
AccuScreen

OAE a ABR Screener

Návod k obsluze



Číslo původního dokumentu
7-50-0920-GB/00

Copyright © 2010 GN Otometrics A/S
Český překlad návodu © 2010 Ing. Jan Odstrčilík

GN Otometrics si vyhrazuje právo pozměnit výrobek popisovaný v tomto návodu kdykoliv a
bez upozornění.
Ani GN Otometrics a ani jeho dodavatelé nezaručují přesnost informací v tomto návodu.
Tento překlad obsahuje vybrané pasáže původního návodu nezbytné k osvojení schopností
k bezpečné práci s přístrojem MADSEN AccuScreen.

Obchodní značky
GN Otometrics logo je obchodní značkou GN Otometrics
Windows je registrovanou obchodní značkou Microsoft Corporation

Technická podpora, distributor
AudioNIKA s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná, Česká republika, IČO: 25359827
tel: 731 157 590, jan.odstrcilik@centrum.cz



Obsah

Otometrics 3

AccuScreen
OAE a ABR Screener
Návod k obsluze
1 ÚVOD ...................................................................................................................................................... 9

1.1 ROZDÍLNÉ VERZE ACCUSCREENU ..................................................................................................................... 10
1.2 PARKOVACÍ STANICE ACCUSCREEN ................................................................................................................. 10
1.3 PROGRAM ACCULINK ................................................................................................................................... 10
1.4 TISK .......................................................................................................................................................... 11
1.5 URČENÉ POUŽITÍ .......................................................................................................................................... 11
1.6 O TOMTO NÁVODU ...................................................................................................................................... 11
1.7 TYPOGRAFICKÉ KONVENCE ............................................................................................................................. 12

1.7.1 Orientace v manuálu ..................................................................................................................... 12

2 VYBALENÍ A INSTALACE......................................................................................................................... 13

2.1 VYBALENÍ ACCUSCREENU .............................................................................................................................. 13
2.2 POHLEDY NA ACCUSCREEN ............................................................................................................................ 13

2.2.1 Pohled zepředu a zezadu............................................................................................................... 13
2.2.2 Pohled shora a zespodu................................................................................................................. 14
2.2.3 Parkovací stanice........................................................................................................................... 14
2.2.4 Displej ............................................................................................................................................ 15
2.2.5 Ušní sonda ..................................................................................................................................... 16
2.2.6 Kabel elektrody (pouze u ABR) ...................................................................................................... 16

2.3 SKLADOVÁNÍ ............................................................................................................................................... 16
2.4 MONTÁŽ.................................................................................................................................................... 16
2.5 NAPÁJENÍ ................................................................................................................................................... 17

2.5.1 Baterie ........................................................................................................................................... 17
2.5.2 Vložení baterie do AccuScreenu .................................................................................................... 18
2.5.3 Stav baterie ................................................................................................................................... 19
2.5.4 Napájení parkovací stanice ........................................................................................................... 19
2.5.5 Nabíjení baterie v parkovací stanici .............................................................................................. 20
2.5.6 Nabíjení baterie externím nabíječkou ........................................................................................... 20

3 ZAČÍNÁME S PŘÍSTROJEM ACCUSCREEN ............................................................................................... 21

3.1 ZAPNUTÍ ACCUSCREENU................................................................................................................................ 21
3.1.1 Úsporný režim a automatické vypnutí........................................................................................... 21
3.1.2 Obrazovky AccuScreenu ................................................................................................................ 21
3.1.3 Vybrání uživatele ........................................................................................................................... 22
3.1.4 Vložení hesla.................................................................................................................................. 23
3.1.5 Chybně zadané heslo ..................................................................................................................... 23
3.1.6 Obrazovky nastavení ..................................................................................................................... 23
3.1.7 Home menu (úvodní obrazovka) ................................................................................................... 24

3.2 OPERACE S PACIENTEM V ACCUSCREENU.......................................................................................................... 25
3.2.1 Přidání nového pacienta................................................................................................................ 25
3.2.2 Vyhledání pacienta........................................................................................................................ 28

mailto:odstrcilik@centrum.cz


Obsah

4 Otometrics

3.2.3 Úprava pacientského záznamu ..................................................................................................... 29

4 PŘÍPRAVA K TESTOVÁNÍ........................................................................................................................ 31

4.1 PŘÍPRAVA ACCUSCREENU.............................................................................................................................. 31
4.2 PŘÍPRAVA VYBAVENÍ ..................................................................................................................................... 31

4.2.1 Příprava sondy na testování .......................................................................................................... 31
4.2.2 Připojení sondy .............................................................................................................................. 32
4.2.3 Připojení elektrodového kabelu pro měření ABR ........................................................................... 33
4.2.4 Připojení kabelu ušní krytky pro ABR test ...................................................................................... 33

4.3 PŘÍPRAVA TESTOVACÍHO PROSTŘEDÍ ................................................................................................................ 34
4.4 PŘÍPRAVA PACIENTA ..................................................................................................................................... 35

4.4.1 Příprava pacienta na TEOAE a DPOAE test ................................................................................... 35
4.4.2 Nasazení ušní koncovky na sondu ................................................................................................. 35
4.4.3 Vložení sondy s ušní koncovkou do zvukovodu pacienta............................................................... 36
4.4.4 Umístění elektrod pro ABR test ..................................................................................................... 36
4.4.5 Umístění ušních krytek .................................................................................................................. 37

5 TESTY .................................................................................................................................................... 39

5.1 PŘÍPRAVA K TESTOVÁNÍ................................................................................................................................. 39
5.2 TEST TEOAE .............................................................................................................................................. 40

5.2.1 Spuštění testu ................................................................................................................................ 40
5.2.2 Test TEOAE .................................................................................................................................... 41
5.2.3 Výsledky testu TEOAE .................................................................................................................... 42
5.2.4 Možnosti na obrazovce s výsledky testu........................................................................................ 44
5.2.5 Pokračování testováním druhého ucha ......................................................................................... 45

5.3 PŘIDÁNÍ KOMENTÁŘE K TESTU ........................................................................................................................ 46
5.3.1 Přidání standardního komentáře .................................................................................................. 46
5.3.2 Přidání nového komentáře ............................................................................................................ 46
5.3.3 Zobrazení komentářů .................................................................................................................... 47

5.4 TEST DPOAE.............................................................................................................................................. 47
5.4.1 Spuštění testu ................................................................................................................................ 47
5.4.2 Test DPOAE.................................................................................................................................... 48
5.4.3 Výsledky DPOAE testu ................................................................................................................... 50

5.5 TEST ABR .................................................................................................................................................. 52
5.5.1 Spuštění testu ................................................................................................................................ 52
5.5.2 Testování impedance a kalibrace .................................................................................................. 53
5.5.3 Test ABR ........................................................................................................................................ 54
5.5.4 Výsledky ABR testu ........................................................................................................................ 56

5.6 ZOBRAZENÍ TESTU ........................................................................................................................................ 58
5.6.1 Zobrazení testu.............................................................................................................................. 58
5.6.2 Obrazovka s pacientovými testy (Test View) ................................................................................. 59

6 RYCHLÝ TEST (QUICK TEST).................................................................................................................... 61

6.1 PROVÁDĚNÍ RYCHLÉHO TESTU (QUICK TEST)...................................................................................................... 61

7 TISK....................................................................................................................................................... 63

7.1 TISK Z ACCUSCREENU ................................................................................................................................... 63
7.2 VYTIŠTĚNÉ PROTOKOLY ZE ŠTÍTKOVÉ TISKÁRNY ................................................................................................... 65

8 ZKOUŠKY KVALITY ................................................................................................................................. 69

8.1 PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK KVALITY ........................................................................................................................ 69



Obsah

Otometrics 5

8.2 ZKOUŠKA MĚŘÍCÍ SONDY................................................................................................................................ 69
8.2.1 Z menu Quality Tests ..................................................................................................................... 70
8.2.2 Provedení zkoušky měřící sondy .................................................................................................... 70

8.3 ZKOUŠKA ELEKTRODOVÉHO KABELU ................................................................................................................. 71
8.4 ZKOUŠKA KABELU UŠNÍ KRYTKY (MĚNIČE).......................................................................................................... 72
8.5 KOMBINOVANÁ ZKOUŠKA (ELEKTRODOVÝ KABEL – KABEL UŠNÍ KRYTKY) .................................................................. 73

9 NASTAVENÍ ACCUSCREENU ................................................................................................................... 75

9.1 MENU PRO NASTAVENÍ ACCUSCREENU (SETTINGS)............................................................................................. 75
9.2 NASTAVENÍ ČASU A DATA............................................................................................................................... 76
9.3 JAZYKOVÁ NASTAVENÍ ................................................................................................................................... 77
9.4 NASTAVENÍ ZVUKU ....................................................................................................................................... 77
9.5 JAS OBRAZOVKY ........................................................................................................................................... 78
9.6 SYSTÉMOVÉ INFORMACE ............................................................................................................................... 78

10 MANIPULACE S DATY ............................................................................................................................ 79

10.1 VKLÁDÁNÍ DAT V ACCUSCREENU ................................................................................................................ 79
10.1.1 Použitím klávesnice................................................................................................................... 79

10.2 FUNKČNÍ TLAČÍTKA .................................................................................................................................. 80
10.3 OBECNÁ TLAČÍTKA ................................................................................................................................... 81
10.4 VYMAZÁNÍ DAT....................................................................................................................................... 81

10.4.1 Vymazání záznamu jednoho pacienta ...................................................................................... 81
10.4.2 Vymazání záznamu všech pacientů .......................................................................................... 82

11 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ................................................................................................................................ 85

11.1 KONCOVKA A TĚLO SONDY ........................................................................................................................ 85
11.1.1 Správné čištění.......................................................................................................................... 85

11.2 UŠNÍ KONCOVKY ..................................................................................................................................... 86
11.3 ČIŠTĚNÍ KABELU UŠNÍ KRYTKY - MĚNIČE........................................................................................................ 87
11.4 ČIŠTĚNÍ ACCUSCREENU ............................................................................................................................ 87

11.4.1 Čistění a desinfekce zkušební komůrky..................................................................................... 87
11.5 ÚDRŽBA BATERIE A JEJÍ BEZPEČNOST ........................................................................................................... 88

11.5.1 Bezpečnostní informace............................................................................................................ 88
11.5.2 Zvýšení životnosti...................................................................................................................... 88
11.5.3 Likvidace starých baterií ........................................................................................................... 88

PŘÍLOHA 1 STANDARDY A BEZPEČNOST .................................................................................................... 91

PŘÍLOHA 1.1 SYMBOLY NA ACCUSCREENU............................................................................................................ 91
PŘÍLOHA 1.2 SYMBOLY NA PARKOVACÍ STANICI...................................................................................................... 92
PŘÍLOHA 1.3 VAROVÁNÍ – ACCUSCREEN .............................................................................................................. 93
PŘÍLOHA 1.4 VAROVÁNÍ - PARKOVACÍ STANICE ...................................................................................................... 94
PŘÍLOHA 1.5 ZÁRUKA ....................................................................................................................................... 94
PŘÍLOHA 1.6 OPRAVA, AUTORIZOVANÝ SERVIS A PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY ................................................................... 95

Příloha 1.6.1 Deklarace ........................................................................................................................ 95
PŘÍLOHA 1.7 VÝROBCE ..................................................................................................................................... 95

Příloha 1.7.1 Odpovědnost výrobce...................................................................................................... 95
Příloha 1.7.2 Distributor pro ČR a SR.................................................................................................... 96

PŘÍLOHA 2 PORADCE PŘI POTÍŽÍCH ........................................................................................................... 97

PŘÍLOHA 2.1 HLÁŠENÍ O STAVU PŘÍSTROJE ............................................................................................................ 97
PŘÍLOHA 2.2 HLÁŠENÍ PŘI POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ .......................................................................................................... 98



Obsah

6 Otometrics

PŘÍLOHA 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ....................................................................................................... 101

PŘÍLOHA 3.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ............................................................................................................................ 101
Příloha 3.1.1 Standardní příslušenství ................................................................................................ 101
Příloha 3.1.2 Volitelné příslušenství ................................................................................................... 101

PŘÍLOHA 3.2 ZAŘÍZENÍ.................................................................................................................................... 101
PŘÍLOHA 3.3 MĚŘÍCÍ TECHNIKY ........................................................................................................................ 101

Příloha 3.3.1 TEOAE............................................................................................................................ 101
Příloha 3.3.2 DPOAE ........................................................................................................................... 102
Příloha 3.3.3 ABR................................................................................................................................ 102
Příloha 3.3.4 Rozměry ........................................................................................................................ 103
Příloha 3.3.5 Váha .............................................................................................................................. 103
Příloha 3.3.6 Displej............................................................................................................................ 103
Příloha 3.3.7 Klávesnice...................................................................................................................... 103
Příloha 3.3.8 Zvuk............................................................................................................................... 104
Příloha 3.3.9 Jazyková nastavení........................................................................................................ 104
Příloha 3.3.10 Paměť............................................................................................................................ 104
Příloha 3.3.11 Konektory ...................................................................................................................... 104
Příloha 3.3.12       Real-time hodiny ........................................................................................................... 104
Příloha 3.3.13       Datové rozhraní............................................................................................................. 104
Příloha 3.3.14       Transportní a úložné prostředí ...................................................................................... 105
Příloha 3.3.15 Provozní prostředí ......................................................................................................... 105
Příloha 3.3.16       Zahřívací doba............................................................................................................... 105
Příloha 3.3.17 Likvidace........................................................................................................................ 105
Příloha 3.3.18 Standardy...................................................................................................................... 105

PŘÍLOHA 3.4 NAPÁJECÍ ZDROJ A BATERIE ............................................................................................................ 106
PŘÍLOHA 3.5 1077 PARKOVACÍ STANICE (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) ...................................................................... 106

Příloha 3.5.1 PC rozhraní .................................................................................................................... 106
Příloha 3.5.2 Rozhraní tiskárny/modemu........................................................................................... 106
Příloha 3.5.3 DC napájení ................................................................................................................... 107
Příloha 3.5.4 Napájecí adaptér........................................................................................................... 107

PŘÍLOHA 3.6 OAE SONDA ............................................................................................................................... 107
Příloha 3.6.1 Kabel sondy ................................................................................................................... 107
Příloha 3.6.2 Rozměry ........................................................................................................................ 107
Příloha 3.6.3 Hmotnost ...................................................................................................................... 108
Příloha 3.6.4 Ušní koncovky ............................................................................................................... 108

PŘÍLOHA 3.7 ABR ELEKTRODOVÝ KABEL............................................................................................................. 108
PŘÍLOHA 3.8 ABR KABEL UŠNÍ KRYTKY (VOLITELNÉ).............................................................................................. 108
PŘÍLOHA 3.9 TŘÍDA PŘÍSTROJE ......................................................................................................................... 108
PŘÍLOHA 3.10 POZNÁMKY O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (EMC)................................................................. 108



Obsah

Otometrics 7



Obsah

8 Otometrics



Otometrics 9

1 Úvod

Děkujeme Vám, že jste zakoupili příruční screener otoakustických
emisí a automatizovaný ABR screener AccuScreen.

Poznámka ∙ Tento návod je Vašim průvodcem k použití a údržbě
AccuScreenu. Důrazně doporučujeme jej pečlivě pročíst před prvním
použitím.

Doporučujeme také, abyste věnovali pozornost pokynům k čištění a
údržbě. Nesprávná údržba může vést ke ztrátě záruky.

