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1 Introduktion
1.1 Kort beskrivelse
Tak for dit køb af Alpha OAE, vores håndholdte screener til otoakustiske emissioner (OAE).
Bemærk: Formålet med denne manual er at vejlede dig i brugen og vedligeholdelsen af Alpha OAE. Du skal
læse den grundigt, før du bruger Alpha OAE for første gang.
Vær særlig opmærksom på instruktionerne vedrørende rengøring og vedligeholdelse. Ved forkert brug og
vedligeholdelse af Alpha OAE kan garantien bortfalde.
Alpha OAE er en hurtig, pålidelig, brugervenlig og let hørescreener. Alpha OAE sikrer en nem navigation via
funktioner på touchskærmen.

1.2 Udskrivning
Vejledning til udskrivning kan findes under Udskrivning, 27.

Alpha OAE
Alpha OAE lader dig udskrive testresultater fra en labelprinter, der er tilsluttet Alpha OAE.
Af sikkerhedsmæssige årsag kan der ikke udføres test, mens labelprinteren (med ekstern strømforsyning) er tilsluttet til Alpha OAE.
Testfunktionen deaktiveres automatisk.
Der findes en dockingstation til Alpha OAE som valgfrit tilbehør.

1.3 Tilsigtet anvendelse
Apparater af type 1077 er beregnet til brug ved registrering og automatisk analyse af fysiologiske data hos mennesker (screening af
lydrelateret hjernestammerespons og/eller otoakustiske emissioner), der er nødvendige til diagnosticering af lydrelaterede og
hørerelaterede lidelser.

DPOAE-teknologi (Distortion Product Otoacoustic Emissions (forvrængning af produktets otoakustiske emissioner)) og TEOAEteknologi (Transient Evoked Otoacoustic Emissions (forbigående fremkaldte otoakustiske emissioner)):
DPOAE-modulet og TEOAE-modulet af type 1077 kan anvendes til patienter i alle aldre, fra børn til voksne, herunder spædbørn og geriatriske
patienter. Dette apparat er særlig beregnet til test af personer, hvor de lydmæssige adfærdsmønstre skønnes at være upålidelige, såsom
spædbørn, små børn og kognitivt hæmmede voksne.

Lydrelateret hjernestammerespons:
ABR-modulet af type 1077 er særlig beregnet til screening af spædbørn fra 34 uger (gestationsalderen) og op til 6 måneder. Hvis apparatet
anvendes til screening af spædbørn, skal spædbarnet være sovende eller i en rolig tilstand under screeningen.
Apparatet er beregnet til at blive brugt af audiologer, øre-næse-hals-læger (ENT) og andet lægefagligt personale.
Bemærk: Der findes ingen kendte kontraindikationer for brug af type 1077-apparater og tilbehør hertil.
Bemærk: 1077-apparatet leveres med forskellige konfigurationer. Alpha OAE-apparatet, der er et 1077-apparat, er kun tilgængeligt med en
OAE-konfiguration.
Bemærk: Natus Medical Denmark ApS garanterer ikke for nøjagtigheden af testresultaterne eller selve testene, hvis der bruges andet tilbehør
end det, der leveres af Natus Medical Denmark ApS til dette apparat (f.eks. ørepropper).

1.4 Princip for fysisk betjening
Alpha OAE anvender DPOAE-teknologi (Distortion Product Otoacoustic Emissions). Otoakustiske emissioner måler cochlearfunktionen og
indikerer, om cochlea er funktionsdygtig eller ej. Emissionernes styrke aftager sædvanligvis med alderen, eller når hørelsen forringes.
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1.5 Om denne vejledning
Bemærk, at menuvalg og skærmbilleder i denne manual muligvis ikke afspejler konfigurationen på dit testapparat.
Denne manual indeholder en beskrivelse af de primære funktioner i Alpha OAE.

Installation
Udpakning og installation, 10 og Klargøring til test, 17 beskriver, hvordan du udpakker Alpha OAE, klargør og tilslutter kablerne, og hvordan
du opsætter apparatet.

Sikkerhed
Denne manual indeholder oplysninger og advarsler, som skal følges for at sikre en sikker drift af Alpha OAE.
Bemærk: Lokale myndigheders regler og bestemmelser skal overholdes.
Se oversigten på apparatets mærkat under Alpha OAE, 10 og, læs advarslerne under Standarder og sikkerhed, 36.

Uddannelse
Det anbefales, at du læser denne vejledning, inden du tager Alpha OAE i brug, så du er fortrolig med apparatet forud for test på patienter.
Bemærk: Hvis du gerne vil have en gratis udskrevet kopi af brugerdokumentationen, skal du kontakte Natus Medical Denmark ApS
(natus.com).

Vedligeholdelse og rengøring
Du kan finde instruktioner i, hvordan og hvornår Alpha OAE og tilbehøret bør rengøres, under Vedligeholdelse og rengøring, 32.

1.6 Typografiske konventioner
Advarsler, forsigtighedsanvisninger og bemærkninger
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren, gør manualen brug af
sikkerhedssætninger som følger:
Advarsel: Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten.

Forsigtig: Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet.
Bemærk: Angiver, at du skal være særlig opmærksom.
Denne manual indeholder oplysninger og advarsler, som skal følges for at sikre en sikker drift af Alpha OAE.
Bemærk: Relevante regler og bestemmelser fra lokale myndigheder skal altid overholdes.

Navigering i denne manual
Valg af menuer, ikoner og funktioner vises med fed skrifttype. Tryk på OK (

).

elektronisk brugsanvisning:
Bemærk: Adgang til den elektroniske brugsanvisning: Et eksemplar af brugsanvisningen i PDF-format kan hentes i det relevante
produktområde:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Bemærk: Alle nødvendige oplysninger i henhold til gældende regler er inkluderet i denne brugervejledning.

1.7 Generelle sikkerhedsoplysninger
Bemærk: Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med apparatet skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente
myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.
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1.8 Advarsler – Alpha OAE
Advarsel: Følgende tilstande eller fremgangsmåder kan medføre personskade eller fare for patienten og/eller brugeren:
• Eksternt udstyr (f.eks. en printer) må ikke sluttes til Alpha OAE under test.
• Hvis Alpha OAE anvendes under operationer, må proben og stikkene ikke komme i kontakt med strømførende genstande,
som er jordforbundet.
• Undgå utilsigtet kontakt mellem tilsluttede, men ubrugte dele og andre strømførende dele, herunder jordforbundne dele.
• Apparatet må ikke bruges i miljøer med letantændelige anæstetika (gasser).
• Apparatet og alle apparater, der skal tilsluttes, som har egen strømforsyning, skal slukkes, før der foretages nogen form for
tilslutning.
• Af sikkerhedshensyn og af hensyn til virkningerne på EMC skal tilbehør, der sluttes til udstyrets udgangsstik, være identisk med den
type, der leveres sammen med systemet.
• Vi anbefaler, at apparatet ikke stables sammen med andet udstyr eller placeres i dårligt ventilerede områder, da dette kan påvirke
apparatets ydeevne. Hvis det stables sammen med elle placeres op ad andet udstyr, skal det sikres, at apparatets drift ikke påvirkes.
• Alpha OAE's RF-emissioner er meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens for elektronisk udstyr i nærheden, men den
kan forårsage en negativ effekt eller manglende funktionsevne hos andre lokale apparater, hvis de placeres tæt på Alpha OAE.
• Ved montering af et elektromedicinsk system skal montøren være opmærksom på, at tilslutning af andet udstyr, som ikke
overholder de samme sikkerhedskrav som dette produkt, kan medføre en forringelse af systemets overordnede sikkerhedsniveau.
• Hvis du har mistanke om, at din Alpha OAE håndholdte screener kan være defekt, skal du ikke bruge den.
• Alpha OAE må ikke benyttes under anvendelse af:
– HF-operationsudstyr
– kardielle pacemakere
– defibrillatorer
– andre elektriske stimulatorer
• Sørg for, at pc'en og dockingstationen ikke placeres inden for patientens rækkevidde.
• Brug kun strømforsyningen, der er anført under Tekniske specifikationer, Strømadapter.
• Enhver pc, der er tilsluttet enheden eller bruges i nærheden af patienten, skal være i overensstemmelse med IEC 60950-1:2005 og
IEC 62368-1:2020.
Forsigtig: Følgende tilstande eller fremgangsmåder kan medføre personskade for brugeren eller patienten. Eller der kan være risiko for
beskadigelse af data eller apparatet.
• Alpha OAE må ikke opbevares eller betjenes ved temperaturer og fugtighed, som ligger uden for de angivne værdier under Tekniske
specifikationer, Driftsmiljø.
• Ingen dele må indtages, brændes eller på anden måde bruges til andre formål end audiometri.
• Engangstilbehør, for eksempel ørepropper, må ikke genbruges og skal udskiftes efter hver patient for at forhindre krydsinfektion.
• Denne udstyrsklasse er godkendt til anvendelse i private beboelser, når anvendelsen finder sted under opsyn af sundhedsfagligt
personale.
• Apparatet er beregnet til at blive brugt af audiologer, øre-næse-hals-læger (ENT) og andet lægefagligt personale.
• For at forhindre skade på øregangen, når proben indsættes, skal der bruges et let tryk, og proben drejes lidt, mens den indsættes.
• Kvælningsrisiko! Ørepropper må ikke efterlades uden opsyn inden for børns rækkevidde.
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1.8.1
Symbol

Symbolforklaring
Standardreference

Standardtitel

Symboltitel

Forklaring

93/42/EØF

EU-forskrift vedrørende
medicinsk udstyr

CE-mærke

Angiver europæisk
teknisk
overensstemmelse.
(Det bemyndigede
organs nummer vises
under symbolet.)

