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1 Mô tả thiết bị

1

Mô tả thiết bị

MADSEN Astera² là loại thính lực kế được kiểm soát thông qua máy chủ (PC), dùng để kiểm tra thính lực của người. Thính
lực kế được vận hành từ phần mềm PC mô-đun đo thính lực OTOsuite.
Với MADSEN Astera², bạn có thể thực hiện tất cả các phép đo thính lực tiêu chuẩn, các phép đo thính lực âm thanh và giọng
nói và các xét nghiệm đặc biệt.
Bạn có thể vận hành MADSEN Astera² từ bàn phím/con chuột của máy chủ, hoặc từ Bảng Điều khiển Thính lực kế (ACP) của
MADSEN Astera² bằng mô-đun phần mềm đo thính lực OTOsuite với vai trò là màn hình hiển thị.
Từ mô-đun phần mềm đo thính lực OTOsuite tương thích với NOAH, bạn có thể theo dõi kết quả xét nghiệm, tạo các xét
nghiệm của người sử dụng, lưu trữ và trích xuất dữ liệu và in báo cáo.
Cường độ và tần suất xét nghiệm cũng như các thông số cài đặt xét nghiệm hiện hành và các thông tin khác được thể hiện
trên màn hình máy chủ.

2

Mục đích sử dụng
MADSEN Astera² và Mô-đun đo thính lực
Đối tượng sử dụng: Các bác sĩ đo thính lực, bác sĩ tai mũi họng và các nhân viên y tế khác, dùng để
đo thính lực cho bệnh nhân.
Mục đích sử dụng: xét nghiệm thính lực dùng cho mục đích chẩn đoán và lâm sàng.

Bảng Điều khiển Thính lực kế (ACP) của MADSEN Astera²
ACP được sử dụng như là một giao diện người dùng bổ sung kết nối với MADSEN Astera².

2.1

Các quy ước về chú thích
Cách sử dụng Cảnh báo, Thận trọng và Lưu ý
Để bạn dễ dàng nhận biết các thông tin liên quan đến việc sử dụng thiết bị hoặc phần mềm an toàn và đúng cách, sách
hướng dẫn này sử dụng các mô tả cảnh báo như sau:

Cảnh báo • Thể hiện rằng có nguy cơ gây tử vong hoặc gây tổn thương nghiêm trọng cho người sử dụng hoặc bệnh nhân

Thận trọng • Thể hiện rằng có nguy cơ gây tổn thương cho người sử dụng hoặc bệnh nhân hoặc nguy cơ gây tổn thất dữ
liệu hoặc thiết bị.

Lưu ý • Thể hiện rằng bạn cần chú { đặc biệt.
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3 Tháo dỡ

Để có được bản in miễn phí của tài liệu dành cho người sử dụng, hãy liên hệ Otometrics (www.otometrics.com).

3

4

Tháo dỡ
1.

Tháo dỡ thiết bị một cách cẩn thận.
Khi tháo dỡ thiết bị và các phụ kiện, bạn nên giữ lại bao bì đóng gói như khi nhận hàng. Nếu bạn muốn gửi thiết bị để
bảo dưỡng, bao bì đóng gói ban đầu sẽ giúp bảo vệ thiết bị tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển,…

2.

Kiểm tra thiết bị bằng mắt thường để phát hiện hư hỏng nếu có.
Nếu có hư hỏng, không được sử dụng thiết bị. Hãy liên hệ với nhà phân phối tại địa phương để được hỗ trợ.

3.

Đối chiếu với danh sách đóng gói để đảm bảo rằng bạn đã nhận đủ tất cả các bộ phận và phụ kiện cần thiết. Nếu sản
phẩm bạn nhận được không có đủ các bộ phận và phụ kiện, hãy liên hệ với nhà phân phối tại địa phương.

4.

Kiểm tra báo cáo thử nghiệm (Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn), đảm bảo rằng các bộ cảm biến (tai nghe và bộ phát sóng
âm qua xương) đúng chuẩn và các thiết bị này tuân thủ tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo yêu cầu.

Cài đặt
Cài đặt OTOsuite trên PC trước khi bạn kết nối với MADSEN Astera² từ PC.
Để biết hướng dẫn cài đặt OTOsuite, xem hướng dẫn cài đặt OTOsuite trong phương pháp cài đặt OTOsuite. Để
treo MADSEN Astera² trên tường hoặc dưới bàn, Xem Hướng dẫn Tham khảo MADSEN Astera².

Thận trọng • Để kết nối MADSEN Astera² với PC, sử dụng dây cáp USB được cung cấp. Độ dài dây cáp
không quá 3 m (xấp xỉ 10 foot).

MADSEN Astera² đã được lắp đặt hoàn chỉnh khi giao hàng, và bạn chỉ cần kết nối với dây cáp.

Tháo nắp cáp
1.

Để tháo nắp cáp từ MADSEN Astera², ấn mở hai nút ở hai bên của
nắp cáp, kéo nắp theo hướng lên trên và nâng nắp ra khỏi MADSEN
Astera².
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2.

Nâng nắp cáp.

Kết nối các phụ kiện
Xem Kết nối các phụ kiện với MADSEN Astera² ► 9.

Kết nối ACP
Nếu bạn đang sử dụng ACP:
Xem Kết nối ACP với MADSEN Astera² ► 7 và Kết nối ACP với máy chủ ► 8.

Cắm chặt dây cáp với MADSEN Astera²
1. Cắm chặt dây cáp với mặt sau của MADSEN Astera² bằng đai cao su
được cung cấp.

Đóng nắp cáp
1. Đóng nắp cáp bằng cách gài phần vỏ màu xanh của nắp cáp vào các
rãnh của MADSEN Astera² và xoay nắp vào vị trí cho đến khi bạn nghe
tiếng tách.

Kết nối MADSEN Astera² với OTOsuite
•

6

Chạy Thuật sĩ Cấu hình OTOsuite (OTOsuite Configuration Wizard) để kết nối và cài đặt thông tin với MADSEN Astera²:
chọn
Tools (Công cụ)> Configuration Wizard (Thuật sĩ Cấu hình)
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4.1

Kết nối ACP với MADSEN Astera²
Thận trọng • Cài đặt OTOsuite trên máy chủ trước khi bạn kết nối với MADSEN Astera² từ máy chủ.

1.

Tháo nắp cáp ra khỏi
MADSEN Astera².

2.

Kết nối ACP với bảng kết nối
MADSEN Astera².

Các cổng kết nối nằm ở mặt
sau của ACP trong nhóm
"From Main Unit".
Tất cả 4 dây cáp dùng để kết nối ACP với MADSEN Astera² được buộc với nhau trong một bó và được mã hóa bằng màu sắc
để thuận tiện cho việc kết nối.

Thận trọng • Cần đảm bảo rằng mỗi giắc cắm, như được mô tả trên mỗi đầu cuối của dây cáp, được kết nối với các
ổ cắm riêng trên ACP và MADSEN Astera².

Loa màn hình điều khiển
•

Kết nối dây cáp màu vàng trong bó dây cáp từ ổ cắm Operator desktop microphone
(Micro để bàn dành cho người vận hành) ở mặt sau của MADSEN Astera² với ổ cắm
Operator desktop microphone (Micro để bàn dành cho người vận hành) trong ACP.

Bộ tai nghe kiểm âm dành cho người vận hành và micro boom
•

Nối dây cáp màu xanh trong bó dây cáp từ ổ cắm Operator monitor headset - headphones (Bộ tai nghe-Tai nghe kiểm âm dành cho người vận hành) ở bảng phía sau của
MADSEN Astera² với ổ cắm Operator monitor headset – headphones (Bộ tai nghe-Tai
nghe kiểm âm dành cho người vận hành) trong ACP.

•

Nối dây cáp màu hồng trong bó dây cáp từ ổ cắm Operator monitor headset - boom
microphone (Bộ tai nghe-micro boom kiểm âm dành cho người vận hành) ở bảng phía
sau của MADSEN Astera² với ổ cắm Operator monitor headset - boom microphone
(Bộ tai nghe-micro boom kiểm âm dành cho người vận hành) trong ACP.

Loa nói, gắn cố định với ACP
•

Nối dây cáp màu xám trong bó dây cáp từ ổ cắm Operator monitor speaker (Loa nói
kiểm âm dành cho người vận hành) ở bảng phía sau của MADSEN Astera² với ổ cắm
Operator monitor speaker (Loa nói kiểm âm dành cho người vận hành) trong ACP.

3.

Khi bạn đã kết nối các phụ kiện, kéo nắp cáp trượt trên MADSEN Astera² và ấn vào vị trí.
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4.2

Kết nối ACP với máy chủ
PC cung cấp nguồn điện cho ACP thông qua kết nối USB.

Thận trọng • Cài đặt OTOsuite trên máy chủ trước khi kết nối ACP với máy chủ.

Thận trọng • Để kết nối ACP với máy chủ (CP), sử dụng dây cáp USB được cung cấp. Độ dài của dây cáp
không quá 3 m (xấp xỉ 10 foot).

Thận trọng • Không kết nối ACP với PC bằng cách sử dụng một bộ chia cổng (bộ chia cổng USB không có nguồn điện
ngoài). Thiết bị này không thể cung cấp đủ điện cho ACP. Đèn LED trên ACP sẽ sáng để biểu thị rằng đang có lỗi xảy
ra. Nên sử dụng bộ chia cổng USB kèm hỗ trợ nguồn điện ngoài.

Chỉ áp dụng các điều sau đây khi sử dụng nguồn điện chuyên dụng, nguồn điện ngoài, Delta Electronics Inc.,
loại MDS-090AAS24:
Việc cài đặt phải được thực hiện theo điều 16 của Hệ thống Điện dùng trong Y tế được quy định trong IEC
60601-1 (lần thứ 3), AAMI ES60601-1 và CSA C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA. Các điều khoản bổ sung về
mức độ đảm bảo của hệ thống điện y tế.
Quy tắc chung của thiết bị điện được sử dụng gần với khách hàng là:
•

Thiết bị được kết nối phải tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 3).

Chỉ áp dụng các điều sau đây khi được sử dụng với nguồn điện chuyên dụng, Nguồn điện XP, loại
PCM80PS24:
Việc cài đặt phải được thực hiện theo IEC 60601-1-1, UL 60601-1 và CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90. Các điều
khoản bổ sung về mức độ đảm bảo của hệ thống điện y tế.
Quy tắc chung của thiết bị điện được sử dụng gần với khách hàng là:
•

Thiết bị được kết nối phải tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 2) và/hoặc IEC 60601-1-1.

Bất kz máy chủ nào được kết nối với ACP đều phải đáp ứng các yêu cầu của UL/IEC 60950, "Độ an toàn
của các thiết bị công nghệ thông tin, bao gồm các thiết bị kinh doanh điện".
Chỉ được sử dụng dây cáp đã được cung cấp để kết nối.
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Kết nối trực tiếp với PC bằng cách sử dụng dây cáp USB đơn cổng

Thận trọng • Cần đảm bảo rằng tổng độ dài của dây cáp USB được sử dụng để kết nối ACP với PC không quá 3 m
(10 foot).

