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

+/- 6 kV contato

+/- 6 kV contato

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV ar

+/- 8 kV ar

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a
umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão

mentação de energia

mentação de energia

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída

Oscilação

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) para terra

+/- 2 kV linha(s) para terra

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

Quedas de tensão, curtas

<5% U

<5% U

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

interrupções e variações de

para 0,5 ciclo

para 0,5 ciclo

tensão nas linhas de entrada

40% U

40% U

de alimentação de energia

para 5 ciclos

IEC 61000-4-11

70% U

T (>95% de queda em UT)
T

(60% de queda em U )

T

(30% de queda em U )

T

(>95% de queda em

para 25 ciclos
<5% U

T

T

(60% de queda em U )

T

(30% de queda em U )

T

(>95% de queda em

para 5 ciclos
70% U

para 25 ciclos
<5% U

U ) para 5 s

U ) para 5 s

3 A/m

3 A/m

T

Campo magnético da fre-

T

T (>95% de queda em UT)

T

T
T

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.
Se o usuário do Aurical Aud requer operação contínua
durante interrupções de energia da rede elétrica é recomendável que o Aurical Aud seja alimentado por bateria
ou fonte de alimentação ininterrupta.

Os campos magnéticos da frequência de potência

quência de alimentação

devem ter níveis característicos de um local normal num

(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8
U

T é a tensão de rede AC anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital
Aurical Aud é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Aurical Aud deverá assegurar que este é utilizado num
ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601

Aurical Aud
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RF conduzido

3 V rms

3 V rms

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

móveis não deverão ser utilizados mais perto de qualquer parte do Aurical Aud, incluindo cabos, do que a
distância calculada recomendada pela equação aplicável
à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,2
d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

onde P é a potência nominal de saída máxima do transRF irradiada

3 V/m

3 V/m

missor em watts (W), de acordo com o fabricante do

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,5 GHz

80 MHz a 2,5 GHz

transmissor, e d é a distância de separação recomendada
em metros (m).
As forças de campo dos transmissores de RF fixos, de
acordo com o determinado por uma pesquisa eletromagnética local, a deverão ser inferiores ao nível de
conformidade de cada faixa de frequência. b
Pode ocorrer interferência na proximidade do equipamento marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (celulares/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o Aurical Aud é utilizado exceder o
nível de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá ser verificada a operação normal do Aurical Aud. Se forem observados desempenhos anormais,
podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do Aurical Aud.
b. Acima da faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.

As distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o Aurical Aud.
O Aurical Aud é destinado a ser utilizado em um ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o usuário do
Aurical Aud pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações de RF portáteis e
móveis (transmissores) e o Aurical Aud segundo o recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.
Potência nominal de saída máxima do

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor

transmissor

m

W

40

150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3
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10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de separação d recomendada em metros (m) pode ser
estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de
acordo com o fabricante do transmissor.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e
pessoas.
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Referências
Padrão

Título Padrão do Símbolo

Título do Símbolo de acordo
com o Padrão
Referenciado

Explicação

Regulamentos
de Dispositivos
Médicos da UE
2017/745

REGULAMENTO (UE)
2017/745 do PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 sobre
dispositivos médicos, emendando a Diretiva 2001/83/
EC, Regulamento (EC) Nº
178/2002 e Regulamento (EC)
Nº 1223/2009 e revogando as
Diretivas do Conselho
90/385/ EEC e 93/42/EEC

Marcação CE

(43) A "marcação de conformidade CE" ou "marcação CE" significa uma
marcação pela qual um
fabricante indica que um
dispositivo está em conformidade com os requisitos aplicáveis
estabelecidos nesta regulamentação e outra legislação de harmonização da
União aplicável que prevê
sua afixação

ISO 152231:2016 Referência nº 5.1.1
(ISO 70003082)

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Fabricante

Indica o fabricante do dispositivo médico.

ISO 152231:2016 Referência nº 5.1.3.
(ISO 70002497)

Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais.

Data de fabricação

Indica a data na qual o dispositivo médico foi fabricado.
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ISO 152231:2016, Referência nº 5.1.4.
(ISO 70002607)

Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais.

Usar até

Indica a data após a qual o
dispositivo médico não
deve ser usado.

ISO 15223-1,
Referência nº
5.1.5

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Lote ou Código
do lote

Indica o código do lote do
fabricante para que o lote
possa ser identificado.