Direktiv om medicinske
anordninger

XXXX

21 CFR 801.109(b)(1)

Enheder med
forskriftsmærkning

Receptpligtig

Angiver, at produktet
er godkendt til salg
udført af eller på ordre
fra en læge.

UL-fortegnelse

N/A

N/A

Nationalt anerkendt

Rx only

Testlaboratorier
IEC 60417
Tabel D.1 #20

ISO 15223-1,
Symbol 5.4.3

IEC 60601-1,
Tabel D.2 #10

2012/19/EU

ISO 15223-1
Symbol 5.2.8

ISO 15223-1 Paragraf 5.2.7

ISO 15223-1
Symbol 5.4.2

IEC 60601-1,
tabel D.1 #4

(NRTL)-certificeringer
Elektromedicinsk
udstyr – Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og essentiel
ydeevne

Type BF anvendt del

Identificerer en type
BF-anvendt del i
overensstemmelse
med
IEC 60601-1.

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Se brugsanvisningen

Indikerer brugerens
behov for at kigge i
brugervejledningen.

Elektromedicinsk
udstyr – Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og essentiel
ydeevne

Følg
brugsanvisningen

Affald af elektrisk og
elektronisk udstyr
(WEEE)

Instruktioner i
bortskaffelse efter
levetidens slutning

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Må ikke anvendes,
hvis emballagen er
beskadiget

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Ikke-sterilt

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Må ikke genanvendes

Elektromedicinsk
udstyr – Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og essentiel
ydeevne

Jævnstrøm
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Se
instruktionsvejledning/
håndbog.
BEMÆRKNING OM
ME-UDSTYR
”Følg
brugsanvisningen”.
Angiver, at udtjent
elektrisk og
elektronisk udstyr ikke
må bortskaffes
sammen med ikkesorteret affald, men
skal indsamles
særskilt.
Indikerer, at det
medicinske udstyr
ikke må anvendes,
hvis emballagen er
blevet beskadiget
eller åbnet.
Angiver, at det
medicinske udstyr
ikke har været udsat
for en
steriliseringsproces.
Angiver, at det
medicinske udstyr er
beregnet til
engangsbrug eller til
anvendelse på en
enkel patient under en
enkelt procedure.
Indikerer på
typeskiltet,
at udstyret kun er
egnet til jævnstrøm;
for at identificere
relevante terminaler.
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Symbol

Standardreference
Anvendes ikke
ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

ISO 15223-1 Symbol 5.1.7

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

IEC 60601-1
Tabel D.2 #2

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4

IEC 60601-1
Tabel D.1 #10

Standardtitel

Symboltitel

Anvendes ikke

En indikation på
medicinsk udstyr

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Katalognummer

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Serienummer

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Produktionsdato

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Producent

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Luftfugtighedsbegræn
sning

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Begrænsning af
atmosfærisk tryk

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Temperaturbegrænsni
ng

Elektromedicinsk
udstyr – Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og essentiel
ydeevne

Generelt
advarselstegn

Medicinsk
udstyr – symboler til
mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Forsigtig

Elektromedicinsk
udstyr – Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og essentiel
ydeevne
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Forklaring

Dette produkt er
medicinsk udstyr.
Angiver producentens
katalognummer,
så det medicinske
udstyr kan
identificeres.
Indikerer fabrikantens
serienummer, så
specifikt medicinsk
udstyr kan
identificeres.
Angiver den dato,
hvor det medicinske
udstyr blev fremstillet.

Angiver producenten
af det medicinske
udstyr.

Angiver området for
(opbevarings-)
luftfugtighed, som det
medicinske udstyr
forsvarligt kan
udsættes for.
Angiver de acceptable
øvre og nedre
grænser for
atmosfærisk tryk
under transport og
opbevaring.
Angiver
(opbevarings-)
temperaturgrænsern,
som det medicinske
udstyr forsvarligt kan
udsættes for.
Angiver en fare for
potentiel personskade
på patient eller
operatør.

Angiver, at brugeren
skal læse
brugsanvisningen for
at se vigtige
forsigtighedsoplysning
er, såsom advarsler
og forholdsregler,
der af en række
forskellige årsager
ikke kan placeres på
selve det medicinske
udstyr.
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2 Udpakning og installation
2.1 Udpakning
Pak forsigtigt apparatet ud.
Når du pakker apparatet og tilbehøret ud, skal du beholde emballagen. Hvis du får brug for at sende apparatet til reparation, vil den originale
indpakning beskytte apparatet mod skader under transporten.
Undersøg udstyret visuelt for eventuelle skader.
Brug ikke apparatet, hvis der er sket skade. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp.
Kontrollér pakkelisten for at sikre, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør.
Hvis din emballage er ufuldstændig, skal du kontakte din lokale distributør. Alpha OAE Oversigt

2.1.1

Front og bagside

A. Tænd/sluk-knap
B. Touchskærm
C. Indikatorlys for strøm og opladning

2.1.2

D. Testkavitet
E. Knap til åbning af batterirummet
F. Lågen på batterirummet med mærkat med serienummer

Top og bund
Top

Bund

A. Probestik

B. Konnektor til labelprinter
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2.1.3

Display

Touchskærmens display indeholder ikoner og felter.

Bemærk: Anvend aldrig spidse genstande på displayet. Hvis du gør, kan pålidelig betjening af Alpha OAE ikke længere garanteres.

2.1.4

Øreprobe

A. Propespids
B. Probehus
C. Probekabel

Probekabelstik
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2.2 Opbevaring
Opbevar Alpha OAE og tilbehør i den taske, som medfølger til beskyttelse af udstyret mod skader. Se også Driftsmiljø i de tekniske
specifikationer.

2.3 Montering
Når du modtager Alpha OAE, skal du udføre følgende trin inden du tilslutter proben.
• Indsæt batteriet i batterirummet. Se Isætning af batteriet i Alpha OAE, 13.
• Oplad batteriet helt i den eksterne oplader (Opladning af batteriet med den eksterne oplader, 14).
• Tænd for Alpha OAE. Se Tænd, 15.
• Indstil datoen på apparatet. Se Indstilling af tid og dato, 30. Nu kan du tilslutte proben. Se Tilslutning af proben, 17.

2.4 Strømforsyning af
Alpha OAE strømforsynes af et genopladeligt batteri. Batteriet oplades af den eksterne oplader, der følger med Alpha OAE. Se Opladning af
batteriet med den eksterne oplader, 14.

2.4.1

Alpha OAE-batteri

Batteriet i Alpha OAE:
• er et genopladeligt Li-Ion-batteri
• har en høj kapacitet
• har en lav vægt
• har en lav selvafladningshastighed
• kan oplades løbende
• garanterer ca. 8 timers driftstid
Ved levering er batteriet opladet med ca. 50 %. Vi anbefaler, at du oplader batteriet helt, før du starter testen.

Advarsel: Elektrisk udstyr skal placeres, så der er nem adgang til afbrydelse af strømforsyningen fra strømstikket.
Bemærk: Brug kun den batteritype, dockingstation og oplader som anført i Appendiks 3.4 Strømforsyning og batteri, 40 og Appendiks 3.5
1077 dockingstation, 41. Se Sikkerhed og vedligeholdelse af batteriet, 35.

Opbevaring af batteri
Hvis batteriet skal opbevares i en længere periode, anbefales det, at det opbevares med ca. 50 % batterikapacitet og på et tørt og køligt sted.
Opbevaring af batteriet i et køleskab kan anbefales.
Hvis batteriet opbevares med fuld kapacitet og ved stuetemperatur eller varmere, forringes batteriet permanent med 10–20 % efter et år.
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2.4.2

Isætning af batteriet i Alpha OAE

1. Skub knappen på batterirummet opad. Batterirummet åbnes.

2. Fjern det afladede batteri.

3. Placer et nyt opladet batteri i rummet.
–

Hold batteriet, så pilen med teksten Insert this direction (Isættes i denne retning) vender ned mod bunden af rummet.

4. Luk rummet.
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2.4.3

Batteristatus

•

Batterisymbolet vises i øverste højre hjørne på displayet, så det altid er muligt at se batteriets status.