1.

Mở chân của ACP.

2.

Đặt ACP trước màn hình máy chủ (PC).

3.

Cắm một đầu của dây cáp USB vào ổ cắm USB nằm ở mặt sau ACP và cắm đầu còn lại của dây cáp vào ổ
cắm USB trên PC.

Kết nối PC bằng cách sử dụng bộ chia cổng USB có hỗ trợ nguồn điện ngoài
Thận trọng • Nếu PC, bộ chia cổng USB có hỗ trợ nguồn điện ngoài và ACP được kết nối, hãy chắc chắn rằng bạn đã
bật nguồn điện của bộ chia cổng trước khi hoặc ngay khi bạn bật máy chủ. Điều này để đảm bảo rằng việc kết nối
USB giữa PC và bộ chia cổng được thiết lập đúng. Việc kết nối này được thiết lập khi PC được bật lên.

Thận trọng • Nếu bạn đang sử dụng một bộ chia cổng có nguồn điện ngoài, không có dây cáp USB nào được phép dài
quá 3 m (10 foot).

Bật nguồn dây với bộ chia cổng USB có nguồn điện ngoài

4.3

1.

Kết nối bộ chia cổng USB có nguồn điện ngoài với các ổ cắm chính và bật lên.

2.

Cắm trực tiếp dây cáp USB đơn từ bộ chia cổng USB có nguồn điện ngoài vào ổ cắm USB trên PC.

3.

Nối dây cáp USB từ bộ chia cổng USB có nguồn điện ngoài với ổ cắm USB nằm ở trên mặt sau của ACP.

Kết nối các phụ kiện với MADSEN Astera²
Thận trọng • Cài đặt OTOsuite trên PC trước khi bạn kết nối với MADSEN Astera² từ PC.

Chỉ áp dụng các điều sau đây khi được sử dụng với nguồn điện chuyên dụng, Nguồn điện XP, loại
PCM80PS24:
Việc cài đặt phải được thực hiện theo IEC 60601-1-1, UL 60601-1 và CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90. Các điều
khoản bổ sung về mức độ đảm bảo của hệ thống điện y tế.
Quy tắc chung của thiết bị điện được sử dụng gần với khách hàng là:
•

Thiết bị được kết nối phải tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 2) và/hoặc IEC 60601-1-1.
Ngoại trừ đối với PC, và các thiết bị được kết nối với các ổ cắm đầu vào (line in) đầu ra (line out) của
MADSEN Astera².

Otometrics - MADSEN Astera²
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Chỉ áp dụng các điều sau đây khi được sử dụng với nguồn điện chuyên dụng, Nguồn điện ngoài, Delta
Electronics Inc., loại MDS-090AAS24:
Việc cài đặt phải được thực hiện theo Hệ thống Điện Y tế khoản 16 trong IEC 60601-1 (lần thứ 3), AAMI
ES60601-1 và CSA C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA. Các điều khoản bổ sung về mức độ đảm bảo của hệ
thống điện y tế.
Quy tắc chung của thiết bị điện được sử dụng gần với khách hàng là:
•

Thiết bị được kết nối phải tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 3).
Ngoại trừ đối với PC, và các thiết bị được kết nối với các ổ cắm đầu vào (line in) và đầu ra (line out) của
MADSEN Astera².

Xem thêm Các lưu { cảnh báo cổng kết nối ► 40 và Các lưu { cảnh báo chung ► 40.
Để biết mô tả chi tiết của bảng kết nối, xem Hướng dẫn Tham khảo MADSEN Astera².

Bảng kết nối - MADSEN Astera²
Các cổng kết nối nằm ở mặt sau của MADSEN Astera².
Tất cả 4 dây cáp dùng để kết nối phụ kiện được buộc chung trong một bó và được mã hóa bằng màu sắc để thuận tiện cho
việc kết nối:
•

Màu vàng: Loa nói kiểm âm dành cho người vận hành

•

Màu xanh: Tai nghe kiểm âm dành cho người vận hành, tai nghe

•

Màu hồng: Tai nghe kiểm âm dành cho người vận hành, micro boom

•

Màu xám: Loa nói kiểm âm dành cho người vận hành

A. Bộ loa trả lời của bệnh nhân
B. Tai nghe đút trong
C. Tai nghe – dẫn truyền qua không khí
D. Tai nghe tần số cao – dẫn truyền qua không khí
E. Thiết bị tạo sóng âm qua xương
F. Bộ tai nghe kiểm âm cho người vận hành – tai nghe
G. Bộ tai nghe kiểm âm cho người vận hành – micro boom
H. Loa nói kiểm âm cho người vận hành

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

Micro để bàn cho người vận hành
Micro trả lời
Bộ tai nghe kiểm âm của trợ lý
Các loa trường âm (nguồn điện đầu ra)
Nguồn điện ngoài
Kết nối PC/USB
Nguồn vào
Các loa trường âm (âm phát đầu ra)

Lưu ý • Màu xanh tương ứng với bên trái và màu đỏ tương ứng với bên phải.

Cảnh báo • Chỉ sử dụng nguồn điện do Otometrics cung cấp.

10
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5 Cung cấp điện cho thiết bị

Thận trọng • Khi bạn kết nối thiết bị điện khác với MADSEN Astera², hãy ghi nhớ rằng thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn
an toàn giống MADSEN Astera² có thể làm giảm mức độ an toàn chung của hệ thống.

Bảng kết nối - ACP

A. Kết nối PC/USB

•

Dây cáp USB

B. Các cổng kết nối từ MADSEN Astera²

•

Loa nói kèm theo ACP

•

Bộ tai nghe kiểm âm dành cho người vận hành cùng với micro boom

•

Micro để bàn dành cho người vận hành

•

Micro để bàn cho người vận hành

•

Bộ tai nghe kiểm âm dành cho người vận hành cùng với micro boom

C. Kết nối với các phụ kiện

5

Cung cấp điện cho thiết bị
Cung cấp nguồn điện cho MADSEN Astera² thông qua nguồn điện ngoài kết nối trực tiếp với ổ cắm điện chính.

Bật MADSEN Astera²
Chỉ sử dụng nguồn điện chuyên dụng được ghi ở Tiêu chuẩn Kỹ thuật trong Sách Hướng dẫn Tham khảo
MADSEN Astera².

1.

Kết nối ổ cắm của nguồn điện ngoài trực tiếp với một cổng chính AC có hệ thống tiếp đất an toàn 3
dây.

2.

Bật nguồn điện chính.

3.

Các đèn báo chỉ thị Bật/Tắt trên MADSEN Astera² chuyển màu xanh.
Ấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở mặt trước của MADSEN Astera².

Otometrics - MADSEN Astera²
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6 Connecting MADSEN Astera² to OTOsuite

Tắt MADSEN Astera²
1. Để tắt MADSEN Astera², ngắt kết nối nguồn diện từ ổ điện chính.

6

Kết nối MADSEN Astera² với OTOsuite
Khi sử dụng MADSEN Astera² lần đầu, chạy Configuration Wizard để thiết lập kết nối giữa MADSEN Astera² và OTOsuite.
Sau khi bạn đã thiết lập cấu hình cho OTOsuite lần đầu tiên, nếu MADSEN Astera² được bật lên khi bạn mở Bảng Điều
khiển trong OTOsuite, lúc đó MADSEN Astera² sẽ tự động kết nối với OTOsuite. Nếu không, bạn có thể kết nối MADSEN
Astera² như sau:

7

1.

Bật thiết bị.

2.

Chạy OTOsuite.

3.

Trong thanh công cụ OTOsuite, ấn chọn Control Panel (Bảng Điều khiển).

4.

Trên Bảng Điều khiển, chọn Connect (Kết nối).

Các phím điều khiển trên màn hình
Các phím điều khiển xét nghiệm cung cấp phương tiện vận hành thính lực kế nếu bạn sử dụng con chuột và các tùy chọn
trên màn hình để tiến hành các phép kiểm tra.
•

Để kích hoạt chế độ kiểm soát xét nghiệm, chọn Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls >
Show > On.

Cấu hình im lặng (Silence mode)
Cấu hình im lặng cho phép bạn kiểm soát các mức độ âm thanh và thể hiện bằng cách di con trỏ chuột trên các phím
điều khiển tương ứng trên màn hình. Điều này đặc biệt hữu dụng khi người vận hành thính lực kế và người được kiểm
tra ở trong cùng một phòng.
•

Để kích hoạt cấu hình im lặng, chọn Tools > Options > Audiometry > General > On-screen controls > Silence Mode >
On.
Để thay đổi cường độ và âm tần trên một lần nhấp mỗi lần, dùng con lăn của chuột.

12
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8

Các phím điều khiển trên bàn phím của PC
Bạn có thể mở một tệp PDF riêng để xem các phím tắt trên bàn phím.
Sau khi cài đặt OTOsuite, bạn có thể xem sách hướng dẫn OTOsuite và các tài
liệu liên quan trên PC của bạn. Trong cửa sổ Start, bật OTOsuite Manuals, có
chứa bài tổng quan với các đường dẫn đến tất cả sách hướng dẫn.

Lưu ý • Vị trí thực tế của các phím có thể thay đổi tùy thuộc vào loại
bàn phím.

9

Các biểu tượng thanh công cụ trong Mô-đun đo thính
lực
Các biểu tượng có trong thanh công cụ tùy thuộc vào chức năng xét nghiệm mà bạn đã lựa chọn..

Các biểu tượng đo thính lực
Đo thính lực âm thanh

Đo thính lực giọng nói

Mục

Combined Audiogram
(Thính lực đồ kết hợp)

Biểu tượng

Mô tả
Ấn chọn nút công tắc giữa hai lần soi tai trong một thính lực đồ duy
nhất (thính lực đồ kết hợp) hoặc cả thính lực đồ tai trái và tai phải trên
màn hình của bạn.

Màn hình kết hợp
•

Ấn chọn xem cả hai tai trong một thính lực đồ duy nhất.

Màn hình tách riêng
•

Ấn chọn xem các thính lực đồ riêng cho từng tai.

Mặt nạ hỗ trợ

Bật hoặc tắt Mặt nạ Hỗ trợ.

(Masking Assistant)

Masking Assistant khiến cho ngưỡng không che phát sáng nhiều lần nếu
cần phải che mặt nạ.

Otometrics - MADSEN Astera²
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9 Các biểu tượng thanh công cụ trong mô-đun đo thính lực

Mục

Tần số tiêu
chuẩn/Tất cả các
tần số/Các tần số
cao

Biểu tượng

Mô tả
Đồ thị thể hiện tần số 20.000 Hz. MADSEN Astera² thể hiện kích thích
lên đến 12.500 Hz.
•

Ấn chọn giữa màn hình:

Tần số tiêu chuẩn
Thể hiện thính lực đồ với tần số từ 125 đến 8000 Hz.

