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1 Termék leírás

1

Termék leírás

A Madsen® Astera² egy számítógépről irányítható hallás vizsgáló audiométer. Az készüléket az OtoSuit Audiométer Modul
számítógépes szoftver segítésével lehet használni.
A Madsen® Astera² készülékkel végezhet általános audiometriai, és beszéd audiometriai és speciális vizsgálatokat is.
•

A készüléket irányíthatja a számítógép billentyűzetével/egerével, vagy az OtoSuite szoftvert kijelzőként használva a
Madsen® Astera² Audiometer Control Panel (ACP) segítségével.

•

Az a NOAH kompatibilis OtoSuit szoftver segítségével nyomon követheti a teszt eredményeket, létrehozhat
felhasználói teszteket, tárolhat és exportálhat adatokat és nyomtathat kimutatásokat.
A vizsgálat intenzitása, a frekvencia, az adott teszt beállításai és egy egyéb információk szintén láthatók a számítógép
képernyőjén.
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Rendeltetésszerű használat
Madsen® Astera² és az Audiometria Modul
Felhasználó: audiológus szakorvos, fül-orr-gégészek és más hallást vizsgáló egészségügyi
szakemberek. Felhasználási terület: diagnosztikai és klinikai audiometriai vizsgálatok.

Célcsoport
A célcsoport magában foglalja az ingerekre reagálni képes egyéneket minden korcsoportból.

Klinikai előnyei
A Madsen® Astera² műszer diagnosztikai és klinikai vizsgálatok elvégzésével képes meghatározni a hallás károsodás
jelenlétét, típusát és mértékét. Segíti a diagnózis felállításában fül-orr-gégészeti rendellenességek esetében és
információval szolgál a hallókészülékek programozásához.

2.1

Szövegkiemelések
Vigyázat, Figyelmeztetés és Megjegyzés használata
Hogy felhívjuk figyelmét az eszköz vagy szoftver biztonságos és megfelelő használatára vonatkozó információkra, a kézikönyv
az alábbi elővigyázatossági utasításokat használja:

Vigyázat • Jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a beteg halálának, vagy súlyos sérülésének veszélye.
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Kicsomagol
ás

Figyelem • Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a páciens sérülésének veszélye, illetve az adatok vagy a
készülék károsodásának veszélye.

Megjegyzés • Jelzi, hogy valami különös figyelmet igényel.

Ingyenes, nyomtatott felhasználói kézikönyvért lépjen kapcsolatba a Natus Medical Denmark ApS-el (www.natus.com).
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4

Kicsomagolás
1.

Óvatosan csomagolja ki a készüléket.
Amikor kicsomagolja a készüléket és a tartozékokat, jó ötlet megtartani a csomagolóanyagot, amiben szállították. Ha az
eszközt szervizbe kívánja küldeni, akkor az eredeti csomagolóanyag védelmet nyújt a szállítás közben előfordulható
sérülésekkel szemben.

2.

Vizuálisan ellenőrizze a berendezést, felmérve a lehetséges károkat.
Ha sérülés történt, ne helyezze üzembe a készüléket! Kérjen segítséget a helyi forgalmazótól.

3.

Ellenőrizze a csomagolást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megkapta az összes szükséges alkatrészt és
tartozékot. Ha a csomag hiányos, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

4.

Bizonyosodjon meg a Kalibrációs Tanúsítvány alapján, hogy a hangforrások (a fejhallgató és a csontvezető)
megfelelőek és eleget tesznek az előírt kalibrációs standardnak.

Telepítés
Mielőtt a számítógéphez csatlakoztatná a Madsen® Astera² készüléket, telepítse az OtoSuite szoftvert.
Az OtoSuite telepítési utasításait megtalálja a telepítési adathordozón található Otosuite Telepítési
Útmutatóban. A Madsen® Astera² készülék falra vagy asztal alá függesztéséhez szükséges útmutatót
megtalálja a Madsen® Astera² Referencia Kézikönyvben.

Vigyázat• A Madsen® Astera² számítógéphez való csatlakoztatásához használja az általunk biztosított
kábelt. A kábel hossza nem haladhatja meg a 3 métert.

A Madsen® Astera² készüléket szállításkor összeszerelik, Önnek csak csatlakoztatnia kell a kábeleket.

Madsen® Astera²
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A kábeltakaró eltávolítása
1.

A kábel takaró eltávolításához nyomja meg a kiengedő gombot a
takaró mindkét oldalán. Emelje a takarót függőleges állásba és
emelje le a készülékről.

2.

Emelje le a kábel takarót.

Kiegészítők csatlakoztatása
Lásd Kiegészítők csatlakoztatása a Madsen® Astera² készülékhez ► 10.

ACP csatlakoztatása
Ha az ACP-t használja:
Lásd APC csatlakoztatása a Madsen® Astera² készülékhez ► 7 és ACP csatlakoztatása a számítógéphez ► 8.

Kábelek rögzítése a Madsen® Astera² készülékhez
1. Rögzítse a kábeleket a készülék hátuljához az általunk biztosított
gumiszalaggal.

A kábeltakaró visszahelyezése
1. A kábeltakaró visszaszereléséhez helyezze a takaró kék toldalékait a
készülék vájatába és hajtsa a takarót a helyére, amíg kattan egyet.
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A Madsen® Astera² csatlakoztatása az OtoSuite szoftverhez
•

Futtassa az OtoSuite Konfigurációs Varázslót a csatlakoztatáshoz és állítsa fel a kapcsolatot a Madsen® Astera²
készülékkel: Kattintson a Tools >

Configuration Wizard (Eszközök > Konfigurációs varázsló) menüpontra.

4.1

ACP csatlakoztatása a Madsen® Astera² készülékhez
Megjegyzés • Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, telepítse az OtoSuite szoftvert a számítógépre.

1.

Távolítsa el a kábeltakarót a
készülékről.

2.

Csatlakoztassa az ACP-t a
készülék csatlakozó
paneljához.

A csatlakozó az ACP hátulján
található a „From Main Unit”
csoportban.
A csatlakoztatáshoz szükséges négy kábel egybe van csomagolva és szín kódolva van a könnyebbségért.

Vigyázat • Bizonyosodjon meg, hogy az összes jack-csatlakozó a megfelelő foglalatban van az ACP és Madsen®
Astera² készülékekben.

Operátor asztali mikrofon
•

Csatlakoztassa a sárga kábelt a kötegből az Operátor asztali mikrofon aljzatba a
Madsen® Astera² hátsó paneljén és a Operátor asztali mikrofon aljzatba az ACP-n.

Operátor fülhallgató gémes mikrofonnal
•

Csatlakoztassa a kötegben található zöld kábel egyik végét a Operátor headset headset- fülhallgató aljzatba a Madsen® Astera² készülék hátulján, a másik végét pedig
a Operátor headset - headset- fülhallgató aljzatba az ACP-n.

•

Csatlakoztassa a kötegben található rózsaszín kábel egyik végét a Operátor headset –
gémes mikrofon aljzatba a Madsen® Astera² készülék hátulján, a másik végét pedig a

Operátor headset
- gémes mikrofon aljzatba az ACP-n.

Madsen® Astera²
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ACP-be épített hangszóró

4.2

•

Csatlakoztassa a kötegben található szürke kábel egyik végét a Operátor hangszóró
aljzatba a MADSEN Astera² készülék hátulján, a másik végét a Operátor hangszóró
aljzatba az ACP-n.

3.

Amint végzett a kábelek csatlakoztatásával, helyezze vissza a kábeltakarót.

ACP csatlakoztatása a számítógéphez
Az ACP áram ellátása a számítógépen keresztül történik USB kábel segítségével.

Megjegyzés • Az ACP csatlakoztatását megelőzően telepítse az OtoSuite szoftvert a számítógépre.

Vigyázat • Az ACP számítógéphez csatlakoztatásához használja az általunk szolgáltatott kábelt. A kábel
hossza nem haladhatja meg a 3 métert.

Megyjegyzés • Az ACP és számítógép összekapcsolásához ne használjon USB elosztót (USB elosztó külső
tápegység nélkül). Nem szolgál elégséges tápegységként az ACP-nek. Az ACP Power on LED lámpa villogása jelzi a
készülék hibáját. Helyette használjon külső tápegységgel rendelkező USB elosztót.

A következők kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor az eszközt a megadott Delta Electronics
Kft MDS-090AAS24 típusú külső tápegységgel használja:
A telepítést kizárólag a következők szerint végezze:
•

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005/(R)2012 + A1:2012,C1:2009/(R)2012 + A2:2010/(R)2012) (Gyógyászati villamos
készülékek. 1. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények.)

•

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 (Gyógyászati villamos készülékek. - 1. rész: Általános biztonsági
és alapvető működési követelmények.) 3.Kiadás - Módosítás dátuma 2014/03

•

ES60601-1:2005/(R)2012 és A1:2012

•

Gyógyászati villamos rendszerek 16. kiegészítés IEC 60601-1 (Harmadik kiadás), AAMI ES60601-1 és
CSA C22.2 NO. 60601- 1:2014

Vigyázat • Minden a műszerre csatlakoztatott vagy a páciens közelében használatos eszköznek
meg kell felelnie a IEC 60601-1-2 (Negyedik kiadás) és IEC 60601-1 (Harmadik) irányelveknek.
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A következők arra az esetekre vonatkoznak, amikor XP Power PCM80PS24 típusú tápegységet használ:
A telepítésnek meg kell felelnie a IEC 60601-1 és UL 60601-1 irányelveknek. Az elektro-orvosi eszközökre
vonatkozó kiegészítő rendelkezések.

Vigyázat • Minden a műszerhez csatlakoztatott és a páciensek közelében használatos eszköznek
meg kell felelnie a IEC 60601-1 (Második kiadás) és IEC 60601-1-2:2014 irányelveknek.

Minden az ACP-hez csatlakoztatott számítógépnek meg kell felelnie a UL/IEC 62368-1 szabványnak, „Az
informatikai berendezések biztonsága, beleértve az elektromos üzleti berendezéseket”.
Kizárólag az általunk biztosított kábelt használja a bekötéshez.

Közvetlen bekötés számítógépre USB kábellel

Vigyázat • Ügyeljen rá, hogy a számítógép és ACP összekapcsolásához használt USB kábel teljes hossza ne
haladja meg a 3 métert.

1.

Hajtsa ki az ACP lábait.

2.

Helyezze az ACP-t a számítógép képernyője elé.

3.

Helyezze az USB kábel egyik végét az ACP hátoldalán található USB aljzatba, a másik végét pedig a
számítógépen található USB aljzatba.

Számítógép csatlakoztatása külső USB elosztó segítségével

Figyelem • A számítógépet, a külső USB elosztót és az ACP-t összekapcsolása után bizonyosodjon meg, hogy
az elosztót a számítógép bekapcsolása előtt, vagy azzal egyidőben kapcsolja fel. Ezzel biztosítva a megfelelő
kapcsolatot a számítógép és az elosztó között. Ez a kapcsolat akkor alakul ki, amikor a számítógép bekapcsol.
Vigyázat • Ha külső áramellátású elosztót használ, az USB kábelek hossza egyesével nem haladhatja meg a 3
métert.

Az áram alá helyezés sorrendje külső áramellátással rendelkező USB elosztó használata esetén:

Madsen® Astera²

1.

Csatlakoztassa a külső tápegységgel rendelkező USB elosztót a fő aljzatba és kapcsolja be.

2.

Helyezze az elosztó USB kábelét a számítógép USB aljzatába.

3.

Helyezze a külső elosztó USB kábelét az ACP hátsó paneljén található USB aljzatba.
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4.3

Kiegészítők csatlakoztatása a Madsen® Astera² készülékhez
Figyelem • A Madsen® Astera² csatlakoztatása előtt telepítése az OtoSuite szoftvert.

A következők arra az esetekre vonatkoznak, amikor XP Power PCM80PS24 típusú tápegységet használ:
A telepítésnek meg kell felelnie a IEC 60601-1 és UL 60601-1 szabványoknak. Az elektro-orvosi eszközökre
vonatkozó kiegészítő rendelkezések.

Vigyázat • Minden a műszerhez csatlakoztatott és a páciensek közelében használatos eszköznek
meg kell felelnie a IEC 60601-1 (Második kiadás) és IEC 60601-1-2:2014 szabványnak.
kivéve a számítógép és a Madsen® Astera² ki- és bemeneti aljzataiba bekötött eszközök.