•

Når der er mindre end 25 % af batteriets kapacitet tilbage, anbefaler vi, at du hurtigst muligt skifter batteriet og
oplader det.

•

Når batteriniveauet falder til under 10 %, kan der vises testresultater, men det er ikke længere muligt at udføre test.
Symbol

Resterende batterikapacitet
100–75 %

Batteriet er fuldt opladet.

75–50 %
50–25 %
25–10 %
10–0 %

Batteriet bør oplades.
Batteriniveauet er meget lavt, og det er ikke muligt at udføre test.

Hvis den påkrævede minimumsspænding reduceres, slukkes Alpha OAE automatisk. Genoplad eller udskift batteriet.

2.4.4

Opladning af batteriet med den eksterne oplader

Forsigtig: Anvend kun opladeren fra Natus Medical Denmark ApS.
Batteriet til Alpha OAE kan oplades med en ekstern oplader. Se dokumentationen fra opladerens producent for specifikationer og
brugervejledning.
Bemærk: Se dokumentationen fra opladerens producent for specifikationer og brugervejledning.
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3 Sådan kommer du i gang med Alpha OAE
Du kan finde instruktioner om at tænde for Alpha OAE. Du kan også finde detaljerede instruktioner til klargøring og test under Klargøring til
test, 17 og Test med Alpha OAE, 20

3.1 Tænd
Tænd for Alpha OAE: Tryk på Tænd/sluk- knappen.
Der vises en opstartsskærm, mens Alpha OAE udfører en selvtest.

A. Tænd/sluk-knap

3.1.1

Strømsparetilstand og automatisk slukning

Hvis du ikke bruger Alpha OAE i et vist tidsrum, skifter Alpha OAE til strømbesparende tilstand og slukker derefter automatisk.
• Når Alpha OAE er i strømsparetilstand, viser displayet sort, og indikatorlyset for strøm lyser grønt.
• Du skal røre skærmen for at aktivere Alpha OAE igen.

3.1.2

Alpha OAE-skærmbilleder
Knapper er beskrevet i Funktionsknapper, 31.

Navigering på skærmbillederne i Alpha OAE
Skærmbillederne i Alpha OAE er normalt inddelt i tre eller fire primære
områder:
A. titelbjælke.
–

gang

–

skærmbilledets titel

–

Batteristatus

B. hovedskærmbilledet.
–

testskærmbilleder

C. funktionsbjælke.
D. fodnote.
–

return til forrige skærm

–

Tilgå hjælp

–

tilbage til skærmbilledet Home (Hovedmenu)
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3.1.3

Menuen Start

Menuen Home (Hovedmenu) viser Alpha OAE's funktioner.

Test venstre/Test højre. Se DPOAE-test, 20.
Test View (Testoversigt). Se Visning af en patients testregistreringer, 25.
Print (Udskriv). Se Udskrivning, 27.
Delete (Slet). Se Sletning af data, 31.
Settings (Indstillinger). Se
Alpha OAE-indstillinger, 28.
Child Mode (Børnetilstand). Se Valg af Børnetilstand, 20.
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4 Klargøring til test
4.1 Klargøring af Alpha OAE
• Følg instruktionerne i Sådan kommer du i gang med Alpha OAE, 15.
• Se Test med Alpha OAE, 20 for information om, hvordan du fortsætter med de specifikke test.

4.2 Klargøring af udstyret
Hver dag inden du starter test på patienter, bør du teste proben for at sikre, at den fungerer korrekt. Se Probetest, 28.
Bemærk: Isæt kun desinficerede probespidser i testkaviteten. Se Rengøring af den indbyggede testkavitet, 34.

4.2.1

Klargøring af proben til test

Undersøg proben for slid (farveændringer, overfladeændringer) på de genanvendelige probedele før hver brug. Hvis der opstår slid,
skal du kontakte din distributør.

4.2.2

Tilslutning af proben
Bemærk: Probestikket er beregnet til tilslutning af øreproben til Alpha OAE-screener. Andre apparater må ikke sluttes
til dette stik.
•

Placer Alpha OAE med forsiden nedad.

•

Juster kanten af probestikket med hakket i stikket med den grå kant i toppen af Alpha OAE.

•

Indsæt forsigtigt probens kabelstik i probestikket. Det er ikke nødvendigt at tvinge stikket for at isætte det korrekt.

Frakobling af proben
Bemærk: Træk ikke i stikkets kabel, når proben skal frakobles. Træk i stedet manchetten af det grå stik. Træk i kablet kan beskadige kablet
eller konnektorer.
Stikket må ikke drejes, når det frakobles. Hold i stedet på kabelstikkets manchet, og frigør det ved at trække det i lige linje ud af stikket.
Proben frigøres ikke, hvis du trækker ved at holde andre steder end på kabelstikkets manchet.

4.3 Klargøring af testmiljøet
Fysisk testmiljø
• Sørg for, at testmiljøet er så stille som muligt. Jo mere stille rummet er, jo mere pålidelige og hurtige bliver dine test.
• Sørg for, at der ikke testes under et klimaanlæg eller foran en ventilator.
• Sørg for, at der ikke er tændte mobiltelefoner i nærheden, folk, der taler osv.
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Hygiejniske forholdsregler
• Sørg for at følge alle procedurer for infektionskontrol, der gælder for de omgivelser, du arbejder i.
• Rengør probehus, probekabel og probestik før hver patient, eller hvis overfladen er synligt beskidt.
• Brug en steril serviet med alkohol* til at rengøre overfladerne, og vent, til probehuset, probekablet og probestikket er fuldstændig tørre.
Bemærk: * En steril serviet med alkohol indeholder typisk 70 % isopropylalkohol. Det er vigtigt, at det desinficerende middel er i kontakt med
overfladen i tiden angivet af producenten af det desinficerende middel for at sikre dets effektivitet.
• Brug altid nye ørepropper.

4.4 Klargøring af patienten
Klargøring af patienten
1. Placer patienten, så der er let adgang til det øre, der skal testes.
2. Tag fat i det ydre øre, og træk det forsigtigt tilbage og en smule ud fra patientens hoved.
3. Undersøg ørekanalen visuelt.
4. Undersøg ørekanalen for ørevoks eller fosterfedt, da det kan påvirke testens resultat.

18

Brugervejledning til MADSEN Alpha OAE-screener
4.4.1

Tilpasning af øreproppen på proben

1. Vælg en øreprop, der passer til patientens ørekanal. Der skal muligvis prøves flere størrelser for at finde den rigtige størrelse.
2. Skub forsigtigt øreproppen på probespidsen, indtil den sidder helt ind mod proben. Det er meget nemmere at påsætte og fjerne
øreproppen, hvis den drejes forsigtigt. Når du gør dette, skal du sørge for, at du holder proben på probehuset og ikke på kablet.
Forsigtig: Skub forsigtigt øreproppen på probespidsen, indtil den sidder helt ind mod bunden af proben.
Bemærk: Testen er kun pålidelig, hvis du bruger de medfølgende ørepropper.
Bemærk: Øreproppen kan anvendes til begge ører. Hvis du har mistanke om infektion i ét øre, skal du udskifte øreproppen og rense
probespidsen eller udskifte den med en ny, før du fortsætter med at teste det andet øre.
Forsigtig: Hvis der anvendes en probe med en øreprop, der ikke passer i størrelsen, eller hvis der anvendes for stor kraft, kan det irritere
ørekanalen.
Bemærk: Hvis der opstår en fejl i proben, skal du sørge for, at kanalerne på probespidserne er frie (se Vedligeholdelse og rengøring, 32)
og at proben er tilsluttet. Se også Probetest, 28.

4.4.2

Indsættelse af proben med øreprop i patientens ørekanal

Tag fat i det ydre øre og træk forsigtigt tilbage og lidt væk, når du har sat øreproppen på proben. Indsæt proben i øregangen med et let tryk,
og drej proben lidt, mens du indsætter den.
Kontrollér korrekt tilpasning visuelt.
Proben kan indsættes med probekablet pegende op eller ned afhængigt af den retning, der passer bedst.
Sørg for, at proben sidder korrekt. Eventuelle utætheder kan forlænge testens varighed pga. huller i lyden, høje lyde eller begge.
Fastgør klemmen til patientens tøj eller linned for at fastgøre probekablet.

Bemærk: Sørg for, at kablet ikke berører vibrerende overflader under testen.
Forsigtig: I tilfælde af skader på øre eller ørekanal må målinger ikke påbegyndes.
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5 Test med Alpha OAE
Før du begynder at teste:
•

Beslut, hvilket øre du ønsker at teste.

•

Klargør som beskrevet i Klargøring til test, 17.