AccuScreen je rychlý, spolehlivý, lehký, jednoduchý k obsluze a je
přizpůsoben pro vyšetření novorozenců. Přístroj AccuScreen vyplňuje
mezeru mezi elektrofyziologickým vyšetřením, které je časově a
finančně náročné, a subjektivním vyšetřením, které je značně
nepřesné.

AccuScreen díky své dotykové obrazovce přináší velmi jednoduchou
obsluhu.

AccuScreen využívá TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic
Emissions) a DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions)
technologie, které představují velmi efektivní metody pro sluchový
screening novorozenců. Otoakustické emise měří aktivitu kochley a
indukují, zda kochlea pracuje správně či ne. Dětské emise jsou typicky
silné, takže je možné je jednoduše a rychle detekovat. Síla emisí se
s věkem snižuje.

Automatické měření ABR (Auditory Brainstem Response) je rovněž
dostupné v přístroji AccuScreen. Tato technika měří odezvy na stimul
ve sluchových drahách. Poskytuje cenný doplněk k TEOAE a DPOAE
screeningu a je nepostradatelným nástrojem ke screeningu dětí
s rizikem ztráty sluchu.

Jednoduchá, leč spolehlivá technika zajišťuje, že může být sluchová
vada odhalena již v útlém věku, a může tak být provedena potřebná
intervence. Díky brzké intervenci mají sluchově postižené děti
možnost vyvinout si normální sluch a jazykové schopnosti.
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1.1 Rozdílné verze AccuScreenu

AccuScreen je dostupný v několika verzích.

Můžete si vybrat mezi následujícími typy a metodami testování:

Typ přístroje Typ testů Objednací číslo

AccuScreen TE TEOAE 8-04-139000

AccuScreen DP DPOAE 8-04-139001

AccuScreen TE/DP TEOAE a DPOAE 8-04-139002

AccuScreen ABR ABR 8-04-139003

AccuScreen ABR/TE ABR a TEOAE 8-04-139004

AccuScreen ABR/DP ABR a DPOAE 8-04-139005

AccuScreen ABR/TE/DP ABR, TEOAE a DPOAE 8-04-139006

1.2 Parkovací stanice AccuScreen

AccuScreen je dodáván s parkovací stanicí, která slouží pro:

 jednoduché nabíjení baterie

 přenos dat mezi zařízením a PC

 tisk z tiskárny

 přenos dat přes modem

1.3 Program AccuLink

AccuLink je program, který v jediné aplikaci nabízí manipulaci
s naměřenými údaji, zobrazování výsledků měření a možnosti
nastavení.

Z prostředí AccuLink můžete vytvářet, upravovat, zobrazovat a
tisknout údaje vztahující se k pacientům, testům, uživatelům, sítím a
připojeným místům či zařízením.

Z AccuLink můžete nastavit AccuScreen pro své potřeby. Toto
zahrnuje definici povinných údajů pacienta, definování, které
obrazovky jsou zobrazeny v AccuScreenu či nahrávání nebo stáhnutí
dat.

AccuScreen může fungovat nezávisle na programu AccuLink. Nicméně
dodatečné možnosti a nastavení jsou přístupná pouze z rozhraní
programu AccuLink.
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1.4 Tisk

Instrukce k tisku naleznete v 7 Tisk63.

AccuScreen
S přístrojem AccuScreen můžete nahrát data do programu AccuLink a
zde vytisknout výsledky z PC, kde je program AccuLink nainstalován
nebo můžete umístit AccuScreen do parkovací stanice a vytisknout
data přímo na tiskárně připojené k parkovací stanici.

1.5 Určené použití

AccuScreen je přenosné zařízení používané ke screeningu sluchových
vad dětí. Zařízení používá techniky DPOAE, TEOAE a ABR.

Přístroj je určen pro screening novorozenců, optimálně do 6. měsíce
věku dítěte. Děti by měly během vyšetření spát nebo by měly být
v klidovém stavu.

Důležité ∙ GN Otometrics A/S negarantuje přesnost výsledků nebo
testů samotných, pokud je při testu použito příslušenství nedodané
firmou GN Otometrics A/S (např. ušní koncovky, elektrody, ušní krytky
atd.).

AccuScreen je určen pro obsluhu audiology či jiným odborným
zdravotnickým personálem.

1.6 O tomto návodu

Důležité ∙ Prosíme, mějte na paměti, že možnosti menu a obrazovky
v tomto manuálu nemusí přesně kopírovat nastavení Vašeho
přístroje.

Tento manuál obsahuje popis hlavních funkcí AccuScreenu.

Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s následujícími fakty:

Instalace
2.1 Instalace13 a 4 Příprava k testování31 obsahují úplný popis
instrukcí k instalaci, ovládání, připojení a postup, jak samotné zařízení
a jeho software nainstalovat.
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Bezpečnost
Tento manuál obsahuje informace a varování, která musí být
dodržována k zajištění bezpečného provozu přístroje AccuScreen.
Pravidla a předpisy místních úřadů a vlády by měly být dodržovány ve
všech případech.

Prosíme, shlédněte přehled štítků přístroje v 2.2.1 Pohled zepředu a
zezadu13 a přečtěte si varování v Příloha 1 Standardy a
bezpečnost91.

Trénink
Je doporučeno přečíst si tento manuál předtím, než začnete
AccuScreen používat. Seznámíte se tak s přístrojem ještě než začnete
provádět měření na pacientech.

Údržba a čištění
Instrukce jak a kdy čistit AccuScreen a jeho příslušenství naleznete v
11 Údržba a čištění85.

1.7 Typografické konvence

Použití Varování, Upozornění a Poznámky
Z bezpečnostních důvodů a z důvodu správného použití AccuScreenu
obsahuje manuál Varování, Upozornění a Poznámky, které by měly
být řádně přečteny. Použití těchto nápisů se vyznačuje následovně:

Varování ∙ Značí, že existuje nebezpečí lidem, nebezpečí poškození
přístroje a dat.

Upozornění ∙ Značí, že existuje možnost poškození přístroje nebo dat.

Poznámka ∙ Značí, že byste měli brát zvýšený ohled na tuto zprávu.

1.7.1 Orientace v manuálu

Menu, ikony a funkce pro výběr jsou zvýrazněny tučně, například:

● Stiskněte tlačítko OK
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2 Vybalení a instalace

2.1 Vybalení AccuScreenu

 Opatrně vybalte AccuScreen.

 Zrakem zkontrolujte, zda není vybavení poškozené.

 Ujistěte se, že jste obdrželi všechny potřebné části a příslušenství.
Pokud není Vaše balení kompletní, kontaktujete Vašeho
dodavatele.

Upozornění ∙ Pokud došlo během přepravy či rozbalení k poškození
přístroje nebo příslušenství, neuvádějte jej do provozu a kontaktujte
dodavatele pro pomoc v této věci.

2.2 Pohledy na AccuScreen

2.2.1 Pohled zepředu a zezadu

A. On/Off přepínač
B. Dotykový displej
C. Světelný indikátor stavu baterie a nabíjení
D. Zkušební komůrka
E. Tlačítko k otevření přihrádky s baterií
F. Štítek na přihrádce s baterií se sériovým číslem

A

B

C

D

E

F
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2.2.2 Pohled shora a zespodu

A. zásuvka ABR
B. zásuvka sondy a kabelu ušní krytky
C. konektory parkovací stanice

2.2.3 Parkovací stanice

Indikátory na přední straně

POWER

Svítí, pokud je parkovací stanice
zapojena v síti.

Svítí, pokud jsou přenášena data:

 během přenosu dat mezi
AccuScreen a AccuLink,

 během tisku.

USB

Svítí, pokud je parkovací stanice
připojena k PC pomocí USB kabelu.

A B

C

shora zespodu
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Zásuvky na zadní straně

PC/USB

Zásuvka pro připojení k PC přes USB.

Printer/Modem

Zásuvka pro připojení
tiskárny/modemu.

Zásuvka pro napájení ze sítě.

2.2.4 Displej

Displej je dotykový. Ikony a políčka slouží jako
tlačítka.

 Stiskem tlačítek aktivujete funkci.

Upozornění ∙ Při dotyku displeje nikdy
nepoužívejte žádné ostré předměty. Pokud se
tak stane, odpovídající funkčnost přístroje
AccuScreen není možné nadále zaručit.
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2.2.5 Ušní sonda

2.2.6 Kabel elektrody (pouze u ABR)

2.3 Skladování

Uchovávejte AccuScreen a jeho příslušenství v měkkém obale, který
je součástí balení, abyste předešli poškození zařízení. Viz Příloha
3.3.15 Provozní prostředí105.

2.4 Montáž

Po obdržení přístroje AccuScreen musíte vložit baterii do přihrádky
baterie. Viz 2.5.2 Vložení baterie do AccuScreenu18.

Doporučujeme baterii plně nabít vložením AccuScreenu do parkovací
stanice (2.5.5 Nabíjení baterie z dokovací stanice20).

Pro účely měření připojte dle Vaší potřeby sondu, kabel ušní krytky a
kabel elektrody, jak je popsáno v 4 Příprava k testování31.

koncovka sondy tělo sondy

konektor elektrodového kabelu svorka elektrody
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2.5 Napájení

AccuScreen je napájen dobíjecí baterií (akumulátorem). Baterie je
nabíjena:

 vložením AccuScreenu do parkovací stanice. Viz 2.5.5 Nabíjení
baterie z parkovací stanice20,

 připojením AccuScreenu na externí nabíječku (volitelné
příslušenství). Viz 2.5.6 Nabíjení baterie externí nabíječkou 20.

2.5.1 Baterie

Baterie použita v AccuScreenu:

 je dobíjecí Li-Ion baterie, objednací číslo 8-73-02400,

 má vysokou kapacitu,

 má nízkou hmotnost

 má nízký poměr samovybíjení,

 může být nepřetržitě nabíjena,

 garantuje přibližně 8 hodin provozu.

Při dodání nového přístroje je baterie nabita na 50 % své kapacity.

Před začátkem měření doporučujeme baterii plně nabít.

Používejte pouze typ baterie, parkovací stanici a nabíječku uvedenou
v Příloha 3.4 Napájení a baterie106 a Příloha 3.5 1077 Dokovací
stanice (volitelné příslušenství)106.

Viz 11.5 Údržba a bezpečnost baterie88.

Skladování baterie
Pokud je baterie dlouhodobě nepoužívaná, je doporučeno ji
skladovat s přibližně 50% kapacitou a na suchém a chladném místě.
Uložení baterie do ledničky je možné ve vhodném obalu.

Pokud je baterie plně nabita a uložena při pokojové nebo vyšší
teplotě, pak dojde během jednoho roku k trvalému snížení kapacity
baterie o 10-20 %.

!
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2.5.2 Vložení baterie do AccuScreenu

1. Zatlačte tlačítko na přihrádce
baterie směrem nahoru. Přihrádka
baterie se vysune.

2. V případě potřeby, vyjměte baterii.

3. Vložte novou, nabitou baterii do
přihrádky.
- Baterii držte tak, že šipka s textem

„Insert this direction“ směřuje dolů
vůči spodku přihrádky baterie.

4. Zavřete přihrádku baterie.
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2.5.3 Stav baterie

 Symbol baterie je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Po
celou dobu Vás informuje o aktuálním stavu baterie.

 Pokud zbývá méně jak 25 % kapacity baterie, doporučujeme
baterii vyměnit a co nejdříve nabít.

 Pokud hladina kapacita baterie překročí 10 %, je možné zobrazit
výsledky, ale není již možné provádět testy.

Symbol Zbývající kapacita baterie

100 – 75 % Baterie je plně nabita.

75 – 50 %

50 – 25 %

25 – 10 % Baterie by měla být nabita.

10 – 0 % Baterie je již slabá, nelze provádět testy.

Pokud není na svorkách baterie dostatečné napětí, AccuScreen se
automaticky vypne. V tomto případě je co nejdříve nutné baterii
nabít nebo vyměnit.

2.5.4 Napájení parkovací stanice

Parkovací stanice AccuScreen je napájena adaptérem přímo
z elektrické sítě.

Varování ∙ K dodržení bezpečnostních předpisů pro lékařské přístroje
musí být připojení parkovací stanice vždy mimo vyšetřovací oblast
pacienta (minimálně 1,5 m od pacienta).

Napájecí kit naleznete při vybalování AccuScreenu. Napájecí kit
obsahuje několik síťových vidlic, ze kterých si vyberete tu, která je
vhodná do Vaší elektrické zásuvky.

Připojení k elektrické síti
1. Vyberte příslušnou síťovou vidlici, která je vhodná do Vaší

elektrické zásuvky a nasaďte ji na napájecí adaptér parkovací
stanice.

2. Připojte napájecí adaptér do parkovací stanice a do elektrické
zásuvky. Indikátor POWER by se měl zeleně rozsvítit.

Odpojení od elektrické sítě
Odpojení parkovací stanice AccuScreen ze sítě provedete pouhým
vytáhnutím adaptéru z elektrické zásuvky.
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2.5.5 Nabíjení baterie v parkovací stanici

Po vložení AccuScreenu do parkovací stanice se začne baterie
automaticky nabíjet.

1. Vložte AccuScreen do parkovací
stanice. Rozsvítí se světelný indikátor
na přední straně AccuScreenu.

Světelný indikátor

Svítí zeleně  baterie je plně nabita

Svítí oranžově  baterie se nabíjí

Bliká oranžově  během spouštění
 v případě, že se vyskytla chyba

baterie:
- není vložena baterie
- baterie je vložena nesprávně
- baterie je vadná

Nabití plně vybité baterie trvá přibližně:

Nabití na 80% 4,5 hodiny
Plné nabití 6 hodin

2.5.6 Nabíjení baterie externím nabíječkou

Upozornění ∙ Používejte pouze externí nabíječku dodávanou firmou
GN Otometrics A/S.

Baterie AccuScreen je možné nabíjet externí nabíječkou (volitelné
příslušenství).

Instrukce a specifikace k použití nabíječky naleznete v dokumentaci
výrobce nabíječky.

!
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3 Začínáme s přístrojem AccuScreen

V následující kapitole najdete základní informace jak začít
s přístrojem AccuScreen:

 Zapnutí AccuScreenu
 Přidání nových pacientů
 Vyhledání pacientů
 Úprava pacientského záznamu

Hlubší informace o přípravě k testování a samotných testech najdete
v kapitolách:

 4 Příprava k testování31.

 5 Testy39.

3.1 Zapnutí AccuScreenu

1. Zapnutí AccuScreenu provedete stisknutím
On/Off přepínače.
Zobrazí se startovací obrazovka, při které
AccuScreen provádí vlastní diagnostiku.
Startovací obrazovka zobrazuje název přístroje.
Název AccuScreen je volitelný (více v uživatelském
manuálu AccuLink).

3.1.1 Úsporný režim a automatické vypnutí

Pokud AccuScreen nevyužíváte po delší dobu, přepne se nejdřív do
úsporného režimu, a poté se po určité době automaticky vypne. Oba
časové úseky jsou nastavitelné (více v uživatelském manuálu
AccuLink).

 Pokud je AccuScreen v úsporném režimu, displej zčerná a indikátor
zapnutí (POWER) svítí zeleně.

 Dotknutím displeje se AccuScreen opět aktivuje.

3.1.2 Obrazovky AccuScreenu

Důležité ∙ Obrazovky zobrazené v AccuScreenu závisí na nastavení.
V následující kapitole jsou zobrazeny výchozí nastavení a obrazovky.
Zobrazení je nastavitelné (více v uživatelském manuálu AccuLink).