Tất cả các tần số
Thể hiện thính lực đồ với tần số từ 125 đến 20.000 Hz.

Các tần số cao
Thể hiện thính lực đồ với tần số từ 8000 đến 20.000 Hz.

Thính lực đồ mới

Chọn thính lực đồ mới. Bạn có thể lưu hoặc xóa dữ liệu hiện tại.

Độ phân giải tần số

Các tùy chọn độ phân giải tần số gồm 1/6, 1/12, 1/24 và 1/48 octave
và 1 Hz. Lựa chọn các tần số kích thích âm thanh khác nhau từ thanh
công cụ hoặc từ Tools > Options > Audiometry > General.
Bạn có thể lưu trữ tới 24 điểm trong mỗi đường cong thính lực. Bạn
sẽ nhận được thông báo nếu bạn cố gắng lưu trữ quá số lượng điểm
tối đa.

Theo dõi

Bật hoặc tắt loa nói kiểm âm dùng trong theo dõi kích thích đối với bệnh
nhân từ kênh Stimulus (Kích thích) hoặc Masking (Che phủ).

Màn hình/Tai nghe
Micro

Ấn công tắc chọn các loại micro

Cho phép nói chuyện
với trợ lý

Ấn bật hoặc tắt nói chuyện với một bên khác (thường là người kiểm tra
thứ hai) trong buồng làm việc.

Trò chuyện (Talk
Forward)

Cho phép nói chuyện với bệnh nhân trong buồng âm thanh. Điều này sẽ
hiển thị trong hộp thoại Talk Forward, nơi bạn có thể kiểm soát độ nhạy
của micro trò chuyện và mức độ âm thanh (tính theo dB HL) với bệnh
nhân.

Chọn hướng

Ấn chọn hướng của tai bệnh nhân như được thể hiện trên màn hình
đồ thị hoặc bảng.

Chọn nút công tắc giữa micro tai nghe của người vận hành và micro màn
hình được sử dụng để kết nối với bệnh nhân và/hoặc trợ lý. Biểu tượng
được hiển thị là chức năng hiện tại đang được kích hoạt.

Bạn cũng có thể lựa chọn vị trí kiểm soát kích thích.

Sunshine Panel

14

Khi bạn kích hoạt biểu tượng Bảng Điều khiển trên thanh công cụ, bạn
có thể lựa chọn giữa việc sử dụng Bảng Điều khiển Cổ điển (Classic
Control Panel) và Bảng Sunshine (Sunshine Panel).

Otometrics - MADSEN Astera²
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Bảng Sunshine
Ấn chọn biểu tượng Control Panel (Bảng điều khiển) trên thanh công cụ và kích hoạt Bảng Điều khiển.
Ấn chọn biểu tượng Sunshine Panel (Bảng Sunshine) trên thanh công cụ để chọn hoặc bỏ chọn Sunshine Panel
khi kiểm tra Tone (Âm thanh) hoặc Speech (Giọng nói).
Kiểm tra âm thanh

Kiểm tra giọng nói
Dùng Bảng Sunshine để chọn nhanh các thông số cài đặt chính cho lần đo.
Trong Bảng Sunshine, bạn có thể chọn nhanh kiểm tra tai, thiết bị thu
phát âm, mặt nạ và loại phép đo.
Bạn có thể kiểm soát mức độ kiểm âm, kích hoạt hộp thoại Talk Forward
(Trò chuyện), và chọn Test Selector (Lựa chọn phép đo) để chọn nhanh
phép đo liên quan.
Các lựa chọn của bạn được thể hiện trong thanh Stimulus và dưới dạng
các biểu tượng trong thính lực đồ.

Xem thêm
•

Tiến hành đo thính lực âm thanh ► 19

•

Tiến hành đo thính lực giọng nói ► 20.

Tùy chỉnh Bảng Sunshine
Bạn có thể tùy chỉnh Bảng Sunshine để hiển thị một hoặc một vài nút cho một số chức năng. Ví dụ bạn có thể hiển thị một
hoặc nhiều nút lựa chọn đường cong trên bảng.
Khi menu chuột phải bao gồm lựa chọn các nút Add/Remove (Thêm/Xóa), bạn có thể tùy chỉnh thông số cài đặt.
1.

Bật/tắt (các) nút bạn muốn hiển thị.

2.

Ấn chọn tắt lựa chọn Use Single Button (Dùng nút đơn). Các nút được bật ngay lập tức sẽ được hiển thị trên bảng.

Sử dụng bảng Sunshine
•

Ấn chọn các nút để tùy chọn
hoặc

•

Ấn chuột phải trên nút để lựa chọn tổ hợp các chức năng.

Otometrics - MADSEN Astera²

15

10 Bảng Sunshine

Chức năng

Biểu tượng

Lựa chọn tai kích thích

Ấn chọn tai được kiểm tra:

Chọn thiết bị thu phát
âm thanh

Lựa chọn kích thích

16

•

Tai phải

•

Cả hai tai

•

Tai trái

Ấn chọn chức năng thu phát âm được sử dụng cho tai được kiểm tra:

Chọn thiết bị thu
phát âm thanh cho
tai được che

Lựa chọn mặt nạ

Mô tả

•

Cắm vào (Tai nghe)

•

Điện thoại (tai nghe tiêu chuẩn)

•

Tần số cao (tai nghe)

•

Xương (bộ phận tạo sóng)

•

SF Không hỗ trợ (loa nói trường âm thanh, không hỗ trợ)

•

SF Hỗ trợ 1 và SF Hỗ trợ 2 (loa nói trường âm thanh, hỗ trợ 1 và 2

•

Multispeaker

Ấn chọn chức năng thu phát âm thanh được sử dụng cho tai được che:

Mặt nạ

•

Cắm vào (Tai nghe)

•

Điện thoại (tai nghe tiêu chuẩn)

•

Tần số cao (tai nghe)

•

Xương (bộ phận tạo sóng)

•

SF Không hỗ trợ (loa nói trường âm thanh, không hỗ trợ)

•

SF Hỗ trợ 1 và SF Hỗ trợ 2 (loa nói trường âm thanh, hỗ trợ 1 và 2

Ấn chọn bật hoặc tắt mặt nạ che tai.
Ấn chọn loại kích thích.
•

Giọng nói (Kiểm tra âm thanh)

•

Warble (Kiểm tra âm thanh)

•

Tiếng ồn FRESH (Kiểm tra âm thanh)

•

Kích thích được ghi âm sẵn (Giọng nói)

•

Micro thể hiện kích thích giọng nói thật (Giọng nói)

Otometrics - MADSEN Astera²
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Chức năng

Biểu tượng

Lựa chọn đường cong

Mô tả
Ấn chọn loại đường cong:
•

THR (Ngưỡng âm) (Âm thanh)

•

MCL (Mức độ âm dễ chịu nhất)

•

UCL (Mức độ âm khó chịu)

•

SDT (Ngưỡng phát hiện giọng nói) (Giọng nói)

•

SRT (Ngưỡng nhận biết giọng nói) (Giọng nói)

•

WRS/SRS (Điểm nhận biết từ/Điểm nhận biết câu) (Giọng nói)

Trả lời (Talk Forward)

Hộp thoại Talk Forward được mô tả trong Sách Hướng dẫn Tham khảo
MADSEN Astera².

Theo dõi/Mức độ

•

Theo dõi
Ấn để kích hoạt màn hình theo dõi kênh kích thích.

•

Mức độ
Điều chỉnh con trượt để cài đặt mức độ theo dõi mong muốn đối với các
kênh thính lực kế tương ứng.

Test Selector

Hộp thoại Test Selector được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng OTOsuite.

(Lựa chọn phép đo)

11

Đặt đúng thiết bị thu phát âm thanh
Tai nghe (Headphones)
1.

Nới lỏng dải trùm đầu của tai nghe và đặt đồng thời cả hai bên trái và phải của tai nghe.

Lưu ý • Nếu đặt tai nghe không đúng cách sẽ dẫn đến nguy cơ khiến cho ống tai bị tổn thương, dẫn đến tăng ngưỡng
âm.

2.

Điều chỉnh phần giữa của tai nghe vào ống tai của bệnh nhân và nhẹ nhàng đặt tai nghe lên hai tai.

3.

Siết chặt dải trùm đầu của tai nghe đồng thời giữ nguyên vị trí của tai nghe bằng hai ngón tay cái.

4.

Kiểm tra vị trí của tai nghe để đảm bảo mức độ và vị trí đúng của tai nghe.

Tai nghe trong (Insert earphones)
Trẻ nhỏ dễ dàng chấp nhận việc đặt tai nghe trong (insert earphones) hơn so với tai nghe ngoài (headphones).
1.

Chọn nút tai bọt biển lớn nhất vừa với tai của bệnh nhân.
Nếu đầu nút tai quá nhỏ, âm thanh sẽ bị lọt ra ngoài và cường độ dB sẽ không còn chính xác ở mức độ trống tai.
Tai nghe trong có mức độ chênh lệch âm giữa hai tai lớn hơn, đặc biệt ở các tần số thấp; điều này giúp làm giảm nhu
cầu đeo tấm che tai.

Otometrics - MADSEN Astera²

17

11 Đặt đúng thiết bị thu phát âm thanh

2.

Tốt nhất nên kẹp các thiết bị thu phát âm thanh của tai nghe trong ở phía sau lưng trẻ hoặc ở mặt sau của quần
áo và sau đó đặt đầu mút vào trong hai tai của trẻ.

Thiết bị phát sóng âm qua xương

Lưu ý • Với các ngưỡng dẫn truyền qua xương không che phủ, bạn có thể lưu trữ dữ liệu của hai tai:

Lưu ý • Nếu có sự khác nhau ở mức 10 dB hoặc lớn hơn giữa ngưỡng dẫn truyền qua xương và ngưỡng dẫn truyền
qua không khí của cùng một tai, lúc đó cần phải đeo tấm che tai. Tấm che tai (Masking Assistant) có thể hỗ trợ bạn
trong việc xác định ngưỡng âm thanh nào cần phải che phủ.

Lưu ý • Nếu SRT của tai được kiểm tra và SRT hoặc PTA của tai không được kiểm tra khác nhau từ 45 dB trở lên, cần
phải đeo tấm che tai.
Nếu SRT của tai được kiểm tra và PTA dẫn truyền qua xương của tai không được kiểm tra khác nhau từ 45 dB trở lên,
cần phải đeo ấm che tai.

Bố trí xương chũm
1.

Vén tóc để tránh che khuất phần xương chũm và đặt phần mặt phẳng của thiết bị tạo sóng âm qua xương chắc chắn
trên phần nhiều xương nhất của xương chũm đồng thời không được để bất kz phần nào của thiết bị thu phát âm
thanh chạm vào tai ngoài.

2.

Đảm bảo rằng thiết bị tạo sóng âm qua xương nằm chắc chắn trên xương chũm nhưng bệnh nhân vẫn thoải mái.