5.1 Valg af Børnetilstand
Tryk på Child Mode (Børnetilstand) (
under testen i stedet for dataene.

) for at få vist en børnevenlig skærm under test. Der vises en tegnefilm med en bil på skærmen

5.2 Klar til test
Tryk på Test Left (Test venstre) eller Test Right (Test højre) – der svarer til det øre, du vil teste.

5.3 DPOAE-test
DPOAE'er er svar, som er genereret af det indre øre til en totonessimulering. For hver testet frekvens præsenteres der et tonepar.
Den præsenterede tonefrekvens kaldes for F1, og niveauet af denne tone kaldes for N1. Den anden tone kaldes F2, og dens niveau er N2.

5.3.1

DPOAE-testprotokol

Testen udføres ved at måle frekvenserne i faldende rækkefølge. Resultaterne vises med frekvenserne i stigende rækkefølge fra venstre til
højre. De testede frekvenser er som følger:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Parret N1/N2 er 65/55 dB SPL. Kun F2 vises.
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5.3.2

Start af testen

Kalibrering og højttalertest udføres, inden den faktiske test starter.

Kalibrering
Hvis proben ikke sidder korrekt, skal placeringen af proben justeres.

Højttalertest
Højttalertesten sikrer, at begge højttalere fungerer korrekt.

Testen startes automatisk, når kalibreringen er udført.
Meddelelsen »Ufuldstændig«
Hvis meddelelsen Incomplete (Ufuldstændig) vises:
• Tilpas proben igen, og sørg for, at den sidder korrekt.
• Tryk på Start (Start) (

)for at genstarte testen.

Hvis kalibreringen mislykkes som følge af stor ørekanalvolumen (eksempelvis som følge af trykudligningsslanger i patientens øre),
og hvis valgmuligheden Manual start (Manuel start) under Test Settings (Testindstillinger) er aktiveret, vises der en grøn dobbeltpil.
Tryk på dobbeltpilen (

) for at starte målingen med maksimalt kalibrerede udgangsniveauer.
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5.3.3

DPOAE-test

Testforløbet vises på displayet. Det testøre og den frekvens, der i øjeblikket testes, vises øverst på skærmbilledet.

Når Child Mode (Børnetilstand) er aktiveret, vises en tegnefilm med en bil på skærmen under testen. (Se Valg af Børnetilstand, 20.)
Statuslinjen under tegnefilmen med bilen er grøn, hvis testbetingelserne er gode. Linjen er rød, hvis der er for meget støj. Støj kan komme
fra det omgivende miljø eller patienten.

Hvis Child Mode (Børnetilstand) ikke er aktiveret, vises et søjlediagram. Se tabellen Testdetaljer nedenfor for at få en beskrivelse af
søjlediagrammet.
Tryk på Stop (

) for at stoppe testen. Testen gemmes som en ikke gennemført test.

Testfrekvenser er som følger: 5 kHz, 4 kHz, 3 kHz, 2 kHz. 5 kHz testes først.
Standardkriteriet for Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) og Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons) er 3/4.
Testen standser automatisk, hvis tre frekvenser opnår resultatet Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) eller to frekvenser
opnår resultatet Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons).
Testdetaljer
Viser, hvilket øre der testes.
Søjlediagram

Støj
Voldsom støj
Støjniveauet er over 41 dB SPL i mere end 50 % af testens
varighed for frekvensen.
Registreret DPOAE-respons: Frekvens bestået
DPOAE-frekvens, der testes eller henvises

Søjlernes højde repræsenterer støjens/responsens amplitude.
Testfrekvenserne vises under søjlediagrammet.

DPOAE

Respons ved aktuel testfrekvens.

Støj

Aktuelt støjniveau. Sørg for, at støjniveauet er så lavt som muligt.
Støjbjælken bliver rød, når støjniveauet er over 41 dB SPL.
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Testens varighed - almindelig DPOAE
Ca. 10 sekunder på patienter med normal hørelse i omgivelser uden støj. Testens varighed er dog afhængig af testforholdene.

5.3.4

DPOAE-testresultater

I Børnetilstand vises skærmbilledet Præmie, når en test er udført, uanset testresultat. (skærmen viser balloner). Testresultatet vises.
Hvis Børnetilstand ikke er aktiveret, vises skærmen Test result (Testresultat) umiddelbart efter, at testen er fuldført.
Se Valgmuligheder for testresultater, 25 for at få flere oplysninger.

Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons)
En enkelt frekvens for Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) bestemmes af en statistisk algoritme baseret på et vægtet
gennemsnit, hvilket sikrer detektion med høj sensitivitet. Et Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons)-resultat for en enkelt frekvens
indikerer, at patientens ydre hårcellefunktion i cochlea er normal i det pågældende frekvensområde under testning.
Den fulde test afsluttes med meddelelsen Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons), hvis der kunne registreres DPOAE'er for tre ud af
fire frekvenser.

Bemærk: Retro-cochlear høretab kan ikke registreres af DPOAE-test.

Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons)
Resultatet Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons) indikerer, at der ikke kunne registreres DPOAE-respons for mindst to
frekvensbånd ud af fire.
DPOAE-resultatet angiver alle testede frekvenser. Dette gør beslutningerne om yderligere procedurer nemmere. En Pass/Clear Response
(Godkendt/Tydelig respons) ved en enkelt frekvens indikerer, at den ydre hårcellefunktion i cochlea er normal i det pågældende
frekvensområde.

De almindelige årsager til manglende detektion er støjende testforhold eller dårligt probefit. Ved DPOAE'er gør disse faktorer sig særligt
gældende for de laveste frekvenser. Derfor er Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons) for lave frekvenser sammen med
Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) for høje frekvenser en stærk indikator på, at testforholdene ikke var optimale. Forsøg at
forbedre testforholdene, og gentag testen.
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Ej fyldestgørende test
Hvis det ikke er muligt at få et Pass-resultat, og:
• patienten har en stor ørekanalvolumen, og testen blev startet med knappen Manual Start (Manuel start) (

) efter mislykket kalibrering,

-eller• der er for meget støj fra testomgivelserne, testresultatet kan være Ej fyldestgørende.

For en stor ørekanalvolumen (som følge af trykudligningsslanger eller perforering af trommehinden) er det muligvis ikke muligt for L1/L2 at
nå de påkrævede stimulusniveauer. Passende stimulusniveauer er afgørende for at opnå nøjagtig respons. Resultatet er Inconclusive
(Ej fyldestgørende), og en meddelelse angiver, at der var stor ørekanalvolumen eller dårligt probefit.
Hvis støjniveauet overstiger de accepterede niveauer i mere end halvdelen af testtiden, er resultatet Inconclusive (Ej fyldestgørende),
og en meddelelse viser, at der var for meget støj.

Ikke gennemført test
Hvis testen stoppes, vises der en fejlmeddelelse. Skærmbilledet med resultater vises herunder, hvis testen mislykkedes eller blev stoppet
under kalibreringen.
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5.4 Valgmuligheder for testresultater
Valgmuligheder for testresultater

Udskrivning af resultater
Se Udskrivning, 27.

Test af andet øre

Starter test i andet øre.

Start

Hvis du vil gentage testen, skal du trykke på knappen Start (Start).

OK

Tryk for at returnere til skærmbilledet Hovedmenu.

5.5 Fortsættelse af test på det andet øre

Inden testen af det andet øre fortsættes, skal det sikres, at proben er ren. Se også Vedligeholdelse og rengøring, 32.
• Repositioner om nødvendigt patienten, så du kan teste det andet øre, og indsæt proben i det nye øre, der skal testes.
• Tryk på Test Other Ear (Test andet øre) (

) på skærmbilledet test results (testresultat). Testen startes automatisk.

5.6 Visning af en patients testregistreringer
En patient, der screenes vha. Alpha OAE, får enten resultatet Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) eller Refer/No Clear
Response (Refer/Ikke tydelig respons) eller Inconclusive (Ej fyldestgørende).
• Hvis resultatet er Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) kræves der ikke yderligere handling.
• Hvis resultatet er Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons) anbefales det, at patienten testes igen. Hvis en patient
igen får resultatet Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons), skal denne patient henvises til yderligere test.
• Hvis resultatet er Inconclusive (Ej fyldestgørende) anbefales det, at patienten testes igen i et mere stille miljø. Hvis resultatet
stadig er Inconclusive (Ej fyldestgørende), skal patienten henvises til yderligere test.
Se også DPOAE-testresultater, 23.

5.7 Testoversigt
Du kan få vist test fra skærmbilledet Hovedmenu.
Tryk på Test view (Testoversigt) (

) for at se en testliste.
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5.8 Skærmbilledet Testhistorik

Skærmbilledet Test History/Print (Testhistorik/Udskriv) viser de test, som er blevet udført. Testene nummereres og arrangeres i
henhold til dato.
1. Tryk på piletasterne for at se flere tests.

Screeningsresultater
Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons)
Test udført korrekt (OAE til stede)
Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons)
OAE-kriterier ikke opfyldt
Ej fyldestgørende
OAE-kriterier ikke opfyldt, og støjende testforhold eller stor kavitetsvolumen registreret.

