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1 A készülék leírása 

 
1.1 Rövid leírás 

 Az Aurical® Freefit egy négycsatornás frekvenciaelemző készülék, amely a hangnyomásszint mérésére szolgál az ügyfél 
dobhártyájához közel, valamint a fülön kívül, a fülkagyló mellett, mindkét fül esetében egyidejűleg. 

1053 típusú töltőegység AURICAL hangszóróegység töltővel 

 

 

 
A FreeFit működtetéséhez az OTOsuite PMM modulját és a Tanácsadás és Szimulációk modult használja! A FreeFit nem 
használható az OTOsuite szoftver nélkül. 

 
1.2 Fizikai működési elv 

Az Aurical® FreeFit hangszórókat használ referencia-hangnyomás előállítására. A beépített mikrofonok a páciens 
dobhártyájához közel és a fülön kívül is elhelyezve a négy csatornát a hangnyomásszint mérésére használják a 
dobhártyánál és a fülön kívül is, mindkét fül esetében egyszerre. Ily módon a Freefit és a PMM modul lehetővé teszi valódi 
binaurális mérések elvégzését, amelyek értékes információkkal szolgálnak a hallókészülék beállításainak a beszállítói 
illesztési szoftverben történő beállításakor.. 

 
 
 
 

2 Rendeltetésszerű használat 
Felhasználók: audiológusok, hallókészülék-forgalmazók, fül-orr-gégészek, logopédusok és más egészségügyi szakemberek. 

Használat: a fülben rögzített felerősített jel megjelenítésére referenciainformációkkal, például célgörbékkel együtt, hogy 
objektív alapot biztosítson a hallókészülék beállításainak elvégzéséhez. 

 

 

 

 

Megjegyzés - Ez a kézikönyv az 1053 típusú töltőegység összeszerelését és használatát írja le. Ha az AURICAL 
hangszóróegységet használja a FreeFit töltéséhez, akkor tekintse át az AURICAL Aud kézikönyvét is. 

Megjegyzés - A Tanácsadás és Szimulációk szoftverrel kapcsolatos információkért lásd az AURICAL Visible Speech 
és a Tanácsadás és Szimulációk modulok kézikönyvét! 
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Páciensek célcsoportja: A célcsoport a betegek minden csoportja 2 hetes kortól a felnőttkorig. 

Klinikai előnyök: Az .1053 Aurical® Freefit szondás mikrofonos mérések (PMM) elvégzésére szolgál a hallójáratban lévő 
hangnyomásszint meghatározása, valamint a valós fül-csatlakozó különbség (RECD) méréséhez szükséges ingerület 
leadása céljából, ezáltal alapot biztosítva a hallókészülék objektív ellenőrzéséhez.. 

 
2.1 Tipográfiai előírások 

A Figyelmeztetés, a Veszély és a Megjegyzés jelzések használata 
A kézikönyv a készülék vagy szoftver biztonságos és megfelelő használatára vonatkozó információkra való figyelemfelhívás 
érdekében az alábbi, előre figyelmeztető mondatokat használja: 

 

 

 
 

A felhasználói dokumentáció ingyenes nyomtatott példányának igényléséhez forduljon a Natus Medical Denmark ApS-hez 
(www.natus.com). 

 
 
 
 

3 Kicsomagolás 
1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket. 

A készülék és a tartozékok kicsomagolásakor érdemes megőrizni a csomagolóanyagot, amelyben azokat szállították. 
Ha a készüléket szervizbe kell küldenie, az eredeti csomagolóanyag védelmet nyújt a szállítás során keletkezett 
sérülések ellen. 

2. Szemrevételezéssel vizsgálja meg a berendezést az esetleges sérülések szempontjából. 
Ha sérülés történt, ne helyezze üzembe a készüléket! Forduljon a helyi forgalmazóhoz segítségért. 

3. Ellenőrizze a csomaglistával, hogy minden szükséges alkatrészt és tartozékot megkapott-e! Ha a csomagja hiányos, 
forduljon a helyi forgalmazóhoz! 

Figyelmeztetés - Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a beteg halálának vagy súlyos sérülésének veszélye. 

Veszély - Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a beteg sérülésének, illetve az adatok vagy a készülék 
károsodásának veszélye. 

Megjegyzés - Különös körültekintésre hívja fel a figyelmet.. 

www.natus.com
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4 Üzembehelyezés 

 

 

 
Installáció asztali használathoz Installáció fali rögzítéshez 

A NOAHLink töltő rögzítése a FreeFit töltő 
alaplemezre 

 
 
 

5 A készülék bekapcsolása 
 

 

 

A.    Nyomja be a kinyitáshoz 

Veszély • Csak az alábbi elemtípusokat használja: 
AA (R6) 1,2V, 1 db. (Csak a GN Otometrics A/S által szállított újratölthető elemeket használjon) alkáli AA (R6) 1,2V, 1 
db. 
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5.1 Az elem feltöltése a töltőállvány használatával 

 

 

 

 

 
 
 

6 A FreeFit be- és kikapcsolása 
 

 
A FreeFit bekapcsolása 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék tetején lévő bekapcsológombot, amíg az állapotjelző lámpa világítani nem 
kezd. Az állapotjelző körülbelül 3 másodpercig világít, majd időszakosan villogni kezd. 

 
A FreeFit kikapcsolása 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék tetején lévő bekapcsológombot, amíg az állapotjelző lámpa ki nem kapcsol. 

Figyelmeztetés - Ha alkáli elemet használ, ne próbálja meg feltölteni az AURICAL FreeFit készüléket! Az 
alkáli elem megsérülhet és kifolyhat, ez pedig a FreeFit károsodásához vezethet. Csak akkor helyezze a 
FreeFit-et a töltőegységbe, ha a FreeFit újratölthető elemet tartalmaz. 
Az elemeket ki kell venni, ha a készüléket várhatóan hosszabb ideig nem használják. 

Figyelmeztetés • Csak a Műszaki specifikációk, Tápegység című fejezetben megadott tápegységeket 
használja. Lásd Műszaki specifikációk ► 25. 

Megjegyzés • Évente egyszer cserélje ki az újratölthető elemet. Az új elemeket a Natus-tól kell megvásárolni. 

Megjegyzés • Az Aurical® Freefit kizárólag a Natus 1053 típusú töltőegységével vagy az 1081 típusú AURICAL 
hangszóróegységgel tölthető. 

Figyelmeztetés • Kivéve, ha saját, orvosilag elszigetelt tápegységgel rendelkező, AURICAL Aud hangszóró egységgel 
ellátott FreeFit-et tölt, ne kísérelje meg használni az AURICAL FreeFit használatát, amíg az a töltőegységben van. 
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A.    Bekapcsológomb 
 
 
 
 

7 A FreeFit csatlakoztatása a PMM-hez 
Amikor először használja a PMM-et, futtassa a konfigurációs varázslót a FreeFit és a PMM közötti kapcsolat beállításához. 

A PMM első konfigurálása után, ha a Vezérlőpult megnyitásakor a FreeFit be van kapcsolva a PMM-ben, akkor a FreeFit 
automatikusan csatlakozik a PMM-hez. Ellenkező esetben a FreeFit-et az alábbiak szerint csatlakoztathatja: 

1. Kapcsolja be a FreeFitet! 

2. A PMM-ben az eszköztáron kattintson a Vezérlőpult gombra! 

3. A vezérlőpanelen kattintson a Csatlakozás gombra! 
 
 
 

8 Aurical® FreeFit szondák 
Szondák sztenderd kiegészítőkkel 

 

A. Szondacső 
csatlakozója 

B. Jelzőgyűrű 
C. Fülzsinór 
D. Csővezető 

E. Szondacső 
F. A jelátalakító cső csatlakozója (csak RECD szonda) 
G. Szonda borítása. 
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 Szondák továbbfejlesztett kiegészítőkkel 

 

A. Szondacső 
csatlakozója 

B. Jelzőgyűrű 
C. Fülzsinór 
D. Csővezető 

E. Szondacső 
F. A jelátalakító cső csatlakozója (csak RECD szonda) 
G. Szonda borítása 

 
A szonda a fülzsinór segítségével az ügyfél füle alá akasztható. A szondamikrofonos mérésekhez a szondacsövet a hallójáratba 
helyezik. A szondacső fekete jelölőgyűrűvel van ellátva annak jelzésére, hogy a csövet milyen mélyen kell behelyezni a 
hallójáratba. A csővezető a szondacső helyzetének stabilizálására szolgál. A RECD-mérések elvégzése előtt egy szondacsövet 
illeszthet a szondacső csatlakozójára. 

 
8.1 A szondacsövek felszerelése a szondákra 

A FreeFit készülékhez egy tasak szilikon szondacsövet mellékelünk. 
 

A szondacső felszerelése a szondára 
Illessze a szondacsövet a szonda burkolatának tetején lévő szondacső-nyíláshoz (vékony fémcső)! Óvatosan nyomja és 
csavarja lefelé a szondacsövet, amennyire csak lehetséges, a nyíláson keresztül! 

 
8.2 A szondacsövek kalibrálása 

 

 
1. Illesszen egy új szondacsövet a szondára! 

2. Helyezze a szondacső szabad végét a szonda mérési helyére. 

Megjegyzés • A keresztfertőzés megelőzése érdekében minden ügyfélhez új szondacsövet használjon! 
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A. Szondacső 
B. A szondacső kalibrálásának mérési helye 

 
 

3. Győződjön meg róla, hogy a FreeFit csatlakoztatva van-e a PMM-hez! 

4. Nyomja meg röviden a FreeFit bekapcsológombját! 

Megjelenik a Szondacső kalibrációs párbeszédpanel, és a kalibrálás automatikusan elindul. 
 