On/Off
přepínač
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 Hlavní pokyny pro obrazovky vkládání dat jsou popsány v
- 10.1 Vkládání dat v AccuScreenu79.

 Tlačítka jsou popsána v
- 10.2 Tlačítka funkcí80.
- 10.3 Obecné tlačítka81.

Orientace v obrazovkách AccuScreenu

Obrazovky v AccuScreenu jsou
obvykle rozděleny do 3 – 4 částí:

A. Hlavička, která zobrazuje
- čas,
- název obrazovky,
- stav baterie.

B. Hlavní obrazovka, kde převážně
najdete
- obrazovky testů,
- pacientská tlačítka,
- klávesnici pro vložení dat, atd.

C. Panel funkcí s dostupnými
tlačítky funkcí.

D. Patička s dostupnými tlačítky pro
hlavní funkce, jako jsou
- návrat na předchozí obrazovku,
- přístup k nápovědě,
- návrat na úvodní obrazovku

(Home).

3.1.3 Vybrání uživatele

1. Vyberte uživatele ze seznamu.
Seznam uživatelů (User List) je
konfigurovatelný (více v uživatelském
manuálu AccuLink).

A

B

C

D
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3.1.4 Vložení hesla

1. Na obrazovce Password budete vyzvání
k zadání hesla.
- Vložení hesla provedete vybráním

příslušných znaků a/nebo čísel
z klávesnice.

Hesla a uživatelská hesla jsou nastavitelná
(více v uživatelském manuálu AccuLink).

2. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení zadaného hesla.

3.1.5 Chybně zadané heslo

Pokud 3krát po sobě zadáte špatné heslo, AccuScreen se zablokuje a
nebude možné jej použít pod Vaším účtem.

AccuScreen je možné v tomto případě odemknout pomocí programu
AccuLink systémovým administrátorem.

Jiný uživatel se do AccuScreenu přihlásit může. Znamená to tedy, že
pouze uživatel, který zadal 3krát nesprávné heslo, je zablokován.

1. Spusťte AccuLink.
2. Pro odemčení uživatelského účtu vložte AccuScreen do parkovací

stanice. V případě, že nadefinovaný čas délky uzamčení uplyne,
AccuScreen se odblokuje automaticky.
Čas délky uzamčení je nastavitelný (více v uživatelském manuálu
AccuLink).

3.1.6 Obrazovky nastavení

Následující obrazovky jsou volitelné a nejsou součástí výchozího
nastavení AccuScreenu.

Seznam místa (Location List) je nastavitelný (více v uživatelském
manuálu AccuLink).
Seznam zařízení (Facility List) je nastavitelný (více v uživatelském
manuálu AccuLink).
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3.1.7 Home menu (úvodní obrazovka)

Home menu (úvodní obrazovka)
Z Home menu můžete vybrat všechny hlavní
funkce AccuScreenu.

Viz 3.2.2 Vyhledání pacienta28.

Viz 3.2.1 Přidání nového pacienta25.

Viz 5.6 Testy58.

Viz 7 Tisk63.

Viz 10.4 Vymazání dat81.

Viz 6 Rychlý test (Quick Test)61.

Viz 8 Zkoušky kvality (Quality Tests)69.

Viz 9 Nastavení AccuScreenu75.
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3.2 Operace s pacientem v AccuScreenu

Poznámka ∙ Pokud si přejete udělat rychlý test (Quick Test), přidání
nebo vybrání pacienta není nutné.

Pacientská data si můžete předem stáhnout z programu AccuLink
(více v uživatelském manuálu k programu AccuLink).

3.2.1 Přidání nového pacienta

1. Stisknutím tlačítka New Patient v Home menu (úvodní
obrazovka) přidáte nového pacienta.

Obrazovka New Patient obsahuje seznam
tlačítek, které stisknutím vyberete pro
vložení údajů.

Existují dva druhy polí pro vložení údajů:

- Povinná pole
povinná pole obsahují červený text
„Press to edit“

Poznámka ∙ Povinná pole musí být vyplněná.

Povinná pole jsou definována v programu AccuLink (více
v uživatelském manuálu k programu AccuLink).

- Volitelná pole
2. Pro vložení údajů stiskněte první povinné pole.

Pokud jste do pole vložili údaje, stiskněte tlačítko OK a
poté stiskněte následující tlačítko v seznamu.

3. Pokud potřebujete zobrazit více polí v obrazovce
New Patient, stiskněte tlačítko zobrazující šipku.

4. Pokud jste vyplnili všechna povinná pole a stiskli jste
tlačítko OK, data jsou nyní uložena a je zobrazena
obrazovka New Patient.
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Tato obrazovka Vám zobrazuje vložené
údaje a v případě potřeby Vám dává
možnost vyplnit volitelná pole nebo
upravit již vyplněné údaje.

Obrazovka pro vložení běžných údajů
Ve většině obrazovek se pro vložení údajů používá jednoduše
klávesnice. Pro více informací čtěte 10.1.1 Použití klávesnice79.

 Obrazovka s ID

 Obrazovka s křestním jménem (Forename)

 Obrazovka s příjmením (Surname)

Obrazovka pro vložení speciálních údajů
Obrazovky pro vložení speciálních údajů jsou popsány níže.

Obrazovka pro vložení data narození
V obrazovce pro vložení data narození stiskem příslušných šipek
nastavíte správné datum narození.

DD = den
MM = měsíc
YYYY = rok

 Pokud překročíte začátek nebo konec
měsíce v políčku dne (DD), hodnota v
políčku měsíce (MM) se příslušným
způsobem posune.

 Pokud v políčku měsíce (MM) přejdete
z 12 na 01, posune se příslušné políčko roku (YYYY).
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Obrazovka se stavem NICU (NICU status)

Pouze MRC
V obrazovce stavu NICU (jednotka intenzivní
péče pro novorozence) vyberte stav dítěte.

 Yes
Dítě bylo hospitalizováno na NICU.

 No
Dítě nebylo hospitalizováno na NICU.

Obrazovka NICU je volitelná (více v uživatelském manuálu AccuLink).

Obrazovka se stavem souhlasu s vyšetřením (Consent status)

Pouze MRC
V obrazovce o stavu souhlasu s vyšetřením
stiskněte odpovídající tlačítka, zda byl přijat
rodičovský souhlas:

 Full consent
Výsledky měření a údaje mohou být
dostupná ve veřejné databázi.

 Screen only
Výsledky měření a data mohou být uložena
ve veřejné databázi, ale budou všem zobrazena jako anonymní,
vyjma personálu, který měření provedl a je za dítě zodpovědný.

Obrazovka se stavem souhlasu s vyšetřením je volitelná (více
v uživatelském manuálu AccuLink).

Obrazovka s rizikovými faktory (Risk Factors)
V obrazovce s rizikovými faktory můžete
k pacientovi nebo testu přiřadit jeden nebo
více rizikových faktorů.

Rizikové faktory jsou ve výchozím nastavení
nastaveny na U (neznámý stav).

Obrazovka s rizikovými faktory je volitelná
(více v uživatelském manuálu AccuLink).
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 Přiřazení rizikového faktoru

Stisknutím přepínacího tlačítka jednou nebo opakovaně přepínáte
mezi požadovanou hodnotou:

- neznámý stav

- ANO

- NE

3.2.2 Vyhledání pacienta

1. Stisknutím tlačítka Find Patient na úvodní
obrazovce Home vyhledáte pacienta.

Zobrazí se Vám obrazovka pro vyhledání pacienta.

2. V případě potřeby můžete stiskem šipek listovat v
seznamu pacientů.

3. Vyberte pacienta ze seznamu.

Vyhledávání v rozšířeném seznamu pacientů
1. Pro vyhledávání v rozšířeném seznamu pacientů

stiskněte tlačítko Find Patient na obrazovce Find Patient.
2. Vložte pacientovo příjmení.

V případě potřeby shlédněte 10.1.1 Použití klávesnice79.
3. Pokud potřebujete změnit kritéria vyhledávání a zúžit

tím počet nalezených pacientů, stiskněte tlačítko
Search Criteria. Opakovaným stisknutím tlačítka
přepínáte mezi kritérii vyhledávání, která chcete použít.

4. Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání.
Vyhledávání bude mít za následek zobrazení seznamu
pacientů splňujících vyhledávácí kritéria.
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5. Stisknutím tlačítka se jménem pacienta
provedete výběr.

Zobrazí se obrazovka s údaji o pacientovi
(Patients details).

6. Pokud chcete zobrazit pacientovy výsledky měření,
stiskněte tlačítko Test View.

3.2.3 Úprava pacientského záznamu

1. Vyhledejte pacienta, jak je popsáno v kapitole 3.2.2 Vyhledání
pacienta28.

2. Na obrazovce údajů pacienta (Patient
Details) stiskněte pole, které chcete
upravit.

3. Upravte toto pole.

4. Až dokončíte úpravu pacientského záznamu, uložení
provedete stisknutím tlačítka OK.

5. V případě potřeby upravte další pole dle tohoto návodu.
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4 Příprava k testování

4.1 Příprava AccuScreenu

 Čtěte instrukce v 3 Začínáme s přístrojem AccuScreen21.

 Pacientská data si můžete předem stáhnout z programu AccuLink
(více v uživatelském manuálu AccuLink).

 Čtěte 5 Testy39 jak provést jednotlivé testy.

4.2 Příprava vybavení

Každý den před zahájením měření pacientů doporučujeme provést
zkoušky kvality, která může být nezbytná k otestování, zda sonda,
kabel elektrody nebo ušní krytky pro ABR fungují správně. Viz
5 Zkoušky kvality69.

4.2.1 Příprava sondy na testování

Upozornění ∙ Do zkušební komůrky připojujte pouze vydezinfikované
koncovky sondy. Viz 11.4.1 Čištění a dezinfekce zkušební
komůrky87.

Každý den před zahájením měření na pacientech byste měli provést
zkoušku funkčnosti sondy a ujistit se, zda funguje správně.

Viz 8.2 Zkouška sondy69.
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4.2.2 Připojení sondy

1. Položte AccuScreen čelem dolů.
Objímka na konektoru sondy a zabarvení okolo zásuvky sondy jsou
modré.

2. Zarovnejte dvoj-šipku na konektoru sondy s šipkou na modrém
ohraničení zásuvky na AccuScreenu.

3. Jemně zastrčte konektor sondy do zástrčky sondy na horní straně
AccuScreenu. K patřičnému zastrčení konektoru není potřeba větší
síly.

Odpojení sondy

Upozornění ∙ Při odpojování sondy nevytahujte konektor za kabel.

Při odpojování nekruťte konektorem. Místo toho stlačte objímku
konektoru a uvolněte jej přímým vytažením ze zástrčky.

Sondu se nepodaří odpojit, pokud stlačíte konektor jinde než na
objímce konektoru.
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4.2.3 Připojení elektrodového kabelu pro měření ABR

1. Položte AccuScreen čelem dolů.
Objímka konektoru na elektrodovém kabelu a zabarvení okolo
zásuvky sondy jsou zelené.

2. Zarovnejte dvoj-šipku na konektoru elektrodového kabelu s šipkou
na zeleném ohraničení zásuvky na AccuScreen.

3. Jemně zastrčte konektor elektrodového kabelu do zástrčky
elektrody na horní straně AccuScreenu. K patřičnému zastrčení
konektoru není potřeba větší síly.

Odpojení elektrodového kabelu

Upozornění ∙ Při odpojování elektrodového kabelu nevytahujte
konektor za kabel.

Při odpojování nekruťte konektorem. Místo toho stlačte objímku
konektoru a uvolněte jej přímým vytažením ze zástrčky.

Kabel se nepodaří odpojit, pokud stlačíte konektor jinde než na
objímce konektoru.

4.2.4 Připojení kabelu ušní krytky pro ABR test

K měření ABR můžete použít jako ušní sondu, tak ušní krytku (měnič)
s kabelem. Hlavní výhodou užití ušní krytky je, že ve chvíli kdy test
začne, mohou být obě uši testovány po sobě.
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4. Položte AccuScreen čelem dolů.
Objímka konektoru na kabelu ušní krytky a zabarvení okolo
zásuvky sondy jsou modré.

5. Zarovnejte dvoj-šipku na konektoru s šipkou na modrém
ohraničení zásuvky na AccuScreenu.

6. Jemně zastrčte konektor do zástrčky sondy na horní straně
AccuScreenu. K patřičnému zastrčení konektoru není potřeba větší
síly.

Odpojení kabelu

Upozornění ∙ Při odpojování kabelu ušní krytky nevytahujte konektor
za kabel.

Při odpojování nekruťte konektorem. Místo toho stlačte objímku
konektoru a uvolněte jej přímým vytažením ze zástrčky.

Kabel se nepodaří odpojit, pokud stlačíte konektor jinde než na
objímce konektoru.

4.3 Příprava testovacího prostředí

Fyzické prostředí

 Ujistěte se, že je testovací prostředí co nejvíce tiché, jak to je jen
možné. Čím větší ticho je v místnosti, tím přesnější a rychlejší bude
měření.

 Zkontrolujte, zda není test prováděn pod klimatizací nebo před
větrákem či ventilátorem.

 Zkontrolujte, zda nejsou v místnosti přítomny mobilní telefony,
hovořící lidé atd.
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Hygienická opatření

 Ujistěte se, že jsou na místě, kde pracujete, dodržována veškerá
hygienická a protiinfekční směrnice.

 Pokaždé používejte nové ušní koncovky.

 Otřete koncovku sondy dezinfekcí mezi jednotlivými pacienty nebo
ji vyměňte za novou.

4.4 Příprava pacienta

Sluchový screening novorozence
Sluchový screening novorozence s OAE a ABR je nejlépe proveditelný
pokud dítě spí. Ideální čas je ve chvíli, kdy dítě bylo nakrmeno a
přebaleno.

Při ABR testu je doporučeno, aby bylo dítě pevně přebaleno. Pleny
mají uklidňující efekt.

4.4.1 Příprava pacienta na TEOAE a DPOAE test

Základní přípravy pacienta
1. Uložte pacienta tak, abyste měli snadno přístupné měřené ucho.
2. Uchopte boltce, jemně je zatáhněte zpět a mírně pryč od hlavy

pacienta.
3. Podívejte se do zvukovodu.

Pokud pozorujete patrné zúžení zvukovodu, pravděpodobně není
průchozí. Protože zvukovody novorozenců mohou být velmi
jemné, mohou být lehce mimo tvar. V tomto případě počkejte,
dokud se zvukovod nevrátí do původního tvaru. Uvolněte boltec a
opakujte. Jemná masáž může pomoci zvukovod otevřít.

4. Zkontrolujte zvukovod, zda není zanesen ušním mazem. Mohlo by
dojít k ovlivnění výsledku testu. V tomto případě zvukovod
vyčistěte.

4.4.2 Nasazení ušní koncovky na sondu
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1 Vyberte ušní koncovku, která nejlépe sedne v pacientově
zvukovodu. Možná budete muset vyzkoušet několik velikostí, než
najdete tu správnou.

2 Jemně nasuňte ušní koncovku na hrot sondy až na konec. Je
jednodušší nasadit nebo sundat ušní koncovku jemným
kroucením. Pokud použijete tuto techniku, dbejte na to, abyste
sondu drželi za její tělo a ne za kabel.

Poznámka ∙ Přesné měření je garantováno jen v případě, že používáte
originální podporované ušní koncovky.