Ufuldstændig

2. Tryk på resultatikonet for at se de enkelte testresultater. Dette fører dig til et skærmbillede med testresultater, hvor du kan se testen.
3. Tryk på ikonet Udskriv ud for den test, du ønsker at udskrive, for at udskrive de enkelte testresultater.
Du kan se en beskrivelse af de enkelte testresultattyper under DPOAE-testresultater, 23.
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6 Udskrivning
Du kan udskrive de endelige resultater på en labelprinter, der er tilsluttet direkte til Alpha OAE. Der findes også en dockingstation til Alpha
OAE som valgfrit tilbehør. Du kan anbringe Alpha OAE i dockingstationen og udskrive til en labelprinter forbundet med dockingstationen.

6.1 Udskrivning fra Alpha OAE
Advarsel: Inden du udskriver, skal du sikre, at patienten ikke er i kontakt med Alpha OAE ved at fjerne proben fra patientens øre.
For at overholde sikkerhedskravene til medicinsk udstyr skal tilslutning til printeren altid foretages uden for patientområdet (min. 1,5 meter
fra patienten).
Bemærk: Det er ikke muligt at teste, når Alpha OAE er placeret i dockingstationen eller tilsluttet printeren.
Bemærk: Alpha OAE må ikke slukkes, mens der udskrives. Dette kan medføre unøjagtige data.
Bemærk: Hvis labelprinteren ikke er tilsluttet, eller hvis den slukkes, vises der en fejlmeddelelse på skærmen.
Bemærk: Brug kun den anbefalede labelprinter. Alpha OAE registrerer automatisk labelprinteren.
Bemærk: Du må ikke udskrive fra Alpha OAE, når labelprinterens statusindikator angiver »Køler af« eller »Bufferoverløb«.
Bemærk: Juster etiketterne/papirerne igen, og fjern eventuel papirstop.
1. Tilslut labelprinterkablet til Alpha OAE.
2. For at udskrive individuelle testresultater skal du trykke på Test view (Testoversigt) og derefter trykke på Print (Udskriv) (
ud for den test, du vil udskrive.

)

6.2 Labeludskrifter
Udskrifterne viser testtype, venstre og/eller højre øre resultat samt dato og klokkeslæt. Udskrifterne viser også patient- og testeroplysninger.
Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons)

Refer/No Clear Response (Refer/Ikke tydelig respons)

Forklaring

L

•

Venstre øre

R

•

Højre øre

P

•

Bestå

R

•

Refer

N

•

Ej fyldestgørende som følge af støj
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7 Alpha OAE-indstillinger
Du kan konfigurere din Alpha OAE i menuen Alpha OAE-indstillinger.

7.1 Menuen Indstillinger
Du kan ændre Alpha OAE-indstillinger fra Settings (Indstillinger) (

).

7.2 Probetest
Du bør teste proben dagligt for at sikre, at den fungerer korrekt. Du skal teste proben før patienttestning.
Bemærk: Sørg for, at probespidsen er rengjort, inden du indsætter den i testkaviteten. Se Rengøring af den indbyggede testkavitet, 34.
Du kan starte probetesten på to måder:
Sådan indsættes proben i Alpha OAE-testkaviteten (se Udførelse af probetesten, 29).
-ellerGå til Settings (Indstillinger) (

) for at genstarte testen eller for at teste proben ved hjælp af en ekstern testkavitet.
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7.2.1

Udførelse af probetesten

1. Indsæt probespidsen uden øreprop i testkaviteten. Testen startes automatisk.
Bemærk: Probetesten startes ikke automatisk, hvis en patient f.eks. er ved at blive oprettet.

Hvis proben fungerer korrekt, vises meddelelsen Probe OK . Probe failed (Proben fejlede) indikerer, at proben ikke fungerer korrekt.
Der vises også en liste med mulige fejl.

2. Tryk på OK (

7.2.2

) for at bekræfte testresultatet. Gentag om nødvendigt testen.

Fra menuen Indstillinger

1. Sæt probespidsen uden øreprop i testkaviteten på apparatet eller i en ekstern testkavitet.
2. Tryk på Settings (Indstillinger) (

) > Probe Test (Probetest).

For yderligere oplysninger, se Udførelse af probetesten, 29.

7.3 Testindstillinger
Tryk på Test Settings (Testindstillinger) for at bestemme, hvad der skal ske, når enhedens hukommelse er fuld.

Slet gamle tests. Sådan afgør du, hvad der sker, efter at 50 tests er blevet gemt, og Alpha OAE-hukommelsen er fuld. Tryk på Delete old
tests (Slet gamle tests) og den ældste test vil blive slettet for at frigøre plads til den nyeste test.
Hvis du ikke vælger Delete old tests (Slet gamle tests) , vises der en meddelelse, når hukommelsen er fuld. Du vil blive bedt om manuelt at
slette gamle tests. (Se Sletning af data, 31.)

Manuel start. Sådan startes en måling manuelt, når kalibreringen er mislykket. Hvis indstillingen Manual start (Manuel start) er aktiveret,
og kalibreringen mislykkes på grund af stor øregangvolumen (på grund af trykudligningsslanger i barnets ører), så vises en dobbeltpil på
resultatskærmbilledet. Tryk på dobbeltpilen ( ) for at starte målingen med maksimalt kalibrerede udgangsniveauer.
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7.4 Indstilling af tid og dato
Tryk på Settings (Indstillinger) (

) > Time and Date (Tid og dato).

Der er flere datoformater.
Bemærk: Hvis du forlader skærmbilledet Time and Date (Tid og dato) ved at trykke på OK, indstilles sekunder til nul.
Tid
Du kan indstille 24-timers uret til 12 timer (am/pm).

7.5 Sprog/Lyd
Sprog
Gå til Settings (Indstillinger) (

) > Language (Sprog) for at vælge sproget for Alpha OAE.

Lyd
Gå til Settings (Indstillinger) (
) > Sound (Lyd) for at vælge lyde for Alpha OAE.
Du kan indstille knaptrykket for lyd af resultat til at være til/fra.

7.6 Displayets lysstyrke
Gå til Settings (Indstillinger) (

) > Display Brightness (Displayets lysstyrke).

Tryk på

(bright) (lys).

(dark) (mørk) eller

Bemærk: Displayet med høj lysstyrke påvirker strømforbruget.
Bemærk: Tryk på Default (Standard) for at bruge standardindstillingen for displayet.

7.7 Systeminformation

Tryk på System Info (Systeminfo) for at se oplysninger om:
–

Frigivet firmware

–

HW version og serienummer

–

Næste servicedato for Alpha OAE-apparatet

–

Tilsluttet probe

–

Næste probeservicedato for den tilsluttede probe

–

Brugt hukommelse
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8 Håndtering af data i Alpha OAE
8.1 Funktionsknapper
Brug knapperne nedenunder til at finde patienter, sortere, rulle ned og se patientens testhistorik.

Tryk på up/down (op/ned) (

) for at se patienterne på en liste..

Tryk på Test view (Testoversigt) (

) for at se patientens testliste.

. Tilbage til forrige skærm.
. Hjælp
. Startskærm
. OK/Bekræft/Gem/Gå til næste felt/Gå til næste skærmbillede

8.2 Sletning af data
Slet

Tryk på Delete (Slet) (

) for at slette: Enkelt test eller Alle tests.

•

Enkelt test. Tryk på Delete (Slet) ved siden af testen. Bekræft sletning.

•

Alle tests. Bekræft, at du vil slette alle tests.
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9 Vedligeholdelse og rengøring
9.1 Probespids/probehus
Følg procedurer for infektionskontrol, der gælder for de omgivelser, du arbejder i.
Placer aldrig probespidsen i ørekanalen uden en ren øreprop.
Bemærk: Probespidsen kommer normalt ikke i kontakt med huden eller sekret fra øregangen, da den er dækket af en øreprop.
Du bør kontrollere probespidskanalerne efter brug. Små mængder cerumen eller fosterfedt kan tilstoppe probekanalerne eller aflejres på
probespidsen.
Forsigtig: Udskift om nødvendigt probespidsen med en ny.
Bemærk: Probespidser og Alpha OAE-screener skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

9.1.1

Rengøring af probespidsen

Fjern øreproben fra patientens øre, og fjern probespidsen fra øreproppen før rengøring.
Bemærk: Alle lokale hygiejnestandarder skal altid overholdes.
Se Hygiejniske forholdsregler, 18.

Probespidsen
–

Fjern probespidsen fra proben.

–

Brug rensetråden til at rengøre lydkanalerne på probespidsen fra bagsiden.