 Alternatív lehetőségként indítsa el a varázslót az eszköztár ikonjával. (A RECD-ben a bekapcsológomb 
megnyomásával elindul a hallásmérés). 

 
5. Ha a csőkalibrálás nem sikerül, ellenőrizze, hogy a csövek nem záródtak-e el (be vannak-e szorulva vagy eltömődtek-

e), és próbálja meg megszüntetni a környezeti zajforrásokat! 
 
8.3 A szondák felhelyezése az ügyfélre és a szondacsövek behelyezése 

Fontos, hogy a szondacsövet minden mérésnél helyesen és következetesen helyezzük be az ügyfél fülébe. 

Felnőttek és 16 éves és idősebb gyermekek esetében ajánlott az Otosuite-ban található ProbeTube Assistant használata, 
amely segít Önnek a szondacsövek pozicionálásában. Alternatív megoldásként a csöveket az ajánlott távolságok alapján is 
elhelyezheti. 

1. Helyezze a fekete jelölőgyűrűt a szondacső hegyétől mért ajánlott távolságra. 

2. Ha a fekete jelölőgyűrű referenciapontja az intertragus bevágás, akkor adjon hozzá 8 mm-t a kagyló mélységéhez! 
 

Megjegyzés • A dobhártya érintésének elkerülése érdekében figyelembe kell vennie, hogy a szondacsövet nem 
szabad 4 mm-nél közelebb helyezni a dobhártyához. 
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Javasolt távolságok 
Az ajánlott távolságok a hallójáratok teljes átlagos hosszán alapulnak, ahol a referenciapont a hallójárat 
nyílásánál van. 

• Férfiak 25-29 mm 

• Nők 22-26 mm 

• Gyermekek 6 hónapos kortól 18-22 mm  

A távolságok a következőkön alapulnak: 

- EN 61669:2016 

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

- Voss SE(1), Herrmann BS. Hogyan különbözik a cirkumaurális, szupra-aurális és betétes fülhallgatók 
által keltett hangnyomás a felnőtt és a csecsemő fülében? Ear Hear. 2005 Dec; 26(6):636-50. 

3.  Helyezze a fülzsinórokat a szondákkal együtt az ügyfél füle fölé! Szükség esetén állítsa be a fülzsinórok hosszát! 

Sztenderd szonda kiegészítőkkel Továbbfejlesztett szonda kiegészítőkkel 
 

Megjegyzés • A hallójárat hossza országonként és még a páciens fizikai méretétől függően is változhat, ezért 
ezt mindenképpen vegye figyelembe, amikor az ajánlott távolságokat használja. 

Megjegyzés • Gyermekek esetében az otoszkópia különösen ajánlott a dobhártyával való érintkezés elkerülése 
érdekében. 

Figyelem • Óvatosan vezesse be a szondacsövet a hallójáratba, amíg a fekete jelölőgyűrű el nem éri az 
intertragális bevágást. 
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9 Az eszköztár ikonjai a PMM és a 

Tanácsadás és Szimulációk modulokban 
Az eszköztáron elérhető ikonok a kiválasztott tesztfunkciótól függően jelennek meg. 

 
Az eszköztár ikonjai a PMM és a Tanácsadás és Szimulációk modulokban 

 

 
Eszköz kiválasztása. 

 

 

 

Váltás a válasz, az erősítés, a REIG és a Predicted Aided Audiogram (PAA) nézetek között. 

(PMM) 

 

 
Nézet kiválasztása: 

HL: hallásszint vagy SPL: hangnyomásszint. 
 

 
Az audiogram nézet kiválasztása: Bal, mindkettő vagy jobb oldal. 

 

 
 
 
 

Az Illesztés részletei párbeszédablak megnyitása (PMM) 
 
 

Megjegyzés • Nyitott füles készülék felhelyezése esetén válassza az OpenREM 
kalibráció használata opciót! 

 

 
 
 

A Fülhallgatás a dobhártyán/Figyelés a csatolóban ablak megnyitásával rögzítheti a jelet a 
dobhártyán vagy a csatolóban, vagy figyelheti a jelet a fejhallgatón keresztül. 

(PMM) 

 

 
A Görbe jelmagyarázat és az Átfedések mező megjelenítése/elrejtése. 

 

 
Váltás a Feature-2-Benefit nézetre. (PMM - csak 

FreeStyle) 
 

 
A szondacső kalibrációs varázsló elindítása. 

 

 
 

Váltás a standard kalibrálás és az OpenREM kalibrálás között. (PMM) 
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Az eszköztár ikonjai a PMM és a Tanácsadás és Szimulációk modulokban 
 

 
A korábban mért RECD-értékek kiválasztása. 

(Csak RECD) 
 

 
Váltás a csatlakozó illesztési mód és a valós fülillesztési mód 

között. (PMM) 
 

 
 

OnTarget nézet megjelenítése/elrejtése, amely a célgörbe és a mért görbe közötti 
különbséget jeleníti meg. 

(Csak támogatott válasz) 
 

 
 

Az aktuális lap tetején lévő Live Video Otoscopy (Élő otoszkópiás videó) ablak megnyitása 
az OTOcam által készített otoszkópiás videó megtekintéséhez. 

(PMM) 
 

 

Open the ProbeTube Assistant for guided assistance in placing the probe tube in the 
patient's ear canal. 

 

 
Átváltás On Top üzemmódra. 

 

 
Az eredeti audiogram visszatöltése (Csak 

szimulátoroknál) 
 

 
Az Előrejelzett támogatott audiogram megjelenítése. 

(Csak hallókészülék-szimulátorban) 
 

 
A felolvasandó szövegfájl kiválasztása. 

(Csak tanácsadás és szimulátorok 

 
 
 

10 Halláscsökkenés szimulációja 
A Vezérlőpulton elérhető gombok a következők szerint változnak: 

• A Konfigurációs varázslóban a hangszórócsatorna beállításai (Bal vagy Jobb egy hangszóróhoz, vagy Bal + Jobb két 
hangszóróhoz) 

• A Hangkimenet beállítása a Beállításokban (fejhallgató vagy hangszóró). 
 

Halláskárosodás szimulátor - fejhallgatóval vagy két hangszóróval 
Játssza le a kiválasztott jelet! A jel lejátszása közben a következő módokban történő megjelenítések között válthat: 

 

•  halláskárosodás-szimuláció nélkül, vagy 
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•  mindkét fül halláskárosodás-szimulációjával. 
 
 
 

 
Halláskárosodás szimulátor – egy hangszóróval 
Játssza le a kiválasztott jelet! A jel lejátszása közben a következő módokban történő megjelenítések között válthat: 

 

•  halláskárosodás-szimuláció nélkül, vagy 
 
 
 

• halláskárosodás-szimuláció a kiválasztott fülhöz. (Ha a Mindkettő lehetőséget 
választja, akkor a halláscsökkenés vagy mindkét fül hallása együttesen szimulálódik a 
hangszóróban.) 

10.1 Szimuláció nélkül 
 

 

A. Állapotjelző 
B. Normál HTL-ek 
C. Az ügyfél HTL-jei 

(inaktív) 

D. „Speech Banana” és „Speech Letters” (alapértelmezett átfedések) 
E. Használhatatlan terület (alapértelmezett átfedések) 

Megjegyzés • Ha fejhallgatót vagy két hangszórót használ, a hangerőszabályzóval csökkentheti a hangszóró vagy 
fejhallgató hangerejét, így a két fület külön is vizsgálhatja. 
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10.2  Szimulációval 

 

A. A lehetőségek területe 
B. Előre jelzett UCL 

(szimbólumok nélkül) 

C. Mért UCL (szimbólumok) 
D. Használhatatlan terület (alapértelmezett átfedések) 

 
 
 

A Vezérlőpulton elérhető gombok a következők szerint változnak: 

• A Konfigurációs varázslóban a hangszórócsatorna beállításai (Bal vagy Jobb egy hangszóróhoz, vagy Bal + Jobb két 
hangszóróhoz) 

• A Hangkimenet beállítása a Beállításokban (fejhallgató vagy hangszóró). 
 

Hallókészülék szimulátor – egy hangszóróval 
Játssza le a kiválasztott jelet! A jel lejátszása közben a következő módokban történő megjelenítések között válthat: 

 

•  hallókészülék-szimuláció nélkül, vagy 
 
 
 

•  hallókészülék-szimulációval a kiválasztott fülhöz. 
vagy 

 

Hallókészülék szimulátor – két hangszóróval 
Játssza le a kiválasztott jelet! A jel lejátszása közben a következő módokban történő megjelenítések között válthat: 
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•  hallókészülék-szimuláció nélkül, vagy 
 
 
 

•  hallókészülék-szimulációval a kiválasztott fülhöz. 
 