3.

Nếu bạn định thực hiện che tai khi dùng tai nghe trong, đặt đầu còn lại dải trùm đầu của thiết bị tạo sóng âm qua
xương trên thái dương của bệnh nhân ở phía bên kia đầu sao cho dải trùm đầu của tai nghe và thiết bị tạo sóng âm
qua xương vừa với đầu của bệnh nhân.

Bố trí xương trán
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1.

Để bố trí xương trán, đặt phần tròn phẳng của thiết bị phát sóng qua xương chắc chắn ở giữa trán cách khoảng 1 inch
(1,5 cm) dưới đường chân tóc.

2.

Chắc chắn rằng thiết bị phát sóng qua xương được gắn chặt trên trán nhưng bệnh nhân vẫn cảm thấy thoải mái.
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Thực hiện đo thính lực âm thanh
Bảng Sunshine
A. Chọn tai
B. Thiết bị thu phát âm kích thích
C. Tấm che tai, thiết bị thu phát âm
D.
E.
F.
G.
H.

thanh và nút Tắt/Bật
Loại kích thích
Loại xét nghiệm
Hộp thoại Talk Forward
Màn hình/Mức độ
Bộ chọn xét nghiệm

Bảng điều khiển cổ điển
A. Bảng điều khiển
B. Bảng tùy chọn phép đo
C. Bảng Màn hình/Mức độ

Bất cứ lúc nào các nút của phép đo và các chức năng khác được sử dụng, bạn có thể dùng các phím tương ứng trên bàn
phím hoặc các phím kiểm soát trên màn hình nằm ở phía trên màn hình hoặc trong Bảng Điều khiển nằm ở phía bên trái.
Để biết các ví dụ chi tiết của phép đo bằng thính lực kế, xem Hướng dẫn Tham khảo MADSEN Astera².
1.

Chọn màn hình Tone (Âm thanh) trong mô-đun đo thính lực OTOsuite.

2.

Chuẩn bị cho bệnh nhân. Nếu bạn muốn hướng dẫn bệnh nhân sau khi đã đặt thiết bị thu phát âm thanh lên đầu của
bệnh nhân, bạn có thể sử dụng nút Talk Forward (Trò chuyện). Bạn có thể trò chuyện với bệnh nhân để điều chỉnh
mức độ thông tin với bệnh nhân khi Talk Forward được kích hoạt.

3.

Trong Bảng điều khiển, chọn điều kiện đo thính lực cho tai, thiết bị thu phát âm thanh, không che/che, và loại phép đo.

4.

Chọn tần số đo bằng các nút mũi tên Phải/Trái (hoặc trên bàn phím).

5.

Chọn mức độ kích thích bằng các nút mũi tên Lên/Xuống (hoặc trên bàn phím).

6.

Hiển thị kích thích âm thanh bằng nút Present hoặc phím cách trên bàn phím.

Otometrics - MADSEN Astera²
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7.

Dùng nút Store (phím S trên bàn phím) để lưu trữ điểm dữ liệu và tiếp tục tần số tiếp theo.

8.

Lặp lại các bước từ 4 đến 7 cho đến khi hoàn thành các phép đo mà bạn cần. Nếu cần, bạn đã kiểm tra:

9.

–

Cả hai tai

–

Dẫn truyền qua không khí

–

Dẫn truyền qua xương

–

Tấm che tai (Nút Mask hoặc phím M trên bàn phím)

–

Ngưỡng thính lực đồ, MCL và UCL

Lưu thính lực đồ.

Thận trọng • Nếu bạn dùng tiếng ồn trắng thay vì tiếng ồn có dải hẹp như khuyến cáo trong mặt nạ thuần âm, xem
MADSEN Astera² ► 25
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Thực hiện đo thính lực giọng nói
Bảng Sunshine
A. Chọn tai
B. Thiết bị thu phát âm kích thích
C. Tấm che tai, thiết bị thu phát âm
thanh và nút Tắt/Bật
D. Loại kích thích
E. Loại xét nghiệm
F. Hộp thoại Talk Forward
G. Màn hình/Mức độ
H. Bộ chọn xét nghiệm
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Bảng điều khiển cổ điển
A. Bảng điều khiển
B. Bảng tùy chọn phép đo
C. Bảng theo dõi/mức độ

Bất cứ lúc nào các nút của phép đo và các chức năng khác được sử dụng, bạn đều có thể dùng các phím tương ứng trên bàn
phím hoặc trên các phím kiểm soát trên màn hình nằm ở phía trên màn hình hoặc trong Bảng Điều khiển nằm ở phía bên
trái.
Để biết các ví dụ chi tiết khi đo bằng thính lực kế, xem Hướng dẫn Tham khảo MADSEN Astera².
1.

Chọn màn hình Speech trong Mô-đun Đo thính lực OTOsuite.

2.

Nếu cần, ấn chọn biểu tượng Scoring and Playing để cài đặt thang điểm từ hoặc âm vị.

3.

Chuẩn bị cho bệnh nhân. Nếu bạn muốn hướng dẫn bệnh nhân sau khi đã đặt thiết bị thu phát âm thanh lên đầu của
bệnh nhân, bạn có thể sử dụng nút Talk Forward (Trò chuyện). Bạn có thể trò chuyện với bệnh nhân để điều chỉnh
mức độ thông tin với bệnh nhân khi Talk Forward được kích hoạt.

4.

Trong Bảng điều khiển, chọn điều kiện đo thính lực cho tai, thiết bị thu phát âm thanh, không che/che, và loại xét
nghiệm.

5.

Chọn tần số đo bằng các nút mũi tên Phải/Trái (hoặc trên bàn phím).

6.

Chọn mức độ kích thích bằng các nút mũi tên Lên/Xuống (hoặc trên bàn phím).

7.

Lựa chọn tín hiệu giọng nói đầu vào.
Bạn có thể chọn nguồn đầu vào micro hoặc đầu vào đã được ghi âm. Kết hợp Source A (Nguồn A) với Source B
(Nguồn B) đã được ghi âm làm nguồn Input (Đầu vào) trong mục Test Options (Các lựa chọn phép đo) của Control
Panel (Bảng điều khiển) sẽ thay thế mặt nạ thính lực kế giọng nói bằng nguồn đầu vào đã được ghi âm.

8.

Lựa chọn nguồn giọng nói đầu vào từ menu nhấp chuột phải trong bảng điều khiển.
–

Int. CD (vật liệu CD trong CD/DVD drive)

–

(Chất giọng OTOsuite được tích hợp hoặc các tệp âm thanh đều đặn)

–

Line In (đầu vào tương tự từ các máy phát âm thanh bên ngoài, ví dụ CD, MD, MP3 hoặc đài cát-sét được kết nối
với thính lực kế thông qua đầu vào âm thanh).

Lưu ý quan trọng • Nếu sử dụng thiết bị phát lại ngoài để tạo ra kích thích giọng nói thông qua đường truyền vào,
cần thận trọng để đảm bảo rằng máy phát có đáp ứng âm tần ổn định trong khoảng 125 đến 6300 Hz. Sự sai khác
tối đa cho phép so với mức độ đáp ứng trung bình là s +/-1 dB; mức độ đáp ứng trung bình phải được đo lường
trong khoảng 250 đến 4000 Hz.

Otometrics - MADSEN Astera²
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Micro của bộ tai nghe phải được điều chỉnh sao cho nó nằm ở vị trí ngay dưới miệng của người vận hành.
Nếu sử dụng thiết bị phát lại ngoài để tạo ra kích thích giọng nói thông qua đường truyền vào của MADSEN
Astera², chỉ nên sử dụng loại đầu đĩa CD chất lượng cao hoặc thiết bị tương tự; Thiết bị thu âm trên băng từ có thể
không cho tỷ lệ tín hiệu so với tiếng ồn đủ tiêu chuẩn. Tốt nhất, thiết bị ngoài nên tạo âm thanh đầu ra thông qua
bộ kết nối đầu ra có mức độ cố định. Độ khuếch đại trên MADSEN Astera² cần được điều chỉnh sao cho đạt được
giá trị dBVU khi tín hiệu hiệu chuẩn được hiển thị bởi thiết bị ngoài.

9.

Bạn có thể tìm thấy các tệp chất giọng trong danh sách từ trên xuống File/track/list selection.

Thận trọng • Bạn chỉ nên sử dụng các chất giọng có mối quan hệ xác định giữa mức độ tín hiệu giọng nói và
tín hiệu hiệu chuẩn.
Chất giọng được ghi trong đĩa CD hoặc các phương tiện khác thường đi kèm với bản mô tả mối quan hệ này. Bạn
nên tuân thủ các hướng dẫn được cung cấp đi kèm các chất giọng, sử dụng máy đo VU trong OTOsuite để điều
chỉnh độ khuếch đại đầu vào.
Nếu bạn đang dùng chất giọng cố định được cung cấp kèm theo OTOsuite, mức giọng nói đã được điều chỉnh
theo hướng dẫn chất giọng gốc.

Lưu ý • Tín hiệu giọng nói được hiệu chỉnh theo dB HL.

Nếu bạn đang sử dụng danh sách từ tích hợp, danh sách từ được thể hiện trên màn hình.
10. Hiển thị danh sách các từ bằng nút Play (Phát).
11. Sử dụng nút Correct (+) và Incorrect (-) hoặc ấn chọn trực tiếp trên bàn phím để ghi.
12. Lưu dữ liệu hiện tại làm kết quả, bằng cách ấn chọn Store (Lưu) trong trường được
bôi màu, hoặc bằng cách ấn phím (S) trên bàn phím.
13. Lặp lại cho đến khi hoàn thành các phép đo mà bạn cần.

Thiết bị định lượng
Một thiết bị định lượng được gắn liền với MADSEN Astera². Nếu bạn đang sử dụng giọng nói thực, nó sẽ hoạt động trong
nền vì lý do an toàn. Hệ thống giám sát mức âm thanh so với thời gian phơi nhiễm(1).

22
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Nếu bệnh nhân tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn trong phiên, hệ thống sẽ ngắt tín hiệu và hiển thị một cảnh báo.
(1)Phơi nhiễm tiếng ồn: Giải thích của OSHA và NIOSH Safe.Giới hạn phơi nhiễm và tầm quan trọng của phép định lượng

tiếng ồn bởi Patricia
A. Niquette, AuD, Etymotic Research Inc.
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Bảo dưỡng, vệ sinh và hiệu chuẩn
Cảnh báo • Không được tháo rời MADSEN Astera² trong bất kz tình huống nào. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn. Chỉ
những người được ủy quyền mới được kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận có trong MADSEN Astera².

14.1

Bảo dưỡng
Cảnh báo • Vì l{ do an toàn và để đảm bảo không mất quyền lợi bảo hành, việc bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị
điện y tế phải được tiến hành bởi chính nhà sản xuất thiết bị hoặc bởi nhân viên bảo dưỡng ở những cơ sở được ủy
quyền. Trong trường hợp có lỗi hỏng, hãy mô tả chi tiết (các) lỗi hỏng và liên hệ với nhà cung cấp của bạn. Không
được sử dụng thiết bị có lỗi hỏng.