Poznámka ∙ Sonda může být použita na obě uši. Pokud byla v jednom
uchu infekce, vyměňte před měřením druhého ucha ušní koncovku za
novou a očistěte hrot sondy nebo jej také vyměňte za nový.

Varování ∙ Použití sondy s nevhodnou ušní koncovkou nebo její
aplikace nadměrnou silou může podráždit zvukovod.

Poznámka ∙ V případě poruchy sondy se ujistěte, že je kanálek uvnitř
koncovky (hrotu) sondy čistý (viz 11.1 Koncovka a tělo sondy85) a
také, že je sonda správně připojena.

Čtěte také 8.2 Zkouška sondy69.

4.4.3 Vložení sondy s ušní koncovkou do zvukovodu pacienta

1. Pokud jste umístili ušní koncovku na sondu, jemně potáhněte
boltec zpět a lehce dolů. Lehkým kroucením zasuňte sondu do
zvukovodu.
Kabel sondy může být buď směrem nahoru, nebo dolů. Záleží, jak
sonda nejlépe sedne ve zvukovodu.
Ujistěte se, že sonda ve zvukovodu dobře sedí. Jakákoliv netěsnost
může zvýšit délku testu kvůli zkreslení a nadměrnému hluku.

Poznámka ∙ Ujistěte se, že kabel není v průběhu testu v kontaktu
s žádným vibrujícím povrchem.

2. Pokud jste vybrali ABR test, musíte také správně umístit elektrody.
Viz 4.4.4 Umístění elektrod pro ABR test36.

4.4.4 Umístění elektrod pro ABR test

Příprava pokožky

Poznámka ∙ Nepoužívejte přípravky pro očištění pokožky s alkoholem
nebo chirurgickými destiláty, neboť mohou způsobit vysušení kůže
vedoucí ke zvýšení její impedance.
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1. Umístěte elektrodu na pacienta následovně:

 červená na šíji

 černá na lícní kost (referenční elektroda)

 bílá vysoko na čelo

2. Ujistěte se, že jsou elektrody na kůži připevněny pevně.

Poznámka ∙ Hydrogel na elektrodách může vysychat. Ujistěte se, že je
balení pořádně uzavřené. Vyschlý hydrogel může nečekaně způsobit
vysokou impedanci. Pokud tento případ nastane, elektrody vyměňte.

4.4.5 Umístění ušních krytek

Varování ∙ Nikdy neumísťujte červený a modrý adaptér ušní krytky
přímo do zvukovodu. Používejte adaptéry pouze s připevněnými
ušními krytkami.

Poznámka ∙ Používejte ušní krytky pouze s kabelem ušních krytek – ne
s kabelem ušní sondy.

1. Předtím, než nasadíte ušní krytky, nasaďte elektrody na čelo, krk a
lícní kost dítěte. Viz. 4.4.4 Umístění elektrod pro ABR test36.

2. Vložte adaptér ušní krytky do otvoru na vrcholu obou ušních
krytek.

3. Sloupněte ochranný film z obou ušních krytek.

červená černá bílá

Konektor kabelu

Adaptér ušní krytky
pro levé ucho

Adaptér ušní krytky
pro pravé ucho

Ušní krytky
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4. Umístěte ušní krytku s červeným adaptérem na pravé ucho a ušní
krytku s modrým adaptérem na levé ucho dítěte.

Ušní krytky mohou být umístěny s kabelem směrem nahoru nebo
dolů. Zaleží, jak sednou nejlépe.

Upozornění ∙ Při odstraňování kabelů ušních krytek, nevytahujte jej
táhnutím za kabel, ale přidržením za měnič.
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5 Testy

Následující kapitola popisuje dostupné testy v AccuScreenu.

1. Vyberte ucho, které chcete měřit.
2. Proveďte nezbytné přípravy popsané v kapitole 4 Příprava k

testování31.

Průběhy testů jsou popsány v:

 5.2 Test TEOAE40

 5.4 Test DPOAE47

 5.5 Test ABR52

5.1 Příprava k testování

Máte možnost si vybrat mezi dvěma metodami testování:

 Rychlý test (Quick testing)

 Běžný test (Regular testing)

Rychlý test (Quick testing)
1. Vyberte Quick Test na úvodní obrazovce.

Výběr testu závisí na typu a nastavení
přístroje a na připojeném příslušenství.

2. Stiskněte odpovídající tlačítko Start pro
ucho, které chcete testovat. Popisy testů
najdete v:
- 5.2 Test TEOAE40
- 5.4 Test DPOAE47
- 5.5 Test ABR52

Poznámka ∙ Výsledky testů nejsou uloženy.
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Běžný test ( Regular testing)
1. Vyhledejte pacienta (3.2.2. Vyhledání pacienta28)

nebo přidejte nového pacienta (3.2.1 Přidání nového
pacienta25).

2. Stiskněte tlačítko OK v obrazovce New Patient (Nový
pacient) nebo v obrazovce Patient Details (Údaje pacienta).

3. Zobrazí se obrazovka s testy (Test Menu).
Výběr testu závisí na typu a nastavení
přístroje a na připojeném příslušenství.
Vybrání dostupných testů je nastavitelné
(více v uživatelském manuálu AccuLink).

4. Popisy testů najdete v:
- 5.2 Test TEOAE40
- 5.4 Test DPOAE47
- 5.5 Test ABR52

5.2 Test TEOAE

5.2.1 Spuštění testu

1. Spuštění testu provedete stisknutím
odpovídajícího tlačítka Start nacházejícího
se vpravo od nápisu TEOAE pro odpovídající
ucho, ve kterém je zavedena sonda.



Testy

Otometrics 41

Před startem testu je provedena kalibrace.
Test se spustí automaticky ve chvíli, kdy je
dokončena kalibrace.

5.2.2 Test TEOAE

Průběh testu je zobrazován na displeji.

 V případě potřeby stiskem tlačítka Stop test zastavíte. Test
bude uložen jako nedokončený.

Detaily testu

Zobrazuje, které ucho je zrovna testováno.

Na grafickém displeji jsou zobrazovány špičky, které splňují kritéria testu.
Graf je statistický.

Korektní
špičky

Emise ve vysokých frekvencích
Emise v nízkých frekvencích
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Detaily testu

Korektní špička

Zobrazuje, že intenzita špičky je korektní a je
započítána čítačem špiček.

Čítač špiček

Během testu musí být zjištěno alespoň 8 korektních
špiček v různých směrech (v horní a spodní polovině
od středové osy) ke splnění požadavku testu (PASS –
Clear Response).

Hluk

Zobrazuje aktuální hladinu hluku. Pokud je nad
kritickou hranicí, pásek se zbarví do červena. Snažte
se udržet hladinu hluku na co nejnižší úrovni. Vysoká
hodnota může indikovat vysokou hladinu okolního
hluku či hluk způsobený dítětem.

Artefakt

Procentuálně zobrazuje průměrnou hladinu artefaktů.
Pokud je to možné, úroveň artefaktů (vycházející
z hluku) by měla být pod 20 %.

Pokud jsou přítomny artefakty, může to indikovat
přítomnost okolního hluku nebo hluku způsobeného
dítětem. V tomto případě zkontrolujte testovací
podmínky, a zda sonda těsní.

Stabilita

Zobrazuje procentuální úroveň stability sondy. Pokud
je to možné, stabilita stimulu (vycházející ze stability
sondy) by měla být nad 80 %.

Průběh

Zobrazuje průběh testu. Horní časová hranice testu
závisí na okolním hluku. V případě, že modrý pásek
dosáhne pravého konce, je test dokončen.

Délka testu u dětí
Délka testu je většinou pod 10 vteřin, pokud má dítě zdravý sluch, je
v klidovém stavu a v tichém prostředí. Délka testu se však odvíjí od
prostředí, ve kterém je test vykonáván.

5.2.3 Výsledky testu TEOAE

Po dokončení testu jsou data testu uložena a zobrazena na
obrazovce.

 Stisknutím tlačítka OK se vrátíte na obrazovku testů
(Test Menu).
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PASS (Clear Response)
Pokud je výsledek testu PASS (Clear
Response), je zobrazen pouze graf.

 Výsledek PASS (Clear Response) indikuje, že
pacient měl v průběhu testu normální
funkci vnějších vláskových buněk.

 Výsledek PASS (Clear Response) je určen
statistickým algoritmem, založeným na
binomiální statistice, který zajišťuje vysoce
citlivou detekci. Není třeba žádné další
interpretace výsledku PASS.

REFER (No Clear Response)
Pokud je výsledek testu REFER (No Clear
Response), jsou pod grafem zobrazeny detailní
výsledky.

REFER (No Clear Response):

 REFER (No Clear Response) je "správný"
výsledek za podmínky, že úrovně artefaktů
a stimulu nepřekročili kritické meze (viz
níže), což značí, že podmínky při testování
byly dobré.

 REFER (No Clear Response) je "nesprávný" výsledek v případě, že
úrovně artefaktů a stimulu překročily kritické meze, což značí, že
podmínky při testování nebyly dobré. V tomto případě by měl být
pacient znovu otestován.

Výsledek REFER (No Clear Response) může být způsoben hned
několika faktory. Jeden hlavní z nich je ten, že pacient může mít
sensorineurální sluchovou poruchu.

Pokud je výsledek REFER (No Clear Response), měli byste zvážit
následující faktory. Je možné zlepšit kvalitu testu jeho opakováním a
tím případně změnit výsledek testu na PASS (Clear Response).
V případě obdržení výsledku REFER (No Clear Response) je
doporučeno test opakovat.

V případě REFER (No Clear Response) byste měli dále zvážit:

 Porucha v přenosu stimulu je jeden z častých důvodů, proč nejsou
emise detekovány. K odstranění této poruchy byste se pokaždé
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měli ujistit, že koncovka sondy nebo zvukovod nejsou zablokovány
ušním mazem či jinou nečistotou. V tomto případě očistěte sondu,
vyměňte ušní koncovku a test zopakujte.

 Je doporučeno zopakovat test, pokud podmínky pro jeho vykonání
nebyly optimální (mnoho hluku v okolí, příliš neklidný pacient,
atd.). V případě potřeby proveďte vyšetření v audiometrické
komoře.

Hodnoty artefaktů a stimulu
Pokud je hodnota artefaktů větší než 20 %, byl test proveden
v hlučném prostředí. Zkuste toto zlepšit a následně zopakujte test.

Pokud je hodnota stimulu menší než 80 %, pravděpodobně je sonda
posunutá nebo je ve špatné poloze. Zkuste sondu zavést znovu a
zopakujte test.

Poznámka ∙ Retro-kochleární sluchovou vadu nelze testem TEOAE
detekovat.

Nedokončený test
Pokud byl test přerušen, je zobrazena chybová
zpráva a detailní výsledky.

Zobrazená obrazovka se může měnit
v závislosti na tom, zda byl test přerušen nebo
se nezdařil během kalibrace.

5.2.4 Možnosti na obrazovce s výsledky testu

Možnosti výsledku testu

Komentáře

Pokud chcete přidat komentáře k výsledkům
testů, stisknete tlačítko Comments. Zobrazí se
obrazovka s komentáři (Comments), kde můžete
vybrat předdefinované komentáře nebo přidat
vlastní. Viz 5.3 Přidání komentářů k testu46.

Tisk výsledků

Viz 7 Tisk63.
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Možnosti výsledku testu

Testy pacienta (Test View)

Zobrazí testy pacienta, viz 5.6 Testy
pacienta58.

Start

Pokud chcete opakovat test, stiskněte tlačítko
Start.

OK

Stisknutím se vrátíte zpět na obrazovku s testy
(Test Menu), kde můžete spustit test pro druhé
ucho nebo pokračovat dalším testem.

1. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte na obrazovku s testy
(Test Menu).
Pokud je test pro vybrané ucho dokončen, startovací tlačítko Start
se změní na tlačítko pro zobrazení výsledku testu.
Tlačítko zobrazuje stav posledního provedeného testu.

- PASS

- REFER

- nedokončený
2. Pro ABR test je zobrazen symbol obou uší. Stisknutí tohoto

tlačítka spustí nový binaurální test.

5.2.5 Pokračování testováním druhého ucha

1. Před testováním druhého ucha, zkontrolujte, zda je sonda čistá.
Viz také 11.1 Koncovka a tělo sondy85.

2. V případě potřeby, přemístěte pacienta, abyste mohli otestovat
druhé ucho a zavést do něj sondu.

3. V obrazovce s testy (Test Menu) vyberte u příslušného testu
druhé ucho.

4. Spusťte test.
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5.3 Přidání komentáře k testu

Můžete si vybrat ze seznamu standardních komentářů nebo si přidat
svůj vlastní.

Předdefinované komentáře můžete změnit v AccuLink a poté je
nahrát do AccuScreen.

5.3.1 Přidání standardního komentáře

1. Pokud chcete přidat standardní komentář, stiskněte
tlačítko Add Comments v obrazovce s výsledkem testu
(Test Result).
Zobrazí se Vám obrazovka s komentáři (Comments).
Pokud již byly nějaké komentáře přidány, budou zde zobrazeny.

2. V obrazovce s komentáři (Comments)
můžete vybrat předdefinované
komentáře, které se vztahují k pacientovi
nebo provedenému testu. Tyto
komentáře jsou nastavitelné v programu
AccuLink.

3. Po vybrání komentáře stiskněte OK pro uložení.

5.3.2 Přidání nového komentáře

Přidat komentáře můžete také z obrazovek jednotlivých testů a
z obrazovky testů pacienta (Test Menu).

1. Pro přidání nového komentáře stiskněte tlačítko Add Comments v
obrazovce s komentáři (Comments). Zobrazí se Vám obrazovka
pro přidání nového komentáře (Add Comment).
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2. Za použití funkcí vkládání dat vložte
komentář(e). Viz také 10.1.1 Použití
klávesnice79.

3. Po vložení komentáře do pole stiskněte
tlačítko OK pro uložení.

5.3.3 Zobrazení komentářů

Zobrazit komentáře můžete z obrazovek jednotlivých testů nebo
z obrazovky testů pacienta (Test Menu).

1. Stisknutím tlačítka View Comments zobrazíte
komentář(e).
Zobrazí se obrazovka s komentáři (Comments). Jsou zde
zobrazeny již přidané komentáře.

5.4 Test DPOAE

5.4.1 Spuštění testu

1. Spuštění testu provedete stisknutím
odpovídajícího tlačítka Start nacházejícího
se vpravo od DPOAE pro ucho, ve kterém
je zavedena sonda.
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Před začátkem testu je provedena kalibrace
a test reproduktorů.
Po provedení kalibrace se test spustí
automaticky.

Umístění sondy
Pokud není sonda umístěna správně,
pokuste se o to znova.

Test reproduktorů
Test umístění sondy je následován testem
reproduktorů pro kontrolu, zda oba fungují
správně.

Zpráva „Incomplete“ (nedokončeno)
Pokud se zobrazí zpráva Incomplete:

 Znovu zaveďte sondu a zkontrolujte, zda sedí správně.

 Stiskněte tlačítko Start pro opětovné spuštění
testu.

5.4.2 Test DPOAE

Průběh testu je zobrazován na obrazovce.

Aktuálně testovaná frekvence je zobrazena na
obrazovce. Nápověda pod sloupcovým grafem
obsahuje popis sloupců zobrazených v grafu.

 V případě potřeby stiskem tlačítka Skip přeskočíte
testovanou frekvenci.
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Testované frekvence jsou nastavitelné (viz uživatelský manuál
AccuLink).

 V případě potřeby stisknutím tlačítka Stop test přerušíte.
Test bude uložen jako nedokončený.