 

Hallókészülék szimulátor - fülhallgatóval 
Játssza le a kiválasztott jelet! A jel lejátszása közben a következő módokban történő megjelenítések között válthat: 

 

•  hallókészülék-szimuláció nélkül, vagy 
 
 
 

•  hallókészülék-szimulációval a kiválasztott fülhöz. 
vagy 

 
10.3 Hallókészülék szimulációval és anélkül - HL 

 

 

A. Állapotjelző 
B. Az ügyfél HTL-jei (inaktív) 
C. Testreszabott beszéd alakzatok (alapértelmezett 

átfedések) 
D. Mérhető UCL (szimbólumok) 

E. Használhatatlan terület (alapértelmezett 
átfedés) 

F. Tanácsadási és szimulációs spektrum 
(alapértelmezett átfedés) 

G. Előre jelzett UCL (szimbólumok 
nélkül) 

 
A testreszabott alakzatok magyarázzák a csökkentett dinamikai tartomány fogalmát és a tömörítés célját a 
hallókészülékekben. 
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10.4 Szimuláció hallókészülékkel és anélkül - SPL 

 

 

A. Mérhető UCL 
(szimbólumok) 

B. Előre jelzett UCL 
(szimbólumok nélkül) 

C. Az ügyfél HTL-jei 

 
 
10.5 Az előrejelzett támogatott audiogram nézet 

 

A. Az ügyfél HTL-jei 
B. Előrejelzett támogatott audiogram 
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Az előrejelzett támogatott audiogram nézetben a hagyományos banán alakzat jelenik meg a testreszabott banán alakzat helyett. 
A hallókészülék használatának szimulálásakor az audiogram csökkentett küszöbbel jelenik meg, annak demonstrálására, hogy az 
ügyfél a hangjel nagyobb részéhez férhet hozzá, és így jobban eléri a banán alakzatot. 
A megjelenített értékek az ügyfél küszöbértékei mínusz a cél beillesztési nyereség. 

 
 
 
 

11 Beszédleképezés 
A beszédleképezés képernyő a tanácsadás és szimuláció modulokban lehetővé teszi a szondamikrofonos mérések elvégzését annak 
bizonyítására, hogy a hallókészülék által felerősített beszédhangok hallhatóak, és az ügyfél megmaradt hallástartományán belül 
hallhatók. 
Ha az AURICAL FreeFit-et használja, akkor erre a célra a PMM-ben a FreeStyle képernyőt használhatja. 

 
 
 

12 Szondamikrofonos mérések elvégzése 
Amikor új munkamenetet indít a PMM-ben, biztosítania kell, hogy az illesztési paraméterek helyesen legyenek beállítva az 
illesztés részletei párbeszédpanelen. 

 

 
Az illesztési paraméterek beállítása 
1. Nyomja meg az F10 billentyűt az Illesztési részletek párbeszédpanel megnyitásához! 

2. Válassza ki a megfelelő célszabályt! 

3. Töltse ki a párbeszédpanel fennmaradó mezőit! 
 

Szondamikrofonos mérések elvégzése 
A következő szakaszok a PMM-mel kapcsolatos főbb folyamatokat ismertetik: 

RECD mérése ► 18 
A segédeszköz nélküli válasz mérése ► 20  
A zárt válasz mérése ► 21  
A támogatott válasz mérése ► 21 

 
12.1 Az RECD mérése 

13 Ha a mért RECD-értékeket csatoló alapú illesztéshez kívánja felhasználni, akkor a RECD-t a PMM-ben az alábbiak szerint mérheti 
le: 

14 A csatoló válaszának mérése: 

15 Hagyja ki ezt az eljárást, ha már rendelkezik tárolt csatoló méréssel. 

1. Nyissa meg a RECD fület a PMM-ben! 

Megjegyzés • Ha az aktuális betegre vonatkozó korábbi mérési adatok léteznek a rendszerben, a legutóbbi mérések 
beállításai automatikusan alkalmazásra kerülnek az adott beteg esetében. 
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2. Jelölje meg a használt csatolóadapter típusát, és azt, hogy fülformát vagy habbetétes csúcsot használ! 

3. Kattintson a Csatoló válasz gombra a RECD vezérlőpanelen! 

4. Csatlakoztassa a jobb oldali RECD fülszondát az AURICAL HIT-ben lévő csatolóhoz. 

A. RECD csatoló 
B. BTE adaptercső 
C. BTE (HA2) adapter 
D. Jelátalakító cső 
E. Jelátalakító csatlakozó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kattintson a Jobb oldali mérés gombra! 

6. Csatlakoztassa a bal oldali szondát az AURICAL HIT-ben lévő csatlakozóhoz! 

7. Kattintson a Bal oldali mérés gombra! 

8. Kattintson az OK gombra! 

9. Vegye ki a szondát az AURICAL HIT-ből, és távolítsa el a RECD csatlakozót a BTE csatoló csövéből! 
 

Ezután mérje meg a valós fülválaszt: 
1. Csatlakoztassa a szondákat a FreeFithez! 

2. Végezze el a szondacső kalibrálását! 

3. Csatlakoztassa a RECD csatlakozót a fülformázó csőhöz (vagy a habbetét hegyéhez)! 

A. Jelátalakító cső 
B. RECD csatoló 
C. Fülforma vagy habbetéthegy 
D. A jelátakakító csatlakozója 
E. Szondacső 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Helyezze a szondacsöveket az ügyfél fülébe a fülformákkal vagy a habszivacs betétekkel együtt (lásd: A szondák 
felhelyezése az ügyfélre és a szondacsövek behelyezése ► 10)! 
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5. Válassza ki a mérendő fület! 
 

 

6. A kezelőpanelen kattintson a Fülválasz gombra (vagy nyomja meg röviden a FreeFit bekapcsológombját)! A 

mért fülválasz és a RECD a releváns grafikonokon jelenik meg. 
 

15.2 A segédeszköz nélküli válasz mérése 
A Segédeszköz nélküli képernyőn hallókészülék nélkül mérjen a hallójárat természetes erősítésének meghatározása 
érdekében. 

1. Helyezze be a szondacsövet! 

2. Válassza ki a mérendő fület! 
 

 
3. Válassza ki a grafikont! 

 

 

4. Kattintson a Vezérlőpulton a Segédeszköz nélküli gombra! 
 

Megjegyzés - Egy segédeszköz nélküli mérésnél általában a mérési görbén a 3 kHz-es frekvencia körül kb. 10-20 dB SPL csúcsot 
várunk. 
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A. UCL 
B. Audio

gram 

C. Csúcs 3 kHz környékén 
D. Mérési görbe 

 
 
15.3 Az elzárt válasz mérése 

Az elzárt válasz képernyőn elnémított hallókészülékkel mérjen a fülben az illesztés elzártságának vagy nyitottságának 
méréséhez! 
1. Helyezze a hallókészüléket a páciens fülére úgy, hogy a szondacső a hallójáratba legyen bevezetve! Győződjön meg róla, 
hogy a hallókészülék le legyen némítva vagy ki legyen kapcsolva! 
2. Kattintson a Vezérlőpulton az Elzárt gombra! 

Ha összehasonlítja a REUR-t a REOR-ral, láthatóvá válik a hallójárat elzáródásának hatása. 
 
15.4 A segédeszközös válasz mérése 

A Segédeszköz képernyőn mérje meg a hallókészülékek által biztosított erősítést egy megadott előírásos illesztési 
célértékhez viszonyítva. 

1. Helyezze a hallókészüléket a páciens fülére úgy, hogy a szondacső a hallójáratba legyen bevezetve. 
 

 

1. Kapcsolja be a hallókészüléket anélkül, hogy mozgatná azt! 
Az összes hallókészülék funkciót bekapcsolva kell hagyni az általános használati program kiválasztása mellett. 

2. Állítsa be a kezelőpanelt legfeljebb 5 jel lejátszására. Például: 3 bemeneti szint egy beszéd vagy beszédszerű 
ingerhez: Lágy (50/55 dB SPL), Átlagos (65 dB SPL) és Hangos (80 dB SPL), valamint egy MPO inger. 

3. A különböző bemeneti szinteket és az MPO-jelet külön-külön vagy egy sorozatként kell bemutatni. 

Megjegyzés • A csatoló alapú illesztéshez válassza ki a csatoló alapú illesztés ikont az eszköztáron, és csatlakoztassa 
a hallókészüléket az AURICAL HIT csatolójához (lásd az AURICAL HIT kézikönyvét)! 
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4. Hasonlítsa össze a mért támogatott válaszgörbét az előírt célértékekkel (szaggatott görbe) és a mért MPO-görbét az 

UCL-lel. Fontolja meg az MPO (Maximális kimeneti teljesítmény) beállítását, ha az ügyfél hangossági 
kényelmetlenséget jelez. 

5.  Állítsa be a hallókészüléket az illesztési szoftverrel a kívánt erősítés eléréséhez, és ismételje meg a méréseket a 
változtatások hatásainak kiértékelése érdekében. 

 

A. Szekvencia gomb 
B. Mérés gombok különböző ingerekhez 
C. Az 1. gomb görbe jelmagyarázata 

D. Az MPO célgörbéje. 
E. Az MPO mérési görbéje. 
F. Az 1. gomb mérési- és célgörbéje. 

 
 

 Kiválaszthatja az OnTarget nézetet is, amely élőben mutatja a célgörbe és a mért görbe közötti különbséget. Ez 
megkönnyíti a HI programozás beállítását. 

 
 
 
16 A hallókészülék funkcióinak bemutatása 

A Zajcsökkentés képernyő segítségével kiértékelheti és demonstrálhatja a hallókészülék zajcsökkentő funkcióját. 
Minden zajcsökkentési teszt egy automatikus sorozat, amely két görbét tartalmaz (a két görbe között késleltetéssel): 

• 1. görbe - egy pillanatfelvétel, amely közvetlenül a zajcsökkentés hatása előtt készült. 

• 2. görbe - a kiválasztott adaptációs intervallum után automatikusan készített pillanatfelvétel, amikor a zajcsökkentés 
már megtörtént. 

 
A zajcsökkentési funkció bemutatása: 
1. Programozza a hallókészüléket a kívánt zajcsökkentési beállításra! 
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2. Konfigurálja a mérőgombokat a kívánt feltételek bemutatására. Minden egyes gombhoz válassza ki a két mérés közötti 

időbeli különbséget (Görbe 1 és Görbe 2). 