ISO 15223-1,
Referência nº
5.1.6

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Número do
catálogo

Indica o número de catálogo do fabricante para que
o dispositivo médico possa
ser identificado.

ISO 152231:2016, Referência nº 5.1.7.
(ISO 70002498)

Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais.

Número de
série

Indica o número de série
do fabricante para que o dispositivo médico específico
possa ser identificado

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

Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais.

Frágil, manuseie com cuidado

Indica que um dispositivo
médico pode se quebrar ou
danificar se não for manuseado com cuidado

ISO 152231:2016

Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais.

Mantenha seco

Indica um dispositivo
médico que precisa de proteção contra umidade

ISO 15223-1,
Referência nº
5.3.7 (ISO
7000-0632)

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Limitações de
temperatura

Indica o limite de temperatura ao qual o dispositivo médico pode ser
exposto com segurança

ISO 152231:2016, Referência nº 5.3.8.
(ISO 70002620)

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Limitações de
umidade

Indica a faixa de umidade
(armazenamento) à qual o
dispositivo médico pode ser
exposto com segurança.

Referência nº
5.3.4. (ISO
7000-0626)
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Mantenha
longe da chuva

ISO 15223 Mantenha seco
ISO 7000 Mantenha longe
da chuva
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ISO 152231:2016 Referência nº 5.3.9
(ISO 70002621)

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos - Parte

Limitação de
pressão atmosférica

1: Requisitos gerais.

Para indicar os limites superiores e inferiores aceitáveis de pressão
atmosférica para transporte
e armazenamento.
ISO 15223 Limitação de
pressão atmosférica
ISO 7000 Limitação de pressão atmosférica

ISO 152231:2016, Referência nº 5.2.8.
(ISO 70002606)

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Não use se a
Indica um dispositivo
embalagem esti- médico que não deve ser
ver danificada
usado se a embalagem estiver aberta ou danificada. O
usuário deve consultar as
instruções de uso para
obter informações adicionais

ISO 152231:2016

Não reutilizar

Referência nº
5.4.2. (ISO
7000- 1051)

Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais.

ISO 152231:2016, Referência nº 5.4.3.
(ISO 70001641)

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Consulte as instruções de uso
no Manual do
operador; instruções de operação

Indica a necessidade do usuário consultar as instruções
de uso

ISO 15223-1,
Cláusula 5.4.4

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Atenção: Leia
todos os avisos
e precauções
nas instruções
de uso

Indica a necessidade de que
o usuário consulte as instruções de uso para informações cautelares
importantes, como avisos e
precauções que não
podem, por vários motivos,
ser apresentados no próprio
dispositivo médico.

ISO 60601-1
Tabela D.1 símbolo 10

Equipamento eletromédico
— Parte 1: Requisitos gerais
para desempenho essencial e
segurança básica.

Aurical Aud

Indica que um dispositivo
médico se destina a apenas
um uso
OBSERVAÇÃO: Sinônimos
para “Não reutilizar” são
“de uso único” e “use apenas uma vez”.
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IEC 60601-1,
Tabela D.2 símbolo 2

Equipamento eletromédico
— Parte 1: Requisitos gerais
para desempenho essencial e
segurança básica.

Sinal de advertência geral

Indica a necessidade de que
o usuário consulte as instruções de uso para informações cautelares
importantes, como avisos e
precauções que não
podem, por vários motivos,
ser apresentados no próprio
dispositivo médico.

ISO 152231:2016, Referência nº 5.4.5.
(ISO 7000, símbolo 2025)

Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações
fornecidas em dispositivos
médicos.

Não é fabricado
com Látex de
Borracha Natural

Indica um dispositivo
médico que não é fabricado
com borracha natural seca
ou látex de borracha natural como material de construção dentro ou na
embalagem do dispositivo

IEC 60601-1,
Nº de referência Tabela
D.1, Símbolo
19 (ICE 604175480)

Equipamento eletromédico
— Parte 1: Requisitos gerais
para desempenho essencial e
segurança básica

Parte aplicada
do Tipo B

Para identificar uma peça
aplicada tipo B em conformidade com a IEC
60601-1.

IEC 60601-1,
Nº de referência Tabela
D.2, Símbolo
20 (ICE 604175333)

Equipamento eletromédico
— Parte 1: Requisitos gerais
para desempenho essencial e
segurança básica

Parte aplicada
do Tipo BF

Para identificar uma peça
aplicada tipo BF em conformidade com a IEC
60601-1.