A következők kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor az eszközt a megadott Delta Electronics
Kft MDS-090AAS24 típusú külső tápegységgel használja:
A telepítést a következők szerint kell elvégezni:
•

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005/(R)2012 + A1:2012, C1:2009/(R)2012 + A2:2010/(R)2012) (Gyógyászati villamos
készülékek. 1. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények.)

•

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 (Gyógyászati villamos készülékek. - 1. rész: Általános biztonsági
és alapvető működési követelmények.) 3.Kiadás - Módosítás dátuma 2014/03

•

ES60601-1:2005/(R)2012 és A1:2012

•

Gyógyászati villamos rendszerek 16. kiegészítés IEC 60601-1 (3rd), AAMI ES60601-1 és CSA C22.2 NO.
60601- 1:2014

Vigyázat • Minden a műszerre csatlakoztatott vagy a páciens közelében használatos eszköznek
meg kell felelnie a IEC 60601-1-2 (Negyedik kiadás) és IEC 60601-1 (Harmadik) irányelveknek.
•

Kivéve a számítógép és a Madsen® Astera² ki- és bemeneti aljzataiba bekötött eszközök.

Lásd Csatlakozóval kapcsolatos figyelmeztetések ► 46 és Általános figyelmeztetések ► 47
Részéletes leírásért a csatlakozó panelről, lásd a Madsen® Astera² Referencia Kézikönyvet.

Aljzat panel - Madsen® Astera²
Az aljzatok a készülék hátulján találhatók.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Válaszadó
Insert fülhallgató
Fejhallgató - légvezetéses
Magas frekvenciás fejhallgatók - légvezetéses
Csontvezető
Operátor headset - fejhallgató
Operátor headset - gémes mikrofon
Operátor hangszóró

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Operátor asztali mikrofon
Válasz mikrofon
Asszisztens headset
Sound field hangszóró (áram kimenet)
Külső tápegység
Számítógép/USB kapcsolat
Vezeték
Soud field hangszóró (vezetékes kimenet)

Megjegyzés • A kék jelenti a Bal oldalt a piros pedig a Jobb oldalt.

Megjegyzés • A Natus által mellékelt tápegységet használja.

Figyelem • A biztonsági szint romlásával járhat, ha olyan eszközt csatlakoztat a Madsen® Astera² készülékhez,
ami nem ugyan azoknak a biztonsági szabványoknak felel meg, mint a Madsen® Astera².

Aljzat panel - ACP
A. Számítógép/USB kapcsolat

•

USB kábel

B. Madsen® Astera² csatlakozói

•

ACP-be épített hangszóró

•

Operátor headset gémes mikrofonnal

•

Operátor asztali mikrofon

•

Operátor asztali mikrofon

•

Operátor headset gémes mikrofonnal

C. Kiegészítők csatlakozója

Madsen® Astera²

11

5 Üzembe helyezés

5

A készülék bekapcsolása
A Madsen® Astera² készülék egy közvetlenül a fő aljzatba helyezett tápkábel segítségével helyezhető áram alá.

A Madsen® Astera² készülék bekapcsolása
Kizárólag a Natus által szolgáltatott tápkábelt használja.

1.

Csatlakoztassa a tápkábelt a három fázisú, földelt aljzatba.

2.

Kapcsolja fel a főkapcsolót.

3.

A Be/Ki jelzőfény zölden világít a készüléken.
Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék elején.

A Madsen® Astera² készülék kikapcsolása
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a készülék elején található Be/Ki gombot.

Megjegyzés • A főellátás kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt a főaljzatból.

6

A Madsen® Astera² csatlakoztatása az OtoSuite
szoftverhez
A Madsen® Astera² első használatakor futtassa a Konfigurációs Varázslót (Configuration Wizard) az eszköz és a szoftver
közötti kapcsolat felállításához. Az első konfigurálás után a készülék automatikusan kapcsolódik a szoftverhez, ha a
Madsen® Astera² be van kapcsolva és a Vezérlő Panel (Control Panel) meg van nyitva. Más esetben a következő módon
tudja csatlakoztatni:
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1.

Kapcsolja be a készüléket.

2.

Futtassa az OtoSuite szoftvert.

3.

Kattintson a Control Panel (Vezérlő Panel) menüpontra.

4.

A Control Panel menüponton belül kattintson a Connect (Kapcsolódás) menüpontra.

Madsen®
Astera²

7 Eszköz
kezelőfelület

7

Képernyő vezérlés
A teszt vezérlés lehetővé teszi az audiometria irányítását, amikor a vizsgálatot egérrel és képernyő irányítással végzi.
•

A teszt vezérlés aktiválásához válassza a következő menüpontokat Tools > Options > Audiometry > General > OnSreen Controls > Show > On (Eszközök > Opciók > Audiometria > Általános > Képernyő Vezérlés > Mutat > Be).

Csendes Mód
A Csendes Üzemmódban szabályozhatja a hangszintek és a megjelenítést, ha a kurzort a képernyőn megjelenő
megfelelő vezérlőelemek fölé mozgatja. Ez abban az esetben lehet hasznos, amikor az tesztet végző személy és a teszt
alanya egy szobában tartózkodnak.

8

•

A Csendes Mód aktiválásához, válassza a következő menüpontokat Tools > Options > Audiometry > General > Onscreen controls > Silence Mode > On
(Eszközök > Opciók > Audiometria > Általános > Képernyő vezérlés > Csendes Mód > Be).

•

Ha szintet és a frekvenciát nem kattintással szeretné változtatni, használja az egér görgőjét.

Billentyűzet vezérlés
Hogy jobban átlássa a billentyűzet kombinációkat, nyissa meg külön a PDF
dokumentumot.
Az OtoSuit szoftver telepítése után az útmutatókat és kapcsolódó
dokumentumokat megtaláltja a számítógépén. A Start (Start) menüpont
alatt nyissa meg a OtoSuite Manuals (OtoSuite Útmutatók) lehetőséget, az
itt található linkek elvezetnek a megfelelő útmutatóhoz.

Megjegyzés • A billentyűk tényleges elhelyezkedése függ a
billentyűzet típusától.

9

Eszköztár ikonok az Audiometria Modulban
Az eszköztárban elérhető ikonok függenek a kiválasztott teszt funkciótól.

Madsen® Astera²
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9 Az Audiometria Modul kezelőfelülete

Audimetria ikonok
Tisztahang audiometria

Beszéd audiometria

Menüpont

Combined Audiogram
(Egyesített Audiogram)

Ikon

Leírás
Kattintással váltogathat a nézetek között, hogy mindkét fül eredményeit
egy audiogrammon (egyesített audiogram) szeretné látni vagy mindkét
fület külön audiogrammon.

Combined View (Egyesített Nézet)
•

Kattintson az ikonra, ha a két fül eredményeit egy audiogrammon
szeretné megjeleníteni

Split View (Osztott Nézet)
•

Masking Assistant

Kattintson az ikonra, ha a két fül eredményeit külön audiogrammon
szeretné megjeleníteni.
A Maszkoló Asszisztens aktiválása és kikapcsolása.

(Maszkoló Asszisztens)

Ha a maszkolás javasolt a Maszkoló Asszisztens hatására a
maszkolatlan határérték villogni kezd.

Standard Frequencies

A grafikon 20000 Hz-ig mutatja a frekvenciát. A Madsen® Astera²
készülék legfeljebb 12500 Hz frekvencián stimulál.

(Standard
Frekvenciák)/All
Frequencies (Minden
Frekvencia)/ High
Frequencies (Magas
Frekvenciák)

•

Válasszon nézetet:

Standard Frequencies (Standard Frekvenciák)
A grafikont 125 Hz és 8000 Hz között rajzolja ki.

All Frequencies (Minden Frekvencia)
A grafikont 125 Hz és 20000 Hz között rajzolja ki.

High Frequencies (Magas Frekvenciák)
A grafikont 8000 Hz és 20000 Hz között rajzolja ki.

New Audiogram (Új
Audigram)

14

Válasszon új audiogrammot. A rendszer felajánlja, hogy mentse vagy
törölje az aktuális adatokat.

Madsen®
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Menüpont

Ikon

Frequency Resolution
(Frekvencia Felbontás)

Leírás
A frekvencia felbontás lehetséges opciói az 1/6, 1/12, 1/24, 1/48 oktáv
és az 1 Hz. Válassza ki a megfelelő tisztahang inger felbontást az
eszköztárból, vagy kiválasztva a következő menüpontokat Tools >
Options > Audiometry > General (Eszközök > Opciók > Audiometria >
Általános).
Audiometria görbénként akár 24 pontot is tárolhat. A rendszer
figyelmeztet, ha a maximumnál több pontot próbálna eltárolni.

Monitoring
(Megfigyelés)

Desktop/Headset
Microphone

Engedélyezi vagy tiltja a monitor mikrofonját, arra a esetre ha a
páciens az ingert a Stimulus (Inger) vagy Masking (Maszkolás)
csatornán keresztül kapja.

Toggle microphone types (Váltás mikrofonok között)

(Asztali/Fejhallgató
Mikrofon)

Az operátor kattintással válthat a fejhallgató mikrofon és
az asztali mikrofon között, amivel a kommunikálhat a pácienssel
és/vagy az asszisztenssel. A program az aktív mikrofon ikonját jelzi ki.

Enable Talk to
Assistant(Asszisztenssel

Kattintson, hogy engedélyezze vagy tiltsa a beszélgetést egy harmadik
személlyel (általában egy második teszt alany) a fülkében.

való beszélgetés
engedélyezése)

Talk Forward (Talk Forward)

Select Orientation
(Irány Kiválasztása)

Sunshine Panel

10

Engedélyezi a kommunikációt a fülkében lévő pácienssel. Megjeleníti a
Talk Forward (Válasz) ablakot, ahol beállíthatja a válasz mikrofon
érzékenységét és a kimenet hangerejét dB HL mértékegységben.

Kattintson, hogy megtekintse a páciens fülét grafikon és táblázat
nézetben.

(Sunshine Panel)

Miután aktiválta a Control Panel ikont az eszköztárban, választhat a
Classic Control Panel (Klasszikus Vezérlőpult) és a Sunshine Panel
között.

Élő Otoszkópia Videó

Kattintson, hogy elindítsa az Élő Otoszkópia Videót.

A Sunshine Panel
Kattintson a Control Panel (Vezérlő Panel) ikonra, hogy bekapcsolja a Vezérlő Panelt.

Az eszköztárban kattintson a Sunshine Panel (Sunshine Panel) ikonra, hogy bekapcsolja vagy kikapcsolja a
Sunshine Panelt a Tone (Tisztahang) vagy Speech (Beszéd) vizsgálatkor.

Madsen® Astera²
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Tisztahang vizsgálat

Beszéd vizsgálat
Használja a Sunshine Panelt, hogy gyorsan kiválassza a vizsgálat fő beállításait.
A Sunshine Panelben gyorsan kiválaszthatja a tesztelni kívánt fület, a
hangforrást, a maszkolást és a vizsgálat típusát.
Irányíthatja a megfigyelés szintjét, ehhez aktiválja a Talk Forward (Válasz)
opciót és válassza a Test Selector (Vizsgálat Kiválasztása) menüpontot a
megfelelő vizsgálat kiválasztásához.
A kiválasztott opció a Stimulus (Inger) menüsoron és egy ikonként az
audiogrammon.

Lásd
•

Tisztahang audiometria elvégzése
► 20

•

Beszéd audiometria elvégzése ► 21.

A Sunshine Panel testreszabása
Testre szabhatja, hogy a Sunshine Panelen a különböző funkcióknál egy vagy több gomb jelenjen meg. Például egy vagy
több ikont megjeleníthet a görbe kiválasztásához.
Testre szabhatja a megjelenést olyan gombok esetén, ahol a jobb egérgomb kattintással választhat a Add/Remove Button
(Gomb Hozzáadása/Eltávolítása) opciók közül.
1.

Engedélyezze/tiltsa a gombokat, amiket megjeleníteni kíván.

2.

Kattintson a Use Singel Button (Egy gomb használata) menüpontra, hogy tiltsa a gombok kiválasztását. Az
engedélyezett gombok azonnal megjelennek a panelen.