3. Kattintson a vezérlőpanelen egy mérési gombra! 

A pillanatfelvételi görbék megjelennek a grafikonon, és a teljes zajcsökkentés megjelenik a görbe magyarázatában. 
 

 A Feature-2-Benefit nézet lehetőséget ad arra, hogy az erősítéskülönbséget egy könnyen áttekinthető 
grafikonon jelenítse meg. 

 
A FreeStyle teszt képernyő hasonló a többi PMM teszt képernyőhöz, de számos egyéb lehetőséggel rendelkezik a 
protokollok testreszabásához. 

 
 
 
 

17 Karbantartás 
Az Aurical® Freefit rendszeres karbantartást igényel annak érdekében, hogy továbbra is a kívánt módon működjön. Ez 
magában foglalja a szemrevételezést, a tisztítást és a kalibrálást. Ha a berendezés sérülés vagy anyagromlás jeleit mutatja, 
ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a beszállítójával! 

 

 

17.1 Szerviz 
Biztonsági okokból és a garanciavesztés elkerülése érdekében az elektromos orvosi eszközök szervizelését és javítását csak a 
készülék gyártója vagy a felhatalmazott szakszervizek szervizszemélyzete végezheti el. Bármilyen hiba esetén készítsen 
részletes leírást a hiba(k)ról, és lépjen kapcsolatba a beszállítójával! Ne használjon hibás készüléket! 

 
17.2 Tisztítás 

A készülék és a töltő tisztításához használjon puha, enyhén nedves ruhát! 
 

 

 

Veszély • Semmilyen körülmények között ne szerelje szét az Aurical® Freefit készüléket vagy az Aurical® Freefit 
töltőt! Forduljon a hivatalos szervizszemélyzethez! Az Aurical® Freefit és az Aurical® Freefit töltő belsejében lévő 
alkatrészeket csak arra felhatalmazott személyzet ellenőrizheti vagy szervizelheti. 

Veszély • Tartsa a készüléket folyadékoktól távol! Ne engedjen nedvességet a készülék belsejébe! A készülék 
belsejében lévő nedvesség károsíthatja a készüléket, és áramütést okozhat. 

Veszély • Soha ne merítse a FreeFit szondákat vízbe vagy tisztítószerekbe! 

Megjegyzés • A FreeFit vagy tartozékai nem alkalmasak autoklávozásra vagy hőkezeléses 
fertőtlenítésre/sterilizálásra. 
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Szondacsövek, csővezetők és fülzsinórok 
Ezek az alkatrészek állandó érintkezésben vannak az ügyfelekkel. 

- Szondacsövek: 
A PMM-vizsgálat során az egyetlen alkatrész, amelyet a hallójáratba helyeznek, a szondacső. Ezek a csövek eldobhatóak, 
és ügyfelenként csak egyszer használhatók. 
- Csővezetők és fülzsinórok: 
Használjon puha, enyhén nedves ruhát egy kis mennyiségű mosószerrel a zsinórok és a csővezetők tisztításához! 

 
Ártalmatlanítás 
A szilikon tesztcsövek ártalmatlanítására vonatkozóan nincsenek különleges követelmények, azaz a helyi előírásoknak 
megfelelően eldobhatók. 

 
17.3 Karbantartás 

Az újratölthető elem éves cseréje 
Az újratölthető elemet minden évben cserélje ki új elemre (cikkszám: 031814). Az elem cseréjéhez: 

1. Vegye le a Freefitet a töltőről! 
 

2. Az elem behelyezéséhez 
nyomja meg a Freefit 
tetején lévő elemfedél 
elülső részén lévő 
barázdált területet (A), 
és óvatosan billentse le 
a fedelet hátrafelé a 
rekeszről! 

3. Helyezze be az elemet 
az alábbi ábrának 
megfelelően! Az 
elemtartó rekesz 
belsejében lévő címke 
mutatja, hogy az elem 
melyik irányba 
illeszkedik. 

 
 
 
 
 

4. Helyezze vissza az 
elemfedelet a 
helyére! 
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További információkat a FreeFit referencia kézikönyvben talál. 

 
 

Éves kalibrálás 
A FreeFit készüléket és a FreeFit szondákat évente egyszer kalibráltatni kell a hivatalos szervizben. 

 
 
 
 

18 Egyéb referenciák 
További információkért tekintse meg az OTOsuite online súgóját, amely részletes hivatkozási információkat tartalmaz a 
FreeFit és a PMM, valamint más OTOsuite termékekre vonatkozóan. 

Az OTOsuite telepítésére vonatkozó utasításokat az OTOsuite telepítési útmutatójában találja, amelyet az 

OTOsuite telepítő adathordozón (lemez vagy pendrive) lehet elérni. 

 
 
 

19 Technikai jellemzők 
Aurical® Freefit 

Típus 

AURICAL FreeFit, 1053 típus, gyártó: Natus Medical Denmark  ApS 
 

Interfész 
 

Interfész Vezeték nélküli Bluetooth adatátvitel PC-re, 2.0 verzió, + EDR, 2. 
osztály (10 méter/33ft). 

 
Bluetooth 

 
Bluetooth antenna: Többrétegű chip antenna 2,4 GHz-es frekvenciához 

Antenna-erősítés: 2 dBi 

Antenna impedancia: 50 Ω 
Az eszköz támogatja a Bluetooth SIG szabványokat, és a csatlakoztatott perifériák funkcióit használja, például a konzol 
munkaállapotának megjelenítését Bluetooth kapcsolaton keresztül. 

A Bluetooth technológiával rendelkező készülék, amely a 2,400 GHz-2,4835 GHz-es (ISM-sáv) spektrumtartományban, 
azaz ugyanabban a tartományban működik, mint a klasszikus Bluetooth technológia, a Bluetooth technológia 79 1 MHz 
széles csatornáját használja. A csatornán belül az adatátvitel a hagyományos Bluetooth alapfrekvenciás sémájához 
hasonlóan Gauss-féle frekvenciaeltolásos modulációval (GFSK) történik. A bitsebesség 1 Mbit/s. 
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Tápellátás 
 

Elemtípus: Újratölthető, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 db (csak a Natus által gyártott 
újratölthető elemeket használjon). Használható alkáli AA (R6) 1,5V, 1 db. 

Elem tápfeszültsége: Névl. 1.30 V, 
Max. 1.65 V, 

Min. indulás: 1.10 V (Műszerterheléssel mérve) 

Min. futási: 1.00 V 

Alacsony elemszint jelző: Ha az akkumulátor üzemidejéből még körülbelül 30 perc van hátra. 

Becsült tipikus elem-üzemidő: 5 óra folyamatos használat. (Ez egy tipikus használati forgatókönyvön alapul. 
A tényleges használat befolyásolhatja az akkumulátor üzemidejét). 

 

Töltőegység 
 

 
Típus 

 
AURICAL FreeFit töltő, 1053 típus, gyártó: Natus Medical Denmark  ApS 

 
Tápellátás 

 
Névleges bemeneti feszültség: 9 V DC 

Minimális bemeneti feszültség: 6.5 V DC 

Max. bemeneti feszültség: 12 V DC 

Max. energiafogyasztás töltés közben:    300 mA (9 V bemeneti feszültség mellett) 

Maximális energiafogyasztás töltés 
nélkül: 

60 mA (9 V bemeneti feszültség mellett) 

 

Külső tápegység 
 

Tápegység: BRIDGEPOWER CORP, 
MENB1010A0903B01 

Tápegység: DONGGUAN SHILONG FUHUA 
ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCP- 
090056SPA 

Tápegység: DONGGUAN SHILONG 
FUHUA ELECTRONIC CO., LTD., 
UES06WNCP-090060SPA 

Bemeneti fesz.: 100-240 V AC, 50-60 Hz 
Kimeneti fesz: 9 V DC, 1.10 A 

Bemeneti fesz.: 100-240 V AC, 50-60 Hz 
Kimeneti fesz: 9 V DC, 0.56 A 

 

Bemeneti fesz.: 100-240 V AC, 50-60 Hz 
Kimeneti fesz: 9 V DC, 0.6 A 

Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja! 

Megjegyzés • Ez a kézikönyv az 1053 típusú töltőegység összeszerelését és használatát írja le. Ha az AURICAL 
hangszóróegységet használja a FreeFit töltéséhez, olvassa el az AURICAL Aud kézikönyvben található műszaki leírásokat is. 
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Működési környezet 
 

Működési üzemmód: Folyamatos. 

Hőmérséklet: +15°C és +35°C között (59°F - +95°F) 

Relatív páratartalom: 20 - 90%, nem kondenzáló 

Bemelegedési idő: < 1 min. 

Légnyomás: 70 kPa és 106 kPa között a 

A -20°C alatti vagy +60°C feletti hőmérsékleten történő üzemeltetés maradandó károsodást okozhat. 
 

Tárolás és kezelés 
 

Hőmérséklet: -30°C és +60°C között (-22°F to +140°F) 

Relatív páratartalom: 10% és 90% között (nem kondenzáló) 

Légnyomás: 50 kPa - 106 kPa 
 

Méretek 
 

AURICAL FreeFit (MxSzxMé): 23 mm x 350 mm x 230 mm (0.91 x 13.7 x 9.1 hüvelyk) 

Töltő (MxSzxMé): 280 mm x 180 mm x 230 mm (11.4 x 7.1 x 9.1 hüvelyk) (asztali szerelvénnyel) 

340 mm x 180 mm x 230 mm (13.8 x 7.1 x 9.1 hüvelyk) (fali szerelvénnyel) 
Súly 

 
AURICAL FreeFit: 0.180 kg/0.40 lb 

Töltő: 0.700 kg/1.54 lb 
 

Alapvető teljesítmény 
Az Aurical® FreeFitnek nincs alapvető teljesítménye, és ennek megfelelően az alkalmazandó követelmények a 
következőkben megadottak szerint alakulnak: 

• - Az IEC 60601-1 által meghatározott alapvető biztonság 

Az IEC 60601-1-2:2014, #5.2.2.2.1-#5.2.2.2.10 szabványban előírt összes információ megtalálható az Aurical® FreeFit 
felhasználói kézikönyvben. 