Detaily testu

Zobrazuje aktuálně testované ucho.

Sloupcový graf

Výška sloupců reprezentuje amplitudu hluku/odezvy.

Testované frekvence jsou zobrazeny pod sloupci.

Protokoly testu jsou nastavitelné (viz uživatelský manuál AccuLink).

Ve standardní DPOAE testu jsou testovány 4 frekvence:

● 5 kHz
● 4 kHz
● 3 kHz
● 2 kHz

Prvně je testováno 5 kHz

Výchozí kritérium pro PASS/REFER jsou ¾, což znamená, že pokud je u třech
frekvencí dosaženo výsledku PASS, potom je celý test hodnocen jako PASS.
Zbývající čtvrtá frekvence nebude testována.

DPOAE

Odezva na aktuálně testované frekvenci.

Hluk

Aktuální hladina hluku. Pokud je nad kritickou
hladinou, je sloupec zobrazen červeně. Dbejte, aby
hladina hluku byla co nejmenší.

Průběh

Zobrazuje průběh testu. Horní časová hranice testu
závisí na okolním hluku. V případě, že modrý pásek
dosáhne pravého konce, je test dokončen.

Hluk

Zaznamenaná DPOAE odezva: frekvence otestována

Frekvence DPOAE je testována, přeskočena nebo označena
jako REFERRED

1.



Testy

50 Otometrics

Délka testu – Běžný DPOAE test
Délka testu je většinou pod 10 vteřin, pokud mají pacienti zdravý
sluch, jsou v klidovém stavu a v tichém prostředí. Délka testu se však
odvíjí od prostředí, ve kterém je test vykonáván.

5.4.3 Výsledky DPOAE testu

Po dokončení testu jsou data uložena a výsledek je zobrazen na
obrazovce.

1. Pro více informací o dostupných ikonkách, viz 5.2.4 Možnosti
v obrazovce s výsledky44.

2. Stisknutím klávesy OK se vrátíte zpět na obrazovku
s testy (Test Menu).

Následující definice PASS/REFER se vztahují pouze k výchozímu
DPOAE protokolu AccuScreen.

Více informací o nastavitelných protokolech naleznete v uživatelském
manuálu AccuLink.

PASS (Clear Response)
Pro standardní test DPOAE je test celkově
správně ukončen výsledkem PASS (Clear
Response) v případě, že DPOAE byly
rozpoznány pro 3 a více frekvencí.

Výsledky v AccuScreen jsou seřazeny a zobrazeny v sestupném pořadí
a v závislosti na nastavení.

5000 Hz
4000 Hz
3000 Hz
2000 Hz

Je zobrazena pouze L2. Pár L1/L2 je 59/60 dB SPL.
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Výsledek PASS (Clear Response) indikuje, že
pacient měl v průběhu testu normální funkci
vnějších vláskových buněk ve třech ze čtyř
frekvenčních oblastí kochlei.

Výsledek PASS (Clear Response) je na
jednotlivé frekvenci určen statistickým
algoritmem, založeným na váženém
průměru, který zajišťuje vysoce citlivou
detekci.

REFER (No Clear Response)
Pokud je výsledek testu REFER (No Clear
Response), jsou pod grafem zobrazeny
detailní výsledky.

Výsledek REFER (No Clear Response) indikuje,
že v průběhu testu ve dvou ze čtyř frekvencí
nebyla zjištěna potřebná DPOAE odezva.

Poznámka ∙ Retro-kochleární sluchovou ztrátu nelze DPOAE testem
odhalit.

Výsledky DPOAE testu specifikují každou testovanou frekvenci. Tento
fakt napomáhá v rozhodování o dalším postupu. PASS (Clear
Response) na určité frekvenci indikuje téměř zdravý sluch na této
frekvenci.

Hlavní důvody, které mohou způsobit neodhalení vady, jsou
především příliš hlučné prostředí, ve kterém test probíhá, či špatné
umístění sondy. Pří DPOAE testu se tak děje převážné při nízkých
frekvencích. Ukazatelem tohoto problému bývá výsledek REFER (No
Clear Response) při nízkých frekvencích a výsledek PASS (Clear
Response) při vysokých frekvencích. V tomto případě byste měli
zlepšit podmínky v testovacím prostředí a test zopakovat.
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Nedokončený test
Pokud byl test přerušen, zobrazí se varovná
zpráva.

V případě, že byl test přerušen při kalibraci
nebo se nezdařil, zobrazí se také rozdílná
obrazovka s výsledkem.

5.5 Test ABR

Testy ABR jsou identické, vyjma hladin v dB, na kterých jsou spuštěny.
Hladina je indikována názvem testů: ABR 35, ABR 40 a ABR 45.

5.5.1 Spuštění testu

1. Umístěte elektrody na pacienta a vyčkejte, než přilnou ke kůži.
V průběhu můžete vysvětlit průběh testu rodičům dítěte.

2. Připojte kabel elektrod.
3. Vložte sondu nebo nasaďte ušní krytky s kabelem ušních krytek.

Displej ABR se dle zvoleného příslušenství automaticky změní.
4. Zvolte testované ucho a připravte pacienta, jak je popsáno

v kapitole 4 Příprava k testování31.

Testování vybraného ucha

 Stisknutím tlačítka Start vpravo vedle ABR
testu spustíte test pro vybrané ucho, do
kterého jste vložili sondu.

Testování obou uší

 Pokud provádíte test s ušními krytkami, je zobrazen
symbol obou uší.
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte test.
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5.5.2 Testování impedance a kalibrace

Před začátkem testu je testována impedance
elektrod a je prováděna kalibrace.

Všechny tři impedanční a balanční indikátory
by měly být zelené (viz tabulka Indikátory
testu impedance53). Test je možné spustit i
v případě, že indikátory svítí žlutě.

Tlačítko Start je zešedlé do té doby, dokud
nejsou hodnoty stimulu a impedance
v mezích.

1. Stisknutím tlačítka Start spustíte test.

Indikátory testu impedance

Stimul

Probíhá kalibrace akustického stimulu.

Pokud jsou hodnoty impedance a rovnováhy
v pořádku (OK = svítí zeleně), spusťte test stisknutím
tlačítka Start.

Červená (šíje)

Červená indikuje sumu impedance červené a černé
(referenční) elektrody.

Bílá (v horní části čela)

Bílá indikuje sumu imepdance bíle a černé
(referenční) elektrody.

Barevné označení

zelená méně než 6 kΩ = dobré

žlutá 6 – 12 kΩ = dostačující
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Indikátory testu impedance

červený více jak 12 kΩ = špatné

Není možné provést test, tlačítko
Start je nefunkční, je možné
stisknout pouze Stop a tím test
zrušit.

Rovnováha (Balance)

Indikuje rozdíl v impedanci kůže bílé a červené
elektrody. Tato hodnota by vždy měla být pod 4 kΩ.

zelená 0 - 2 kΩ = dobré

žlutá 2 – 4 kΩ = dostačující

červená více jak 4 kΩ = špatné

Není možné provést test, tlačítko
Start je nefunkční, je možné
stisknout pouze Stop a tím test
zrušit.

V případě, že jsou hodnoty impedance vysoké:

1. Ujistěte se, že je kabel elektrod připojen k AccuScreenu.
2. Ujistěte se, že jsou elektrody správně připevněny.
3. Ujistěte se, zda je oblast kůže, kde jsou umístěny elektrody čistá.

Za použití vody a jemného hadříku tato místa před měřením
očistěte.

4. V případě potřeby připojte nové elektrody, zda se s nimi nepodaří
impedanci snížit.

5.5.3 Test ABR

Průběh testu je zobrazen na displeji.
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Pozastavení testu

 V případě potřeby stisknutím tlačítka Pause test
přerušíte. Tato funkce je vhodná v případě, kdy jste
během testu vyrušeni, či se v okolí vyskytne nežádoucí hluk.
Tlačítko Pause se změní v tlačítko Start.
Stisknutím tlačítka Pause se také uloží aktuální data. Test je možné
přerušit až na dobu 2 minut.

 Stisknutím tlačítka Start test obnovíte.

Zastavení testu
V případě potřeby stisknutím tlačítka Stop test zastavíte.
Test bude uložen jako nedokončený.

Detaily testu

Zobrazuje aktuálně testované ucho.

Test jednoho ucha

Binaurální test

ABR

Zobrazuje odezvu ABR.

EEG

Indikuje celkovou amplitudu zaznamenaného
potenciálu. Čím je tato hodnota nižší, tím je test
jednodušší. Pokud jsou signály z elektrod značně
vysoké (rušení, svalové artefakty), naměřená data
během této doby nebudou zaznamenána.
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Detaily testu

Impedance

Úroveň impedance je aktualizována a zobrazována
každých 20 vteřin.

Tento test by se dal přirovnat k závodu mezi
průběhem testu a ABR:

 pokud vyhraje průběh testu, výsledek bude
REFER (No Clear Response).

 v případě ABR bude výsledek PASS (Clear
Response).

Průběh

Zobrazuje průběh testu. Celkový čas závisí na
podmínkách testovacího prostředí.

Pauza

Stiskem pozastavíte test.

Délka testu u dětí
Testování jednoho ucha:
Přibližně 1,5 minuty u dětí se zdravým sluchem a v tichém prostředí.
Silně závisí na testovacím prostředí.

Binaurální testování:
Přibližně 3 minuty u dětí se zdravým sluchem a v tichém prostředí.
Silně závisí na testovacím prostředí.

5.5.4 Výsledky ABR testu

Po dokončení testu jsou data uložena a výsledek je zobrazen na
obrazovce.

1. Pro více informací o dostupných tlačítkách, viz 5.2.4 Možnosti
na obrazovce s výsledky44.

2. Stisknutím klávesy OK se vrátíte zpět na obrazovku
s testy (Test Menu).



Testy

Otometrics 57

Výsledek testu PASS (Clear Response)
Pokud je výsledek testu PASS (Clear
Response), je zobrazen pouze graf.

 Výsledek PASS (Clear Response) indikuje, že
byla zaznamenána sluchová odezva
mozkového kmene při stimulu 30, 40 nebo
45 dB.
Tato metoda testuje frekvence převážně od
2 do 4 kHz, které nesou nejdůležitější
akustické informace pro vývoj řeči.

 Výsledek PASS (Clear Response) zaručuje, že vážnější sluchová
ztráta na těchto frekvencích může být vyloučena s 99,5% jistotou.

Výsledek testu REFER (No Clear Response)
Pokud je výsledek testu REFER (No Clear
Response), jsou pod grafem zobrazeny
detailní výsledky.

 REFER (No Clear Response) může značit
signifikantní sluchovou vadu.

 REFER (No Clear Response) může být
způsoben přítomností značného
elektrického šumu, který přehluší odezvu.

Pokud se dítě během testu pohybuje, cucá dudlík nebo brečí, může
tímto docházet k značnému rušení. Jiné elektrické spotřebiče a
zářivky v okolí mohou také způsobit rušení.

Příznakem těchto vlivů může být páska ABR na displeji, která se blíží
k PASS (Clear Response) kritériu, ale neskončí v něm. V tomto případě
se pokuste zlepšit testovací prostředí a test opakujte.

V důsledku těchto jevů je doporučeno zlepšit testovací prostředí a
test zopakovat:

 Zkontrolujte, zda sonda dobře sedí ve zvukovodu.

 Zkontrolujte, zda jsou elektrody správně umístěny a zda dobře
sedí. I v případě, že zařízení přijalo hodnoty impedance na kůži a
elektrodách, pokuste se i tak toto vylepšit. Zkreslení na
elektrodách silně závisí na impedanci.
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 Zkontrolujte, zda je pacient uvolněný a v klidovém stavu.
Elektrické svalové artefakty mohou vznikat i bez pohybu pacienta
ze svalového napětí (izometrické kontrakce). Zkontrolujte tento
jev zvláště na šíji.

 Zkontrolujte, zda jsou v okolí nějaké zdroje elektrického rušení.
Zvláště motorem poháněné zařízení jako čerpadla mohou způsobit
velké rušení, které je sice přijatelné přístrojem, ale může být příliš
vysoké. Bývá tomu tak, pokud je amplituda odezvy nízká. Za pokus
může stát přemístění se do jiné místnosti.

 Dbejte na hluk v místnosti. Vysoká úroveň hluku může přehlušit
stimul.

Nedokončený test
Pokud byl test přerušen, je zobrazena chybová
zpráva.

5.6 Zobrazení testu

Pacientovi otestovanému AccuScreenem je indikováno buď
hodnocení PASS (Clear Response) nebo REFER (No Clear Response).

 Pokud je výsledek PASS (Clear Response), není potřeba žádné další
akce.

 V případě REFER (No Clear Response) je doporučeno opětovné
otestování pacienta. Pokud je i po opakování výsledek REFER (No
Clear Response), měl by být tento pacient odeslán k dalšímu
vyšetření.

5.6.1 Zobrazení testu

Pacientovi testy můžete zobrazit z:

 úvodní obrazovky (Home) ,

 obrazovky údajů pacienta (Patient Details).
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Z úvodní obrazovky (Home)
1. Stiskněte tlačítko Test View v Home obrazovce.

Zobrazí se obrazovka se seznamem pacientů.
2. Vyberte pacienta. Zobrazí se obrazovka s testy pacienta

(Test View).

Z obrazovky údajů pacienta (Patient Details)
1. V případě potřeby, k nalezení pacienta použijte funkce popsané

v 3.2.2 Vyhledání pacienta28.
2. Stiskněte tlačítko symbolizující pacienta, kterého si přejete

vybrat.
3. V obrazovce s údaji pacienta (Patient Details) stiskněte

tlačítko Test View.
Zobrazí se Vám obrazovka s výsledky pacienta (Test View).

5.6.2 Obrazovka s pacientovými testy (Test View)

Obrazovka s pacientovými testy (Test View)
obsahuje testy, které byly na daném
pacientovy provedeny.

Testy jsou zobrazeny vzhledem k datu, kdy
byly provedeny. Poslední testy jsou umístěny
na vrcholu seznamu.

1. Pokud je dostupných více testů, šipkami
prolistujete seznam.
Obrazovka s pacientovými testy (Test View) obsahuje informace o:
- typu testu, který byl proveden,
- uchu, na kterém byl test proveden,
- datu a čase, kdy byl test proveden.

Výsledky testů

 PASS (Clear Repsonse)

 REFER (No Clear Response)

 Nedokončený
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2. Pro zobrazení nebo tisk jednotlivého testu
stiskněte tlačítko symbolizující výsledek
testu. Zobrazí se Vám obrazovka s testem,
který chcete shlédnout nebo vytisknout.
Pro popis jednotlivých typů testů
shlédněte:
- 5.2.3 Test TEOAE42
- 5.4.3 Test DPOAE50
- 5.5.4 Test ABR56

3. Pokud chcete zobrazit komentáře k výsledku testu,
stiskněte tlačítko Comments v obrazovce zvoleného
testu.
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6 Rychlý test (Quick Test)

Ve volbě rychlého testu (Quick Test) můžete provádět rychlý test se
všemi funkcemi bez nutnosti přiřazení testu konkrétnímu pacientovi.
Toho lze využít pro demonstrační nebo zkušební účely.

Poznámka ∙ Tyto výsledky měření však nejsou uloženy. Z tohoto
důvodu pak nebudou dostupná žádná data v režimu Test View a
Print.

6.1 Provádění rychlého testu (Quick Test)

1. Proveďte, jak je popsáno v 4 Příprava k testování 31, ale bez
přidání nového pacienta nebo přiřazení testu ke konkrétnímu
pacientovi.