14.2

Vệ sinh
Không có yêu cầu đặc biệt đối với việc khử trùng hoặc tiệt trùng thiết bị.

Thiết bị
•

Loại bỏ bụi bằng chổi lông mềm.

•

Dùng một miếng vải mềm, hơi ẩm với một lượng nhỏ chất tẩy rửa hoặc các loại khăn khử khuẩn dùng trong y tế
không bào mòn da để vệ sinh thiết bị theo các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn tại địa phương.

Đặt thiết bị tránh xa các loại chất lỏng. Không được để hơi ẩm vào trong thiết bị. Hơi ẩm trong thiết bị có thể làm hỏng
thiết bị và điều này có thể gây nguy cơ điện giật cho người sử dụng hoặc bệnh nhân.

Các phụ kiện
Những bộ phận này tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và do đó cần được giữ vệ sinh.
•

Tai nghe
Dùng miếng bông không cồn (ví dụ Audiowipe) để vệ sinh tai nghe giữa các lần dùng cho các bệnh nhân khác nhau.

•

Các nút tai dùng cùng với các tai nghe trong (Earphones)
Các nút tai nghe được dùng một lần và do đó không được vệ sinh hay tái sử dụng

•

Thiết bị tạo sóng âm qua xương
Vệ sinh thiết bị tạo sóng âm qua xương giữa các lần dùng cho các bệnh nhân khác nhau, ví dụ dùng miếng bông kháng
khuẩn không cồn như Audiowipes.

Otometrics - MADSEN Astera²
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Hủy bỏ
Không có yêu cầu đặc biệt đối với hủy bỏ nút tai nghĩa là có thể hủy bỏ nút tai theo các quy chế tại địa phương.

14.3

Hiệu chuẩn
Hiệu chuẩn hàng năm
Thính lực kế, tai nghe, thiết bị tạo sóng âm qua xương và các loa trường âm phải được hiệu chuẩn mỗi năm một lần bởi cơ
sở bảo dưỡng được ủy quyền.

Hiệu chuẩn từ xa
Bạn có thể đặt mua một thiết bị thu phát âm thanh và nhận dữ liệu hiệu chuẩn bằng dịch vụ hỗ trợ từ xa. Dữ liệu hiệu
chuẩn được kèm theo trong gói hàng trong thẻ nhớ USB (hoặc được cung cấp bởi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trong quá
trình cài đặt).
Để nhập dữ liệu hiệu chuẩn:
1.

Kết nối thiết bị thu phát âm thanh với thính lực kế của bạn.

2.

Kết nối thính lực kế với máy chủ Otosuite. Cắm thẻ nhớ USB vào ổ trống trên PC.

3.

Gọi cho đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Otometrics. Họ sẽ dùng ứng dụng TeamViewer để đảm bảo cài đặt từ xa đúng
cách của các dữ liệu hiệu chuẩn trên hệ thống của bạn.
TeamViewer nằm ở Help > Remote support.
Kỹ thuật viên cài đặt dữ liệu hiệu chuẩn thông qua chức năng cửa sổ Tools > Audiometer service. Dữ liệu được bảo vệ
bằng mật khẩu.

4.

Khi kết thúc việc cài đặt, giữ nguyên thiết bị thu phát âm thanh mới trong khoảng cách nghe được và cẩn thận kiểm
tra khả năng nghe.

Mục đích của việc kiểm tra này là để chắc chắn rằng thiết bị thu phát âm thanh hoạt động đúng chức năng (không tạo
cường độ âm sai hoặc cao quá mức), mà không phải là để xác nhận hiệu chuẩn chính xác.

Thận trọng • Lưu { rằng việc hiệu chuẩn chỉ được tiến hành trên các thiết bị thu phát âm thanh được cung cấp! Nếu bạn
muốn sử dụng thiết bị thu phát âm thanh khác để kiểm tra thiết bị, vui lòng liên hệ với nhà phân phối tại địa phương
trước.

15

Các tài liệu tham khảo khác
Để biết thêm thông tin, xem Trợ giúp trực tuyến trong OTOsuite, mục này có các thông tin tham khảo chi tiết về MADSEN
Astera² và các mô-đun OTOsuite.
Để biết hướng dẫn cài đặt OTOsuite, xem hướng dẫn cài đặt OTOsuite trên phương tiện cài đặt OTOsuite.
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16

Tiêu chuẩn kỹ thuật

16.1

MADSEN Astera²
Xác định loại thiết bị
MADSEN Astera² là loại 1066 từ Natus Medical Denmark ApS.

Các kênh
Hai kênh riêng lẻ và giống hệt nhau

Khoảng tần số
Tai nghe TDH39:

Khoảng tần số tiêu chuẩn: 125 - 12500 Hz

Tai nghe HDA 300:

Khoảng tần số tiêu chuẩn: 125 - 20000 Hz

Tai nghe đeo trong:

Khoảng tần số tiêu chuẩn: 125 - 8000 Hz

BC:

Khoảng tần số tiêu chuẩn: 250 - 8000 Hz

SF:

Khoảng tần số tiêu chuẩn: 125 - 20000 Hz

Độ chính xác của âm thanh:

> 0,03%

Kích thích tiếng ồn FRESH:

Có mặt trong toàn bộ khoảng tần số đặc trưng của thiết bị thu phát âm
thanh (với SF 125 - 12500 Hz). Độ chính xác 0,3%

Mặt nạ tiếng ồn dải hẹp:

Có trong toàn bộ khoảng tần số

Độ phân giải tần số:

1/48, 1/24, 1/12, và 1/6 oct, 1 Hz step

Các loại kích thích
•

Âm thanh

•

Tiếng róc rách (warble)

•

Âm thanh ngắt quãng

•

Tiếng róc rách ngắt quãng

•

Tiếng ồn FRESH

•

Tiếng ồn FRESH ngắt quãng

Otometrics - MADSEN Astera²

Tiếng ồn đánh giá thính lực đặc trưng theo tần số.
Gồm các dải âm thanh với độ rộng của màng lọc đặc trưng theo tần số.
Tiếng ồn FRESH được lọc để đạt được độ dốc thẳng đứng ngoài dải truyền qua.
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Các loại mặt nạ
•

•

•

Tiếng ồn dải hẹp
–

AC và BC

Tương ứng

–

SF

Không tương ứngA

Tiếng ồn đánh giá giọng nói
–

AC và BC

–

SF

Tương ứng
Không tương ứngA

Tiếng ồn trắng (tiếng ồn dải rộng)
–

AC và BC

–

SF

Tương ứng
Không tương ứngA

A. Tối đa 3 tín hiệu che đồng thời không tương ứng.

Tiếng ồn trắng cho mặt nạ đơn âm
Tương quan giữa “mức độ che phủ hiệu dụng” và mức độ áp lực âm thanh được hiển thị
Cường độ của tiếng ồn trắng được sử dụng để che phủ các đơn âm được thể hiện bằng dB của “mức độ che phủ hiệu
dụng” trong OTOsuite. Điều này có nghĩa là mức áp lực âm thanh của nguồn điện có trong dải 3-octave xung quanh
khoảng tần số đơn âm sẽ tương đương với thông số của máy giảm âm, cộng với RETSPL ở tần số đơn âm, cộng với hệ số
hiệu chỉnh tiếng ồn từ from ISO 389-4:1994, Bảng 1.
Có thể sử dụng các bảng sau đây để tính toán mức áp lực âm thanh thực tế của tín hiệu tiếng ồn trắng trong cài đặt máy
giảm âm (Bảng 1), hoặc để lựa chọn thông số cài đặt máy giảm âm cần để thu được cường độ cụ thể trong dB SPL (Bảng
2).
Lưu {: Do mức áp suất âm thanh của tín hiệu tiếng ồn trắng hơi cao đối với các thông số cài đặt của máy giảm âm
trung bình, một cảnh báo sẽ hiển thị trong OTOsuite nếu cần (đối với các mức cao hơn 100 dB HL).
Bảng 1 – Mức chênh giữa mức độ che phủ hiệu dụng và mức áp lực âm thanh
Tần số (Hz)

Mức chênh (dB)

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10000

11200

12500

N/A*

53

37

32

31

29

30

29

27

31

27

26

26

25

25

Bảng này thể hiện con số (“Mức chênh”) cần thêm vào mức độ che phủ được hiển thị để tính toán mức áp lực âm thanh
theo dB SPL.
* Không có tiếng ồn che phủ tiếng ồn trắng ở tần số 125 Hz
Table 2 – Các thông số cài đặt của máy giảm âm cần để đạt được cường độ tiếng ồn trắng 80 dB SPL
Tần số (Hz)

Thông số của máy

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10000

11200

12500

N/A*

27

43

48

49

51

50

51

53

49

53

54

54

55

55

giảm âm để đạt
được 80 dB SPL

Bảng này thể hiện các thông số cài đặt giảm âm cần để đạt được mức áp suất âm 80 dB SPL tại các tần số chỉ thị.
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Điều biến kích thích
FM (Warble):

SISI:

Tốc độ và độ sâu điều biến có thể điều chỉnh được
•

Tốc độ điều biến: 1-20 Hz (mặc định: 5 Hz).

•

Độ sâu điều biến: 1-25% của tần số trung tâm (mặc định: 5%).

Tăng 5, 2, 1 dB

Độ chính xác của cường độ âm thanh
Toàn bộ khoảng cường độ (AC):

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

Toàn bộ khoảng cường độ (BC):

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

Độ phân giải cường độ âm
Độ phân giải bước 1, 2, or 5 dB trong toàn bộ khoảng cường độ

Khoảng HL
Nguồn điện tối đa đầu ra sẽ bị hạn chế bởi thiết bị thu phát âm thanh.
AC:

-10 đến 120 dB HL (500 đến 4000 Hz; tai nghe siêu âm thanh)

BC:

-10 to đến dB HL (1500 đến 3000 Hz; đặt trên xương chũm)

SF:

103 dB HL (Lưu {: với bộ khuếch đại ngoài)

Tổng độ méo sóng hòa âm
Không khí < 2,5 %
Xương < 5 %

Các thiết bị thu phát âm thanh tùy chọn
AC:

TDH39, HDA 300, và tai nghe nhét trong

BC:

Máy rung xương (Xương chũm / Xương trán)

SF:

•

Loa nói trường âm thụ động, sử dụng bộ khuếch đại đi kèm MADSEN Astera²,
hoặc

•

Loa nói trường âm có bộ khuếch đại đi kèm hoặc bộ khuếch đại ngoài, với cả
hai loại đều dùng dòng điện từ MADSEN Astera².

Lựa chọn thiết bị thu phát âm thanh phụ thuộc vào cách mua và hiệu chuẩn MADSEN Astera².