 
Szabványok 

 
Valós fül mérés: EN 61669:2016, kivéve a 6.5. cikkelyt 

Biztonság: IEC 60601-1:2005+A1:2012, belső energiaellátású, BF típus, 
IPX0 EN 60601-1:2006+A1:2013, belső energiaellátású, BF 
típus  

 IPX0 ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 

EMC: IEC 60601-1-2:2014 és EN 60601-1-2:2015 
IEC 60601-1-2:2007 és EN 60601-1-2:2007 

Rádiós berendezés: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016) 

Kiegészítők 
A szabványos tartozékok és az opcionális tartozékok országonként eltérőek lehetnek - kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz! 
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17.1 Kiegészítők 

 
 

Kiegészítők 

A szabványos tartozékok és az opcionális tartozékok országonként eltérőek lehetnek - kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz! 

Aurical® Freefit kiegészítők 
 

Csoport/Család  Cikkszám Kiegészítő részletei 
Szonda 8-69-39203  1053 FreeFit REM szonda 

Szonda 8-69-39205  1053 Freefit RECD szonda 

Szonda 8-69-39207  1053 PMM RECD szonda rövid 

Szonda 8-69-39210  1053 PMM RECD szonda rövid 

Töltő 8-62-39303  1053 FreeFit töltő kobaltkék 

Software 8-49-75800  1052 Otosuite DVD 

REM 8-62-61000  1053 REM csőszerelvény vonalzóval 

REM 8-62-39400  REM cső, kék fogantyúval (50 db) 
 

REM 8-62-35100 
REM tesztcső, 1.1mm (50 db) 

 
Opcionális elemek 

Csoport/Család Cikkszám Kiegészítő részletei 
 

Egyéb 8-35-25710 1053 Freefit hordtáska 
Egyéb 1-12-50202 1053 Elemborítás FreeFit kék 

Egyéb 1-12-60700 1053 töltő fali szerelvény 

Egyéb 8-35-24500 1053, ASM töltő also lemez 

Egyéb 8-35-24400 KIEGÉSZÍTŐK FALI RÖGZÍTÉSHEZ 

Egyéb 8-69-39301 M5X16 csavarkészlet 

Egyéb 8-35-34700 Velcro kapcsok 

Egyéb 8-62-60600 PMM kapcsok ANA-hoz 

Egyéb 8-62-39901 1053, Freefit, Noahlink szíjak 

Egyéb 8-62-49000 1053 RECD rögzítőkészlet 

Tápellátás 5-01-11200 Tápellátás, 9VDC, 560MA,  UNIV 

Tápellátás 8-71-88100 1053, ADAPTER Y-ELOSZTÓ KÁBEL 
 
Tápellátás 

 
031814 

Elem, 1.2V, NiMh újratölthető,  
AA/LR6 méret 

Software license 8-49-93700 2074 ProbeTube Assistant License 

Software license 8-49-90800 NOAH System 4 License 

Fülhallgató/Mikrofon 2-18-04200 Fülhallgató figyelés 

Fülhallgató/Mikrofon 2-18-04100 Fülhallgató (ügyfél) 

Fülhallgató/Mikrofon 8-72-26610 1066 mikrofon 

Szonda 8-62-60800 Szondacső tartó mk2 

Szonda 8-62-61200 Készlet fülre akasztáshoz 

Szonda 1-21-69300 Gumiszalag REM szondához 

Kommunikációs eszköz 8-62-64900 1053 Otoair 2 Bluetooth Dongle 
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18 Figyelmeztetések és megjegyzések 
Ez a kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket be kell tartani a kézikönyvben szereplő 
készülékek és szoftverek biztonságos működésének biztosítása érdekében. A helyi önkormányzati szabályokat és előírásokat, 
ha vannak ilyenek, szintén mindig be kell tartani. 

 

 

18.1 Általános figyelmeztetések 
 

 

 

 
 
 
 

Megjegyzés • Minden, az eszköz használata során bekövetkezett súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az 
adott ország vagy EU-tagállam illetékes hatóságának. 

Figyelem • A számítógépet és a nyomtatót a páciens számára elérhetetlen helyen kell elhelyezni, azaz 1,5 
méternél nem közelebb. 

Figyelem • Az Aurical® Freefit kizárólag a Natus 1053 típusú töltőegységével vagy az 1081 típusú AURICAL 
hangszóróegységgel tölthető. 

Figyelem • A készülékhez csatlakoztatott számítógépnek meg kell felelnie az IEC 62368-1:2020 szabvány 
követelményeinek. 

Figyelem • Gondoskodjon arról, hogy a felhasználók könnyen le tudják választani a tápkábelt a Freefit töltő 
hátuljáról. 

Figyelem • Ha alkáli elemet használ, ne próbálja meg feltölteni az Aurical® Freefit készüléket! Az alkáli elem 
megsérülhet és szivároghat, ami károsíthatja az Aurical® Freefit készüléket. Csak akkor helyezze a FreeFit készüléket 
a töltőegységbe, ha az Aurical® Freefit újratölthető elemet tartalmaz. 

Figyelem • Ne tárolja vagy üzemeltesse a készüléket olyan hőmérsékleten és páratartalomban, amely 
meghaladja a Műszaki specifikációk, Szállítás és tárolás című fejezetben megadott értékeket. 

Figyelem • A készülék telepítése és üzemeltetése során vegye figyelembe a jelen kézikönyvben található, az 
elektromágneses sugárzásra vonatkozó útmutatást és gyártói nyilatkozatot! 
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18.2 Általános veszélyek 
 

Figyelem • Az Aurical® Freefit nyakszett tartalmaz egy rádiófrekvenciás jeladót, Ezt a nyakszett címkéje is jelzi. 

Figyelem • A készülék vagy a töltő házában nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A biztonság 
és a garancia elvesztésének elkerülése érdekében az elektromos orvosi berendezések szervizelését és javítását csak a 
berendezés gyártója vagy a szervizszemélyzet által felhatalmazott műhelyekben szabad elvégezni. Bármilyen hiba 
esetén készítsen részletes leírást a hibákról, és lépjen kapcsolatba a beszállítóval! Ne használjon hibás készüléket! 

Figyelem • A rendszer telepítésekor kerülje az elektrosztatikus kisülést (ESD). A készüléket olyan környezetbe 
telepítse, amely minimalizálja a statikus elektromosság mértékét. Például antisztatikus szőnyegek használata 
ajánlott. 

Figyelem • Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (gázok) jelenlétében vagy oxigéndús 
környezetben!. 

Figyelem • Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ezt a berendezést csak védőföldeléssel ellátott 
hálózatra szabad csatlakoztatni. 

Figyelem • Figyelem - A készülék vizsgálata során megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. pontja 
szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy 
ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági installációban. Ez a berendezés 
rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és 
használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott 
installációban nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, 
ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, akkor javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi 
intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni: 

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése. 
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. 
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő 
csatlakozik.  
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz. 

Figyelem • Tartsa a készüléket folyadékoktól távol! Ne engedjen nedvességet a készülék belsejébe! A készülék 
belsejében lévő nedvesség károsíthatja a készüléket, és a felhasználó vagy a páciens áramütésveszélyét okozhatja. 

Veszély • Az Aurical® Freefit készüléket csak az előírt típusú elemekkel szabad ellátni, lásd: A készülék bekapcsolása 
► 6. 

Helyezze az elemet a jelzett módon az elemtartóba! 
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Az elemeket ki kell venni, ha a berendezést egy ideig várhatóan nem használják. 

Veszély • Az Aurical® Freefit kizárólag a Natus 1053 típusú töltőegységével vagy az 1081 típusú AURICAL 
hangszóróegységgel tölthető. 

Veszély • Kivéve, ha saját, orvosilag elszigetelt tápegységgel rendelkező, AURICAL Aud hangszóró egységgel 
ellátott FreeFit-et tölt, ne kísérelje meg az AURICAL FreeFit használatát, amíg az a töltőegységben van. 

Veszély • Az alkatrészeket nem szabad megenni, elégetni vagy bármilyen más módon felhasználni a jelen 
kézikönyv rendeltetésszerű használatra vonatkozó részében meghatározott alkalmazásokon kívül. 

Veszély • A készülék hőforrásoktól távol tartandó. 

Veszély • A gyártó fenntartja a jogot, hogy kizárja a felelősséget a más felek által karbantartott vagy javított 
berendezések üzembiztonságáért, megbízhatóságáért és teljesítményéért. A javítást követően egy képzett 
elektronikai mérnöknek ellenőriznie kell az összes berendezés biztonságosságát. 

Veszély • A fertőzés megelőzése érdekében a következő beteg vizsgálatakor használjon új fülkagylót és 
szondacsövet! 

Veszély • Ez a termék audiológusok, fül-orr-gégészek és más egészségügyi szakemberek vagy képzett 
személyzet számára javallott, és csak a beteg célcsoportnál használható. 

Veszély • Az Aurical® Freefit-et és az Otosuite-ot mindig az Aurical® Freefit referencia kézikönyvében és 
felhasználói kézikönyvében, valamint az Otosuite felhasználói kézikönyvében található utasításoknak megfelelően 
kell telepíteni 

Veszély • A töltőegységet az ügyféltől távol kell tartani. 