Bemærk: Rengør rensetråden, når den stikker ud af probespidsen.
Efter brug af rensetråden skal du desinficere den i henhold til lokale procedurer.
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9.1.2

Rengøring af probehuset

Bemærk: Kontakt din autoriserede serviceafdeling for periodisk rengøring af probehuset.
Bemærk: Probehuset indeholder følsomme komponenter. Rengør aldrig lydåbningerne i probehuset mekanisk eller med væsker.
Dette kan beskadige proben.
Advarsel: Selv den mindste mængde fugt kan opløse eventuel resterende cerumen og forurene de følsomme dele i probehuset.
–

Brug en fugtig serviet med alkohol til regelmæssig rengøring af overfladerne.

Ingen dele af øreproben må udsættes for ultralydsrensning eller maskiner.

9.1.3

Probekalibrering

Bemærk: Natus Medical Denmark ApS anbefaler en årlig kalibrering af Alpha OAE og proben. Desuden anbefaler Natus Medical Denmark
ApS, at kalibrering udføres, hvis apparatet er blevet udsat for potentielle skader.
Alpha OAE-proben kalibreres på fabrikken. Der er måske ikke et helt år til næste kalibreringsdato som angivet på kalibreringscertifikatet.
Første gang, du slutter proben til Alpha OAE og udfører en test, vil kalibreringsdatoen blive indstillet, således at der er et år til næste
kalibrering.
For at se næste kalibreringsdato, skal du trykke på Settings (Indstillinger) > System Info (Systeminformation).

Kalibreringsfrekvens
Proben skal kalibreres én gang om året af autoriseret servicepersonale på et autoriseret værksted.
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9.2 Ørespidser
Ørepropperne er engangsudstyr og skal ikke rengøres.
Bemærk: Ørespidser og Alpha OAE-screener skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

9.3 Rengøring af Alpha OAE
•

Inden rengøring skal Alpha OAE slukkes og kobles fra en eventuel ekstern strømkilde.

•

Fjern proben fra Alpha OAE.

•

Brug en fugtig serviet med rengøringsmiddel til at rengøre apparatets overflade.

For at optimere kabinettets levetid bør du undgå følgende kemikalier:
•

Isopropyl, 70 %

•

Ethanol, >40 % koncentration

•

Formaldehyd

•

Dichlor-meta-xylenol 5–10 %

Hvis det er nødvendigt at desinficere Alpha OAE, er et egnet alternativ rengøringsmidler, der indeholder:
•

Brintoverilte, 3 %, 30 %

•

Pereddikesyre 0,5–5 %

•

Natriumhyprochlorit 1–10 %

•

Glutaraldehyd 2–5 %

•

Ortho-phthaldialdehyd (også kaldet OPA) 0,5–2 %

•

Chlorhexidingluconat 2–4 %

Advarsel: Sørg altid for, at der ikke trænger fugt ind i proben, stikkene (datainterfacestikket og probestikkene) eller testkaviteten.
Advarsel: Alpha OAE må aldrig nedsænkes i vand eller rengøringsmidler.
Bemærk: Brug af andre rengøringsmidler end dem, der anbefales i brugervejledningen kan medføre skader på apparatet (eksempelvis
spændingsrevner i støbt plast).

9.3.1

Rengøring af den indbyggede testkavitet

Brug en serviet fugtet med et af desinficeringsmidlerne anbefalet i Rengøring af Alpha OAE til at rengøre overfladen ved testkavitetens
indgang.
Advarsel: Sørg for, at der ikke trænger væske ind i testkaviteten.
Hvis testkaviteten er blevet kontamineret af rester fra probespidsen, skal det sikres, at testkaviteten ikke kan anvendes. Du kan klæbe et
stykke tape hen over indgangshullet og kontakte den autoriserede serviceafdeling for at rense og/eller udskifte testkaviteten.
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9.4 Sikkerhed og vedligeholdelse af batteriet
9.4.1

Sikkerhedsoplysninger

Eksplosionsfare
Advarsel: Batteriet må ikke komme i nærheden af varme og åben ild og må ikke brændes, da dette kan medføre, at batteriet
eksploderer.
Advarsel: Batteriet i dette apparat kan udgøre en risiko for brand eller kemisk ætsning, hvis det ikke behandles korrekt. Må ikke skilles
ad, opvarmes til over 60 °C (140 °F) eller brændes.
• Forkert håndtering, anvendelse af for høj opladningsspænding eller ombytning af polerne kan overoplade eller ødelægge
batteriet.
• Batteriet må ikke åbnes, ændres eller skilles ad.
• Batteriet må ikke komme i berøring med metalgenstande.
• Polerne må under ingen omstændigheder kortsluttes.

9.4.2

Forlængelse af levetiden
•

Anvend kun den batteritype og oplader, der er anført i Appendiks 3.4

Strømforsyning og batteri, 40.

•

Oplad batteriet ved stuetemperatur, når det er muligt.

•

Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for slag fra spidse genstande.

•

Opbevares køligt og tørt.

•

Hold altid batteriets poler rene. Rengøres om nødvendigt med en blød klud.

Udskiftning af batteriet
Forsigtig: Batterikapaciteten reduceres gradvist af mange op-/afladningscyklusser og generelt med tiden. Natus Medical Denmark ApS
anbefaler, at du udskifter batteriet efter ca. 12 til 18 måneder.
Behovet for udskiftning af batteriet afhænger af forbrugsmønstret og den påkrævede batterikapacitet.

9.4.3

Bortskaffelse af brugte batterier

Bemærk: Li-Ion-batterier kan genanvendes!
Bemærk: Bortskaf de brugte batterier med det samme.
Bemærk: Opbevares utilgængeligt for børn.

Miljøhensyn
Bemærk: Når det genopladelige Li-Ion-batteri mister opladningskapaciteten, skal det bortskaffes i overensstemmelse med den lokale
miljølovgivning eller returneres til forhandleren.
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Appendiks 1. Standarder og sikkerhed
Appendiks 1.1

Garanti

For oplysninger om produktgaranti, se natus.com.

Appendiks 1.2

Reparation, eftersalgsservice og regelmæssige eftersyn

Hvis Alpha OAE generelt er defekt eller på nogen måde afviger fra producentens specifikationer i garantiens løbetid, er den autoriserede
forhandler forpligtet til at reparere, udskifte eller kalibrere Alpha OAE igen uden omkostninger for køberen.
Advarsel: Service og reparation af elektromedicinsk udstyr må kun udføres af udstyrets producent eller af repræsentanter autoriseret af
producenten.
Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er blevet efterset
eller repareret af en tredjepart.
Efter reparation af apparatet skal en kvalificeret elektronikingeniør godkende apparatets sikkerhed.
Kalibrering skal udføres én gang årligt af velkvalificeret personale ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr.

Appendiks 1.3

Deklaration

Alt Alpha OAE-udstyr skal efterses og kalibreres én gang årligt på et servicecenter, der er godkendt af producenten.

Appendiks 1.4

Producentens ansvar

Forsigtig: Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modificering eller reparation udføres af udstyrets producent eller
teknikere, der er autoriseret af producenten.
Producenten er kun ansvarlig for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder EN/IEC-kravene.

•

Udstyret skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er blevet efterset
eller repareret af en tredjepart.
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Appendiks 2. Status- og fejlmeddelelser
Appendiks 2.1
Fejlmeddelelse
eller

Apparatrelaterede meddelelser
Årsag

Løsning

•

Batteriniveauet er lavt.

•

•

Backupstrømmen til uret er
helt opbrugt.

Genoplad Alpha OAE, eller udskift batteriet med et nyt.

Lav batterispænding
Urets tidsindstillinger er
forkerte. Indstil tid og dato.
Hardwarefejl

Indstilling af tid og dato: Vælg Indstillinger > Dato og tid.

•

Kontakt din leverandør.

Real time clock fejl

•

Selvtestfejl.

•

Kontakt din leverandør.

Hukommelsesfejl

•

Selvtestfejl.

•

Kontakt din leverandør.

FLASH runtime fejl

•

Selvtestfejl: Ugyldige
testdata registreret i
flashhukommelsen.

•

Prøv at slette alle testdata og genstart apparatet.
Hvis meddelelsen vises igen, skal du kontakte din
leverandør.

Codec fejl

•

Selvtestfejl.

•

Genstart apparatet. Hvis meddelelsen vises igen,
skal du kontakte din leverandør.

Appendiks 2.2

Meddelelser relateret til brug og test

Fejlmeddelelse

Årsag

Løsning

Målehukommelse fuld. Målinger kan
ikke udføres.

•

Alpha OAE's målehukommelse
er fuld.

•

Slet test.

Probe FEJLEDE

•

Proben bestod ikke testen.
Dette kan skyldes flere årsager:

•

Sørg for, at probespidsen er rengjort,
og at kanalerne ikke er blokerede.

–

probespidsen er blokeret

•

–

testkaviteten er blokeret

Sørg for, at testkaviteten ikke er blokeret af
f.eks. støv, fnuller eller lignende.

–

proben er beskadiget

•

Udskift proben med en ny probe, og udfør
testen for at fastslå, om proben er beskadiget.