A Sunshine Panel használata
•

Kattintson a gombokra, hogy váltson a
funkciók között, vagy

•

16

Kattintson a jobb egérgombbal, hogy kiválassza a funkciókat.
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Funkció

Ikon

Leírás

Stimulus Ear Selection

Kattintson a vizsgálni kívánt fülre:

(Vizsgált Fül
Kiválasztása)

•

Right (Jobb)

•

Binaural (Binaurális)

•

Left (Bal)

Transducer Selection

Válassza ki a vizsgált fülre használni kívánt hangforrást:

(Hangforrás
Kiválasztása)

•

Insert (Beillesztés) (fülhallgató)

•

Phone (Fejhallgató) (standard fejhallgató)

•

High Frequency (Magas Frekvencia) (fejhallgató)

•

Csont (Csontvezető)

•

SF Unaided (SF Segédeszköz Nélkül) (Sound Field hangszóró, segédeszköz
nélkül)

•

SF Aided 1 (SF Segédeszközzel 1) és SF Aided 2 (SF Segédeszközzel 2)
(Sound Field hangszóró - Segédeszközzel 1 és 2)

•

Masking Transducer
Selection (Hangforrás

Multispeaker (Több hangszóró)

Kattintson, hogy kiválassza a maszkolt fülre használt hangforrást:

Választása Maszkolás
Esetén)

•

Insert (Beillesztés) (fülhallgató)

•

Phone (Fejhallgató) (standard fejhallgató)

•

High Frequency (Magas Frekvencia) (fejhallgató)

•

Csont (Csont) (vezető)

•

SF (SF) (Sound Field hangszóró)

•

SF Aided 1 (SF Segédeszközzel 1) és SF Aided 2 (SF Segédeszközzel 2)
(Sound Field hangszóró - Segédeszközzel 1 és 2)

Masking Options

Mask

(Maszkolás Opciók)

(Maszkolás)

Kattintson, hogy engedélyezze vagy tiltsa a maszkolást.

Stimulus Selection

Kattintson, hogy kiválassza a használni kívánt ingert.

(Inger Kiválasztása)

•

Tisztahang (Tisztahang teszt)

•

Csicsergés (Tiszthang teszt)

•

FRESH-zaj™ inger (Tisztahang teszt)

•

Előre felvett inger (Beszéd)

•

Mikrofon az élő beszéd ingerhez (Beszéd)

Madsen® Astera²
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11 Hangforrás megfelelő elhelyezése

Funkció

Ikon

Leírás

Curve Selection

Válassza ki a görbe típusát:

(Görbe Választás)

•

THR (THR) (Határérték) (Tisztahang)

•

MCL (MCL) (Elviselhető Legmagasabb Hangerő)

•

UCL (UCL) (Nem Elviselhető Hangerő)

•

STD (STD) (Beszéd Érzékelés Határérték) (Beszéd)

•

SRT (SRT) (Beszéd Felismerés Határérték) (Beszéd)

•

WRS/SRS (WRS/SRS) (Szó Felismerés Pontszám/Mondat Felismerés
Pontszám) (Beszéd)

Talk Forward (Válasz)

A Talk Forward (Válasz) a Madsen® Astera² Referencia Kézikönyvben került
leírásra.

Monitor/Level

•

Monitor (Megfigyelés)
Kattintson, hogy megfigyelje az inger csatornát.

(Megfigyelés/Szint)
•

Level (Szint)
A csúszkán állítsa be az egyes audiometria csatornák megfigyelésének
szintjét.

Test Selector (Vizsgálat
választó)

11

A Test Selector (Teszt Választó) menüpont az OtoSuite Felhasználói
Kézikönyvben került leírásra.

Hangforrás megfelelő elhelyezése
Fejhallgató
1.

Lazítsa meg a fejhallgatót és egyszerre helyezze fel a jobb és bal felét.

Megjegyzés • Ha a fejhallgató felhelyezése nem megfelelő, előfordulhat, hogy a fülcsatorna összecsukódik és ez a
határérték megnövekedését okozhatja.

2.

Célozza be a páciens fülcsatornájának közepét a fejhallgatóval és finoman helyezze a fülekre.

3.

Rögzítse a pántot, miközben a hüvelyk ujjával a helyén tartja a fejhallgatót.

4.

Bizonyosodjon meg a fejhallgató megfelelő elhelyezkedéséről.

Fülhallgató Behelyezése
1.

Válassza ki a páciens fülébe illő legnagyobb szivacsos illeszték.
Ha a fülbetét túl kicsi a hang kiszivárog mellette és a dobhártyához nem a megfelelő hangerőn jut el.
A behelyezett fülhallgató jobban elvékonyítja a hangot, kifejezetten az alacsonyabb frekvenciákon, ez csökkenti a
maszkolás szükségességét.

18
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2.

A legjobb eredmény érdekében a hangforrást csíptesse a gyermek mögé, vagy a ruhája hátoldalára és ezután
helyezze az illeszték a gyermek fülébe.

Csontvezető

Megjegyzés • A maszkolatlan csont határértékhez eltárolhatja a binaurális vizsgálat adatait.

Ha 10 dB vagy annál nagyobb különbség van a csontvezetéses és légvezetéses határérték között ugyanazon a fülön,
akkor szükségessé válik a maszkolás. A Maszkoló Asszisztens segíthet megállapítani, milyen határértéknél kell
maszkolni.
Ha vizsgált fül STR értéke és a nem vizsgált fül csontvezető PTA eredménye között 45dB vagy több van, akkor
szükségessé válik a maszkolás.

Fültőre helyezés
1.

Távolítsa el a fültövet takaró hajat és helyezze el a csontvezető lapos, kerek részét a fültő legcsontosabb területére
anélkül, hogy érintené a fül külső részeit.

2.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a csontvezető szorosan, de kényelmesen helyezkedik el a fültöven.

3.

Ha fülhallgatóval végzi a maszkolás, helyezze a csontvezető fejpántot a páciens ellenkező oldalú halántékára, oly
módon, hogy a fülhallgató és a fejpánt is illeszkedjen a páciens fejére.

Homlokra helyezés
1.

Ehhez a módszerhez helyezze a csontvezető lapos, kerek részét a homlok közepére, körülbelül 2,5 cm-re a hajvonal
alá.

2.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a csontvezető szorosan, de kényelmesen illeszkedik.

Madsen® Astera²
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12 Tisztahang audiometria elvégzése

12

Tisztahang audiometria elvégzése
Sunshine Panel
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Fül kiválasztása
Inger hangforrás
Maszkolás, hangforrás és Be/Ki
Inger típusa
Teszt típusa
Válasz
Megfigyelés/Szint
Teszt Választó

Klasszikus Vezérlőpanel
A. Vezérlőpanel
B. Vizsgálat Opciók panel
C. Megfigyelés/Szint panel

Használhatja a billentyűzet megfelelő billentyűit, a képernyőn található gombokat, illetve a bal oldalon látható Vezérlő Panelt
bármikor, amikor a vizsgálathoz használt gombok és egyéb funkciók használatban vannak.
Részletes példákat talál az audiometriai vizsgálatokhoz a Madsen® Astera² Referencia Kézikönyvben.

20

1.

Válassza a Tone (Tisztahang) menüpontot az OtoSuite Audimetria modulban.

2.

Készítse elő a pácienst. Ha a hangforrás felhelyezése után kíván instrukciókat adni a páciensnek, használja a Talk
Forward (Válasz) funkciót. Mikor a Talk Forward (Válasz) funkció aktív, beállíthatja a kommunikáció
paramétereit.

3.

A Vezérlő Panelben beállíthatja a vizsgálat körülményeit a fül, hangforrás, maszkolt/maszkolatlan, vizsgálat típus
paraméterekre.

4.

Válassza ki a vizsgált frekvenciát a Jobb/Bal nyilakkal (vagy a billentyűzeten).

5.

Válassza ki az inger szintjét a Fel/Le nyilakkal (vagy a billentyűzeten).

6.

Játssza le az ingert a Present (Lejátszás) gombbal vagy a szóköz billentyű lenyomásával.

Madsen®
Astera²
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7.

Használja a Store (Mentés) gombot (az S billentyű lenyomása), hogy eltárolja az aktuális adatot és lépjen a következő
frekvenciára.

8.

Ismételje meg a 4, 5, 6, 7 lépeseket, amíg minden szükséges mérést elvégzett. Ha szükséges ellenőrizze, hogy elvégezte-e
a következő vizsgálatokat:

9.

–

Mindkét fül

–

Légvezetés

–

Csontvezetés

–

Maszkolás (Mask (Maszkolás) gomb vagy az M billentyű)

–

Audiogram határérték, MCL (MCL) és UCL (UCL)

Mentse el az audiogrammot.

Megjegyzés • Ha fehér zajt használ az ajánlott keskenysávú zaj helyett a tisztahang maszkoláskor, lásd Mad- sen®
Astera² ► 26
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Beszéd audiometria elvégzése
Sunshine Panel
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Madsen® Astera²

Fül kiválasztása
Inger hangforrás
Maszkolás, hangforrás és Be/Ki
Inger típusa
Teszt típusa
Válasz
Megfigyelés/Szint
Teszt Választó
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Klasszikus Vezérlő Panel
A. Vezérlőpanel
B. Vizsgálat Opciók panel
C. Megfigyelés/Szint panel

Használhatja a billentyűzet megfelelő billentyűit, a képernyőn található gombokat, illetve a bal oldalon látható Vezérlő Panelt
bármikor, amikor a vizsgálathoz használt gombok és egyéb funkciók használatban vannak.
Részletes példákat talál az audiometriai vizsgálatokhoz a Madsen® Astera² Referencia Kézikönyvben.
1.

Válassza a Speech (Beszéd) menüpontot az OtoSuite Audiometra modulban.

2.

Ha szükséges, válassza a Scoring and Playing (Pontozás és Lejátszás) ikont a szó és
szótag pontozáshoz.

3.

Készítse elő a pácienst. Ha a hangforrás felhelyezése után kíván instrukciókat adni a páciensnek, használja a Talk
Forward (Válasz) funkciót. Mikor a Talk Forward (Válasz) funkció aktív, beállíthatja a kommunikáció
paramétereit.

4.

A Vezérlő Panelben beállíthatja a vizsgálat körülményeit a fül, hangforrás, maszkolt/maszkolatlan, vizsgálat típus
paraméterekre.

5.

Válassza ki az inger szintjét a Fel/Le nyilakkal (vagy a billentyűzeten).

6.

Válassza a ki a bemeneti jelent.
Forrásként válaszhat mikrofonos vagy előre felvett bevitelt. Combining recorded Source A (Source A) and Source B
(Source B) as Input (Input) sources in the Test Options (Test Options) section of the Control Panel (Control Panel) will
replace the audiometer speech masking with a recorded input.

7.

A vezérlő panelben jobb egérgomb kattintással választhatja ki a beszéd bevitelt.
–

Int. CD (Integrált CD) (CD anyag a CD/DVD meghajtóban)

–

() (integrált OtoSuite Beszéd Hanganyag vagy egyszerű hang fájl)

–

Line In () (analog bevitel külső forrásból, például CD, MiniDisc, MP3 vagy a Line In () opción keresztül az
audiométerre csatlakoztatott kazetta lejátszó.

Megjegyzés • Ha külső lejátszót használ az beszéd ingerhez a Az átlag válasz szinttől való megengedhető
maximum eltérés szintje +/-1dB, az átlagos válasz szint

22
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250 Hz és 4000 Hz között mérendő.
A fejhallgató mikrofonját az operátor szája alá kell pozícionálni.
Ha egy külső hangforrást csatlakoztat a Madsen® Astera² készülékhez, mindenképp kiváló minőségű CD
lejátszót vagy hasonló jellegű eszközt használjon. A kazetta felvételeknek nem megfelelő a jel-zaj aránya.
Lehetőség szerint a külső eszközt vezetékesen kösse a készülékre. Amikor külső készülékkel lejátssza a
kalibrációs jelet a bejövő jelnövekedést a 0 dBVU értékre kell beállítani.

8.

A vizsgálathoz beszéd hanganyagokat találhat a File/track/list selection (Fájl/szám/listaválasztás) legördülő menüben.

Megjegyzés • Kizárólag olyan hanganyagot használjon, ahol megállapított kapcsolat van a beszéd jel és a
kalibrációs jel között.
CD és még adathordozón található beszéd hanganyagok általában rendelkeznek a kapcsolatot részletező
leírással. Alkalmazza a hanganyaghoz mellékelt használati utasítást az OtoSuite szoftverben található VU-méter
használatakor.
Az OtoSuite szoftverben található hanganyagok már használati utasítás szerint vannak beállítva.