Tín hiệu âm thanh đầu ra
AC:

3 x 2 mono jacks, 1/4 "

BC:

2 x mono jacks, 1/4 "

Otometrics - MADSEN Astera²
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Tín hiệu âm thanh đầu ra SF:

5 x cổng,
Đỉnh 5 x 40 W, 8 load

Tín hiệu âm thanh đầu ra SF:

3 x mini XLR 6 pin
5 x +6 dBu, cân bằng

Tín hiệu âm thanh ngoài
CD/Tín hiệu đầu vào tương tự:

0,2 đến 2,0 Vrms, 10 k 2 x RCA phone

Micro trả lời:

•

Micro Electret

•

Điện thế dòng điện đầu vào: 0.002 to 0.02 Vrms

•

Điện trở dòng điện đầu vào: 2.21 k.

•

Giắc cắm 3,5 mm ,

Phát kích thích
Bình thường:

Tín hiệu phát ra khi ấn nút Stimulate.

BẬT liên tục:

Tín hiệu bị ngừng khi ấn nút Stimulate.

Ngắt quãng:

Tín hiệu phát theo nhịp.

Độ dài ngắt quãng:

225 ms bật và 225 ms tắt (mặc định).

Các phụ kiện cho người vận hành
Loa nói kiểm âm cho người vận hành

Tai nghe kiểm âm cho người vận hành

Tai nghe kiểm âm cho người vận hành
- micro boom

Micro để bàn cho người vận hành

Tai nghe kiểm âm cho trợ lý

•

1,5W 8, được kết nối giữa đầu típ và vòng tròn, sleeve floating

•

Giắc cắm 3,5 mm

•

40 mW 16

•

Giắc cắm 3,5 mm

•

Micro Electret

•

Điện thế dòng điện đầu vào: 0,002 đến 0,02 Vrms,

•

Điện trở dòng điện đầu vào: 2,21 k.

•

Giắc cắm 3,5 mm

•

Micro Electret

•

Điện thế dòng điện đầu vào: 0,002 to 0,02 Vrms,

•

Điện trở dòng điện đầu vào: 2,21 k.

•

Giắc cắm 3,5 mm

•

40 mW 16

•

Giắc cắm 3,5 mm

Lực ma sát tĩnh điện của các dải trùm đầu của thiết bị thu phát âm thanh
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TDH 39:

4,5 N ±0,5 N

Máy rung xương:

5,4 N ±0,5 N

HDA 300:

10 N
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Bộ kết nối cổng USB
Loại:

Cổng thiết bị USB

Giao diện:

USB 2,0

Tốc độ:

Tốc độ tối đa (12 Mb/s)

Vận chuyển và bảo quản
Nhiệt độ:

-30°C đến +60°C (-22°F đến 140°F)

Độ ẩm không khí:

10% đến 90%, không nén

Áp suất không khí:

500 hPa đến 1060 hPa

Môi trường vận hành
Kiểu vận hành:

Liên tục

Nhiệt độ:

+15°C đến +35°C (59°F đến 95°F)

Độ ẩm không khí:

30% đến 90%, không nén

Áp suất không khí:

980 hPa đến 1040 hPa.

(Vận hành thiết bị ở nhiệt độ cao hơn -20°C (-4°F) hoặc +60°C (140°F) có thể gây hỏng thiết bị vĩnh viễn.)

Thời gian khởi động
< 5 phút.

Lưu ý • Có thể lâu hơn nếu bảo quản MADSEN Astera² ở môi trường lạnh.

Hủy bỏ
Có thể hủy bỏ MADSEN Astera² như là rác thải điện tử thông thường, theo WEEE và quy chế tại địa phương.

Kích thước
Xấp xỉ 325 x 255 x 60 mm (12,8 x 10 x 2,4 inch)

Khối lượng
Xấp xỉ 1,3 kg (2,85 lb)

Nguồn điện
Nguồn điện ngoài, loại: Delta
Electronics, Inc.
MDS-090AAS24

Otometrics - MADSEN Astera²

Nguồn điện đầu ra: 24 V DC, 3,75 A
Nguồn điện đầu vào: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 A – 0,75 A
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Tính an toàn đối với bệnh nhân khi được sử dụng cùng với nguồn điện
chuyên dụng, Delta Electronics, Inc., loại MDS-090AAS24:
• Tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 3), Nhóm 1, Loại B; AAMI ES60601-1; CSA
C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA.
•
Nguồn điện
XP
PCM80PS24

EMC: IEC 60601-1-2

Nguồn điện đầu ra: 24 V DC, tối đa 3,33 A ,
Nguồn điện đầu vào: 100-240 V AC, 47-63 Hz, 1,1 A – 0,45 A
Tính an toàn đối với bệnh nhân khi được sử dụng cùng với nguồn điện
chuyên dụng, nguồn điện XP, loại PCM80PS24:
• Tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 2), Nhóm 1, Loại B; UL 60601-1; CAN/CSAC22.2 NO 601.1-90.

Mức tiêu thụ điện
< 90 VA

Các dây cáp nguồn điện chính
DÂY CÁP CHÍNH 8-71-240, PHÍCH CẮM W/ SCHUKO
DÂY CHÍNH 8-71-290, H05VV, PHÍCH CẮM DK
DÂY CHÍNH 8-71-80200, H05VV, PHÍCH CẮM UK
DÂY CÁP ĐIỆN ÚC 8-71-82700
DÂY CÁP ĐIỆN TRUNG QUỐC 8-71-86400
DÂY ĐIỆN CHÍNH 7-08-027, H05VV, PHÍCH CẮM CH
DÂY CÁP ĐIỆN 7-08-017, SJ, PHÍCH CẮM US HOSP.

Tính năng thiết yếu
MADSEN Astera² không có tính năng thiết yếu.

Tiêu chuẩn
Thính lực kế:

IEC60645-1, Loại 1, IEC60645-2 và ANSI S3.6

Tính an toàn đối với bệnh nhân:

Tính an toàn đối với bệnh nhân khi được sử dụng cùng với nguồn điện
chuyên dụng, Delta Electronics, Inc., loại MDS-090AAS24:
• Tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 3), Nhóm 1, Loại B; AAMI ES60601-1; CSA
C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA.
•

EMC: IEC 60601-1-2

Tính an toàn đối với bệnh nhân khi được sử dụng cùng với nguồn điện chuyên
dụng, nguồn điện XP, loại PCM80PS24:
• Tuân thủ IEC 60601-1 (lần thứ 2), Nhóm 1, Loại B; UL 60601-1; CAN/CSAC22.2 NO 601.1-90.
EMC:

IEC 60601-1-2:2007 và EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 và EN 60601-1-2:2015
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16.2

ACP
Nguồn âm đầu ra
Tai nghe kiểm âm

Giắc cắm 3,5 mm (32 .)

Micro boom

Giắc cắm 3,5 mm

Micro để bàn

Giắc cắm 3,5 mm

Nguồn âm đầu vào
Tai nghe kiểm âm

Giắc cắm 3,5 mm (32 .)

Micro boom

Giắc cắm 3,5 mm

Micro để bàn

Giắc cắm 3,5 mm

Loa nói kiểm âm kèm theo

Giắc cắm 3,5 mm (8 .)

Giao diện người vận hành
•

76 nút (61 nút với các đèn LED kèm theo)

2 núm xoay (32 bước trong mỗi lần xoay)

Kết nối cổng USB
Loại:

Cổng thiết bị USB

Phù hợp:

USB 2,0

Tốc độ:

Tốc độ tối đa (12 Mb/s)

Vận chuyển và bảo quản
Nhiệt độ:

-30°C đến +60°C (-22°F đến 140°F)

Độ ẩm không khí:

10% to 90%, không nén

Môi trường vận hành
Kiểu vận hành:

Liên tục

Nhiệt độ:

+5°C đến +40°C (41°F đến 104°F)

Độ ẩm không khí:

30% đến 90%, không nén

(Vận hành thiết bị ở nhiệt độ cao hơn -20°C (-4°F) hoặc +60°C (140°F) có thể gây hỏng thiết bị vĩnh viễn.)

Thời gian khởi động
< 1 phút

Hủy bỏ
Có thể hủy bỏ MADSEN Astera² ACP như là rác thải điện tử thông thường, theo WEEE và quy chế tại địa phương.

Otometrics - MADSEN Astera²

31

16 Tiêu chuẩn kỹ thuật

Kích thước
Xấp xỉ 410 x 290 x 36 mm (16,1 x 11,4 x 1,4 inch)

Khối lượng
Xấp xỉ 2,1 kg (4,6 lb)

Nguồn điện
Không có nguồn điện ngoài. Nguồn điện được cung cấp qua USB (5 V).

Lưu ý • Nếu bạn dùng bộ chia cổng USB, hãy dùng bộ chia cổng USB được cung cấp điện.

Mức tiêu thụ điện
Vận hành thông thường: < 360 mA 5 V
Vận hành nghỉ: < 500 A 5 V

Tiêu chuẩn
Tính an toàn đối với bệnh nhân:
EMC:

Tuân thủ IEC 60601-1, Nhóm 1, Loại B; UL 60601-1;
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.
IEC 60601-1-2:2007 và EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 và EN 60601-1-2:2015

16.3

Các phụ kiện
Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện tùy chọn có thể thay đổi ở các nước khác nhau – vui lòng hỏi ý kiến nhà phân phối
tại địa phương.

MADSEN Astera²
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•

Bảng điều khiển thính lực kế (ACP)

•

Tai nghe TDH 39 (Dải trùm đầu: HB-7, HB-8)

•

Tai nghe HDA 300

•

Tai nghe trong Otometrics

•

Các bộ phát âm qua xương: BC-1, B-71

•

Các loa trường âm

•

Tai nghe kiểm âm và micro boom

•

Tai nghe của trợ lý

•

Micro để bàn

•

Micro trả lời

•

Loa nói kiểm âm

•

Bộ đàm trả lời dành cho bệnh nhân (một hoặc hai)

Otometrics - MADSEN Astera²
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•

Nguồn điện và dây cáp nguồn điện chính

•

Bảng treo tường

•

Dây cáp kết nối

•

AURICAL FreeFit

•

Sách hướng dẫn tham khảo MADSEN Astera²

•

Hướng dẫn sử dụng MADSEN Astera²

ACP

16.4

•

Dây cáp USB

•

Nẹp cổ tay

Lưu ý về EMC (Tương thích điện từ)
•

MADSEN Astera² là một phần của hệ thống thiết bị điện y tế và do đó cần tuân thủ các thận trọng an toàn đặc biệt. Vì
lý do này, cần tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn cài đặt và cài đặt được đưa ra trong tài liệu này.

•

Các thiết thông tin liên lạc cầm tay và có có tần số cao, như điện thoai di động, có thể gây nhiễu chức năng của
MADSEN Astera².