For meget støj

•

For meget støj fra
testomgivelserne.

•

Reducer støjniveauet
(snak, mobiltelefoner osv.).

Stimulus høj

•

Probe passer ikke ordentligt i
ørekanalen.

•

Prøv at placere proben igen.

•

Proben er ikke placeret i
ørekanalen.

•

Probe passer ikke ordentligt i
ørekanalen.

•

•

Probespidsen er blokeret.

Prøv at placere proben igen. Hvis problemet
ikke forsvinder, rengøres probespidsen eller
udskiftes med en ny.

•

Etiketterne er ikke justeret
korrekt i labelprinteren, eller der
er papirstop.

•

Juster etiketterne/papirerne igen, og fjern
eventuel papirstop.

Stimulus lav

Fejl i papirfødningen
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Appendiks 3. Tekniske specifikationer
Appendiks 3.1

Tilbehør

Standardtilbehør og valgfrit tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.
Standardtilbehør
•

OAE-probe (kabel ca. længde: 150 cm/59 in)

•

Ekstern batterioplader

•

Brugermanual

•

Batteri

•

Rengøringsklud

•

Transporttaske

Valgfrit tilbehør
•

Ørespidser

•

Propspidser

•

Rengøringsværktøj til propspids

•

Etiketteprinter med printerkabel

•

Prop (ca. længde: 150 cm/59 in)

•

Dockingstation inkl. strømadapter

Appendiks 3.2

Teknikker til måling

DPOAE
Evalueringsmetode: Støjvægtet fasestatistik
Stimulus:

Primært tonepar, F2/F1 = 1,24

Tilgængelige testfrekvenser:

F2 = 2, 3, 4 og 5 kHz

Standardtestfrekvenser:

F2 = 2, 3, 4 og 5 kHz (Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) ved 3 ud af 4) standardtestniveau:
N1/N2 = 65/55 dB SPL

Testvisning:

DP-Gram, DPOAE-niveau, støjniveau

Resultatvisning:

Overordnet Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons) eller Refer/No Clear Response (Refer/Ikke
tydelig respons), DP-Gram med DPOAE- og støjniveau.
SNR:

Minimum amplitude:

6–8 dB

- 5 dB
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Appendiks 3.3

Apparat

MADSEN Alpha OAE er type 1077 fra Natus Medical Denmark ApS.

Mål
Ca.

200 x 73 x 34 mm (7,9 x 2,9 x 1,3 tommer)

Vægt
Ca.

240 g (8,5 oz) eksklusive batteri 280 g (9,9 oz) inklusive batteri

Display
Type:

Farve, TFT, touchskærm med justerbar LED-baggrundsbelysning

Mål:

89,4 mm (3,5 tommer)

Opløsning:

240 x 320 pixels

Tastatur
Resistiv touchskærm (kan bruges med handsker)

Lyd

Indbygget højttaler til tastaturklik og lyde for Pass/Clear Response (Godkendt/Tydelig respons)og Refer/No Clear Response (Refer/Ikke

tydelig respons)

Sprogindstillinger
Op til syv forskellige sprog i udvalgte sprogpakker

Hukommelse
Kapacitet for testhukommelse:

Maks. 50 test

Stik
OAE-probestik:

14 ben ODU Medisnap - til OAE-probe

Ur i realtid
Integreret realtidsur til måling af tidsstempling. Uret synkroniseres automatisk med pc-uret, når det sættes i dockingstationen.
Nøjagtighed: Maks. afvigelse 12 minutter/år
Backup:

Min. 7 dage, når batteriet fjernes fra enheden

Datagrænseflader
Labelprinter:

RS232-interface til labelprinter

Transport- og opbevaringsmiljø
Temperaturområde: -20–60 °C (-4–140 °F)
Fugtighedsområde: 10–90 % rel., ikke-kondenserende
Lufttryk

500 hPa til 1040 hPa

Driftsmiljø
Driftstilstand:

Kontinuerlig

Temperaturområde: 10–40 °C (50–104 °F)
Fugtighedsområde: 30–90 % rel., ikke-kondenserende
Lufttryk

500 hPa* til 1060 hPa

*Ved lokationer, hvor det normale lufttryk er under 800 hPa (ved højder over 2.000 meter), anbefales det at rekalibrere OAE-proberne.

Opvarmningstid < 20 sekunder.
Bemærk: Opvarmningstiden skal forlænges, hvis MADSEN Alpha OAE opbevares køligt.
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Bortskaffelsesanvisninger
Natus Medical Incorporated er forpligtet til at opfylde kravene i EU-reglerne for WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) direktiv
2012/19/EU. Ifølge disse regler skal elektrisk og elektronisk affald indsamles separat for at sikre korrekt behandling og nyttiggørelse for at
sikre, at WEEE genanvendes eller genbruges på sikker vis. I tråd med denne forpligtelse kan Natus Medical Incorporated videregive
forpligtelsen til tage produktet tilbage og genbruge det til slutbrugeren, medmindre der er blevet lavet andre aftaler. Du bedes kontakte os
for oplysninger om indsamlings- og genvindingssystemer, som er tilgængelige for dig i dit område på natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og udgøre en risiko for menneskers
sundhed og miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor spiller slutbrugerne også en rolle i at sikre, at WEEE genbruges og genindvindes
forsvarligt. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe WEEE sammen med andre affaldstyper. Brugere skal benytte de
kommunale indsamlingsordninger eller producentens/importørernes forpligtelse til tilbagetagelse eller licenserede affaldstjenester for at
mindske de negative miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og for at øge mulighederne
for genbrug, genanvendelse og genvinding af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyr, der er mærket med nedenstående affaldsbeholder med kryds over, er elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet med den
overstregede affaldsbeholder på hjul angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret affald,
men skal indsamles separat.

Væsentlige funktionsegenskaber
MADSEN Alpha OAE har ingen vigtig funktion.

Standarder
Sikkerhed:
EN 60601-1:2006+A1:2013 (3.1 udgave)
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1:14
Indbygget strømforsyning, Type BF, IPX0
EN 60601-2-40:2019, IEC 60601-2-40:2016
EMC:
EN 60601-1-2:2015 (4.0 udgave)
IEC 60601-1-2:2014
Testsignaler med kort varighed:
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
Otoakustiske emissioner:
IEC 60645-6:2009, Type 2
EN 60645-6:2010, Type 2
Opfylder REACH 1907/2006, RoHS 2015/863

Appendiks 3.4

Strømforsyning og batteri

Enhed
Forsyningsspænding:

Nom. 3,70 V

Maks. 4,20 V
Min. 3,20 V (målt med apparatbelastning) Maksimal strømforbrug for batteriet:

1,5 W under måling

Anslået batterilevetid:

8 timers kontinuerlig brug (baseret på et typisk brugsscenarie. Den reelle brug kan påvirke batteriets levetid).

Indikator for batteriniveau:

Indikator for batteriniveau med fem trin
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Batteri
Advarsel: Brug kun genopladelige batterier fra Natus Medical Danmark ApS, del nr. 8-73-02400. Brug af andre batterier kan udgøre en
risiko for brand eller eksplosion.
Batteritype:

Genopladeligt Li-ion 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wt), fuldt opladet

Appendiks 3.5

1077 dockingstation

Dockingstationen er valgfrit tilbehør.
Printer-/modeminterface
Interfacetype:

RS232

Stiktype:

6-polet Mini Din

Jævnstrømsindgang
Indgangsspænding:

5 V jævnstrøm ±5 %

Maks. strømforbrug, når Alpha OAE er i dockingstation:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Maks. strømforbrug, når Alpha OAE ikke er i dockingstation:

0,25 VA (5 V, 50 mA)

Strømadapter
Indgangsspænding/-område:

100–240 V vekselstrøm, 50–60 Hz

Udgangsspænding:

5,0 V jævnstrøm

Udgangsstrøm:

Minimum 1,0 A

Stikkontakter:

USA, Storbritannien, Europa og Australien

Appendiks 3.6

OAE-probe

Probekabel
Fleksibelt, afskærmet kabel. Ca. længde: 150 cm/59 in
Mål
Probehus:

20 mm x 23 x 11 mm (0,8 x 0,9 x 0,43 tommer)

Probespids:

3,3 x 10 mm (0,13 x 0,4 tommer)

Vægt
Probe inkl. probespids:

Ca. 4,5 g

Ørespidser
Silikonekeglespids: 5–8 mm, Blå
7–11 mm, Orange
11–15 mm, Rød
Skumspids:

Small, 11 mm, Orange
Medium, 12 mm, Orange Stor, 14 mm. orange
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Appendiks 3.7

Bemærkninger vedrørende EMC
(elektromagnetisk kompatibilitet)

MADSEN Alpha OAE er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er underlagt særlige sikkerhedsregler.
Installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument skal følges nøje.
Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre MADSEN Alpha OAE's
funktioner.
Advarsel: Retningslinjer og deklaration fra fabrikanten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle
systemer.