2. Stiskněte tlačítko Quick Test na úvodní obrazovce.

Z obrazovky Quick Test můžete spustit jakýkoliv test,
který je k dispozici v AccuScreenu.

3. Připravte pacienta, jak je popsáno v 4 Příprava k testování 31.
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4. Stiskněte tlačítko Start, které je vedle testu, který si přejete

provést pro příslušné ucho.
- 5.2 Test TEOAE 40
- 5.4 Test DPOAE 47
- 5.5 Test ABR 52
-

Poznámka ∙ Tyto výsledky vyšetření nejsou uloženy.

Podívejte se na popis jednotlivých testů v 5 Testy 39.
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7 Tisk

Všechny výsledky testů z AccuScreenu můžete vytisknout přímo na
tiskárně (čtěte 7.1 Tisk z AccuScreenu 63).

7.1 Tisk z AccuScreenu

Varování ∙ Než provedete jakýkoliv tisk, ujistěte se, že pacient není v
kontaktu s přístrojem odděláním sondy nebo ušních přísavek z
pacientova ucha a odděláním všech elektrod.

Poznámka ∙ Měření není možné, když je AccuScreen umístěn v
parkovací stanici.

Poznámka ∙ Nevypínejte AccuScreen  při probíhajícím tisku. Mohly by
být ovlivněny naměřená data.

Poznámka ∙ Pokud není tiskárna připojena nebo je vypnuta, zobrazí se
na obrazovce chybové hlášení.

1. Připojte kabel tiskárny k parkovací stanici a umístěte do ní
AccuScreen.

2. Odpojte parkovací stanici od počítače vytažením USB kabelu.

Poznámka ∙ Používejte pouze doporučenou tiskárnu. AccuScreen
připojenou tiskárnu automaticky rozezná.

3. Zapněte tiskárnu.
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Výběr pacienta

4. Zapněte AccuScreen a stiskněte tlačítko
Print na úvodní obrazovce.

Zobrazí se Vám seznam pacientů Test
History/Print.

5. Stiskněte tlačítko ukazující jméno
pacienta, kterého si přejete vybrat.
Pokud je potřeba, čtěte 3.2.2 Vyhledání
pacienta 28.

Ukáže se Vám obrazovka testů (Test
View).

Tisk
1. Pokud chcete vytisknout celý seznam

provedených testů z obrazovky Test
View, stiskněte tlačítko Print na této
obrazovce.

Poznámky specifické danému pacientovi
budou vytištěny automaticky.
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2. Pro přístup k výsledkům testu,
stiskněte řádek odpovídající testu,
který chcete vytisknout.

3. Stiskněte tlačítko Print na obrazovce vybraného testu (Test
result).

Poznámky specifické pro daný test
budou vytištěny automaticky.

7.2 Vytištěné protokoly ze štítkové tiskárny

Protokoly o výsledcích měření ukazují:

 Jméno a příjmení pacienta

 Rodné číslo pacienta

 Datum měření

 Jméno vyšetřujícího

 Typ testu

 Výsledek měření levého a/nebo pravého ucha, datum a čas

 Obecné poznámky (spodní část protokolu)
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Výsledky všech testů

Nejnovější a nejlepší výsledky všech
testů pro konkrétního pacienta jsou k
dispozici v jednom vytištěném
protokolu:

 Výsledky TEOAE

 Výsledky DPOAE

 Výsledky ABR

Pokud nejsou pro některý test
dostupné výsledky, tak tento typ
testu v seznamu nebude.

Výsledky jediného testu

Vytiskne se výsledek nejnovějšího testu.
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Legenda

Legenda

L

R

 Levé ucho
 Pravé ucho

C  Poznámky k danému testu. Aby byly poznámky
viditelné, je potřeba provést tisk výsledků
jediného testu.
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8 Zkoušky kvality

Z menu Quality Tests můžete testovat funkčnost měřící sondy a
kabelů připojených k AccuScreenu.

Doporučujeme provádět zkoušku kvality měřící sondy a kabelů na
začátku každého dne před zahájením vyšetření.

8.1 Provádění zkoušek kvality

1. Stiskněte tlačítko Quality Tests na hlavní obrazovce.
2. Z menu Quality Tests můžete vybrat kterýkoliv typ

testu pro měření kvality zařízení v nabídce AccuScreenu.

 Probe (sonda)
8.2 Zkouška měřící sondy69

 Electrode cable (kabel elektrody)
8.3 Zkouška elektrodového kabelu
71

 Ear coupler cable (kabel ušní
krytky)
8.4 Zkouška kabelu ušní krytky72

 Combined (kombinace obojího:
kabel elektrody i ušní krytky)
8.5 Kombinace (kabel elektrody -
kabel ušní krytky)73

8.2 Zkouška měřící sondy

Každý den před zahájením měření pacientů byste měli provést
zkoušku funkčnosti měřící sondy.

Upozornění ∙ Ujistěte se, že byla sondy koncovka vyčištěna a
vydesinfikována před jejím vložením do měřící dutiny. Čtěte 11.4.1
Čištění a desinfekce měřící dutiny87.

Zkoušku měřící sondy můžete začít dvěma způsoby:
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 8.2.2 Provedení zkoušky měřící sondy70, jednoduše vložením
sondy do měřící dutiny AccuScreenu.

 8.2.1 Z menu Quality Tests70

8.2.1 Z menu Quality Tests

1. Stiskněte tlačítko Probe na obrazovce Quality
Tests.

2. Následujte instrukce v 8.2.2 Provedení zkoušky
měřící sondy70.

8.2.2 Provedení zkoušky měřící sondy

1. Vložte koncovku sondy (bez ušní
koncovky) do měřící dutiny.

Měření se zahájí automaticky.

Poznámka ∙ Zkouška měřící sondy
nezačne automaticky, například pokud
zrovna vytváříte záznam o pacientovi.

Pokud sonda funguje správně, objeví se
zpráva Probe OK.

Pokud sonda nepracuje správně, objeví se
zpráva Probe failed.

Zobrazí se rovněž seznam možných chyb.
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2. Pokud to je potřeba, stiskněte tlačítko Start pro
opakování měření.
3. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výsledku.

8.3 Zkouška elektrodového kabelu

Každý den před zahájením měření pacientů byste měli provést
zkoušku funkčnosti elektrodového kabelu.

1. Připněte elektrodové svorky ke kovovým válečkům na testeru
ABR.

2. Stiskněte tlačítko elektrody na obrazovce Quality
Tests.

3. Stiskněte tlačítko Start pro zahájení zkoušky.

Pokud elektrodové kabely pracují správně,
objeví se na obrazovce zpráva Electrode
cable OK.
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Pokud jeden nebo více elektrodových
kabelů nefunguje, objeví se na obrazovce
zpráva Electrode cable failed.

4. Pokud to je potřeba, stiskněte tlačítko Start pro zopakování

zkoušky.

5. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výsledku zkoušky.

8.4 Zkouška kabelu ušní krytky (měniče)

Každý den před zahájením měření pacientů byste měli provést
zkoušku funkčnosti kabelu pro ušní krytky.

1. Vložte měniče do zdířky na obou stranách ABR testeru (viz
obrázek).

2. Stiskněte tlačítko znázorňující kabel ušní krytky
(měniče) na obrazovce Quality Tests.

3. Stiskněte tlačítko Start pro zahájení zkoušky.
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Pokud kabely ušní krytky (měniče) fungují
správně, objeví se na obrazovce zpráva Ear
Coupler OK.

Upozornění ∙ Když kabel vytahujete,
netahejte ho za samotný kabel, ale uchopte
jej za měnič. Zabráníte tím nechtěnému
poškození kabelu.

Pokud jeden nebo oba kabely nefungují,
objeví se na obrazovce zpráva Ear Coupler
failed.

4. Pokud je to potřeba, stiskněte tlačítko Start pro zopakování

zkoušky.

5. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výsledku zkoušky.

8.5 Kombinovaná zkouška (elektrodový kabel – kabel ušní krytky)

Každý den před zahájením měření pacientů můžete provést zkoušku
funkčnosti elektrodového kabelu a kabelů ušních krytek (měničů)
zároveň.

1. Připněte elektrodové svorky ke
kovovým válečkům na testeru ABR.

2. Vložte měniče do zdířky na obou
stranách ABR testeru (viz obrázek).

3. Stiskněte tlačítko pro kombinovanou zkoušku na
obrazovce Quality Tests.
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4. Stiskněte tlačítko Start pro zahájení zkoušky.

Pokud elektrodový kabel a kabely ušních
krytek fungují správně, zobrazí se na
obrazovce zpráva All tests OK.

Pokud jeden nebo i další elektrodové kabely
a/nebo kabely ušních krytek nefungují,
objeví se na obrazovce zpráva Test failed.

5. Pokud to je potřeba, stiskněte tlačítko

Start pro zopakování zkoušky.

6. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výsledku zkoušky.

Upozornění ∙ Když vytahujete kabel ušních krytek, netahejte ho za
samotný kabel, ale uchopte jej za měnič na konci. Zabráníte tím
nechtěnému poškození kabelu.
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9 Nastavení AccuScreenu

Nastavení přístroje AccuScreen můžete provádět z menu Settings a
nebo pomocí programu AccuLink.

AccuScreen

Z menu Settings v AccuScreenu můžete:

 Nastavit čas a datum

 Měnit jazyková nastavení

 Měnit nastavení zvuků

 Nastavit osvětlení (jas) displeje

 Zobrazit systémové informace

AccuLink

Nastavení, které lze provést pomocí systému AccuLink, jsou popsány
v uživatelském manuálu AccuLinku.

9.1 Menu pro nastavení AccuScreenu (Settings)

V menu Settings můžete měnit základní nastavení AccuScreenu a
můžete také zobrazit informace o hardwaru a nainstalovaném
programovém vybavení.

1. Stiskněte tlačítko pro změnu nastavení (Settings) na
úvodní obrazovce.

Z menu Settings máte přístup ke všem
nastavením AccuScreenu.
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9.2 Nastavení času a data

1. Stiskněte tlačítko Time and Date na
obrazovce Settings pro změnu nastavení.
Datum pak můžete nastavit v horní a čas
v dolní části obrazovky.

Poznámka ∙ Pokud opustíte obrazovku pro
nastavení času a data stiskem tlačítka OK,
nastaví se vteřiny času na nulu.

2. Stiskněte šipky pro nastavení dne (DD), měsíce (MM),
roku (YYYY), hodin (HH) a minut (MIN),

3. Stiskněte tlačítko Tool pro změnu formátů času a data.

 Formát data
Vyberte si ze seznamu na obrazovce
požadovaný formát pro zobrazení
data.

 Formát času
Vyberte si ze seznamu na obrazovce
požadovaný formát zobrazení času.
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9.3 Jazyková nastavení

1. Stiskněte tlačítko Language na obrazovce
Settings pro změnu nastavení.

2. Vyberte si požadovaný jazyk AccuScreenu
stiskem příslušného tlačítka na obrazovce.

9.4 Nastavení zvuku

1. Stiskněte tlačítko Sound na obrazovce
Settings pro změnu nastavení.
Na obrazovce pak můžete vypnout nebo
zapnout zvuky, které slyšíte při stisku
tlačítka v menu nebo při výsledku testu.

Zvuk zapnutý

 Zvuk při stisku tlačítka (Key click)
Při stisku jakéhokoliv tlačítka v menu se přehraje zvuk
(kliknutí)

 Zvuk při výsledku testu (Result sound)
Na konci testu je slyšet zvuk při pozitivním (PASS) nebo
negativním (REFER) výsledku.

Zvuk vypnutý
Ikonka reproduktoru ukazuje, že jsou zvuky AccuScreenu
vypnuté.
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9.5 Jas obrazovky

1. Stiskněte tlačítko Display na obrazovce
Settings pro změnu nastavení.
Pro změnu úrovně osvětlení obrazovky
stiskněte tlačítka buď na jedné, nebo
druhé straně zeleného posuvníku.

Poznámka ∙ Zvýšení úrovně osvětlení displeje
bude mít za následek zvýšené energetické
nároky zařízení.

 Ztmavení obrazovky

 Zesvětlení obrazovky

 Stiskem tlačítka Default se osvětlení obrazovky nastaví na
původní hodnotu.

9.6 Systémové informace

1. Stiskněte tlačítko System info na
obrazovce Settings pro změnu nastavení.
Objeví se obrazovka, kde je vidět:

 Verze firmwaru zařízení (Firmware
release)

 Datum verze firmwaru (Release date)

 Verze hardwaru a sériové číslo (HW
version & serial number)

 Připojená sonda (Connected probe)

 Datum příštího servisu (Next service date)

 Využití paměti (Memory usage)
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10 Manipulace s daty

10.1 Vkládání dat v AccuScreenu

10.1.1 Použitím klávesnice

Při vkládání nebo editaci dat vyberte příslušný znak nebo číslici na
klávesnici.

Funkce pro vkládání dat

 Pro vložení velkého písmena stiskněte klávesu Shift.
Když vložíte jedno písmeno, klávesnice se vrátí zpět
do režimu psaní malých písmen.
První znak na řádku bude vždy zobrazen velkým
písmem.

 Stisknutí Shift 2x
Lze psát jen velkými písmeny

 Stisknutí Shift 1x
Pro vrácení se do režimu psaní malými písmeny.

Speciální znaky

 Stiskem tlačítka je umožněn výběr speciálních znaků
(pokud je předtím klávesnice v režimu psaní
standardních znaků).

 Stiskem tlačítka je umožněn výběr standardních
znaků (pokud je předtím klávesnice v režimu psaní
speciálních znaků).

Speciální znaky

 Stiskem tlačítka je umožněn výběr číslic nebo
symbolů (pokud je předtím klávesnice v režimu
psaní standardních znaků).

 Stiskem tlačítka je umožněn výběr standardních
znaků (pokud je předtím klávesnice v režimu psaní
číslic a symbolů).

Mezera

Výběrem do textu vložíte mezeru.

Stiskněte pro posun kurzoru vlevo nebo vpravo.
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Funkce pro vkládání dat

 Po vložení dat stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
Po stisku tlačítka se Vám objeví pole pro zapsání
dalších povinných údajů.

10.2 Funkční tlačítka

Můžete využít různých funkcí, jako je hledání
pacientů, zobrazení historie vyšetření,
prohlížení seznamů, atd.

Dostupné funkce jsou k dispozici ve spodní
části obrazovky AccuScreenu.

Tyto funkce se mění v závislosti na právě
zobrazené obrazovce.

 Jednotlivé funkce lze využít pouhým stiskem příslušného tlačítka.

Ovládací tlačítka

Vyhledávání pacientů

 Stiskněte tlačítko
 Napište pacientovo jméno
 Stiskněte tlačítko OK pro zahájení hledání

Změna vyhledávacích kritérií

 Stiskněte tlačítko. Pokud je to potřeba,
provádějte stisk tlačítka opakovaně, dokud
neuvidíte kategorii, kterou si přejete použít.
Kategorie se zobrazí jako šedý text v horní
části obrazovky.

Stiskněte pro rolování v menu (v seznamu)

Zobrazení seznamu testů

 Stiskněte tlačítko pro zobrazení seznamu
testů daného pacienta.
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10.3 Obecná tlačítka

Hlavní funkce AccuScreenu jsou přístupné z
dolního řádku obrazovky.

 Pro využití těchto funkcí jednoduše
stiskněte příslušné tlačítko.