Megjegyzés • A hang jelek dB HL mértékegységre vannak kalibrálva.

A beépített szólista a képernyőn jelenik meg.
9.

Vetítse ki a szólistát a Play (Lejátszás) gombbal.

10. Használja a Correct (Helyes) (+) és Incorrect (Helytelen) (-) gombokat vagy kattintson
közvetlenül a szóra a pontozáshoz.
11. Az adatokat eltárolhatja a Store (Tárolás) menüponttal, vagy az S (S) billentyű
lenyomásával.
12. Ismételje meg az összes vizsgálat elvégzéséig.

Doziméter
A Madsen® Astera² beépített doziméterrel rendelkezik. Élőbeszéd használatakor a doziméter folyamatos fut a háttérben
elővigyázatosságból. A rendszer méri a hangerőt és kitettség idejét (1).

Madsen® Astera²
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14 Karbantartás

Ha pácienst túlzott hanghatás éri a vizsgálat alatt a rendszer megszakítja a jelet figyelmeztetést vetít a képernyőre.
(1)Zaj kitettség: 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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Karbantartás
A megfelelő működés érdekében a Madsen® Astera² készüléket rendszeresen karban kell tartani. A karbantartás megában
foglalja a vizuális ellenőrzést, tisztítást és kalibrációt. Ne használja tovább a készüléket és forduljon a szállítóhoz, ha a
készüléken sérülést vagy anyagi hibát tapasztal.

Vigyázat • Semmilyen körülmények között ne szerelje szét a Madsen® Astera² készüléket. Lépjen kapcsolata a
szállítóval. A Madsen® Astera² készülék alkatrészét kizárólag hitelessített szakember ellenőrizheti és szerelheti.

14.1

Szervíz
Vigyázat • A garancia érvényességének megtartása miatt elektromos orvosi készüléket kizárólag a gyártó vagy
hitelesített szervíz alkalmazottja javíthat. Hiba esetén készítsen részletes leírást a hibá(k)ról és lépjen kapcsolatba a
szállítóval. Ne használjon hibás műszert.

14.2

Tisztítás
Nincsenek különleges előírások a műszer sterilizáláshoz vagy fertőtlenítéséhez.

Figyelem • A műszer és kiegészítőit minden páciens között tisztítani kell.

Az eszköz
•

Egy puha ecset segítségével távolítsa el a port.

•

Törölje át a gépet egy puha, nedves rongy és egy kevés gyenge tisztítószer segítségével.

Vigyázat • Tartsa távol az egységet minden folyadéktól. Ne engedjen folyadékot a műszer belsejébe. A gép
belsejébe került folyadék meg károsíthatja a készüléket és növeli az áramütés kockázatát használat közben.

Kiegészítők
•

24
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Használjon nem alkoholos törlőkendőt (pl. Audiowipe), hogy a fejhallgatót megtisztítsa két használat között.
•

Fülbetét Fülhallgatókhoz
A fülbetétek egyszerhasználatosak így használat után ki kell őket dobni.

•

Csontvezető
A csontvezetőt minden páciens között tisztítsa meg, ehhez használhat nem alkoholos törlőkendőket (pl.Audiowipes).

Hulladék kezelés
Nincsenek különleges előírások a fülbetétek hulladék kezelésére, járjon el a helyi szabályok szerint.

14.3

Kalibráció
Éves kalibráció
Az audiométert, a fejhallgatókat, csontvezetőket és hangszórókat évente kalibrálni kell a hitelesített szervíz által.

Távoli kalibráció
Rendelhet egy hangforrást, amivel távoli segítséggel telepítheti a kalibrációs adatokat. A kalibrációs adatokat a mellékelt
USB adathordozón találja (vagy a telepítés során a távoli segítség tudatja).
Kalibrációs adatok importálása:
1.

Csatlakoztassa a hangforrást az audiométerhez.

2.

Csatlakoztassa az audiométert az OtoSuite szoftverhez.

3.

Helyezze az USB adathordozót a számítógépe egyik szabad aljzatába.

4.

Hívja fel a Natus kisegítő csoportját. A csoport a TeamViewer alkalmazás segítségével megbizonyosodnak, hogy a
megfelelő kalibrációs adatok kerülnek telepítésre.
A TeamViewer alkalmazást a Help (Segítség) > Remote support (Távoli segítség) menüpont alatt találja.
A szakember a Tools (Eszközök) > Audiometer service (Audiométer szervíz) menüponton keresztül elvégzi a
kalibrációs adatok telepítését. Az adatok jelszóval védettek.

5.

A telepítés végén tartsa a hangforrást hallótávolságon belül és óvatosan végezzen el egy tesztet.

A teszt célja, hogy megbizonyosodjon a hangforrás megfelelő működéséről, nem a kalibráció pontosságának ellenőrzése.

Figyelem • Vegye figyelembe, hogy a kalibráció csak a mellékelt hangforráson lett elvégezve. Ha a vizsgálatokhoz
más eszközt szeretne használni, kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

15

Egyéb hivatkozások
További információkért forduljon az OtoSuite online Segítség funkciójához, ahol részletes hivatkozás információkat
talál az Madsen® Astera² és OtoSuite egységekről.
Az OtoSuite telepítésére vonatkozó információkat megtalálja az OtoSuite Telepítési Útmutatóban, az OtoSuite telepítéshez
szükséges adathordozón.

Madsen® Astera²
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Hibaelhárításra vonatkozó információkért forduljon a Madsen® Astera² Referencia Kézikönyvhöz.

16

Műszaki adatk

16.1

Madsen® Astera²
Típus beazonsítása
A Madsen® Astera² a Natus Medical 1066-os típusú műszere.

Csatornák
Két különálló, egyforma csatorna.

Frekvencia terjedelem
TDH39 fülhallgatók:

Standard frekvenciák: 125 Hz - 12500 Hz

HDA 300 fülhallgatók:

Standard frekvenciák: 125 Hz - 20000 Hz

Insert fülhallgatók:

Standard frekvenciák: 125 Hz - 8000 Hz

Csontvezető:

Standard frekvenciák: 250 Hz - 8000 Hz

Szabad teres:

Standard frekvenciák: 125 Hz - 20000 Hz

Hang pontosság:

> 0,03%

FRESH-zaj inger:

A hangforrás teljes frekvencia tartományában elérhető. (Szabad teres esetén
125 Hz - 12500 Hz között.) Pontosság 0,3%

Keskenysávú zaj maszkolás:

A Frekvencia felbontás teljes

frekvencia tartományában elérhető:

1/48, 1/24, 1/12 és 1/6 oktáv, 1 Hz

lépésekkel

Inger típusa

26

•

Hang

•

Csicsergés

•

Pulzáló hang

•

Pulzáló csicsergés

•

FRESH-zaj

•

Pulzáló FRESH zaj

Frekvencia-specifikus hallás becslés zaj.
Frekvencia-specifikus szűrt sávszélességből álló zaj sáv.
A FRESH zajt úgy szűrik, hogy az átviteli sávon kívül meredek lejtést kapjanak.

Madsen®
Astera²
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Maszkolás típusok
•

Keskenysávú Zaj
–
–

•

•

Korrelatív

Légvezetéses és
csontvezetéses

Nem korrelatívA

Szabad teres

Beszéd Hangsúlyos Zaj

Korrelatív

–

Légvezetéses és
csontvezetéses

Nem korrelatívA

–

Szabad teres

Korrelatív

Fehér Zaj (Szélessávú zaj)
–

Légvezetéses és
csontvezetéses

–

Szabad teres

Nem korrelatívA

A. Legfeljebb 3 nem korrelatív egyidejű maszkolójel.

Fehérzaj Tisztahang maszkoláshoz
Átváltás „effektív maszkolás szint” és hangnyomásszint között.
A OtoSuite szoftverben a tisztahang maszkoláshoz használt fehérzaj szintje jelzi dB-ben az „effektív maszkolási szintet”.
Ez azt jelenti, hogy a bemutatott tiszta hangfrekvencia körüli harmadik oktávos sávban lévő teljesítmény
hangnyomásszintje megegyezik a csillapító beállításával, plusz a tiszta hangfrekvencia RETSPL értékével, plusz az ISO 3894:1994 szabvány 1. táblázatában szereplő zajkorrekciós tényezővel.
A következő táblázatok segítségével kiszámítható a fehér zajjel tényleges hangnyomásszintje egy adott csillapító
beállításához (1. táblázat), vagy kiválasztható a csillapító beállítása egy adott szint eléréséhez szükséges dB SPL-ben
(2. táblázat).
Megjegyzés: Mivel a fehér zajjel hangnyomásszintje még mérsékelt csillapító beállítások esetén is meglehetősen
magas lesz, az OtoSuite figyelmeztető jelzést jelenít meg a 100 dB HL feletti szinteknél.

Táblázat 1 - Egyensúly Effektív Maszkolási Szint és Hangnyomásszint között.
Frekvencia (Hz)

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10000

11200

12500

Egyensúly (dB)

Nem
Alkalm
azható

53

37

32

31

29

30

29

27

31

27

26

26

25

25

A táblázat bemutatja azt a számot („Egyensúly”), amit a kijelzett maszkolás szinthez kell hozzáadni, hogy megkapjuk a
hangnyomásszintet (SPL) dB mértékegységben.
* A fehérzaj maszkolás nem elérhető 125 Hz-en.
Táblázat 2 - Szükséges csillapítás beállítása, hogy a 80 dB SPL fehérzaj szintet elérjük
Frekvencia (Hz)

Csillapítás beállítás a
80 dB SPL eléréséhez

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10000

11200

12500

Nem
Alkalm
azható

27

43

48

49

51

50

51

53

49

53

54

54

55

55

A táblázat bemutatja a szükséges csillapítás beállítását, hogy az adott frekvenciákon elérjük a 80 dB SPL hangnyomásszintet.
Madsen® Astera²
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Inger moduláció
FM (Csicsergés):

Állítható moduláció sebesség és mélység

SISI:

•

Modulációs sebesség: 1 Hz -20 Hz (alapméretezett: 5 Hz).

•

Modulációs mélység: 1-25% közép frekvencia (alapméretezett: 5%).

5, 2, 1 dB növekedés

Zajszint Pontosság
Teljes tartomány (Légvezetés):

125 Hz - 5000 Hz: ±3 dB
5000 Hz - 20000 Hz: ±5 dB

Teljes tartomány (Csontvezetés):

250 Hz - 5000 Hz: ±4 dB
5000 Hz - 8000 Hz: ±5 dB

Szint Felbontás
1, 2 vagy 5 dB felbontás lépcső a teljes tartományban.

HL Tartomány
A maximális bevitelt a hangforrás limitálja.
Légvezetés:
fülhallgató)

-10 dB HL és 120 dB HL között (500 Hz és 4000 Hz között, szupra-aurális

Légvezetés HL:

-10 dB HL és 110 dB HL között (500 Hz és 4000 Hz között; circa-aurális fülhallgató)

Csontvezetés:

-10 dB HL és 80 dB HL között (1500 Hz és 3000 Hz között; fültőre helyezés)

Szabad teres:

103 dB HL (Megjegyzés: külső erősítővel)

* A Sennheiser HDA300 fejhallgató frekvenciaválasza miatt a rendszer nem teljesíti az IEC 60645-1:2017 és az ANSI/ASA
S3.6-2004 szabvány szerinti 1. típusú audiométerek maximális kimeneti szintjét 6 kHz felett. Megjegyzés: Ez kizárólag
Sennheiser HDA300 fejhallgató használata esetén fordulhat elő.

Teljes harmonikus torzítás
Levegő <2,5 %
Csont <5 %

Választható hangforrások
Légvezetéses:

TDH39, HDA300 és insert fülhallgató

Csontvezetéses:

Csontvezető (Fültő / Homlok)

Szabad teres:

•

Passzív hangfalak, a Madsen® Astera² beépített erősítőit

•

Sound field hangszóró beépített erősítővel vagy külső erősítővel, mindkét
típus a Madsen® Astera² vezetékes kimenetét használja.