Forsigtig: Alpha OAE håndholdt screener er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet
nedenfor. Brugeren af Alpha OAE håndholdt screener skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.

IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
MADSEN Alpha OAE er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Alpha OAE skal sikre,
at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – vejledning

RF-emissioner

Gruppe 1

MADSEN Alpha OAE anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionen meget lav

CISPR 11
RF-emissioner

og resulterer formentlig ikke i interferens i elektronisk udstyr i dets nærhed.
Klasse B

CISPR 11

MADSEN Alpha OAE er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som er
direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der leverer strøm til
private bygninger.

Harmoniske

Anvendes ikke

emissioner
IEC 61000-3-2
Spændingsfluktuationer/fli

Anvendes ikke

mmer IEC 61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
MADSEN Alpha OAE er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Alpha OAE skal sikre,
at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning

testniveau
Elektrostatisk udladning (ESD) +/- 8 kV-kontakt
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV-kontakt

Gulvene skal være af træ, beton eller keramiske fliser.

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

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

Hvis gulvene er dækket af syntetisk materiale, skal den

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

relative luftfugtighed være på mindst 30 %.

Hurtige

+/- 2 kV for elforsyningsledninger +/- 2 kV for elforsyningsledninger Netspændingskvaliteten skal være på højde med et

transienter/bygetransienter

+/- 1 kV for input/outputledninger

IEC 61000-4-4
Spændingsimpulser (surges)
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV for input/outputledninger

normalt
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er) +/- 1 kV ledning(er) til ledning(er) Netspændingskvaliteten skal være på højde med et
+/- 2 kV ledning(er) til jord

Anvendes ikke

normalt

+/- 2 kV jævnstrømsinputledning(er) til jord

Anvendes ikke

erhvervs- eller hospitalsmiljø.

+/- 1 kV jævnstrømsinputledning(er) til ledning(er)

ledning(er) til ledning(er)

+/- 2 kV I/O-ledning(er) til jord

+/- 1 kV jævnstrømsinputAnvendes ikke
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Spændingsdyk, korte
spændingsudfald og
variationer i
spændingsforsyningen
IEC 61000-4-11

Variationeri

Netspændingskvaliteten skal være på højde med et

0 % UT, 0,5 cyklus
Ved 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °,
225 °, 270 °

0 % UT, 0,5 cyklus
Ved 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °,
225 °, 270 °

og 315 °

og 315 °

0 % UT, 1 cyklus og

0 % UT, 1 cyklus og

70 % UT for 25/30-cyklusser,
enkeltfase ved 0 °

70 % UT for 25/30-cyklusser,
enkeltfase ved 0 °

0 % UT, 250/300 cyklusser

0 % UT, 250/300 cyklusser

30 A/m

Ingen relevante porte, der kan

Strømfrekvens-magnetfelter bør være på niveauer,

blive påvirket

der er karakteristiske for et typisk sted i et typisk

normalt
erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af MADSEN
Alpha OAE kræver fortsat drift under afbrydelser af
elforsyningen, anbefales det at MADSEN Alpha OAE
tilsluttes strøm fra en
uafbrudt strømkilde eller et batteri.

spændingsforsyningen
IEC 61000-4-11
Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetfelt

handels- eller hospitalsmiljø.

IEC 61000-4-8
UT er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer i miljøer for lægefagligt personale
MADSEN Alpha OAE er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Alpha OAE skal sikre,
at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning

testniveau
Ledningsbåret RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IISM-bånd

IISM-bånd

Udstrålet RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Nærhedsfelter fra

27 V/m

27 V/m

Sikkerhedsafstanden mellem enhver elektronisk del af

trådløs RF-kommunikation

386 MHz

386 MHz

MADSEN Alpha OAE og ethvert trådløst

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

RF-kommunikationsudstyr skal være mere end 30 cm
(11,8 in).

Bemærk: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle
situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af
optagelse og afspejling fra strukturer, genstande og
mennesker.
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IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
MADSEN Alpha OAE er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Alpha OAE skal sikre,
at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – vejledning

RF-emissioner

Gruppe 1

MADSEN Alpha OAE anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionen meget lav

CISPR 11
RF-emissioner

og resulterer formentlig ikke i interferens i elektronisk udstyr i dets nærhed.
Klasse B

CISPR 11

MADSEN Alpha OAE er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som er
direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der leverer strøm til
private bygninger.

Harmoniske

Anvendes ikke

emissioner
IEC 61000-3-2
Spændingsfluktuationer/

Anvendes ikke

flimmer IEC 61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
MADSEN Alpha OAE er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Alpha OAE skal sikre,
at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning

testniveau
Elektrostatisk udladning

+/- 6 kV-kontakt

+/- 6 kV-kontakt

Gulvene skal være af træ, beton eller keramiske fliser.

(ESD) IEC 61000-4-2

+/- 8 kV-luft

+/- 8 kV-luft

Hvis gulvene er dækket af syntetisk materiale, skal den
relative luftfugtighed være på mindst 30 %.

Hurtige

+/- 2 kV for elforsyningsledninger +/- 2 kV for elforsyningsledninger Netspændingskvaliteten skal være på højde med et

transienter/bygetransienter

+/- 1 kV for input/outputledninger

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for input/outputledninger

normalt erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsimpulser (surges)
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er) +/- 1 kV ledning(er) til ledning(er) Netspændingskvaliteten skal være på højde med et
+/- 2 kV ledning(er) til jord

+/- 2 kV ledning(er) til jord

normalt erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsdyk, korte

< 5 % UT (> 95 % dyk i UT) for
0,5 cyklus

< 5 % UT (> 95 % dyk i UT) for
0,5 cyklus

Netspændingskvaliteten skal være på højde med et

40 % UT (60 % dyk i UT)
i 5 cyklusser

40 % UT (60 % dyk i UT)
i 5 cyklusser

af MADSEN Alpha OAE kræver fortsat drift under

70 % UT (30 % dyk i UT) for
25 cyklusser

70 % UT (30 % dyk i UT) for
25 cyklusser

MADSEN Alpha OAE tilsluttes strøm fra en uafbrudt

< 5 % UT (> 95 % dyk i UT)
i 5 sekunder

< 5 % UT (> 95 % dyk i UT)
i 5 sekunder

3 A/m

3 A/m

spændingsudfald og
variationer i
spændingsforsyningen IEC
61000-4-11

Strømfrekvens

normalt erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren
afbrydelser af elforsyningen, anbefales det at
strømkilde eller et batteri.

Strømfrekvens-magnetfelter bør være på niveauer,

(50/60 Hz) magnetfelt

der er karakteristiske for et typisk sted i et typisk

IEC 61000-4-8

handels- eller hospitalsmiljø.

Bemærk: UT er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.
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Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer, som IKKE er livsopretholdende
MADSEN Alpha OAE er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af MADSEN Alpha OAE skal sikre,
at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning

testniveau
Ledningsbåret RF

3 V rms

3 V rms

Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation må ikke

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

befinde sig tættere på en MADSEN Alpha OAE-del,
herunder kabler, end den anbefalede
sikkerhedsafstand, som er beregnet ud fra ligningen,
der er
gældende for transmitterens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand:
d = 1,2

Udstrålet RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

hvor P er den maksimale udgangseffekt for
transmitteren i watt (W) i henhold til transmitterens
producent, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand
i meter (m).
Feltstyrker fra fastmonterede RF-sendere,
som bestemt ved en elektromagnetisk undersøgelse
af stedet a, bør være mindre end
overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensintervalb.
Interferens kan finde sted i nærheden af udstyr
mærket med følgende symbol:

Bemærk 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærk 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af optagelse og afspejling fra strukturer,
genstande og mennesker.
a. Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs), landmobile radioer, amatørradioer,
AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. For at anslå det elektromagnetiske miljø der skyldes faste
RF-sendere skal der udføres en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor MADSEN Alpha OAE bruges,
overstiger den relevante
RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det kontrolleres, at MADSEN Alpha OAE fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften,
kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder drejning eller flytning af MADSEN Alpha OAE.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
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Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og MADSEN Alpha OAE
MADSEN Alpha OAE er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af
MADSEN Alpha OAE kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumafstand mellem transportabelt og mobilt
RF-kommunikationsudstyr (sendere) og MADSEN Alpha OAE som anbefalet herunder, ifølge kommunikationsudstyrets maksimale udgangsspænding.
Nominel maksimal

Sikkerhedsafstand i henhold til transmitterens frekvens,

udgangseffekt fra sender

m

W
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 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

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere normeret til en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m) estimeres vha. ligningen,
der gælder for senderens frekvens, hvor P er den maksimale nominelle udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge senderens fabrikant.

Bemærk 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærk 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af optagelse og afspejling fra strukturer,
genstande og mennesker.
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