Veszély • A készüléket és minden olyan csatlakoztatandó eszközt, amely saját áramforrással rendelkezik, ki kell 
kapcsolni azok összekapcsolása előtt. A készülék hálózati tápellátásról való leválasztásához húzza ki a hálózati 
csatlakozót a fali hálózati aljzatból! Ne pozicionálja a készüléket úgy, hogy a hálózati csatlakozót nehéz legyen 
kihúzni a fali hálózati aljzatból! 
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18.3 Általános megjegyzések 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

19 Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 
megjegyzések 
Az AURICAL FreeFit egy orvosi elektromos rendszer része, ezért különleges biztonsági óvintézkedések vonatkoznak rá. 
Ennek érdekében a jelen dokumentumban található telepítési és üzemeltetési utasításokat szigorúan be kell tartani. 

A hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs eszközök, mint például a mobiltelefonok, zavarhatják az 
AURICAL FreeFit működését. 

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

Megjegyzés • Ne alkalmazzon autoklávozást, termikus fertőtlenítést vagy bármilyen sterilizálási módszert az Aurical® 
Freefit és tartozékai tisztításához! 

Megjegyzés • Cserélje ki az eredeti fülzsinórokat fülhorogra a szondák és a szondacsövek nagyobb stabilitása 
érdekében! 

Megjegyzés • A szondacső asszisztens csak a nem zárt fülekbe történő szondacsövezéshez használható.  

Megjegyzés • A szoftver lehetőséget biztosít arra, hogy a beteg adatait (például a nevet és a társadalombiztosítási 
számot) elrejtse a jelentésből. 

Megjegyzés • Biztonsági okokból és az EMC-re gyakorolt hatások miatt a berendezés kimeneti szerelvényeihez 
csatlakoztatott tartozékoknak azonosnak kell lenniük a rendszerrel szállított típussal. További információkért lásd a 
Műszaki leírások ► 25 Tápellátás című fejezetét. 

Megjegyzés • A jelátalakítókat tartalmazó tartozékokat évente kalibrálni kell. Továbbá ajánlott a kalibrálás 
elvégzése, ha a berendezés bármilyen lehetséges sérülést szenvedett. 
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IEC 60601-1-2:2014 és EN 60601-1-2:2015 
 

 
Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses sugárzás minden berendezésre és rendszerre vonatkozóan 

 
Az AURICAL FreeFit az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra készült. Az AURICAL FreeFit felhasználójának biztosítania kell, 
hogy az AURICAL FreeFit-et ilyen környezetben használja. 

 
Emissziós vizsgálat 

 
Megfelelőség 

 
Elektromágneses környezet - iránymutatás 

 

RF sugárzás 
 CISPR 11 

 
1. csoport 

 

Az AURICAL FreeFit kizárólag RF energiát használ belső működéséhez. Ezért az RF sugárzása 
nagyon alacsony, és nem valószínű, hogy a közeli elektronikus berendezésekben interferenciát 
okozna. 

 

RF sugárzás CISPR 11 
 

„B” osztály 
 
Az AURICAL FreeFit minden környezetben használható, beleértve a háztartási környezeteket és 
azokat, amelyek közvetlenül a háztartási célú épületeket ellátó nyilvános kisfeszültségű áramellátó 
hálózathoz csatlakoznak. 

 

Harmonikus emisszió IEC 
61000- 3-2 

 
Nem alkalmazható  

 

Feszültségingadozás/ 
villogáskibocsátás IEC 61000-
3-3 

 
Nem alkalmazható 

 
 

Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses immunitás minden berendezésre és rendszerre vonatkozóan 

 

Az AURICAL FreeFit az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra készült. Az AURICAL FreeFit felhasználójának biztosítania kell, 
hogy az AURICAL FreeFit-et ilyen környezetben használja. 

 
Immunitási vizsgálat 

 
IEC 60601 
Ellenőrzési szint 

 
Megfelelőségi szint 

 
Elektromágneses környezet - iránymutatás 

 
Elektrosztatikus kisülés 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

 
+/- 8 kV érintkezés 
+/- 2 kV, +/- 4 kV, 
+/- 8 kV, +/- 15 kV levegő 

 
+/- 8 kV érintkezés 
+/- 2 kV, +/- 4 kV, 
+/- 8 kV, +/- 15 kV levegő 

 
A padlónak fából, betonból vagy kerámiacsempéből kell 
készülnie. Ha a padlót szinetikus anyaggal borítják, a 
relatív páratartalomnak legalább 30%-osnak kell lennie. 

 
Elektromos gyors 
tranziens/kitörés IEC 61000-
4-4 

 
+/- 2 kV tápvezetékek 
+/- 1 kV bemeneti/kimeneti 
vezetékek 

 
+/- 2 kV tápvezetékek 
+/- 1 kV bemeneti/kimeneti 
vezetékek 

 
A hálózati áram minőségének meg kell felelnie egy 
tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. 

 
Túlfeszültség         
IEC 61000-4-5 

 
+/- 1 kV vezetékről vezetékre 
+/- 2 kV vezetékről földre 
+/- 2 kV DC bemenet földre 
+/- 1 kV DC bemenet vezetékre 
+/- 2 kV I/O vezeték földre 

 
+/- 1 kV vezetékről vezetékre 
Nem alkalmazható  
Nem alkalmazható  
+/- 1 kV DC bemenet vezetékre 
Nem alkalmazható  
 

 
A hálózati áram minőségének meg kell felelnie egy 
tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. 
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Feszültségcsökkenések, rövid 
megszakítások és 
feszültségváltozások a 
tápegység bemenetén 

IEC 61000-4-11 

 
0       %       UT;       0.5         ciklus 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
és 315° 
0 % UT; 1 ciklus és 

70 % UT; 25/30 ciklus 

Egyfázis: 0° 

 
0       %       UT;       0.5         ciklus 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
és 315° 
0 % UT; 1 ciklus és 

70 % UT; 25/30 ciklus 

Egyfázis: 0° 

A hálózati áram minőségének meg kell felelnie egy 
tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. Ha az 
Aurical® Freefit felhasználójának folyamatos 
üzemeltetésre van szüksége a hálózati áramellátás 
megszakadása esetén, akkor ajánlott az Aurical® Freefit-
et szünetmentes tápegységről vagy akkumulátorról 
táplálni. 

 
 
Feszültség-
megszakítások a 
tápegység bemenetén 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 250/300 ciklus 0 % UT; 250/300 ciklus  

 
Teljesítményfrekvenciás 
(50/60 Hz) mágneses 
mező IEC 61000-4-8 

 
30 A/m 

 
Nincs releváns érintett port. 

 
A teljesítményfrekvenciás mágneses mezőknek egy tipikus 
kereskedelmi vagy kórházi környezet tipikus helyére 
jellemző szinten kell lenniük. 

UT a vizsgálati szint alkalmazása előtti hálózati váltakozó feszültség. 

 
 

Útmutatás és gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavarmentesség - a NEM életfenntartó berendezésekre és rendszerekre vonatkozóan 

 
Az AURICAL FreeFit az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra készült. Az AURICAL FreeFit felhasználójának biztosítania kell, 
hogy az AURICAL FreeFit-et ilyen környezetben használják. 

 
Immunitási vizsgálat 

 
IEC 60601 
Ellenőrzési szint 

 
Megfelelőségi szint 

 
Elektromágneses környezet - iránymutatás 

 
Vezetett RF 

3V/m 
80MHz - 2.5 GHz között 

 
3V/m 
80MHz - 2.5 GHz között 

 
IEC 61000-4-6 

 6 V rms 6 V rms 

 ISM-sávok és amatőr ISM-sávok és amatőr 

 
Sugárzott RF 

 
10 V/m 

 
10 V/m 

IEC 61000-4-3 80MHz - 2.7 GHz között 80MHz - 2.7 GHz között 

 3 V/m 3 V/m 

 80MHz - 2.7 GHz között 80MHz - 2.7 GHz között 
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RF vezeték nélküli 
kommunikációból származó 
közelségi mezők 
IEC 61000-4-3 

 
27 V/m 

 
27 V/m 

Az Aurical® Freefit bármely elektronikus alkatrésze és 
bármely rádiófrekvenciás vezeték nélküli 
kommunikációs berendezés közötti távolságnak több 
mint 30 cm-nek (11,8 hüvelyk) kell lennie. 

385 MHz 385 MHz 

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  
Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz esetén a nagyobb frekvenciatartományra vonatkozó távolságtartományt kell alkalmazni. 
Megjegyzés 2: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az elektromágneses terjedést befolyásolja a szerkezetekről, tárgyakról és 
emberekről történő elnyelés és visszaverődés 

 
IEC 60601-1-2:2007 és EN 60601-1-2:2007 

 
 
Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses sugárzás minden berendezésre és rendszerre vonatkozóan 

 
Az AURICAL FreeFit az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra készült. Az AURICAL FreeFit felhasználójának biztosítania kell, 
hogy az AURICAL FreeFit-et ilyen környezetben használja. 

 
Emissziós vizsgálat 

 
Megfelelőség 

 
Elektromágneses környezet - iránymutatás 

 

RF sugárzás  
CISPR 11 

 
1. csoport 

 

Az AURICAL FreeFit kizárólag RF energiát használ belső működéséhez. Ezért az RF sugárzása 
nagyon alacsony, és nem valószínű, hogy a közeli elektronikus berendezésekben 
interferenciát okozna. 