IEC 60601-1-2:2014 và EN 60601-1-2:2015
Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – phát sóng điện từ đối với tất cả các thiết bị và hệ thống
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ cụ thể như bên dưới. Người sử dụng MADSEN Astera² cần chắc chắn rằng thiết bị được sử dụng
trong môi trường này.
Thử nghiệm phát sóng

Tuân thủ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Phát sóng tần số

Nhóm 1

MADSEN Astera² chỉ sử dụng năng lượng phát sóng tần số vô tuyến cho chức năng nội bộ của thiết

vô tuyến CISPR 11

bị. Do đó, mức phát sóng tần số vô tuyến của thiết bị là rất thấp và không có khả năng gây
nhiễu các thiết bị điện tử đặt gần nó.

Phát sóng tần số

Loại A

vô tuyến CISPR 11
Phát sóng hài IEC

Lưu {: Các đặc tín PHÁT XẠ của thiết bị này giúp cho thiết bị phù hợp để sử dụng trong các ngành
Tuân thủ

61000-3-2
Dao động điện áp/phát xạ

MADSEN Astera² phù hợp để sử dụng trong các môi trường bệnh viện và phòng khám.

công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11 loại A). Nếu thiết bị được sử dụng trong môi trường sinh hoạt
(là nơi thường yêu cầu CISPR 11 loại B) thiết bị này có thể không có được mức bảo vệ phù hợp
cho các dịch vụ truyền thông tần số vô tuyền. Người sử dụng có thể cần phải thực hiện các

Tuân thủ

biện pháp làm giảm bớt, như đổi vị trí hoặc chuyển hướng của thiết bị.

nhấp nháy IEC 61000-3-3

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ cho tất cả các thiết bị và hệ thống
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ cụ thể như bên dưới. Người sử dụng MADSEN Astera² cần chắc chắn rằng thiết bị được sử dụng
trong môi trường này.
Kiểm tra miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ tuân thủ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Cường độ phép đo
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Phóng tĩnh điện (ESD) IEC

+/- 8 kV tiếp xúc

+/- 8 kV tiếp xúc

Sàn nhà cần được làm bằng gỗ, xi măng hoặc lát gạch

61000-4-2

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

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

sứ. Nếu sàn nhà được bao phủ bằng vật liệu tổng hợp,

+/- 8 kV, +/- 15 kV không khí

+/- 8 kV, +/- 15 kV không khí

độ ẩm tương đối ít nhất phải là 30 %.

+/- 2 kV đối với các dây nguồn
điện

Chất lượng nguồn điện chính phải đáp ứng chất lượng

+/- 1 kV đối với dây nguồn điện
đầu vào/đầu ra

nguồn điện dùng trong môi trường thương mại đặc
+/- 1 đối với dây nguồn điện đầu trưng và môi trường bệnh viện.
vào/đầu ra

+/- 1 kV dây điện sang dây điện

+/- 1 kV dây điện sang dây điện

Chất lượng nguồn điện chính phải đáp ứng chất lượng

+/- 2 kV dây điện sang đất

+/- 2 kV dây điện sang đất

nguồn điện dùng trong môi trường thương mại đặc

Miễn nhiễm đột biến/quá độ +/- 2 kV đối với các dây nguồn
điện
điện nhanh IEC 61000-4-4

Xung điện IEC 61000-4-5

+/- 2 kV DC dây diện đầu vào sang +/- 2 kV DC dây diện đầu vào sang trưng và môi trường bệnh viện.
đất
đất
+/- 1 kV DC dây điện đầu vào sang +/- 1 kV DC dây điện đầu vào sang
dây điện
dây điện
+/- 2 kV I/O dây điện sang đất

+/- 2 kV I/O dây điện sang đất

Sụt áp, ngắt kết nối ngắn và

0 % UT; 0.5 chu kz

0 % UT; 0.5 chu kz

Chất lượng nguồn điện chính phải đáp ứng chất lượng

biến thiên điện áp của dây

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

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

nguồn điện dùng trong môi trường thương mại đặc

điện cung cấp nguồn điện

và 315°

và 315°

trưng và môi trường bệnh viện. Nếu người sử dụng

đầu vào IEC 61000-4-11

0 % UT; 1 chu kz

0 % UT; 1 chu kz

MADSEN Astera² muốn vận hành liên tục trong khi ngắt

và

và

nguồn điện chính, khuyến cáo nên cung cấp điện cho

70 % UT; 25/30 chu kz

70 % UT; 25/30 chu kz

MADSEN Astera² từ nguồn điện không bị ngắt hoặc sử

Pha đơn: at 0°

Pha đơn: ở 0°

dụng pin.

0 % UT; 250/300 chu kz

0 % UT; 250/300 chu kz

30 A/m

Không có cổng nào bị ảnh

Tần số điện từ trường cần phải ở các mức độ đặc trưng với

hưởng

vị trí đặc trưng trong môi trường thương mại đặc trưng hoặc

Ngắt điện áp của dây
điện cung cấp nguồn
điện đầu vào IEC 610004-11
Tần số điện
(50/60 Hz) từ trường

môi trường bệnh viện.

IEC 61000-4-8
UT là điện áp nguồn điện chính AC trước khi áp dụng cường độ phép đo.

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ - với các thiết bị và hệ thống trong môi trường y tế chuyên nghiệp
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ cụ thể như bên dưới. Người sử dụng MADSEN Astera² cần chắc chắn rằng thiết bị được sử dụng
trong môi trường này.
Kiểm tra miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ tuân thủ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Cường độ phép đo
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Tần số vô tuyến dẫn

3 V rms

3 V rms

truyền IEC 61000-4-6

150 kHz đến 80 MHz

150 kHz đến 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM dải

ISM dải

Tần số vô tuyến phát xạ

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz đến 2,7 GHz

80 MHz đến 2,7 GHz
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Các trường gần với thông tin liên lạc

27 V/m

27 V/m

Khoảng cách giữa bất kz bộ phận điện tử

không dây tần số vô tuyến

386 MHz

386 MHz

nào của MADSEN Astera² và các thiết bị

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

thông tin không dây tần số vô tuyến đều
phải lớn hơn 30 cm (11,8 inch).

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz khoảng cách dành cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Hướng dẫn này có thể không được áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thu và phản xạ từ các công trình xây
dựng, đồ vật và con người.
a. Không thể dự đoán chính xác được theo lý thuyết độ mạnh của từ trường từ các máy phát cố định, như các trạm vô tuyến (mạng/không dây) điện thoại và
các vô tuyến di động, vô tuyến không chuyên, đài phát thanh AM và FM và đài phát truyền hình. Để đánh giá môi trường điện từ do các máy phát tần số
vô tuyến cố định, cần xem xét khảo sát khu vực điện từ. Nếu độ mạnh của từ trường được đánh giá ở vị trí mà MADSEN Astera² được sử dụng vượt quá mức độ
tuân thủ tần số vô tuyến nói trên, cần phải giám sát MADSEN Astera² để chắc chắn thiết bị vận hành bình thường. Nếu thấy có bất thường về vận hành, có
thể cần phải thực hiện các biện pháp bổ sung như đặt lại hướng hoặc thay đổi vị trí của MADSEN Astera².
b. Trên khoảng tần số 150 kHz đến 80 MHz, độ mạnh của từ trường phải thấp hơn 3 V/m.

Khoảng cách khuyến cáo giữa các thiết bị truyền thông xách tay và tần số vô tuyến di động MADSEN Astera²
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ có kiểm soát nhiễu tần số vô tuyến phát xạ. Khách hàng hoặc người sử dụng MADSEN Astera² có thể
hỗ trợ ngăn ngừa nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiếu giữ các thiết bị truyền thông xách tay và tần số vô tuyến di động (các máy phát) với
MADSEN Astera² theo khuyến cáo dưới đây theo nguồn điện đầu ra tối đa của thiết bị truyền thông.
Nguồn điện đầu ra tối đa của máy

Khoảng cách theo tần số của máy phát m

phát
W
150 kHz đến 80 MHz

80 MHz đến 800 MHz

800 MHz đến 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23
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Với các máy phát có nguồn điện đầu ra tối đa không có trong bảng trên, có thể ước tính khoảng cách tối thiểu được khuyến cáo d tính theo m bằng cách sử
dụng phương trình áp dụng cho tần số của máy phát, trong đó P là nguồn điện đầu ra tối đa của máy phát tính theo watt (W) theo nhà sản xuất của máy
phát.

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz khoảng cách dành cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Hướng dẫn này có thể không được áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thu và phản xạ từ các công trình xây dựng,
đồ vật và con người.

IEC 60601-1-2:2007 và EN 60601-1-2:2007
Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – phát sóng điện từ đối với tất cả các thiết bị và hệ thống
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ cụ thể như bên dưới. Người sử dụng MADSEN Astera² cần chắc chắn rằng thiết bị được sử dụng
trong môi trường này.
Thử nghiệm phát sóng

Tuân thủ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Phát sóng tần số

Nhóm 1

MADSEN Astera² chỉ sử dụng năng lượng phát sóng tần số vô tuyến cho chức năng nội bộ của thiết

vô tuyến CISPR 11

bị. Do đó, mức phát sóng tần số vô tuyến của thiết bị là rất thấp và không có khả năng gây
nhiễu các thiết bị điện tử đặt gần thiết bị.

Phát sóng tần số

Loại A

vô tuyến CISPR 11

MADSEN Astera² phù hợp để sử dụng trong các môi trường bệnh viện và phòng khám.
Lưu {: Các đặc tín PHÁT XẠ của thiết bị này giúp cho thiết bị phù hợp để sử dụng trong các ngành
công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11 loại A). Nếu thiết bị được sử dụng trong môi trường sinh hoạt

Phát sóng hài IEC

Tuân thủ

61000-3-2

(là nơi thường yêu cầu CISPR 11 loại B) thiết bị này có thể không có được mức bảo vệ phù hợp
cho các dịch vụ truyền thông tần số vô tuyền. Người sử dụng có thể cần phải thực hiện các
biện pháp làm giảm bớt, như đổi vị trí hoặc chuyển hướng của thiết bị.

Dao động điện áp/phát xạ

Tuân thủ

nhấp nháy IEC 61000-3-3

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ cho tất cả các thiết bị và hệ thống
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ cụ thể như bên dưới. Người sử dụng MADSEN Astera² cần chắc chắn rằng thiết bị được sử dụng
trong môi trường này.
Kiểm tra miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ tuân thủ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Cường độ phép đo
Phóng tĩnh điện (ESD) IEC

+/- 6 kV tiếp xúc

+/- 6 kV tiếp xúc

Sàn nhà cần được làm bằng gỗ, xi măng hoặc lát gạch sứ. Nếu

61000-4-2

+/- 8 kV không khí

+/- 8 kV không khí

sàn nhà được bao phủ bằng vật liệu tổng hợp, độ ẩm tương
đối ít nhất phải là 30 %.