Obecná tlačítka

Vrácení se na předchozí obrazovku

Nápověda

Návrat na úvodní obrazovku

OK/Potvrzení/Uložení/Přechod na další pole/Přechod na
další obrazovku

Přepínání vyhledávacích kritérií

10.4 Vymazání dat

Pokud je to potřeba, administrátor systému může nastavit
AccuScreen tak, aby se data automaticky vymazala po jejich
přenesení do systému AccuLink. Čtěte AccuLink uživatelský manuál.

10.4.1 Vymazání záznamu jednoho pacienta

1. Pro vymazání záznamu jednoho pacienta stiskněte
tlačítko Delete na úvodní obrazovce.
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Tato volba Vám zobrazí menu, kde můžete vybrat pacienta, jehož
záznam chcete vymazat.

2. Stiskněte tlačítko Single patient.

Zobrazí se Vám seznam pacientů.

3. Stiskněte tlačítko zobrazující jméno pacienta, jehož záznam
chcete vymazat nebo vyhledejte pacienta postupem popsaným v
3.2.2 Vyhledání pacienta28.

Budete vyzvání, abyste svou volbu potvrdili. Celý pacientský záznam i
s výsledky testů pak bude vymazán z databáze.

4. Stiskněte ikonku Home pro návrat na úvodní obrazovku.

10.4.2 Vymazání záznamu všech pacientů

1. Pro vymazání záznamu všech pacientů stiskněte tlačítko
Delete na úvodní obrazovce.

Tato volba Vám zobrazí přímo menu pro
mazání záznamů.

2. Stiskněte tlačítko All Patients.
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Budete vyzvání, abyste svou volbu potvrdili. Všechny pacientské
záznamy i s výsledky testů pak budou vymazány z databáze.

3. Stiskněte ikonku Home pro návrat na úvodní obrazovku.
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11 Čištění a údržba

11.1 Koncovka a tělo sondy

Koncovky sondy jsou na jedno použití a neměly by být čištěny.

Poznámka ∙ S koncovkami sondy by mělo být nakládáno s ohledem na
místní nařízení a stanovy.
Varování ∙ Nikdy sondu nevkládejte do ucha pacienta bez čisté ušní
koncovky.

Koncovka sondy obvykle nepřichází do kontaktu s kůží nebo ušním
mazem, protože je kryta ušní koncovkou, ale přesto byste měli
kanálky koncovky sondy kontrolovat pokaždé, když chcete sondu
použít. I malé množství ušního mazu může zablokovat kanálky nebo
se může dostat na koncovku sondy.

Varování ∙ Pokud je to potřeba, vyměňte koncovku sondy za novou.

11.1.1 Správné čištění

Upozornění ∙ Pokaždé byste měli dbát místních hygienických předpisů.

Koncovka sondy

 Sundejte koncovku ze sondy.



Čištění a údržba

86 Otometrics

 Použijte čistící lanko k vyčištění zvukových
kanálků ze zadní strany koncovky.

Poznámka ∙ Po ukončení čištění nezapomeňte
očistit a vydesinfikovat i čistící lanko.

 Předtím, než nasadíte koncovku zpátky
na tělo sondy, ujistěte se, že je
koncovka úplně suchá. Pokud je to
potřeba, použijte novou koncovku.

Tělo sondy

Důležité ∙ Za účelem čištění těla sondy v periodických intervalech
kontaktujte autorizované servisní oddělení.

Upozornění ∙ Tělo sondy obsahuje citlivé součásti. Nikdy proto
nečistěte zvukové apertury uvnitř sondy mechanicky nebo s použitím
tekutin. Sonda by se mohla poškodit.

Upozornění ∙ I minimální množství vlhkosti může způsobit rozpuštění
zbytků zaschlého ušního mazu a kontaminovat citlivé části uvnitř
sondy.

 Pro čistění povrchu sondy použijte navlhčený hadřík na
alkoholové bázi.

11.2 Ušní koncovky

Ušní koncovky jsou na jedno použití a neměly by být čištěny.

Poznámka ∙ S ušními koncovkami by mělo být nakládáno s ohledem
na místní nařízení a stanovy.
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11.3 Čištění kabelu ušní krytky - měniče

Měniče vždy umístěte do ušních adaptérů ještě před použitím, aby se
zabránilo kontaktu s pacientem. Ušní krytky jsou na jednorázové
použití a měly by být použity pouze u jednoho pacienta.

Pokud existuje riziko přenosu infekce, vyčistěte adaptéry. Jinak
provádějte čištění adaptérů jednou za den:

1. Odpojte kabel ušní krytky z AccuScreenu.

Upozornění ∙ Kabel ušní krytky nikdy neponořujte do tekutiny.

2. Pro čištění kabelu ušní krytky a adaptéru použijte navlhčený
hadřík na alkoholové bázi. Čistěte pouze desinfekčními prostředky
a ujistěte se, že se voda nedostala do adaptéru.

11.4 Čištění AccuScreenu

 Před čistěním AccuScreen vypněte a odpojte od externího zdroje
napájení.

 Odpojte sondu od AccuScreenu.

Upozornění ∙ Používejte pouze desinfekční ubrousky.

Upozornění ∙ Pokaždé se ujistěte, že se do sondy, konektorů nebo do
měřící dutiny nedostala žádná vlhkost.

Upozornění ∙ Nikdy AccuScreen neponořujte do vody nebo jiných
čistících přípravků.

 Čistěte AccuScreen lehce navlhčeným ubrouskem – pokud je to
potřeba, použijte jemný desinfekční prostředek.

11.4.1 Čistění a desinfekce zkušební komůrky

Pokud je to potřeba, použijte navlhčený ubrousek na alkoholové bázi
pro vyčištění vstupu do zkušební komůrky AccuScreenu.

Upozornění ∙ Ujistěte se, že se do zkušební komůrky nedostala žádná
tekutina.

Pokud byla zkušební komůrka kontaminována zbytky nečistot z
koncovky sondy, zabezpečte, aby se komůrka dále nepoužívala
přilepením pásky přes vstupní otvor a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
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11.5 Údržba baterie a její bezpečnost

11.5.1 Bezpečnostní informace

Nebezpečí výbuchu

Varování ∙ Nepřibližujte baterii ke zdrojům tepla a nevhazujte ji do
ohně. Mohlo by dojít k výbuchu.

Varování ∙ Špatné zacházení s baterií může představovat riziko
vznícení nebo výbuchu. Nevytahujte baterii, nezahřívejte ji a nepalte.

 Špatné zacházení, nabíjení nadměrným proudem nebo záměna
pólů baterie může způsobit její přetížení nebo zničení.

 Baterii neotvírejte, neupravujte ani nerozebírejte.

 Nedávejte baterii do kontaktu s kovovými předměty.

 Elektrody baterie nesmí být za žádných okolností zkratovány.

11.5.2 Zvýšení životnosti

 Používejte pouze typ baterie a parkovací stanice, která je
popsaná v Příloha 3.4 Napájecí zdroj a baterie106 a Příloha 3.5
1077 parkovací stanice (volitelné příslušenství)106.

 Kdykoliv je to možné, nabíjejte baterii při pokojové teplotě.

 Nepouštějte baterii na zem a nevystavujte ji tvrdým dopadům.

 Skladujte v chladném a suchém prostředí.

 Udržujte svorky baterie čisté. Pokud je to nutné, vyčistěte je
měkkou látkovou utěrkou.

Obnova baterie

V důsledku používání a neustálého vybíjení a nabíjení baterie se její
kapacita postupně snižuje. Výrobcem je doporučeno vyměnit baterii
každých 12 až 18 měsíců za novou.

Nutnost výměny baterie záleží na využití přístroje a na její kapacitě.

11.5.3 Likvidace starých baterií

Poznámka ∙ Li-Ion baterie mohou být recyklovány!

Upozornění ∙ Použitou baterii zlikvidujte ihned.

Upozornění ∙ Držte baterii z dosahu dětí.
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Upozornění ∙ Nerozdělávejte baterii a nelikvidujte ji ohněm.

Ochrana životního prostředí

 Starou baterii recyklujte vždy v souladu s místními nařízeními o
ochraně životního prostředí nebo ji vraťte Vašemu prodejci.
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Příloha 1 Standardy a bezpečnost

Tento manuál obsahuje informace a varování, která musí být
respektována pro zajištění bezpečného chodu AccuScreenu. Místní
zákony a nařízení by měly být vždy rovněž respektovány.

Příloha 1.1 Symboly na AccuScreenu

Symbol Definice

Varování ∙ Vyznačení tohoto symbolu na
zařízení znamená, že je uživatel odkázán na
příslušná varování v tomto manuálu. Prosím,
dbejte zvýšené pozornosti těmto varováním.

Přístroj označený tímto symbolem vyjadřuje
shodu s typem BF podle požadavků normy
EN60601-1.

Klasifikován se zřetelem na úraz elektrickým
proudem, požár, mechanická a další uvedená
rizika pouze v souladu s UL2601-1 a
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.

Zařízení a tento manuál má označení CE podle
směrnice pro medicínské přístroje 93/42/EEC
(NV336/2004 Sb).
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Symbol Definice

Přístroj je označen tímto symbolem, který znamená,
že se jedná o elektronický přístroj, na který se
vztahuje speciální požadavek pro nakládání s
elektronickým odpadem (WEEE – směrnice
20002/96/EC).

Příloha 1.2 Symboly na dokovací stanici

Symbol Definice

Varování ∙ Vyznačení tohoto symbolu na
zařízení znamená, že je uživatel odkázán na
příslušná varování v tomto manuálu. Prosím,
dbejte zvýšené pozornosti těmto varováním.
Tento symbol značí, že je zařízení uzpůsobeno
pro použití pouze se stejnosměrným napájením.

Zařízení a tento manuál má označení CE podle
směrnice pro medicínské přístroje 93/42/EEC
(NV336/2004 Sb).

Přístroj je označen tímto symbolem, který znamená,
že se jedná o elektronický přístroj, na který se
vztahuje speciální požadavek pro nakládání s
elektronickým odpadem (WEEE – směrnice
20002/96/EC).
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Příloha 1.3 Varování – AccuScreen

Varování ∙ Následující podmínky nebo praktiky mohou způsobit
nebezpečí a případná poranění pacientovi a/nebo uživateli zařízení.

 Nepřipojujte žádná externí zařízení (např. tiskárnu) k
AccuScreenu v průběhu měření.

 Pokud je AccuScreen používán v průběhu operace, sonda ani
konektory se nesmí dotýkat vodivých částí, ani země.

 Zdířka pro připojení sondy je navržena pouze pro připojení ušní
sondy k AccuScreenu, žádných jiných zařízení.

 AccuScreen nesmí být používán v průběhu operací:
o s vysokofrekvenčními operačními zařízeními,
o kardiostimulátorů,
o defibrilátorů,
o a jiných elektrických stimulátorů.

 AccuScreen nesmí být používán v průběhu aplikace
vysokofrekvenčních operativních nástrojů. Mohlo by dojít k
shoření elektrod takovéhoto přístroje a k možnému poškození
zesilovačů biologických signálů.

 Vodivé části elektrod a jejich konektorů, včetně neutrální
elektrody, nejsou v kontaktu s jinými vodivými částmi ani se
zemí.

 Vyhněte se nechtěnému kontaktu mezi připojenými, ale
nepoužívanými částmi a jinými vodivými částmi včetně těch
připojených.

 Neskladujte nebo nepoužívejte AccuScreen při teplotách a
vlhkosti převyšující limity stanovené v technické specifikaci,
Příloha 3.3.15 Pracovní prostředí105.

 Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých anestetik (plynů).
 Žádné části nesmějí být snědeny, spáleny nebo použity pro jiný

účel než pro audiometrii.
 Doporučujeme provádět roční kalibraci zařízení AccuScreen a

sondy. Dále doporučujeme provést kalibraci pokaždé, když bylo
zařízení vystaveno potencionálnímu poškození.

 Příslušenství připojené k audiometru musí být z bezpečnostních
důvodů identické s příslušenstvím dodaným s přístrojem.

 Jednorázové příslušenství, jako jsou ušní koncovky, by nemělo
být znovu použito a musí být, aby se zabránilo přenosu infekce,
nahrazeny před dalším vyšetřením novými.

 Tuto třídu přístroje je povoleno používat doma pouze pod
dozorem zdravotnického odborníka.

 AccuScreen může emitovat neočekávané hluky, je-li pod vlivem
silného elektromagnetického pole. Takovýto hluk může
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nepříznivě ovlivnit výsledky vyšetření. Mnoho druhů
elektronických zařízení, např. mobilní telefony, může rušivé
elektromagnetické pole vyzařovat. Proto doporučujeme, aby bylo
používání takovýchto přístrojů v blízkosti AccuScreenu zakázáno.

 Elektromagnetické vlnění vyzařováno AccuScreenem je velmi
slabé a je velmi nepravděpodobné, aby ovlivnilo jiné elektrické
přístroje v dosahu AccuScreenu. Nicméně, negativní efekt nebo
ztráta funkčnosti může přesto nastat, pokud jsou tyto přístroje
umístěny v těsné blízkosti AccuScreenu.

 Ujistěte se, že PC se softwarem AccuLink, ani parkovací stanice,
nejsou na dosah pacientovi.

 Sestavujete-li elektro-medicínský systém, je třeba mít na zřeteli,
že jiný připojený přístroj nemusí splňovat stejné bezpečnostní
požadavky a může tak snížit bezpečnost celého systému.

Příloha 1.4 Varování - dokovací stanice

 Používejte pouze zdroj napájení stanové v technické specifikaci,
Příloha 3.5.4 Napájecí adaptér107.

Příloha 1.5 Záruka

Záruka přístroje AccuScreen se vztahuje na poškození materiálu a
chybným provedením.

Záruka není poskytována na baterii, přenosné části a částí na jedno
použití.

Záruka se vztahuje pouze na zařízení zakoupené u autorizovaného
prodejce firmy GN Otometrics. Koncový zákazník musí při uplatnění
reklamace na vlastní náklady vrátit zařízení autorizovanému prodejci.

Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé nesprávným
zacházením, opomenutím, nehodou, neodborným zásahem nebo
převozem a pozbývá platnost, pokud není zařízení používáno v
souladu s instrukcemi výrobce.

Pokud budete chtít uplatnit záruční opravu, obraťte se na Vašeho
distributora.

Důležité ∙ Záruka pozbývá platnost, pokud nejsou dodrženy instrukce
pro čištění sondy. Pokud není sonda čištěna v souladu s instrukcemi v
tomto návodu, ušní maz může způsobit zablokování sondy,
kontaminaci citlivých částí a poškození zařízení.
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Příloha 1.6 Oprava, autorizovaný servis a pravidelné prohlídky

Pokud shledáte, že je zařízení rozbité nebo se jeho vlastnosti
neshodují se specifikacemi výrobce, autorizovaný prodejce jej opraví,
vymění nebo provede kalibraci zařízení za vlastní náklady, pokud je
AccuScreen v záruční lhůtě.

Servis nebo oprava elektro-medicínského zařízení by měla být
prováděna pouze autorizovaným servisním střediskem nebo
výrobcem pomocí výrobcem pevně stanovených postupů a zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo vzdát se veškeré odpovědnosti za
provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, na kterém byl
proveden servis nebo oprava osobou, která není autorizovaným
zástupcem firmy GN Otometrics.

Kalibrace zařízení by měla být prováděna ročně kvalifikovanou
osobou s patřičným zařízením.