 

RF sugárzás  
CISPR 11 

 
„B” osztály 

 

Az AURICAL FreeFit minden környezetben használható, beleértve a háztartási környezeteket 
és azokat, amelyek közvetlenül a háztartási célú épületeket ellátó nyilvános kisfeszültségű 
áramellátó hálózathoz csatlakoznak.  

Harmonikus emisszió IEC 61000- 3-2 
 

Nem alkalmazható 

 

Feszültségingadozás/ villogáskibocsátás 
IEC 61000-3-3 

 
Nem alkalmazható 

 
 
Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses immunitás minden berendezésre és rendszerre vonatkozóan 

 
Az AURICAL FreeFit az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra készült. Az AURICAL FreeFit felhasználójának biztosítania kell, 
hogy az AURICAL FreeFit-et ilyen környezetben használja. 
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Immunitási vizsgálat 

 
IEC 60601 
Ellenőrzési szint 

 
Megfelelőségi szint 

 
Elektromágneses környezet - iránymutatás 

 

Elektrosztatikus 
kisülés (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 
+/- 6 kV érintkezés 
+/- 8 kV levegő 

 
+/- 6 kV érintkezés 
+/- 8 kV levegő 

 

A padlónak fából, betonból vagy kerámiacsempéből kell készülnie. Ha a padlót 
szinetikus anyaggal borítják, a relatív páratartalomnak legalább 30%-osnak kell 
lennie. 

 

Teljesítmény-
frekvenciás (50/60 
Hz) mágneses 
mező 
IEC 61000-4-8 

 
3A/m 

 
3A/m 

 

A teljesítményfrekvenciás mágneses mezőknek egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi 
környezet tipikus helyére jellemző szinten kell lenniük. 

 
 

Útmutatás és gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavarmentesség - a NEM életfenntartó berendezésekre és rendszerekre vonatkozóan 

 
Az AURICAL FreeFit az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra készült. Az AURICAL FreeFit felhasználójának biztosítania kell, 
hogy az AURICAL FreeFit-et ilyen környezetben használják. 

 
Immunitási vizsgálat 

 
IEC 60601 
Ellenőrzési szint 

 
Megfelelőségi szint 

 
Elektromágneses környezet - iránymutatás 

 

Sugárzott RF 
IEC 61000-4-3 

 
3V/m 
80MHz - 2.5 GHz 
között 

 
3V/m 

 

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás 
kommunikációs berendezések nem használhatók 
közelebb az AURICAL FreeFit egyetlen 
alkatrészéhez sem (beleértve a kábeleket is) mint 
az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlet alapján 
számított ajánlott távolság. 
Ajánlott távolság: 

 d = 1.2   80MHz és 800 MHz 
tartományhoz 

d = 2.3   80MHz 2.5 GHz tartományhoz, 

ahol P az adó maximális teljesítménye wattban (W) 
az adó gyártója szerint, d pedig az ajánlott távolság 
méterben (m). 

A helyhez kötött rádiófrekvenciás adókból 
származó, elektromágneses helyszíni felmérés által 
meghatározott térerősségnek minden 
frekvenciatartományban a megfelelőségi szintnél 
kisebbnek kell lennieb. 
Az ezzel a szimbólummal jelölt berendezések 
közelében interferencia léphet fel: 
 

Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz esetén a nagyobb frekvenciatartományra vonatkozó távolságtartományt kell alkalmazni. 
Megjegyzés 2: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az elektromágneses terjedést befolyásolja a szerkezetekről, tárgyakról és 
emberekről történő elnyelés és visszaverődés. 

a. A helyhez kötött adók, mint például a rádiótelefonok (mobiltelefonok/vezetéknélküli) bázisállomásai és a földi mobil rádiók, az amatőr rádiózás, az AM és FM 
rádióadások és a televíziós adások térerősségét elméletileg nem lehet pontosan megjósolni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók okozta elektromágneses 
környezet értékeléséhez elektromágneses helyszíni felmérést kell végezni. Ha a mért térerősség azon a helyen, ahol az AURICAL FreeFit-et használják, 
meghaladja a fenti vonatkozó RF megfelelőségi szintet, az AURICAL FreeFit-et meg kell figyelni a normál működés ellenőrzésére. Ha rendellenes teljesítményt 
észlel, további intézkedésekre lehet szükség, például az AURICAL FreeFit átállítására vagy áthelyezésére. 

b. A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartományban a térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie. 
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Ajánlott távolságok a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és az AURICAL FreeFit között 

 
 

Az AURICAL FreeFit olyan elektromágneses környezetben való használatra készült, ahol a kisugárzott RF zavarokat szabályozzák. Az ügyfél vagy az AURICAL 
FreeFit felhasználója segíthet az elektromágneses interferencia megelőzésében azáltal, hogy a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések (adók) 
és az AURICAL FreeFit között az alábbiakban ajánlott minimális távolságot biztosítja, a kommunikációs berendezés maximális kimeneti teljesítményének 

 

A transzmitter névleges maximális 
kimeneti teljesítménye 
W 

Elkülönítési távolság az adó frekvenciája szerint 
m 
 

80MHz és 800 MHz 
között 

d = 1.2  

800 MHz és 2.5 GHz 
között 

d =  

 
0.01 

 
0.12 

 
0.23 

 
0.1 

 
0.38 

 
0.73 

 
1 

 
1.2 

 
2.3 

 
10 

 
3.8 

 
7.3 

 
100 

 
12 

 
23 

 
A fentiekben nem felsorolt maximális kimeneti teljesítményű adók esetében a d ajánlott távolságot méterben (m) lehet megbecsülni az adó frekvenciájára 
vonatkozó egyenlet segítségével, ahol P az adó gyártója szerint az adó maximális kimeneti teljesítménye wattban (W). 

Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz esetén a nagyobb frekvenciatartományra vonatkozó távolságtartományt kell alkalmazni. 
Megjegyzés 2: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az elektromágneses terjedést befolyásolja a szerkezetekről,  tárgyakról és 
emberekről történő elnyelés és visszaverődés. 

 
 
 

20 A szimbólumok magyarázata 
 

Szimbólum Szabvány A szimbólum szabvány 
szerinti leírása 

A szimbólum 
szabvány 

szerinti neve 

Magyarázat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az EU 
orvostechnik
ai eszközökre 
vonatkozó 
szabályozása 
2017/745 

Az Európai parlament és Tanács 
2017. 04.05-i orvosi eszközökről 
szóló EK/2001/83. sz. 
rendelkezése, annak kiegészítései, 
az EK/178/2002. sz. rendelkezés és 
az EEK/90/385 és EEK/93/42 sz. 
rendelkezések. 

CE jelzés (43) "CE-megfelelőségi jelölés" 
vagy "CE-jelölés": olyan jelölés, 
amellyel a gyártó jelzi, hogy az 
eszköz megfelel az e 
rendeletben meghatározott 
alkalmazandó 
követelményeknek, valamint a 
jelölés elhelyezését előíró 
egyéb alkalmazandó uniós 
harmonizációs 
jogszabályoknak. 
A bejelentett szervezet száma: 
0459 
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ISO 15223- 
1:2016 
Ref. sz.: 5.1.1 
(ISO 7000- 
3082) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Gyártó Az orvostechnikai eszköz 
gyártóját jelzi. 

 
  
  

   
   

 

 
 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 
Ref. sz.: 
5.1.3. 
(ISO 7000- 
2497) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. Első rész: Általános 
követelmények 

Gyártás dátuma Az orvostechnikai eszköz 
gyártásának dátumát jelzi. 

 
 

 
 
 

ISO 15223- 
1 Ref. sz.: 
5.1.5 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Tétel- vagy 
tételkód 

A gyártó tételkódját jelzi, a 
tétel azonosításához. 

 

 
 
 

ISO 15223- 
1 Ref. sz.:  
5.1.6 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Katalógusszám A gyártó katalógusszámát jelzi 
az eszköz beazonosíthatósága 
érdekében. 

 

 
 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 
Ref. sz.: 
5.1.7. 
(ISO 7000- 
2498) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. Első rész: Általános 
követelmények 

Sorozatszám A gyártói sorozatszámot jelzi az 
adott orvostechnikai eszköz 
azonosítása érdekében.  

 
 
  

   
 

 
N/A nincs Mennyiség Mennyiség jelzése. 

 

 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 
Ref. sz.: 
5.3.1. 
(ISO 7000- 
0621) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. Első rész: Általános 
követelmények 

Törékeny, 
óvatosan 
kezelendő 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely eltörhet vagy 
megsérülhet, ha nem kezelik 
körültekintően. 

 

 
 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 
Ref. sz.: 
5.3.4. 
(ISO 7000- 
0626) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. Első rész: Általános 
követelmények 

Tartsa szárazon! 
Tartsa távol az 
esőtől! 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amelyet védeni kell a 
nedvességtől. 

ISO 15223 Szárazon tartás 

ISO 7000 Esőtől távol tartandó 
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ISO 15223- 
1 ref. sz.:. 
5.3.7 
(ISO 7000- 
0632) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Hőmérsékleti 
korlátozások 

Azt a hőmérsékleti 
határértéket jelzi, amelynek az 
orvostechnikai eszköz 
biztonságosan kitehető.  

 
 

 

 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 
ref. sz.: 5.3.8. 
(ISO 7000- 
2620) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Páratartalom 
korlátozása 

Azt a (tárolási) páratartalom-
tartományt jelzi, amelynek az 
orvostechnikai eszköz 
biztonságosan kitehető. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. Első rész: Általános 
követelmények 

Légnyomás 
korlátozása 

A szállítás és tárolás során 
elfogadható légköri nyomás 
felső és alsó határértékét jelzi. 