A hangforrás opciók a Madsen® Astera² megrendelésétől és kalibrálásától függenek.
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Kimentek
Légvezetéses:

3 x 2 mono jack, 1/4”

Csontvezetés:

2 x monojack, 1/4”

Szabad teres kimeneti teljesítmény:

5 x terminál,
5 x 40 W csúcsteljesítmény, 8 terhelés

SF vezetékes teljesítmény:

3 x mini XLR 6 pin
5 x +6 dBu, egyensúly

Külső bemenetek
CD/Analóg vezetékes:

0,2 - 2,0 Vrms, 10 k 2x RCA telefon

Asztali mikrofon:

•

Elektret mikrofon

•

Bemeneti feszültség: 0,002 - 0,02 Vrms

•

Bemeneti ellenállás: 2,21 k.

•

3,5 mm jack

Inger bemutatása
Normál:

A jel bemutatása a Stimulate (Ingerlés) gomb megnyomására történik.

Folyamatosan BE:

A jel megszakítása a Stimulate (Ingerlés) gomb megnyomására történik.

Pulzálás:

A jel pulzál.

Pulzálás hossza:

225 ms be és 225 ms ki (alapméretezett).

Operátor kiegészítők
Operátor hangszóró

•
•

1.5W 8 , a hegy és a gyűrű között csatlakozik, lebegő hüvely
3,5 mm jack

•

40 mW 16

•

Elektre mikrofon

•

Bemeneti feszültség: 0,002 to 0,02 Vrms,

•

Bemeneti ellenállás: 2,21 k.

•

3,5 mm jack

•

Elektre mikrofon

•

Bemeneti feszültség: 0,002 to 0,02 Vrms,

•

Bemeneti ellenállás: 2,21 k.

•

3,5 mm jack

•

40 mW 16

•

3,5 mm jack

Operátor headset - fülhallgató

Operátori headset - gémes mikrofon

Operátor asztali mikrofon

Asszisztens fejhallgató

Madsen® Astera²
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Fejpántos hangforrás statikus energiája
TDH 39:

4,5 N ±0,5 N

Csont rezgőkészülék:

5.4 N ±0.5 N

HDA 300:

10 N

USB kapcsolat
Csatlakozó típus:

USB B Típus (Astera2), USB A Típus (PC)

Kapcsolat:

USB 1.1 (kompatibilis USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 és USB 3.2
www.USB.org szerint)

Szállítás és tárolás
Hőmérséklet:

-30 °C - +60 °C

Levegő páratartalom:

10% - 90%, párakicsapódás nélkül

Légnyomás:

50 kPa - 106 kPa

Üzemelés körülményei
Üzemelés módja:

Folyamatos

Hőmérséklet:

+15 °C - +35 °C

Levegő páratartalom:

20% - 90%, párakicsapódás nélkül

Légnyomás:

70 kPa - 106 kPa

Megjegyzés • Kalibrálja újra a készüléket, ha alacsony légnyomáson használja.

(-20 °C-ot és +60 °C-ot meghaladó hőmérsékleten való üzemeltetés maradandó kárt tehet a készülékben.)

Bemelegedési idő
<5 min.

Megjegyzés • Több időbe telhet, ha a készüléket hideg környezetben tárolja.

Hulladék kezelés
A Madsen® Astera² készülék esetében az elektromos és elektronikus berendezések hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

szerint kell eljárni.
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Méretek
325 x 255 x 60 mm

Tömeg
1,3 kg

Áramellátás
Külső áramellátás, típusok:
Delta Electronics
MDS-090AAS24

Kimenet: 24 V egyenáram; 3,75 A
Kimenet: 100-240 V váltóáram, 50-60 Hz, 1,5 A - 0,75 A
Betegek biztonsága a Delta Electronics MDS-090AAS24 típusú tápegység
használata esetén:
• Megfelel a ES60601-1:2005/(R)2012 és A1:2012 előírásoknak

XP Power
PCM80PS24

•

CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014

•

IEC 60601-1:2005/A1:2012 (3,1 Kiadás)

•

ES60601-1:2005/(R)2012 és A1:2012

•

EMC irányelv: IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-1 (Harmadik kiadás) I

osztály, B típusú
Kimenet: 24 V egyenáram, 3,33 A maximum
Bemenet: 100-240 V váltóáram, 47-63 Hz, 1,1 A - 0,45 A
Beteg biztonság a XP Power PCM80PS24 típusú tápegység használata esetén
• Megfelel a IEC 60601-1 (Második Kiadás), I osztály, B típus; UL 60601-1
előírásnak.

Áram fogyasztás
<90 VA

Működési alapkövetelmények
Madsen® Astera² készülékre nem vonatkozik működési alapkövetelmény.

Madsen® Astera²
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Standardok
Audiométer:

EN 60645-1:2017 1 típus, B osztály, IEC 60645-1:2017, és ANSI S3.6:2004

Beteg biztonság:

Betegek biztonsága a Delta Electronics MDS-090AAS24 típusú tápegység
használata esetén:
• Megfelel a ES60601-1:2005/(R)2012 és A1:2012 előírásoknak
•

CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014

•

IEC 60601-1:2005/A1:2012 (Edition 3,1)

•

ES60601-1:2005/(R)2012 és A1:2012

•

EMC irányelv: IEC 60601-1-2:2014

Beteg biztonság a XP Power PCM80PS24 típusú tápegység használata esetén
• Megfelel a IEC 60601-1 (Második Kiadás), 1 osztály, B típus; UL 60601-1
előírásnak.
EMC:

16.2

IEC 60601-1-2:2007, EN 60601-1-2:2007, IEC 60601-1-2:2014 és EN 60601-12:2015

Bővített Vezérlőpult
Kimentek
Fejhallgató

3,5 mm jack (32 .)

Gémes mikrofon

3,5 mm jack

Asztali mikrofon

3,5 mm jack

Bemenetek
Fejhallgató

3,5 mm jack (32 .)

Gémes mikrofon

3,5 mm jack

Asztali mikrofon

3,5 mm jack

Beépített hangszóró

3,5 mm jack (8 .)

Operátor felület
•

76 gomb (61 beépített LED világítással)

•

2 tekerőgomb (32 lépték minden teljes fordulatban)

USB kapcsolat

32

Típus:

USB csatlakozó egység

Megfelelés:

USB 2.0
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Szállítás és tárolás
Hőmérséklet:

-30 °C - +60 °C (-22 °F - 140 °F)

Levegő páratartalom:

10% - 90%, párakicsapódás nélkül

Légnyomás

50 kPa - 106 kPa

Üzemelés körülményei
Üzemelés módja:

Folyamatos

Hőmérséklet:

+15 °C - +30 °C (59 °F - 95 °F)

Levegő páratartalom:

20% - 90%, párakicsapódás nélkül

Légnyomás

70 kPa - 106 kPa

(-20 °C-ot és +60 °C-ot meghaladó hőmérsékleten való üzemeltetés maradandó kárt tehet a készülékben.)

Bemelegedési idő
<1 perc

Hulladék kezelés
A Madsen® Astera² készülék esetében az elektromos és elektronikus berendezések hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
szerint kell eljárni.

Méretek
Kb. 410 x 290 x 36 mm

Tömeg
Kb. 2,1 kg

Tápegység
Nincs külső tápegység. Tápegységként az USB szolgál (5 V).

Megjegyzés • Ha USB elosztót használ, használjon tápegységgel rendelkező USB elosztót.

Áram fogyasztás
Szokásos működés: <360 mA 5 V
Készenléti mód: <500 A 5 V

Madsen® Astera²
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Standardok

16.3

Beteg biztonság:

Megfelel a IEC 60601-1 Kiadás 3.1:2012, 1 Osztály, B Típus; UL 60601-1;
CAN/CSA-C22.2 NO 60101.1-14 előírásnak.

EMC:

IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-2:2007, EN 60601-1-2:2015, és EN 60601-12:2007

Kiegészítők
A standard és választható kiegészítők listája országonként eltérő lehet - forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Madsen® Astera²
Csoport/Család
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Alkatrész sorszám

Kiegészítő adatai

Vezérlőpanel

8-69-40800

1066, ACP ASTERA 2

Vezérlőpanel

8-69-40802

1066 ACP frissített, csuklópánttal

Csontvezető

1-25-01200

BC-1-HEADBAND-MON/SW

Fejhallgató

8-75-260

Headset ME70 (12 kHz) hozzáillő TDH39 fülhallgató
(jack)

Fejhallgató

8-75-780

Headset ME70 (12 kHz) hozzáillő TDH39 fülhallgató
(jack)

Fejhallgató

8-75-790

HB-8 (12 kHz) Headband Jack

Fejhallgató

8-75-82600

Headset HDA 300

Csontvezető

8522252

B71 Csontvezető fejpánttal és kábellel

Csontvezető

8-75-50000

1099, BC-1 BONE W-HEADBAND

Válaszadó

8-31-200

Válaszadó (Szürke)

Válaszadó

8-31-190

Válaszadó (Piros)

Válaszadó

8-31-19002

(Válaszadó (Kék)

Insert Fülhallgató Fülbetét
Insert Fülhallgató Fülbetét
Insert Fülhallgató Fülbetét
Insert Fülhallgató

80A4820900

Illeszték, Earlink 3A, standard (50 db/zacskó)

80A4821000

Illeszték, Earlink 3B, kicsi (50 db/zacskó)

80A4821100

Illeszték, Earlink 3C, nagy (24 db/zacskó)

8-75-81200

INSERT PHONE,10Ω,JACK,STEREO

Szoftver

8-49-75800

1052 OtoSuite DVD

Szoftver

8-49-88000

1066 OtoSuite - QUASAR

Szoftver

8-49-90600

1052 AB/OTOsuite Aud Control Panel

Mikrofon

8-72-26610

1066 Mikrofon asztali állvánnyal (jack)

Egyéb

1-12-56200

1066 Kábel takaró

Egyéb

1-10-64700

1066 Csukló támasz az ACP-hez

Egyéb

8-61-97300

1066 Készlet falra erősítéshez

Egyéb

8-75-81702

TO/TB

Egyéb

8-36-02316

VDS-3000 SYS WIRELESSHD VRA-IR

Egyéb

8-36-02318

XM-5000 SYS,
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Csoport/Család

16.4

Alkatrész sorszám

Kiegészítő adatai

Egyéb

8-36-02319

XM-5000 SYS,RE OPTION

Egyéb

49321077

Hangszóró állvány

Headset/Hangszóró

8-75-69003

1066, MONITOR HEADSET

Headset/Hangszóró

2-18-04200

Headset

Headset/Hangszóró

8-02-450

FF HANGSZÓRÓ SZETT, C 115

Tápegység

5-01-11300

Tápegység

Tápegység

5-01-10100

Tápegység, 24 VDC, 80W

Kábelek

8-71-79100

USB Kábelek (3m)

Kábelek

8-71-79200

USB Kábel (2m)

Kábelek

7-08-017

Tápkábel, US (UL jóváhagyott)

Kábelek

8-71-86400

Tápkábel, CN

Kábelek

8-71-240

Tápkábel (Schuko)

Kábelek

7-08-027

Tápkábel, CH

Kábelek

8-71-290

Tápkábel, DK

Kábelek

8-71-80200

Tápkábel, UK

Kábelek

8-71-82700

Tápkábel, AUS

Kábelek

8-71-90600

Tápkábel, 1. osztály Brazíliából

Kábelek

8-71-86900

1066 Multikábel (Mini jack, anya/apa)

Kábelek

8-71-86800

1066 Multikábel (Mini jack, apa/apa)

Kábelek

8-71-87700

Kábelek

8-71-92100

1066 Kábel az operátor headset-hez (Mini
jack)
1066 Kábel 5 hangszóróhoz - RCA kimenet

Kábelek

8-71-92200

1066 Kábel 2 hangszóróhoz - RCA kimenet

Kábelek

8-71-92300

1066 Kábel 5 hangszóróhoz - XLR kimenet

Kábelek

8-71-92400

1066 Kábel 2 hangszóróhoz - XLR kimenet

Megjegyzések az EMC-szabványhoz (Elektromágneses kompatibilitás)
•

A Madsen® Astera² készülék egy elektromos orvosi rendszer része, ezért különös elővigyázatosággal kell kezelni. Ezen
okból a géphez mellékelt telepítési és üzemelési utasításokat pontosan be kell tartani.

•

Hordozható és nagy frekvenciájú kommunikációs eszközök, mint a mobiltelefonok, befolyásolhatják a műszer
működését.