Příloha 1.6.1 Deklarace

Všechny zařízení typu AccuScreen by měly být kontrolovány a
kalibrovány každoročně prostřednictvím autorizovaného servisního
střediska.

Příloha 1.7 Výrobce

GN Otometrics A/S
2 Dybendalsvænget, DK-2630 Taastrup, Denmark
Telefon: + 45 45 75 55 55, fax: + 45 45 75 55 59
www.gnotometrics.com

Příloha 1.7.1 Odpovědnost výrobce

Na poškození zařízení, které vzniklo nesprávným používáním zařízení
v nesouladu s instrukcemi v návodu k obsluze, se nevztahuje záruka.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vzniklá nedbalým
zacházením.

Výrobce se cítí být odpovědným za bezpečnost, spolehlivost a
vlastnosti zařízení POUZE, KDYŽ:

• Montážní operace, rozšíření, nastavení, modifikace nebo opravy
jsou prováděny výrobcem autorizovanou osobou.

www.gnotometrics.com
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• Elektroinstalace v příslušné místnosti splňuje požadavky norem
EN/IEC.

• Přístroj je používán v souladu s návodem k obsluze.

Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout veškerou odpovědnost za
provozní bezpečnost, spolehlivost a vlastnosti zařízení, které bylo
opravováno nebo servisováno jinou než autorizovanou osobou.

Příloha 1.7.2 Distributor pro ČR a SR

AudioNIKA s.r.o.
Jasenice 108, 756 41 Lešná, Česká republika
Tel.: +420 731 157 590
E-mail: jan.odstrcilik@centrum.cz
web: www.audionika.cz

mailto:odstrcilik@centrum.cz
www.audionika.cz
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Příloha 2 Poradce při potížích

Příloha 2.1 Hlášení o stavu přístroje

Chybové hlášení Příčina Řešení

Baterie je téměř vybitá.
Dobijte baterii nebo ji
vyměňte za novou.

Low battery voltage Baterie je téměř vybitá.
Dobijte baterii nebo ji
vyměňte za novou.

The last device
configuration was
incomplete!

Poslední konfigurace
AccuScreenu nebyla
dokončena, např. pokud bylo
zařízení odpojeno od stanice
v průběhu synchronizace.

Umístěte AccuScreen do
parkovací stanice a
proveďte synchronizaci
pomocí nástroje Instrument
Management v softwaru
AccuLink.

The real time clock data is
invalid. Please set time and
date.

Baterie pro zálohu času v
reálném čase je vybitá.

Nastavte datum a čas:
Vyberte Settings > Date and
Time, nebo proveďte
synchronizaci jednotky se
softwarem AccuLink.

Hardware failure
Kontaktujte Vašeho
dodavatele.

Real time clock error Selhání self-testu.
Kontaktujte Vašeho
dodavatele.

Memory error Selhání self-testu.
Kontaktujte Vašeho
dodavatele.

FLASH runtime error
Selhání self-testu: V paměti
byla nalezena neplatná
pacientská data.

Zkuste nahrát všechna data
do AccuLinku, vymažte
všechna data v zařízení a
proveďte restart. Pokud
hlášení přetrvává,
kontaktujte dodavatele.

Codec malfunction Selhání self-testu.
Restartujte zařízení. Pokud
hlášení přetrvává,
kontaktujte dodavatele.
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Příloha 2.2 Hlášení při použití zařízení

Chybové hlášení Příčina Řešení

Access is blocked for 24
hours. This user account is
blocked because of too many
unsuccessful log-in attempts.

Bylo zadáno špatné heslo 3x po
sobě. Zařízení je pro použití
uživatelem zablokováno na 24
hodin.

Zařízení může odblokovat
administrátor
prostřednictvím softwaru
AccuLink

The maximum number of
patients is reached. Cannot
generate new patient.

Není místo v paměti pro
přidání nového pacientského
záznamu nebo testu.

Uvolněte paměť
vymazáním některého
pacientského záznamu.

Wrong probe for test

Sonda TEOAE je připojena
jako DPOAE nebo je kabel
ušní krytky připojen pro
testování OAE místo ABR.

Připojte odpovídající sondu.

Probe failed

Sonda neprošla zkouškou
kvality. To může být z důvodu
několika příčin:
- koncovka sondy je
zablokovaná,
- měřící komůrka je
zablokovaná,
- sonda je poškozena.



- Ujistěte se, že je koncovka
sondy čistá a že zvukové
kanálky nejsou zanesené.
- Ujistěte se, že není
zanesená měřící komůrka.
- Vyměňte sondu za novou
a proveďte test znovu.

Speaker mismatch
Byl zaznamenán příliš velký
rozdíl mezi úrovněmi
sluchátka.

Vyčistěte koncovku sondy
nebo ji vyměňte za novou.

Too much noise
Vyšetřovací prostředí je příliš
hlučné.

Snižte hluk v místnosti.

Stimulus high
Sonda je špatně umístěna ve
zvukovodu.

Pokuste se lépe umístit
sondu ve zvukovodu.

Stimulus low
Sonda je špatně umístěna ve
zvukovodu.
Koncovka sondy je zanesená.

Pokuste se lépe umístit
sondu ve zvukovodu.
Proveďte čištění koncovky
sondy, nebo ji vyměňte za
novou.

Timeout during pause
Test ABR byl přerušen na více
než 2 minuty.

Proveďte test znovu.

Paper feed error
Štítkový papír je špatně umístěn
v tiskárně.

Umístěte štítkový papír lépe v
tiskárně a odstraňte případný
blok.
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Příloha 3 Technická specifikace

Příloha 3.1 Příslušenství1

Příloha 3.1.1 Standardní příslušenství

Přenosný kufřík
parkovací stanice, včetně napájecího adaptéru a USB kabelu
Starter kit
Sonda pro OAE (DPOAE/TEOAE nebo pouze TEOAE)
Baterie
Elektrodový kabel ABR (pouze ABR verze)
ABR tester (pouze ABR verze)
Čistící hadřík
Uživatelský manuál

Příloha 3.1.2 Volitelné příslušenství

Štítková tiskárna s kabelem
Kabel ušní krytky pro ABR
Externí nabíječka baterie

Příloha 3.2 Zařízení

MADSEN AccuScreen je typu 1077 od firmy GN Otometrics A/S.

Příloha 3.3 Měřící techniky

Příloha 3.3.1 TEOAE

Vzorkovací kmitočet: 16 kHz

1 Standardní a volitelné příslušenství se může měnit v závislosti na zemi, kde je přístroj používán – konzultujte s
Vašim dodavatelem.
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Metoda vyhodnocení: Šumem váhované průměrování, počítání
signifikantních signálových píků.

Stimul: Nelineární posloupnost „kliků“.
Úroveň stimulu: 70-84 dB SPL (45-60 dB HL), vlastní

kalibrace s ohledem na úroveň ve
zvukovodu.

Frekvence stimulace: Přibližně 60 Hz.
Frekvenční rozsah: 1,5 až 4,5 kHz.
Zobrazení: Statistická křivka, průběh testu, detekční

úroveň TEOAE, hladina pozadí.

Příloha 3.3.2 DPOAE

Vzorkovací kmitočet: 24 kHz
Metoda vyhodnocení: Fázové statistické kritérium AccuScreen
Stimul: Dvojice primárních tónů, f2/f1 = 1,24
Délka rámce: 512 vzorků
Dostupné testovací
frekvence: Nastavitelné, rozsah f2 1 až 6 kHz
Původní testovací
frekvence: f2 = 2, 3, 4 a 5 kHz
Úroveň testu: l1/l2 = 59/50 dB SPL
Zobrazení: Úroveň DPOAE, průběh testu, úroveň

pozadí, fázový statistický diagram
Zobrazení výsledku: Celkový výsledek (PASS/REFER), úroveň

pozadí, fázový statistický diagram

Příloha 3.3.3 ABR

Vzorkovací kmitočet: 16 kHz
Metoda vyhodnocení: Šumem váhované průměrování,

předzpracování signálu šablonou
Stimul: 35, 40 nebo 45 dB nHL "klik"

Frekvence stimulace: Přibližně 80 Hz
Zesílení zesilovače: 2000
CMRR zesilovače: > 100 dB @ 50 Hz
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Vstupní impedance: 1010 Ω || 50 pF
Vstupní svodový proud: < 10 nA
Vstupní pásmo: 70 Hz až 4 kHz
Impedančně citlivý proud: Přibližně 3.3 μApp
Impedančně citlivý signál: 1 kHz obdélník
Testovací impedanční
rozsah: 1 až 99 kΩ
Akceptovaná impedance: < 12 kΩ
Řízení impedance: Před testem, periodicky v průběhu testu,

stimul se v průběhu testování impedance
nepřeruší

Zobrazení: Průběh testu, statistický diagram, úroveň
EEG, pravděpodobnost detekce ABR

Elektrody: Hydrogel elektrody na jedno použití

Příloha 3.3.4 Rozměry

Přibližně 202 x 73 x 30 mm (8 x 2.8 x 1.2 palců)

Příloha 3.3.5 Váha

Přibližně 240 g bez baterie
280 g s baterií

Příloha 3.3.6 Displej

Typ: Barevný, TFT, dotykový
Rozměry: 89,4 mm (3,5 palců)
Rozlišení: 240 x 320 pixelů
Typ podsvícení: LED, nastavitelné

Příloha 3.3.7 Klávesnice

Odporová dotyková obrazovka (lze použít i s rukavicemi)
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Příloha 3.3.8 Zvuk

Vestavěný reproduktor pro zvuky stisku klávesy a zvuky informující o
výsledku testu (PASS/REFER).

Příloha 3.3.9 Jazyková nastavení

Až 5 možných jazykových mutací.

Příloha 3.3.10 Paměť

Kapacita paměti pro záznam
pacienta: Max. 250 pacientů
Kapacita paměti testů: Max. 500 testů

Příloha 3.3.11 Konektory

Konektor OAE sondy: 14 pin ODU Medisnap - pro OAE
sondu nebo kabel ušní krytky ABR

ABR (pouze u ABR verze): 4 pin ODU Medisnap – pro ABR
elektrodový kabel

Příloha 3.3.12 Real-time hodiny

Integrované real-time hodiny pro cejchování času při testování.
Hodiny jsou automaticky synchronizovány s PC při připojení k
parkovací stanici.

Přesnost: Max. odchylka 12 min./rok
Záloha: Min. 5 dnů, když je baterie

vyjmuta ze zařízení

Příloha 3.3.13 Datové rozhraní

PC: IR přenos do parkovací stanice –
USB rozhraní z parkovací stanice
do PC

Štítková tiskárna: IR přenos do parkovací stanice –
RS232 rozhraní z parkovací stanice
do štítkové tiskárny

Modem: IR přenos do parkovací stanice –
RS232 rozhraní z parkovací stanice
do modemu
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Příloha 3.3.14 Transportní a úložné prostředí

Rozsah teplot: -20 - +60°C (-4 - 140 °F)
Rozsah vlhkosti: 20-80 % rel., bez kondenzace
Tlak vzduchu: 500 hPa až 1060 hPa

Příloha 3.3.15 Provozní prostředí

Provozní mód: kontinuální
Rozsah teplot: 10 - 40°C (50 - 104°F)
Rozsah vlhkosti: 30-80 % rel., bez kondenzace
Tlak vzduchu: 600 hPa až 1060 hPa

Příloha 3.3.16 Zahřívací doba

< 20 vteřin

Poznámka ∙ Mohla by být delší, pokud byl AccuScreen předtím
skladován v chladném prostředí.

Příloha 3.3.17 Likvidace

AccuScreen může být likvidován jako obyčejný elektrický odpad podle
WEEE a místních zákonů nařízení.

Příloha 3.3.18 Standardy

Otoakustické emise: EN 60645-6, Typ 2
Evokované potenciály: EN 60645-7, Typ 2
Bezpečnost pacienta: • EN 60601-1, vnitřní napájení,

Typ BF, IPXO
• U2601-1; CAN/CSA-C22.2 NO

601.1-90,
• IEC 60601-2-26
• IEC 60601-2-40

Elektromagnetická kompatibilita: EN 60601-1-2
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Příloha 3.4 Napájecí zdroj a baterie

Zařízení

Napájecí napětí: Nom. 3,70 V,
Max. 4,20 V,
Min. 3,20 V (měřeno při zátěži).

Maximální spotřeba baterie: 1,5 W při měření
Odhadovaná životnost baterie: 8 hodin souvislého provozu
Indikátor stavu baterie: 5 úrovní
Doba nabíjení: 80% nabití za 4½ hodin

Plně nabito za 6 hodin

Baterie

Upozornění ∙ Používejte pouze dobíjecí baterie dodávané firmou GN
Otometrics A/S pod označením Part no. 8- 73-02400. Použití jiného
typu baterie může způsobit riziko požáru nebo exploze.

Typ baterie: Nabíjecí Li-ion 3.7 V/1800 mAh
(6.7 Wh), plně nabitá

Příloha 3.5 1077 Dokovací stanice (volitelné příslušenství)

Příloha 3.5.1 PC rozhraní

Typ rozhraní: USB 2.0, Full-speed
USB napájení: Odebírá < 100 mA proudu z USB

rozhraní

Příloha 3.5.2 Rozhraní tiskárny/modemu

Typ rozhraní: RS232
Typ konektoru: 6-ti pólový Mini Din
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Příloha 3.5.3 DC napájení

Vstupní napětí: 5 V DC ± 5%
Max. odběr
(AccuScreen v parkovací stanici): 5 VA (5V, 1,0 A)
Max. odběr
(AccuScreen není v
parkovací stanici): 0,25 VA (5V, 50 mA)

Příloha 3.5.4 Napájecí adaptér

Typ: Wall-mount
Vstupní napětí/rozsah: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V DC
Výstupní proud: Min. 1,0 A
Hlavní typy konektorů: US, UK, Evropa a Austrálie

Příloha 3.6 OAE sonda

TEOAE

Typ: EP-TE od PATH Medical Gmbh

DPOAE

Typ: EP-DP od PATH Medical Gmbh

Příloha 3.6.1 Kabel sondy

Ohebný, stíněný kabel, přibližná délka: 120 cm

Příloha 3.6.2 Rozměry

Tělo sondy: 20 mm Ø x 23 x 11 mm
Koncovka sondy: 3.3 mm Ø x 10 mm
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Příloha 3.6.3 Hmotnost

Sonda včetně koncovky: Přibližně 4,5 g

Příloha 3.6.4 Ušní koncovky

Standardní (cylindrické): 4 velikosti (3,7 - 5 mm)
Koncovka typu Tree: 1 velikost (4 - 7 mm)
Pěnová koncovka: 1 velikost (13 mm)

Příloha 3.7 ABR elektrodový kabel

Typ: AECS-01 od PATH Medical Gmbh

Ohebný, stíněný kabel, přibližná
délka: 140 cm

Příloha 3.8 ABR kabel ušní krytky (volitelné)

Typ: BAST-01 od PATH Medical Gmbh

Ohebný, stíněný kabel, přibližná
délka: 145 cm

Příloha 3.9 Třída přístroje

IIa (podle směrnice 93/42/EEC Příloha IX)

Příloha 3.10 Poznámky o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

 AccuScreen je elektro-medicínské zařízení a je proto subjektem
speciálních bezpečnostních opatření. Z těchto důvodů by měl být
striktně dodržovány instrukce obsažené v tomto uživatelském
návodu.

 Přenosné vysokofrekvenční komunikační zařízení, jako jsou
například mobilní telefony, můžou nežádoucím účinkem
interferovat s AccuScreenem.
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