EC 60601-1, Nº
de referência
Tabela D.2,
Sinal de segurança 10 (ISO
7010-M002)

Equipamento eletromédico
— Parte 1: Requisitos gerais
para desempenho essencial e
segurança básica.

Siga as instruções de uso

Consulte o folheto/manual
de instruções.

ISO 7000

Símbolos gráficos para uso no
equipamento - símbolos registrados

Este lado para
cima

Referência nº
0623

44

Classificação de proteção
contra choque elétrico.

NOTA no EQUIPAMENTO
ELETROMÉDICO "Siga as instruções de uso"
N/D
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Diretiva
2012/19/UE

Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos
(WEEE)

Instruções de
descarte no
final da vida útil

Indica que os resíduos de
equipamentos elétricos e
eletrônicos não devem ser
descartados junto com resíduos não separados, mas
coletados separadamente.

-

-

Uma indicação
do dispositivo
Médico

Este produto é um dispositivo médico.

21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Rotulagem de dispositivos de
prescrição.

Somente prescrição

Indica que o produto está
autorizado para venda para,
ou por ordem de, um profissional de saúde licenciado.

Listagem UL

N/D

N/D

Certificações de Laboratórios de Testes Reconhecidos Nacionalmente
(NRTL)

INMETRO em
conjunto com
UL para a América Latina

Marcação de conformidade
com o InMetro e UL

MÉDICO - Equipamento
médico geral
para choque
elétrico, incêndio e riscos
mecânicos
somente de
acordo com:

INMETRO em conjunto
com a marca do Instituto
Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade
Industrial no Brasil

ANSI/AAMI
ES606011:2005/(R)2012
IEC 60601-1-6
CAN/CSA-C22.2
N.º 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2
N.º 60601-1-6
Marcação RoHS
2 da China

Aurical Aud

N/D

N/D

Restrição de 6 substâncias
perigosas para produtos elétricos e eletrônicos vendidos na República Popular
da China
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Instruções de Descarte
A Natus está comprometida em atender aos requisitos da União Europeia para a Diretiva 2012/19/UE de WEEE (Resíduos
de equipamentos elétricos e eletrônicos). Essas regulamentações estabelecem que os resíduos elétricos e eletrônicos
devem ser coletados separadamente para tratamento e recuperação adequada, a fim de garantir que os WEEE sejam reutilizados ou reciclados com segurança. De acordo com esse compromisso, a Natus pode repassar a obrigação de devolução e
reciclagem ao usuário final, a menos que outras providências tenham sido tomadas. Entre em contato conosco para obter
detalhes sobre os sistemas de coleta e recuperação disponíveis em sua região em www.natus.com.
Os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos e
apresentar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, quando o WEEE não for manuseado corretamente. Portanto, os usuários finais também têm um papel a desempenhar para garantir que os WEEE sejam reutilizados e reciclados com segurança. Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem descartar WEEE junto com outros resíduos. Os
usuários devem usar os esquemas municipais de coleta, a obrigação de devolução dos produtores/importadores ou os transportadores de resíduos licenciados para reduzir os impactos ambientais adversos relacionados ao descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos, além de aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e recuperação de
resíduos desses equipamentos.
O equipamento marcado com a lixeira com rodas riscada é um equipamento elétrico e eletrônico. O símbolo da lixeira
com rodas riscada indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados junto com os
resíduos não separados, e sim coletados separadamente.
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Avisos, Cuidados e Observações
Este manual contém informações que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro dos dispositivos e do
software cobertos por este manual. As regras e regulamentos locais, quando aplicáveis, devem ser sempre cumpridos.
Problemas de padronização e segurança relacionados ao Hi-Pro 2 são compostos dos símbolos Aurical® Aud, padrões e
notas de alerta.
Consulte Definição dos símbolos ► 41, Avisos do conector ► 46 e Avisos Gerais ► 47.

19.1

Avisos do conector
Aviso • Nunca misture conexões entre Conectores Diretos e Conectores Isolados

Conectores diretos
•

46

Todos os conectores dentro do quadro vermelho estão conectados diretamente aos transdutores do paciente.

Aurical Aud
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Fig. 1

Tomadas com conexões diretas a transdutores de paciente - Aurical Aud painel de conexão

Conectores isolados
•

Todos os conectores dentro do quadro vermelho estão isolados dos transdutores de paciente.