IEC 60601-1-2:2014 és ÉS 60601-1-2:2015
Útmutatás és a gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátások az összes berendezéshez és rendszerhez
A Madsen® Astera² az alább meghatározott elektromágneses környezetben alkalmazható. A Madsen® Astera² felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen
környezetben használják.
Kibocsátási teszt

Madsen® Astera²

Megfelelőség

Elektromágneses környezet - útmutatás
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RF emisszió CISPR11

Csoport 1

A Madsen® Astera² készülék RF energiát kizárólag belső működéshez használ. Ezért a készülék
RF kibocsátása igen alacsony és valószínűleg nem okoznak interferenciát a közeli elektronikus
berendezésekben.

RF emisszió CISPR11

A Osztály

A Madsen® Astera² készülék alkalmas kórházi és klinikai használatra.
Megjegyzés: A készülék EMISSZIÓS tulajdonságai lehetővé teszik az ipari és kórházi használatot

Harmonikus kibocsátás

Megfelel

IEC 61000-3-2
Feszültségingadozás/

(CISPR 11 A osztály). Előfordulhat, hogy a készülék nem rendelkezik elégséges védelemmel az
RF kommunikációs eszközökkel szemben, ha lakó környezetben használják (melyre általában a
CISPR 11 B osztály megfelelőséget alkalmazzák). Ebben az esetben a felhasználónak

Megfelel

kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például a készülék áthelyezése,
átorientálása.

feszültségrezgések IEC 610003-3

Útmutatás és a gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavartűrés az összes berendezéshez és rendszerhez
A Madsen® Astera² az alább meghatározott elektromágneses környezetben alkalmazható. A Madsen® Astera² felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen
környezetben használják.
Zavartűrés teszt

IEC 60601

Hatérérték

Elektromágneses környezet - útmutatás

tesztszint
A padlóknak vasbetonból, betonból vagy kerámia lapból

Elektrosztatikus kisülés

+/- 8 kV érintkező

+/- 8 kV érintkező

(ESD) IEC 6100-4-2

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

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV levegő

+/- 8 kV, +/- 15 kV levegő

Gyors elektromos

+/- 2kV tápvezeték

+/- 2kV tápvezeték

A hálózati tápellátás minőségi jellemzője a tipikus

tranziens/lökés IEC 61000-4-

+/- 1kV kimenenti/bemeneti
vezeték

kereskedelmi vagy kórházi környezet.

4

+/- 1kV kimenenti/bemeneti
vezeték

Túlfeszültség

+/- 1kV differenciál módusú

+/- 1kV differenciál módusú

A hálózati tápellátás minőségi jellemzője a tipikus

IEC 61000-4-5

+/- 2kV közös módusú

+/- 2kV közös módusú

kereskedelmi vagy kórházi környezet.

+/- 2kV föld felé

+/- 2kV föld felé

+/- 1kV hálózat

+/- 1kV hálózat

+/- 2kV I/O föld felé

+/- 2kV I/O föld felé

Feszültség esés, rövid
megszakítások és
feszültségváltozások a
tápegység bementén
IEC 61000-4-11

0 %-nál UT; 0.5 ciklus
0 % UT; 0.5 ciklus
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° és 315°
és 315°-nél
0 % UT; 1 ciklus és
70 %-nál UT; 25/30
ciklusok

0 % UT; 1 ciklus és
70 % UT; 25/30 ciklus
Egyfázis: 0°-nál

kell készülnie. Ha a padlót szintetikus anyaggal borítják,
a relatív páratartalomnak legalább 30 %- nak kell lennie

A hálózati tápellátás minősége egy tipikus kereskedelmi
vagy kórházi környezet. Ha a MADSEN Zodiac
felhasználója folytatja a használatot áramkimaradás
esetén, javasoljuk, hogy a MADSEN Zodiac
szünetmentes tápegységről vagy akkumulátorról
működjön

Egyfázis: 0°-nál

Tápegységt érő

0 %-nál UT; 250/300 ciklusok

0 %-nál UT; 250/300 ciklusok

30 A/m

Nem releváns

feszültség változások
IEC 61000-4-11
Hálózati frekvencia
(50/60 Hz) mágneses

A mágneses mezők szintje meg kell feleljen a tipikus
kereskedelmi vagy kórházi környezet jellemzőinek

mező IEC 61000-4-8
UT az AC hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt.
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Útmutatás és a gyártó megfelelőségi nyilatkozata - elektromágneses zavartűrés - eszközök és rendszerek a egészségügyben
A Madsen® Astera² az alább meghatározott elektromágneses környezetben alkalmazható. A Madsen® Astera² felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen
környezetben használják.
Zavartűrés teszt

IEC 60601

Hatérérték

Elektromágneses környezet - útmutatás

tesztszint
Vezetett RF IEC

3 Vrms

3 Vrms

61000-4-6

150 kHz - 80 MHz

150 kHz - 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM sávok

ISM sávok

Sugárzott RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

80 MHz - 2,7 GHz

Távolság a vezetéknélküli RF eszközöktől

27 V/m

27 V/m

A Madsen® Astera² bármelyik elektromos

IEC 61000-4-3

385 MHz

385 MHz

része és bármilyen vezetéknélküli RF eszköz

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

között több, mint 30 cm távolságnak kell
lennie.

Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz között a magasabb frekvenciákhoz alkalmazandó távolságot kell tartani.
Megjegyzés 2: Ezek az útmutatásokat nem feltétlenül kell minden esetben alkalmazni. A hullámok épületekről, tárgyakról és emberekről való elnyelődése
és visszaverődése befolyásolja az elektromágneses terjedést.
a. A fix adók, mint a rádiótelefon (mobil/vezetéknélküli) és vonalas telefon adótornyok, amatőr rádiók, AM és FM rádió és TV adók körüli tér erősségét nem
lehet pontosan elméletben megjósolni. Az RF adók keltette elektromágneses tér becsléséhez szükséges lehet egy elektromágneses terep felmérés. A
Madsen® Astera² készülék működését felül kell vizsgálni, ha a készülék beüzemelésének területén a mező erőssége meghaladja a RF megfelelőség szintjét
Előfordulhat, hogy a készüléket át kell helyezni, ha a működése eltér a megszokottól.
b. A mező erőssége nem haladhatja meg a 3 V/m, ha a frekvencia 150 kHz és 80 MHz tartományok kívüli esik.

Ajánlott távolság a hordozható RF kommunikációs eszközök és a Madsen® Astera² készülék között
A Madsen® Astera² készüléket olyan elektromágneses környezetben lehet használni, ahol a RF zavaró tényezők ellenőrzöttek. A vevő vagy a Madsen®
Astera² felhasználója megelőzheti az elektromágneses interferenciát, ha lentebb javasoltak szerint megfelelő távolságot tart az egyéb hordozható RF
kommunikációs készülékektől, a kommunikációs eszköz maximum teljesítményétől függően.

Madsen® Astera²
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A jeladó maximális kimeneti
teljesítménye
W

Elkülönítési távolság az adókészülék frekvenciája szerint
m
150 kHz - 80 MHz

80 MHz - 800 MHz

800 MHz - 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

A fent felsorolt maximális kimenő teljesítményen mért sugárzók esetében a sugárzási frekvenciát az adó egyenlete alapján becsülhetjük meg, ahol ’P’ az adó
legnagyobb kimeneti teljesítménye wattban (W) a távadó gyártója szerint

Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz között a magasabb frekvenciákhoz alkalmazandó távolságot kell tartani.
Megjegyzés 2: Ezek az útmutatásokat nem feltétlenül kell minden esetben alkalmazni. A hullámok épületekről, tárgyakról és emberekről való elnyelődése és
visszaverődése befolyásolja az elektromágneses terjedést.

IEC 60601-1-2:2007 és EN 60601-1-2:2007
Útmutató és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátások az összes berendezéshez és rendszerhez
A Madsen® Astera² az alább meghatározott elektromágneses környezetben alkalmazható. A Madsen® Astera² felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen
környezetben használják.
Kibocsátás teszt

Megfelelőség

Elektromágneses környezet - útmutatás

RF emisszió CISPR11

Csoport 1

A Madsen® Astera² készülék RF energiát kizárólag a belső működéséhez használ. Ezért a
rádiófrekvenciás kibocsátások nagyon alacsonyak, és valószínűleg nem okoznak interferenciát a
közeli elektronikus berendezésekben.

RF emisszió CISPR11

A Osztály

A Madsen® Astera² készülék minden létesítményben használható, beleértve a lakókörnyezetet,
valamint a lakossági célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű, nyilvános hálózatra
közvetlenül csatlakozó környezeteket is.

Harmonikus kibocsátás

Megfelel

IEC 61000-3-2

Megjegyzés: A készülék emissziós tulajdonságai lehetővé teszik az ipari és kórházi használatot
(CISPR 11 A osztály). Előfordulhat, hogy a készülék nem rendelkezik elégséges védelemmel az
RF kommunikációs eszközökkel szemben, ha lakó környezetben használják (melyre általában a

Feszültségingadozás/

Megfelel

CISPR 11 B osztály megfelelőséget alkalmazzák). Ebben az esetben a felhasználónak

feszültségrezgések IEC 61000-

kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például a készülék áthelyezése,

3-3

átorientálása.

Útmutató és gyártói nyilatkozat – elektromágneses védettség az összes berendezéshez és rendszerhez
A Madsen® Astera² az alább meghatározott elektromágneses környezetben alkalmazható. A Madsen® Astera² felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen
környezetben használják.
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Zavartűrés teszt

IEC 60601

Határérték

Elektromágneses környezet - útmutatás

tesztszint
Elektrosztatikus kisülés

+/- 6 kV érintéses

+/- 6 kV érintéses

(ESD) IEC 6100-4-2

+/- 8 kV levegő

+/- 8 kV levegő

A padlóknak vasbetonból, betonból vagy kerámia lapból
kell készülnie. Ha a padlót szintetikus anyaggal borítják, a
relatív páratartalomnak legalább 30 %- nak kell lennie

Gyors elektromos

+/- 2kV tápvezeték

+/- 2kV tápvezeték

A hálózati tápellátás minőségi jellemzője a tipikus

tranziens/lökés IEC 61000-4-

+/- 1kV kimenenti/bemeneti
vezeték

kereskedelmi vagy kórházi környezet..

4

+/- 1kV kimenenti/bemeneti
vezeték

Túlfeszültség

+/- 1kV differenciál módusú

+/- 1kV differenciál módusú

A hálózati tápellátás minőségi jellemzője a tipikus

IEC 61000-4-5

+/- 2kV közös módusú

+/- 2kV közös módusú

kereskedelmi vagy kórházi környezet.

Feszültéség esés, rövid

<5 % UT (>95 % esés UT), 0.5
ciklus

<5 % UT (>95 % esés UT), 0.5
ciklus

A hálózati tápellátás minőségi jellemzője a tipikus

40 % UT (60 % esés UT), 5
ciklus

40 % UT (60 % esés UT), 5
ciklus

megszakítások és feszültség
változások a bemeneti
tápegységon

kereskedelmi vagy kórházi környezet. Ha a Madsen® Astera²
készülék felhasználója folytatja a használatot áramkimaradás
esetén, javasoljuk, hogy a MADSEN Zodiac szünetmentes

IEC 61000-4-11

70 % UT (30 % esés UT),
70 % UT (30 % esés UT), 25
25 ciklus
ciklus
<5 % UT (>95 % esés UT)-nál 5 s <5 % UT (>95 % esés UT), 5 s

Táp frekvencia

3 A/m

A mágneses mezők szintje meg kell feleljen a tipikus

3 A/m

(50/60 Hz) mágneses

tápegységről vagy akkumulátorról működjön

kereskedelmi vagy kórházi környezet jellemzőinek.

mező IEC 61000-4-8
UT az AC hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt.