ISO 15223 Légköri 
nyomáskorlátozás 
ISO 7000 Légköri 
nyomáskorlátozás 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 
ref. sz.: 5.2.8. 
(ISO 7000- 
2606) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Ne használja, ha a 
csomagolás sérült. 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amelyet nem szabad 
használni, ha a csomagolás 
sérült vagy felbontották, és a 
felhasználó számára tanácsos a 
használati utasításban további 
információkról tájékozódni. 

 

 
 
 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 
ref. sz.: 5.4.2. 
(ISO 7000- 
1051) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. Első rész: Általános 
követelmények 

Ne használja újra! Olyan orvostechnikai eszközt 
jelöl, amelyet csak egyszeri 
felhasználásra szántak. 
MEGJEGYZÉS: A "Ne használja 
újra" szinonimái az "egyszer 
használatos" és a "csak egyszer 
használható". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 15223- 
1:2016 és 
ISO 15223- 
1:2020 
ref. sz.: 5.4.3. 
(ISO 7000- 
1641) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Olvassa el a 
használati 
utasítást! 

A kezelési utasítás 
elolvasásának szükségességét 
jelzi a felhasználó számára. 
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ISO 15223- 
1 5.4.4. rész 

IEC 60601-1 
D.1 tábla, 
10. 
szimbólum 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Orvostechnikai elektromos 
készülékek. 1. rész: Általános 
biztonsági és alapvető 
teljesítménykövetelmények. 

Vigyázat! Olvassa 
el a használati 
utasításban 
szereplő összes 
figyelmeztetést és 
óvintézkedést! 

Azt jelzi, hogy a felhasználónak 
a használati utasítást kell 
figyelembe vennie az olyan 
fontos figyelmeztető 
információk, például 
figyelmeztetések és 
óvintézkedések tekintetében, 
amelyek különböző okokból 
nem jeleníthetők meg magán 
az orvostechnikai eszközön. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IEC 60601- 
1, D.2 tábl., 
2. szimbólum 

Orvostechnikai elektromos 
készülékek. 1. rész: Általános 
biztonsági és alapvető 

Általános 
veszélyjelzés 

Azt jelzi, hogy a felhasználónak 
a használati utasítást kell 
figyelembe vennie az olyan 
fontos figyelmeztető 
információk, például 
figyelmeztetések és 
óvintézkedések tekintetében, 
amelyek különböző okokból 
nem jeleníthetők meg magán 
az orvostechnikai eszközön. 

  

 

 ISO 15223- 
1:2016 
ref. sz.: 
5.4.5. 
(ISO 7000, 
szimbólum 
2025) 

Orvostechnikai eszközök - Az 
orvostechnikai eszközök címkéin, 
címkézésén és a mellékelendő 
információkon használandó 
szimbólumok. 

Nem 
természetes 
gumilatexből 
készült 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelöl, amely nem száraz 
természetes gumiból vagy 
természetes gumilatexből 
készült, mint az 
orvostechnikai eszközben 
vagy az orvostechnikai eszköz 
csomagolásában használt 
szerkezeti anyag. 

  

 

 
 
 
 
 
 

IEC 60601- 
1, ref. sz.: 
D.2 tábla, 
20. 
szimbólum 

(ICE 60417- 
5333) 

Orvostechnikai elektromos 
készülékek. 1. rész: Általános 
biztonsági és alapvető 

BF típusú 
részegység 

Az IEC 60601-1 szabványnak 
megfelelő BF típusú 
alkatrész azonosítása. 

 

 
 
 
 
 

EC 60601-1, 
ref. sz.:, 10. 
biztonsági 
jelzés (ISO 
7010- 
M002) 

Orvostechnikai elektromos 
készülékek. 1. rész: Általános 
biztonsági és alapvető 

Kövesse az 
előírásokat! 

Tekintse át a használati 
útmutatót/füzetet! 
"Kövesse a használati utasítást" 

 

 

ISO 7000 

ref. sz.: 
0623 

A berendezéseken használandó 
grafikus szimbólumok - bejegyzett 
szimbólumok. 

A csomagolás ebbe 
az irányba álljon. 

Nincs 
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2012/19/EU 
sz. irányelv 

Elektromos és elektronikus 
hulladékok (WEEE) 

A termék 
hulladékként 
történő kezelése. 

Azt jelzi, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezések 
nem helyezhetők a 
kommunális hulladék közé, 
hanem elkülönítetten kell 
gyűjteni. 

 

 
- - Az 

orvostechnikai 
eszköz 
megjelölése. 

A termék egy 
orvostechnikai eszköz. 

 
  

 
 

21 CFR 
részegység 
801.109(b) 
(1) 

Orvosi rendelvényre. Csak orvosi 
rendelvényre. 

Azt jelzi, hogy a terméket 
engedéllyel rendelkező 
egészségügyi szakember által 
vagy annak utasítására szabad 
forgalmazni. 

 

 

UL jelzés Nincs nincs Országosan elismert vizsgáló 
laboratóriumok (NRTL) 
tanúsítványai. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INMETRO az 
UL Latin-
Amerikával 
együttműkö
désben 

InMetro és UL konformitási jelzés MEDICAL - 
Általános orvosi 
berendezések az 
áramütés, tűz és 
mechanikai 
veszélyek 
tekintetében csak 
az alábbiakkal 
összhangban: 

INMETRO a brazíliai Nemzeti 
Mérésügyi, Szabványügyi és 
Ipari Minőségügyi Intézet 
védjegyével. 

 
 
  

   
   
  ANSI/AAMI  
  ES60601-1:2005/  
  (R)2012  
  IEC 60601-1-6  
  CAN/CSAC22.2 sz:  
  60601-1:14  
  CAN/CSAC22.2  
  Sz: 60601-1-6  

 

 
 
 
 
 
 

Kínai RoHS 
2 jelzés 

nincs nincs A Kínai Népköztársaságban 
értékesített elektronikus és 
elektromos termékekre 
vonatkozó 6 veszélyes anyag 
korlátozása. 
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ID: POOWML- 
C46 

nincs Szövetségi Kommunikációs 
Bizottság 

21 CFR Part 15 Megfelel az FCC 21 CFR 15. 
része szerinti előírásainak, 
amelynek értelmében 
szándékos, nem szándékos 
vagy véletlen radiótort egyedi 
engedély nélkül lehet 
üzemeltetni. 

Az Egyesült Államok 
Szövetségi Kommunikációs 
Bizottságánál regisztrált 
készülékhez rendelt egyedi 
azonosító. 

Modul FCC ID tanúsítási 
száma: POOWML-C46 

Int Powered nincs nincs nincs Belső tápellátású készülék, 
elemmel működik. 

 
Hulladékkezelési előírások 
A Natus elkötelezett az Európai Unió WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó) 
2012/19/EU irányelv követelményeinek betartása mellett. Ezek az előírások kimondják, hogy az elektromos és 
elektronikus hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni a megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából, valamint annak 
érdekében, hogy az elektromos és elektronikus berendezések biztonságosan újrafelhasználásra vagy újrahasznosításra 
kerüljenek. E kötelezettségvállalással összhangban a Natus a visszavételi és újrafeldolgozási kötelezettséget a 
végfelhasználóra háríthatja, hacsak nem született más megállapodás. 

A régiójában elérhető begyűjtési és hasznosítási rendszerekkel kapcsolatos részletekért kérjük, látogassan el 
weboldalunkra: www.natus.com. 

Az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) olyan anyagokat, alkatrészeket és összetevőket tartalmaznak, amelyek 
veszélyesek lehetnek, és veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre abban az esetben, ha ezeket nem 
megfelelően kezelik. Ezért a végfelhasználóknak is szerepük van abban, hogy az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékait biztonságosan újrahasználják és újrafeldolgozzák. Az elektromos és elektronikus berendezések felhasználói 
nem jogosultak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait kommunális hulladék közé helyezni. A 
felhasználóknak a helyi hulladékgyűjtő programokat, a gyártó/importőrök visszavételi kötelezettségét vagy az engedéllyel 
rendelkező hulladékszállítókat kell igénybe venniük az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának 
ártalmatlanításával kapcsolatos káros környezeti hatások csökkentése, valamint az elektromos és elektronikus 
berendezések újrafelhasználásának, újrafeldolgozásának és újrahasznosításának érdekében. 

Az áthúzott kerekes hulladékgyűjtővel jelölt berendezések elektromos és elektronikus berendezések. Az áthúzott kerekes 
hulladékgyűjtő szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát nem szabad a 
kommunális hulladék közé helyezni, hanem külön kell gyűjteni. 

www.natus.com
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21 Gyártó 

Natus Medical Denmark ApS 
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup Dánia 

 +45 45 75 55 55 
www.natus.com 

 
 

 
 
21.1 A gyártó felelőssége 

A gyártó csak akkor tekinthető felelősnek a berendezés biztonságosságával, megbízhatóságával és teljesítményével 
kapcsolatos hatásokért, ha: 

- Minden összeszerelési műveletet, bővítést, újbóli beállítást, módosítást vagy javítást a berendezés gyártója vagy a 
gyártó által felhatalmazott személyzet végez. 

- Az elektromos rendszer, amelyhez a berendezést csatlakoztatják, megfelel a jelen kézikönyv Technikai specifikációk 
című fejezetében meghatározott követelményeknek. 

- A berendezést a használati utasításnak megfelelően használják. 

A gyártó fenntartja a jogot, hogy kizárja a felelősséget a más felek által karbantartott vagy javított berendezések 
üzembiztonságáért, megbízhatóságáért és teljesítményéért. 

www.natus.com