Nota • Os padrões de segurança listados em Especificações técnicas ► 22 não se aplicam aos conectores isolados usados no audiômetro Aurical® Aud.

Fig. 2

19.2

Conectores isolados dos transdutores do paciente - Aurical Aud painel de conexão

Avisos Gerais
Aviso • Use somente a fonte de alimentação fornecida pelo fabricante.

Aviso • Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado somente a uma fonte de rede
elétrica com aterramento protetivo.

Aviso • Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado somente a uma fonte de rede
elétrica com aterramento protetivo.

Aviso • Por motivos de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos
devem ser feitos apenas pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos,

Aurical Aud
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faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com
defeito.

Aviso • Consulte a declaração do fabricante sobre emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas descritos neste manual.

Aviso • Qualquer manuseio incorreto do Aurical Aud pode afetar o desempenho deste dispositivo.

Aviso • Não use este dispositivo fora dos ambientes de operação e armazenamento descritos neste manual.

Aviso • Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.

Aviso • Não utilize o instrumento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambiente rico em oxigênio.

Aviso • Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade
do usuário de operar o equipamento.

Aviso • O computador e a impressora devem ser colocados fora do alcance do paciente, ou seja, não menos que
aprox. 1,5 metros/5 pés.

Aviso • Qualquer PC conectado ao dispositivo deve atender aos requisitos da IEC 62368-1:2020.

Aviso • O uso deste dispositivo em estabelecimentos domésticos é permitido somente sob a responsabilidade de
um profissional de saúde.

Aviso • Consulte a seção Especificações Técnicas deste manual para saber os ambientes para os quais o Sistema
Eletromédico (Sistema ME) é adequado e as Notas sobre EMC (Compatibilidade Eletromagnética).

Aviso • Pode ocorrer descarga eletrostática (ESD) através dos conectores do HI-PRO 2.
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Aviso • Este dispositivo contém um símbolo de peça aplicada Tipo BF. Consulte a seção Definição de Símbolos
para obter mais informações.

Aviso • Não conecte este dispositivo a outros que não estejam em conformidade com as normas de segurança e
EMC descritas neste manual.

19.3

Cuidados gerais
Atenção • OAurical Aud requer manutenção regular para continuar operando conforme pretendido. Isso inclui
inspeção visual, limpeza e calibração. Se o equipamento mostrar sinais de dano ou degradação do material, não use
o dispositivo e entre em contato com seu fornecedor.

Atenção • Para evitar infecção cruzada, use extremidades auriculares novas ao testar o próximo paciente.

Atenção • A unidade do carregador (suporte do alto-falante auricular) deve ser mantida longe da área do paciente.

Atenção • Mantenha o Aurical Aud longe de fontes de calor.

Atenção • Este dispositivo é indicado para uso apenas por fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, outros profissionais de saúde ou pessoal treinado.

Atenção • Não use o dispositivo em atividades não descritas na seção Uso Pretendido.

Atenção • Não use o dispositivo se a embalagem estiver danificada.

Atenção • A calibração anual deve ser realizada em acessórios contendo transdutores. Além disso, é recomendável realizar calibração se o equipamento sofrer algum dano potencial.

Aurical Aud
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19.4

Notas gerais
Nota • É recomendável instalar o dispositivo em um ambiente que minimize a quantia de eletricidade estática. Por
exemplo, é recomendável manta antiestática.

Nota • Use o mesmo tipo de acessórios fornecidos com o dispositivo.

Nota • Qualquer incidente grave que ocorrer em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade
competente do país ou Estado-Membro da UE em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido

20

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

Distribuidor Autorizado no Brasil
GN Resound Produtos Médicos LTDA
Rua do Paraiso, 139 - 6/8 E 9 andar
São Paulo - SP 04103-000
Brasil
11 3016 8387 ou 11 3016 8389

20.1

Responsabilidade do fabricante
O fabricante é considerado responsável pelos efeitos na segurança, na confiabilidade e no desempenho do equipamento
somente se:
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•

Todas as operações de montagem, extensões ou regulações, modificações ou reparos, forem efetuadas pelo fabricante
do equipamento ou por pessoal autorizado pelo fabricante.

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está conectado está em conformidade com os requisitos especificados na
seção Especificações Técnicas deste manual.

•

O equipamento deve ser usado de acordo com as instruções de uso.
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20 Fabricante

O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, confiabilidade e
desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.

Aurical Aud
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