Útmutató és a gyártó megfelelési nyilatkozata - elektromágneses zavartűrés - nem létfenntartó eszközök és rendszerek
A Madsen® Astera² az alább meghatározott elektromágneses környezetben alkalmazható. A Madsen® Astera² felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen
környezetben használják.
Zavartűrés teszt

IEC 60601

Határérték

Elektromágneses környezet - útmutatás

tesztszint

Madsen® Astera²

39

16 Műszaki adatok

Vezetett RF IEC

3 Vrms

3 Vrms

61000-4-6

150 kHz - 80 MHz

150 kHz - 80 MHz

A hordozható és a mobil rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközöket nem szabad az ajánlott
elválasztási távolságon belülre közelíteni a MADSEN
Zodiac bármely részéhez, beleértve a kábeleket is.
Ajánlott elválasztási távolság:

d = 1,2
d = 1,2

, 80 MHz - 800 MHz

d = 2,3

, 80 MHz – 2,5 GHz,

ahol ’P’ a jeladó maximális kimeneti teljesítménye
wattban (W) az adó gyártója szerint és ’d’ az
Sugárzott RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,5 GHz

80 MHz - 2,5 GHz

ajánlott távolságmérés méterben (m). Az
elektromágneses helyszíni felmérés által
meghatározott rögzített rádiófrekvenciás adókból
származó térerősségeknek [a] a
frekvenciatartományban kisebbnek kell lenniük,
mint a határérték [b]. Az ezzel a szimbólummal
ellátott berendezés közelében interferencia léphet
fel:

Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz esetén a nagyobb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztási távolság érvényes.
Megjegyzés 2: Ezek az iránymutatások nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses terjedést a szerkezetek, tárgyak és emberek árnyékolása
és visszaverődése befolyásolja.
a. A IMS (ipar, tudományos és orvosi) sávok 150kHz és 80MHz között 6,756 MHz - 6,795 MHz; 13,553 MHz - 13,567 MHz; 26,957 MHz - 27,283 MHz; és
40,66 MHz - 40,70 MHz.
b. A 150 kHz és 80 MHz közötti ISM-frekvenciasávokban, valamint a 80 MHz és 2,5 GHz közötti frekvenciatartományban a megfelelőségi szintek célja
annak valószínűségének csökkentése, hogy a mobil/hordozható kommunikációs berendezések interferenciát okozhatnak, ha azokat véletlenül
betegforgalmi területekre viszik. Ezért ezekben a frekvenciatartományokban az adók ajánlott távolságának kiszámításakor egy további 10/3-as tényezőt
alkalmaznak.
c. A rögzített adók, például a rádió (cellás, vezeték nélküli) telefonok és földi mobil rádiók, az amatőr rádió, az AM és az FM rádió sugárzás és a televíziós
sugárzások bázisállomásait elméletben nem lehet pontosan meghatározni. A rögzített rádiófrekvenciás adók által okozott elektromágneses környezet
felmérésére elektromágneses helyszíni felmérést kell fontolóra venni. Ha a MADSEN Zodiac használatának helyén mért térerősség meghaladja az
alkalmazandó rádiófrekvenciás határértéket, akkor a MADSEN Zodiac-ot meg kell figyelni a normál működés ellenőrzéséhez. Abnormális teljesítmény
észlelése esetén további intézkedésekre lehet szükség, mint például a MADSEN Zodiac áthelyezése.
d. A mező erőssége nem haladhatja meg a 3 V/m, ha a frekvencia 150 kHz és 80 MHz tartományok kívüli esik.

Ajánlott távolság a hordozható RF kommunikációs eszközök és a Madsen® Astera² készülék között
A Madsen® Astera² készüléket olyan elektromágneses környezetben lehet használni, ahol a RF zavaró tényezők ellenőrzöttek. A vevő vagy a Madsen®
Astera² felhasználója megelőzheti az elektromágneses interferenciát, ha lentebb javasoltak szerint megfelelő távolságot tart az egyéb hordozható RF
kommunikációs készülékektől, a kommunikációs eszköz maximum teljesítményétől függően.
Az adó maximum teljesítménye

Ajánlott távolság az adó frekvenciája alapján m

W

40

150 kHz - 80 MHz

80 MHz - 800 MHz

800 MHz - 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

Madsen®
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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

A fent felsorolt maximális kimenő teljesítményen mért sugárzók esetében a sugárzási frekvenciát az adó egyenlete alapján becsülhetjük meg, ahol ’P’ az adó
legnagyobb kimeneti teljesítménye wattban (W) a távadó gyártója szerint.

Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz között a magasabb frekvenciákhoz alkalmazandó távolságot kell tartani.
Megjegyzés 2: Ezek az útmutatásokat nem feltétlenül kell minden esetben alkalmazni. A hullámok épületekről, tárgyakról és emberekről való elnyelődése és
visszaverődése befolyásolja az elektromágneses terjedést.
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Szimbólum magyarázatok
Szimbólum

Madsen® Astera²

Szabvány
Referenca

A Szimbólum Neve

A Szimbólum
Neve a
Szabvány
Referencia
Szerint

Magyarázat

EU
Orvostechnika
i eszközre
vonatkozó
rendeletek
2017/745

A 2017/745/EU RENDELET
AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI
A TANÁCS RENDELETE (2017.
április 5.) a
orvostechnikai eszközökről, a
2001/83/EK rendelet, a
2001/83/EK rendelet
178/2002/EK rendelet és a
1223/2009/EK rendelet
módosításáról
valamint a tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről
szóló
90/385/EGK és a 90/385/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezése
93/42/EGK RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

CE jelölés

(43) A "CE-jelölés" olyan
jelölés, amellyel a gyártó
jelzi, hogy egy eszköz
megfelel az alkalmazandó
jogszabályoknak.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám
5.1.1 (ISO
7000-3082)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Gyártó

Jelzi a berendezés
gyártóját.

41
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ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám
5.1.3. (ISO
7000-2497)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum – Part 1: Általános
előírások.

Gyártás dátuma

Jelzi az eszköz gyártásának
dátumát.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám
5.1.4. (ISO
7000-2607)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum – Part 1: Általános
előírások.

Felhasználhatóság
dátuma

Jelzi a dátumot, miután az
eszközt nem lehet
használni.

ISO 15223-1
Hivatkozási
szám 5.1.5

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Tételszám

Jelzi a gyártás tételszámát,
ami alapján a tételt be
lehet azonosítani.

ISO 15223-1
Hivatkozási
szám 5.1.6

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Azonosító szám

Jelzi az eszköz azonosító
számát, ami alapján az
eszközt be lehet
azonosítani.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.1.7.
(ISO
7000-2498)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum – Part 1: Általános
előírások.

Sorozatszám

Jelzi az eszköz
sorozatszámát, ami alapján
az eszközt be lehet
azonosítani.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.3.1.
(ISO
7000-0621)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Törékeny áru

Jelzi, hogy az
orvostechnikai eszköz
összetörhet, megsérülhet
nem megfelelő kezelés
esetén.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.3.4.
(ISO 70000626)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum – Part 1: Általános
előírások.

Tartsa szárazon,
távol az esőtől

Jelzi, hogy az eszközt
védeni kell a
nedvességtől.

ISO 15223-1
Hivatkozási
szám 5.3.7(ISO
7000-0632)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

ISO 15223 Tartsa szárazon
ISO 7000 Tartsa távol az
esőtől
Hőmérséklet
korlátozások

Jelzi, hogy az eszköz milyen
hőmérsékleti viszonyoknak
lehet kitéve biztonságosan.

Madsen®
Astera²

17 Szimbólumok magyarázata

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.3.8.
(ISO
7000-2620)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Páratartalom
korlátozások

Jelzi, hogy az eszköz milyen
páratartalmi viszonyoknak
lehet kitéve biztonságosan.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.3.9
(ISO 70002621)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum – Part 1: Általános
előírások.

Légnyomás
korlátozások

Jelzi, hogy az eszköz
milyen légnyomási
viszonyoknak lehet kitéve
biztonságosan.

ISO 15223 Légnyomás
korlátozás
ISO 7000 Légnyomás
korlátozás
ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.2.8.
(ISO
7000-2606)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Ne használja, ha a
csomagolás sérült

Jelzi, hogy az eszközt nem
szabad használni, ha a
csomagolás sérült vagy
nyitva van. A felhasználó
olvassa el az használati
útmutatót további
utasításokért.

ISO 152231:2016

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum – Part 1: Általános
előírások.

Ne használja újra

Jelzi, hogy az eszközt
egyszeri használatra
tervezték.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.4.3.
(ISO
7000-1641)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Információkért
ovlassa el a
Operátor
kézikönyvet és a
felhasználói
kézikönyvet.

Jelzi, hogy az felhasználó
olvassa el a használati
útmutatókat.

ISO 15223-1,
Záradék 5.4.4

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin
használatos szimbólum –
Part 1: Általános előírások
a biztonsági és alapvető
működési követelmény
érdekében.

Figyelem: Olvasson
el minden
figyelmeztetést és
biztonsági
intézkedést a
használati
utasításban.

Jelzi, hogy a
felhasználónak szükséges
elolvasnia a fontos
biztonsági intézkedéseket,
amelyeket különböző
indokból nem lehet
elhelyezni a készüléken.

Hivatkozási
szám 5.4.2.
(ISO 70001051)

ISO 60601-1
Táblázat
D.1
szimbólum
10

Madsen® Astera²

Megjegyzés: Szinonimák a
„ne használja újra”
kifejezésre az „egyszer
használatos” és a „csak
egyszer használja”.
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IEC 60601-1,
Táblázat
D.2
szimbólu
m2

Orvosi Eszközök – Part 1:
Általános előírások a
biztonsági és alapvető
működési követelmény
érdekében.

Általános
figyelmeztetések

Jelzi, hogy a
felhasználónak szükséges
elolvasnia a fontos
biztonsági intézkedéseket,
amelyeket különböző
indokból nem lehet
elhelyezni a készüléken.

ISO 152231:2016
Hivatkozási
szám 5.4.5.
(ISO 7000,
szimbólum
2025)

Orvosi Eszközök —
Orvostechnikai eszközök
címkéjén, címkéin használatos
szimbólum.

Nem
természetes
latex-el készült

Jelzi, hogy az eszközt vagy
a csomagolást nem
természetes gumiból vagy
latexből készítették.

IEC 60601-1,
Hivatkozási
szám
Táblázat
D.1,
szimbólum
19 (ICE
60417-5480)

Orvosi Eszközök – Part 1:
Általános előírások a
biztonsági és alapvető
működési
követelmény
érdekében.

B típusú
alkalmazott
alkatrész

A IEC 60601-1
szabványnak megfelelő B
típusú alkatrész.

IEC 60601-1,
Hivatkozási
szám
Táblázat
D.2,
szimbólum
20 (ICE
60417-5333)

Orvosi Eszközök – Part 1:
Általános előírások a
biztonsági és alapvető
működési
követelmény
érdekében.

B típusú
alkalmazott
alkatrész

EC 60601-1,
Hivatkozási
szám
Táblázat
D.2,
Biztonsági
jelzés 10
(ISO 7010M002)

Orvosi Eszközök — Part 1:
Általános előírások a
biztonsági és alapvető
működési követelmény
érdekében.

Kövesse a
Hivatkozás a
használati utasítást használati
útmutatóra/kézikö
nyvre.

ISO 7000

Eszközökön
használatos
grafikai
szimbólumokbejegyzett szimbólumok.

Lásd feljebb

Hivatkozá
si szám
0623

44

Az áramütéstől való
védelem szerinti
osztályzás.

A IEC 60601-1
szabványnak megfelelő B
típusú alkatrész.

Megjegyzés az
orvostechnikai készüléket:
"Kövesse a használati
utasítást.”
Nem alkalmazható

Madsen®
Astera²
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Irányelv
2012/19/EU

Elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékai (WEEE).

A hulladék
kezelésről szóló
információ a
használati
útmutató végén
található.

Jelzi, hogy az elektromos
és elektronikus hulladékot
nem a többi hulladékkal
együtt kell kezelni, külön
kell gyűjteni.

-

-

Orvostechnikai
eszköz jelzése

A termék orvostechnikai
eszköz.

21 CFR Part
801.109(b)(1)

Címkézés – Vényköteles eszköz. Vényköteles

Az eszközt kizárólag
a rendeltetésnek
megfelelően,
szakképzett egészségügyi
személyzet használhatja.

UL
Tanúsítvány

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

INMETRO
egységben a
latin amerikai
UL-el

InMetro és UL megegyezés jele MEDICAL Általános orvosi
felszereléseket az
áramütés, tűz és
mechanikai
veszélyek
tekintetében csak a
következőkkel
összhangban:

Nemzetközileg Elismert
Vizsgáló Laboratóriumok
(NRTL) tanúsítvány.
Az INMETRO a brazíliai
Nemzeti Metrológiai,
Szabványügyi és Ipari
Minőségügyi Intézet
jelével együtt.

ANSI/AAMI
ES60601-1:2005/
(R)2012
IEC 60601-1-6
CAN/CSA-C22.2
No. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2
No. 60601-1-6
China RoHS 2
Jelzés

Madsen® Astera²

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

A Kínai
Népköztársaságban
értékesített elektronikus
és elektromos termékekre
vonatkozó 6 veszélyes
anyag korlátozása
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Hulladékkezelési Útmutató
A Natus elkötelezetten eleget tesz az Európai Unió által előírt elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2021/19/EU irányelvnek. Az előírás meghatározza, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot külön kell
gyűjteni. Ez biztosítja a elektromos és elektronikus hulladék megfelelő kezelését és helyreállítását a biztonságos
újrahasznosítás érdekében. Összhangban ezzel a Natus a visszavétel és újrahasznosítás kötelezettségét átruházza a
végfelhasználóra, hacsak nem született más megállapodás.
Kérjük lépjen kapcsolatba velünk a regionális begyűjtési és újra hasznosítási rendszerről a www.natus.com weboldalon.
Az elektromos és elektronikus eszközök olyan anyagokat és összetevőket tartalmazhatnak, melyek a nem megfelelő
kezelés következtében veszélyesek, emberi egészségre és a környezetre is károsak lehetnek. Ezért a végfelhasználó
felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus eszközök megfelelően újra hasznosításra kerüljenek. Az elektromos és
elektronikus eszközöket nem lehet más hulladékkal együtt kezelni. Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak kezelésével kapcsolatos káros környezeti hatások csökkentése, valamint az elektromos és elektronikus
berendezések újrafelhasználásának, újrafeldolgozásának és hasznosításának lehetőségeinek növelése érdekében a
felhasználóknak a települési gyűjtési rendszereket, a gyártó/importőrök visszavételi kötelezettségét vagy az engedéllyel
rendelkező hulladékszállítókat kell igénybe venniük.
Az elektromos és elektronikus eszközök a csomagoláson áthúzott kerekes szemetes ikonnal vannak jelölve. Az áthúzott
kerekes szemetes ikon azt jelzi, hogy az adott terméket nem lehet egyéb hulladékkel közösen kezelni, külön kell gyűjteni.
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Figyelmeztetés, Vigyázat és Megjegyzések
Az útmutatóban leírt termékek és szoftver biztonságos működése érdekében az használati utasításokat be kell tartani. Ha
lehetséges a helyi kormány szabályait és előírásait is követni kell.
A Madsen® Astera² Audiométer Vezérlőpulttal (ACP) kapcsolatok irányelvek és biztonsági intézkedések ez a biztonsági
tájékoztató tartalmazza.

Megjegyzés • Az eszközzel kapcsolatos bármilyen komoly esetet jelenteni kell a gyártónak és az azon ország vagy EU
tagállam illetékes hatóságának, ahol a felhasználó tartózkodik.
Lásd Szimbólumok magyarázata ► 41, Csatlakozóval kapcsolatos figyelmeztetések ► 46 és Általános figyelmeztetések ►
47.

18.1

Csatlakozóval kapcsolatos figyelmeztetések
Vigyázat • Ne keverje az Közvetlen Csatlakozókat és Izolált Csatlakozókat

Közvetlen csatlakozók
•

46

A pirossal jelölt aljzatok közvetlenül a páciens hangforrásához csatlakoznak.

Madsen®
Astera²
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Ábra 1

A páciens hangforrásához kapcsolódó aljzatok - Madsen® Astera² csatlakozó panel

Izolált csatlakozók
•

A pirossal jelölt aljzatok elkülönülnek a páciens hangforrásától.

Megjegyzés • A Műszaki specifikációk ► 26 fejezetben listázott biztonsági irányelvek nem vonatkoznak
Madsen® Astera² készüléken található izolált csatlakozókra.

Ábra 2

18.2

A páciens hangforrásától elkülönülő csatlakozók - Madsen® Astera² csatlakozó panel

Általános figyelmeztetések
Vigyázat • Az eszközt ne tárolja és használja a Műszaki specifikációk és a Szállítás és tárolás fejezetekben leírtat
meghaladó hőmérsékleten és páratartalmon.

Vigyázat • Az eszközt ne használja gyúlékony anyagok közelében vagy oxigén gazdag környezetben.

Vigyázat • Az áramütést elkerülendő a eszközt csak leföldelt hálózati áramhoz csatlakoztassa.

Vigyázat • Minden kapcsolatot megelőzően az eszközöket, melyek saját tápegységgel rendelkeznek le kell
kapcsolni. Az egység leválasztásához húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. Ne rakja olyan helyre a
készüléket, ahol nehéz kihúzni a konnektort a falból.

Madsen® Astera²
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Vigyázat • Javasoljuk, hogy az eszközt ne helyezze más berendezéssel azonos, vagy rosszul szellőztetett
helyre, mivel ez befolyásolhatja a készülék teljesítményét. Ha más berendezés mellett helyezkedik, győződjön meg
róla, hogy az eszköz működését nem érinti.

Vigyázat • Kellemetlen zajjal járhat, ha a készüléket erős rádiós mezőben használja. Ez a zaj befolyásolhatja a
műszer működését. Mobil telefonok és egyéb elektromos berendezések is generálhatnak rádiós mezőt. Javasoljuk,
hogy mellőzze az ilyen készülékek használatát a Madsen® Astera² készülék közelében.

Vigyázat • Az műszert ne használja elektromágneses mezőkre érzékeny eszközök közelében.

Vigyázat • Csökkenti a biztonsági szintet, ha egy elektro-orvosi készüléket egy elosztóba csatlakoztat.

Vigyázat • Egy elektro-orvosi készüléket összeállító személynek figyelembe kell vennie, hogy egy olyan eszköz
csatlakoztatása, mely biztonsági előírásai nem egyeznek a Madsen® Astera² készülék előírásaival (pl számítógép
és/vagy nyomtató) az csökkenti a rendszer biztonságosságát. Az eszköznek meg kell felelnie a IEC 62368-1:2020
előírásnak.

Vigyázat • A biztosított tápegységet kell használni az orvosi berendezések hálózati áramellátásról való
leválasztására.

Vigyázat • A következők arra az esetre vonatkoznak, amikor XP Power PCM80PS24 típusú tápegységet használ:
Az kiegészítő eszközök kiválasztásánál a következőket kell figyelembe vennie:
• A csatlakoztatott eszközök használata páciens közelében.
•

Igazolás, hogy a csatlakoztatott eszköz megfelel a IEC 60601-1 (Második) irányelvnek.

Vigyázat • A következők arra az esetre vonatkoznak, amikor Delta Electronics MDS-090AAS24 típusú
tápegységet használ:
Az kiegészítő eszközök kiválasztásánál a következőket kell figyelembe vennie: A csatlakoztatott eszközök használata
páciens közelében. Igazolás, hogy a csatlakoztatott eszköz megfelel a IEC 60601-1 (Harmadik kiadás), AAMI
ES60601-1 és CAN/CSA-C22.2 NO irányelveknek. 60601-1-14:2014, ES60601-1:2005/(R)2012 és A1:2012.

Vigyázat • Ne érintse meg a tápegység, az eszköz/eszközök csatlakozóját és a pácienst egyszerre.
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Vigyázat • A Gyógyászati villamos rendszerek IEC 60601-1 (3.1 Kiadás) irányelv szerint a számítógépet és
nyomtatót a pácienstől legalább 1,5 méter távolságra kell helyezni, hogy a ne érhesse el.

Vigyázat • Ne érintse meg a tápegység, az eszköz/eszközök csatlakozóját és a pácienst egyszerre.

Vigyázat • Véletlen sérülés és helytelen használat negatívan befolyásolhatja a műszer működését. Tanácsért
lépjen kapcsolatba a szállítóval.

Vigyázat • Tartsa távol az egységet minden folyadéktól. Ne engedjen folyadékot a műszer belsejébe. A gép
belsejébe került folyadék megkárosíthatja a készüléket és növeli az áramütés kockázatát használat közben.

Vigyázat • Ez a berendezés kategória egészségügyi létesítményben egészségügyi szakember felügyelete mellett
használható.

Vigyázat • Madsen® Astera² készülék alkalmas kórházi és klinikai használatra.

Vigyázat • Ne érintse meg a nem-orvosi részeket, pl. laptop/számítógép vagy nyomatót és a pácienst egyszerre.

Vigyázat • Az ACP-hez (Audiométer Vezérlőpult) kapcsolt számítógépnek meg kell felelnie a IEC 62368-1:2020
irányelvnek.

Vigyázat • A Madsen Astera2 falra rögzítéséhez speciálisan a faltípushoz illő csavart kell használni.

Vigyázat • A rendszer telepítésekor kerülje az elektrosztatikus kisülést.

Vigyázat • Az egységet alacsony elektrosztatikus töltöttségű környezetbe telepítse. Javasolt, például az
antisztatikus padlószőnyeg.
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18.3

Általános óvintézkedések
Figyelem • A Madsen® Astera² készüléket audiológusok, fül-orr gégészek és egyéb egészségügyi szakemberek által
végzett diagnosztikai és klinikai használatra rendeltették a betegek hallásának vizsgálatára.

Figyelem • A biztonságos üzemeltetés és a garancia megtartása érdekében az elektro-orvosi berendezések
karbantartását és javítását csak a berendezés gyártója vagy az általa felhatalmazott szakember, illetve szakszerviz
végezheti. Meghibásodás esetén részletesen írja le a hibát és forduljon a forgalmazóhoz. Hibás berendezés
használata tilos.

Figyelem • Az alkatrészeket megenni, elégetni vagy egyéb a Rendeltetésszerű használat fejezetben leírtaktól
rendeltetés szerű eltérően használni tilos.

Figyelem • Javasoljuk, hogy évente kalibráltassa az átalakítókat tartalmazó tartozékokat. Továbbá ajánlatos a
kalibrálást elvégezni, ha a berendezés bármilyen potenciális károsodást szenvedett.

Figyelem • Vegye figyelembe, hogy a kalibráció csak a mellékelt hangforráson lett elvégezve. Ha a vizsgálatokhoz
más eszközt szeretne használni, kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Figyelem • Az egyszer használatos tartozékokat, mint például a fülbetétek, nem szabad újra felhasználni, és a
betegek között a keresztfertőzés megakadályozása érdekében ki kell cserélni őket.

Figyelem • A gyártó által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a
felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Figyelem • A gyártónak jogában áll visszautasítani minden felelősséget a harmadik fél által karbantartott és
javított eszköz üzembiztonságával, megbízhatóságával és teljesítményével kapcsolatban. Javítást követően egy
képzett szakember ellenőrizze az eszközök biztonságosságát.

Figyelem • A Madsen® Astera² készülék és az OtoSuite szoftvert a Madsen® Astera² Referencia Kézikönyben és
Használati Utasításban és az OtoSuite Referencia Kézikönyvben és Használati Útmutatóban leírtak szerint kell
beüzemelni.
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18.4

Általános megjegyzések
Megjegyzés • Használja a mellékelt tápegységet.

Megjegyzés • Audiometria vizsgálat közben el kell kerülni a nem kívánatos zajokat.

Megjegyzés • Automatikus szintváltáskor a hangerő biztonsági okokból nem lépheti túl a 80 dB HL szintet.

Megjegyzés • A páciensek bizalmas adatainak a mérési jegyzőkönyvekből való elrejtéséhez használja az OtoSuite
Használati Útmutatót.

Megjegyzés • Biztonsági okokból és az EMC irányelv miatt az eszköz csatlakozóiba illesztett kiegészítőknek meg kell
egyezniük a mellékelt kiegészítőkkel.
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19.1

A gyártó felelőssége
A gyártó csak akkor tekinthető felelősnek a biztonságra, a megbízhatóságra és a berendezés teljesítményére gyakorolt
hatásért, ha:
•

Az összeszerelési műveleteket, bővítéseket, újbóli beállításokat, módosításokat vagy javításokat a gyártó vagy a
gyártó által felhatalmazott személy végzi.

•

Az elektromos berendezés, amelyhez a berendezés csatlakozik, megfelel az EN/IEC előírásoknak.

•

A készüléket a használati utasításnak megfelelően használják.

Madsen® Astera²
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A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés üzembiztonsága, megbízhatósága és teljesítménye tekintetében minden
felelősséget elhárítson, amennyiben a berendezés szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.
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