Miễn nhiễm đột biến/quá độ
điện nhanh IEC 61000-4-4

Xung điện IEC 61000-4-5

36

+/- 2 kV đối với các dây của
nguồn điện

+/- 2 kV đối với các dây của
nguồn điện

Chất lượng nguồn điện chính phải đáp ứng chất lượng nguồn
điện dùng trong môi trường thương mại cụ thể và môi trường

+/- 1 kV đối với các dây điện +/- 1 kV đối với các dây điện
của nguồn điện đầu vào/đầu của nguồn điện đầu vào/đầu
ra
ra

bệnh viện.

+/- 1 kV dây điện sang dây
điện

+/- 1 kV dây điện sang dây
điện

Chất lượng nguồn điện chính phải đáp ứng chất lượng nguồn

+/- 2 kV dây điện sang đất

+/- 2 kV dây điện sang đất

bệnh viện.

điện dùng trong môi trường thương mại cụ thể và môi trường
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Sụt áp, ngắt kết nối ngắn và
điện cung cấp nguồn điện

<5 % UT (UT giảm >95 %) trong <5 % UT (UT giảm >95 %) trong Chất lượng nguồn điện chính phải đáp ứng chất lượng nguồn
0.5 chu kz
0.5 chu kz
điện dùng trong môi trường thương mại cụ thể và môi trường
40 % UT (UT giảm 60 %) trong 40 % UT (UT giảm 60 %) trong bệnh viện. Nếu người sử dụng MADSEN Astera² muốn vận

đầu vào IEC 61000-4-11

5 chu kz

5 chu kz

hành liên tục trong khi ngắt nguồn điện chính, khuyến cáo

70 % UT (UT giảm 30 %) trong

70 % UT (UT giảm 30 %) trong

nên cung cấp điện cho MADSEN Astera² từ nguồn điện không

25 chu kz

25 chu kz

bị ngắt hoặc sử dụng pin.

biến thiên điện áp của dây

<5 % UT (UT giảm >95 %) trong <5 % UT (UT giảm >95 %) trong

Tần số điện

5s

5s

3 A/m

3 A/m

Tần số điện từ trường cần phải ở các mức độ đặc trưng với vị trí cụ

(50/60 Hz) từ trường

thể trong môi trường thương mại cụ thể hoặc môi trường bệnh

IEC 61000-4-8

viện.

UT là điện áp nguồn điện chính AC trước khi áp dụng cường độ phép đo.

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ – đối với các thiết bị và hệ thống KHÔNG hỗ trợ sự sống
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ cụ thể như bên dưới. Người sử dụng MADSEN Astera² cần chắc chắn rằng thiết bị được sử dụng
trong môi trường này.
Thử nghiệm miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ tuân thủ

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Cường độ phép đo
Tần số vô tuyến dẫn

3 V rms

3 V rms

Không được để các thiết bị truyền thông tần số vô

truyền IEC 61000-4-6

150 kHz đến 80 MHz

150 kHz đến 80 MHz

tuyến di động và xách tay gần với bất kz bộ phận
nào của MADSEN Astera², bao gồm dây cáp, ở
khoảng cách ngắn hơn khoảng cách khuyến cáo
được tính toán theo phương trình áp dụng cho tần
số của máy phát.
Khoảng cách khuyến cáo:
d = 1.2

Tần số vô tuyến phát xạ

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz đến 2,5 GHz

80 MHz đến 2,5 GHz

d = 1,2

với tần số 80 MHz đến 800 MHz

d = 2,3

với tần số 80 MHz đến 2,5 GHz,

trong đó, P là tốc độ nguồn điện đầu ra tối đa của
máy phát tính theo watt (W) theo nhà sản xuất máy
phát và d là khoảng cách khuyến cáo tính theo mét
(m).
độ mạnh của từ trường từ các máy phát tần số vô
tuyến, được xác định bởi khảo sát trường điện từ, a
phải thấp hơn mức độ tuân thủ trong mỗi khoảng
tần số. b
Có thể xảy ra nhiễu sóng ở các khu vực xung quanh
thiết bị có đánh dấu bằng biểu tượng này:

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz khoảng cách dành cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Hướng dẫn này có thể không được áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thu và phản xạ từ các công trình xây
dựng, đồ vật và con người.
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16 Tiêu chuẩn kỹ thuật

a. Các dải tần số ISM (công nghiệp, khoa học và y tế) trong khoảng 150 kHz và 80 MHz là 6,765 MHz đến 6,795 MHz; 13,553 MHz đến 13,567 MHz; 26,957 MHz đến
27,283 MHz; và 40,66 MHz đến 40,70 MHz,
b. Mức độ tuân thủ trong dải tần số ISM trong khoảng 150 kHz và 80 MHz và trong khoảng tần số 80 MHz đến 2,5 GHz nhằm làm giảm khả năng các thiết bị
truyền thông di động/xách tay gây nhiễu nếu bắt buộc phải mang lại gần khu vực của bệnh nhân. Vì lý do này, hệ số bổ sung 10/3 được sử dụng để tính toán
khoảng cách khuyến cáo cho các máy phát trong những khoảng tần số này.
c. Không thể dự đoán chính xác được theo lý thuyết độ mạnh của từ trường từ các máy phát cố định, như các trạm vô tuyến (mạng/không dây) điện thoại và
các vô tuyến di động, vô tuyến không chuyên, đài phát thanh AM và FM và đài phát truyền hình. Để đánh giá môi trường điện từ do các máy phát tần số
vô tuyến cố định, cần xem xét khảo sát khu vực điện từ. Nếu độ mạnh của từ trường được đánh giá ở vị trí mà MADSEN Astera² được sử dụng vượt quá mức độ
tuân thủ tần số vô tuyến nói trên, cần phải giám sát MADSEN Astera² để chắc chắn thiết bị vận hành bình thường. Nếu thấy có bất thường về vận hành, có
thể cần phải thực hiện các biện pháp bổ sung như đặt lại hướng hoặc thay đổi vị trí của MADSEN Astera².

Khoảng cách khuyến cáo giữa các thiết bị truyền thông xách tay và di động so với MADSEN Astera²
MADSEN Astera² được sử dụng trong môi trường điện từ được kiểm soát nhiễu tần số vô tuyến phát xạ. Khách hàng hoặc người sử dụng MADSEN Astera² có
thể hỗ trợ ngăn ngừa nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiếu giữa các thiết bị truyền thông xách tay và tần số vô tuyến di động (các máy
phát) với MADSEN Astera² theo khuyến cáo dưới đây theo nguồn điện đầu ra tối đa của thiết bị truyền thông.
Nguồn điện đầu ra tối đa của máy

Khoảng cách theo tần số của máy phát

phát

m

W
150 kHz đến 80 MHz

80 MHz đến 800 MHz

800 MHz đến 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Với các máy phát có nguồn điện đầu ra tối đa không được đề cập trong bảng trên, có thể ước tính khoảng cách tối thiểu được khuyến cáo d tính theo m
bằng cách sử dụng phương trình áp dụng cho tần số của máy phát, trong đó P là nguồn điện đầu ra tối đa của máy phát tính theo watt (W) theo nhà sản
xuất của máy phát.

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz khoảng cách dành cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Hướng dẫn này có thể không được áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thu và phản xạ từ các công trình xây dựng,
đồ vật và con người.
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Định nghĩa các biểu tượng
Thiết bị điện tử được quy định trong Chỉ thị 2002/96/EC về chất thải điện và thiết bị điện tử (WEEE).
Phải thu thập riêng tất cả các sản phẩm điện và điện tử, pin, và ắc-quy khi hết hạn sử dụng. Yêu cầu này
là của Liên minh Châu Âu. Không được hủy bỏ những sản phẩm này như là rác thải đô thị không được
phân loại.
Bạn có thể gửi trả lại thiết bị và các phụ kiện cho Otometrics, hoặc cho bất kz nhà cung cấp nào của
Otometrics. Bạn cũng có thể liên hệ với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn hủy bỏ.

Tuân thủ hướng dẫn sử dụng.

Tuân thủ hướng dẫn sử dụng.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Tuân thủ các yêu cầu Loại B của IEC60601-1.

Tuân thủ Chỉ thị 93/42/EEC về thiết bị y tế và Chỉ thị RoHS (2011/65/EC).

Y TẾ - Thiết bị Y khoa Nói chung có nguy cơ sốc điện, gây cháy và nguy cơ cơ học theo UL 60601-1, ấn bản
đầu tiên, 2003 CAN/CSA-22.2 số 601.1-M90.
Y TẾ - Thiết bị Y khoa Nói chung có nguy cơ sốc điện, gây cháy và nguy cơ cơ học theo quy định về các
thiết bị y khoa nói chung ANSI/AAMI ES60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 No. 60601- 1 (2008) 90 EA.

Được sử dụng trong các hộp thoại thông báo lỗi nếu chương trình phần mềm bị lỗi. Xem thông tin chi tiết
trong hộp thoại.

18

Các lưu ý cảnh báo
Sách hướng dẫn này có chứa các thông tin và cảnh báo cần phải được tuân thủ để đảm bảo vận hành an toàn của các thiết
bị và phần mềm được đề cập trong sách hướng dẫn này. Phải luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc và quy định tại địa phương
nếu có.
Các tiêu chuẩn và các vấn đề an toàn liên quan đến Bảng Điều Khiển Thính lực kế (ACP) MADSEN Astera² được quy định
bằng các biểu tượng, tiêu chuẩn và các lưu { cảnh báo MADSEN Astera².
Xem Định nghĩa các biểu tượng ► 39, Lưu { cảnh báo cổng kết nối ► 40 và Các lưu { cảnh báo chung ► 40.
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18 Các lưu ý cảnh báo

18.1

Các lưu ý cảnh báo cổng kết nối
Cảnh báo • Không được kết nối nhầm giữa hai loại bộ kết nối được trình bày dưới đây:

Các cổng kết nối trực tiếp
•

Tất cả các cổng kết nối trong khung màu đỏ được kết nối trực tiếp với các thiết bị thu phát âm của bệnh nhân.

Hình 1

Các ổ cắm kết nối trực tiếp với thiết bị thu phát âm thanh của bệnh nhân – Bảng kết nối MADSEN Astera²

Các cổng kết nối riêng
•

Tất cả các cổng kết nối trong khung màu đỏ không được nối với thiết bị thu phát âm thanh của bệnh nhân.

Lưu ý • Không áp dụng các tiêu chuẩn an toàn được nêu ở Tiêu chuẩn kỹ thuật ► 25 cho các cổng kết nối riêng
được sử dụng trong Thính lực kế MADSEN Astera².

Hình 2
Astera²

18.2

40

Các cổng kết nối không được nối với các thiết bị thu phát âm thanh của bệnh nhân – Bảng kết nối MADSEN

Các lưu ý cảnh báo chung
1.

MADSEN Astera² phù hợp để sử dụng trong các môi trường bệnh viện và phòng khám. Loại thiết bị này được
cấp phép trong các cơ sở y tế chuyên biệt khi được sử dụng theo đúng quyền hạn của nhân viên y tế.

2.

MADSEN Astera² được dùng cho mục đích chẩn đoán và lâm sàng bởi bác sĩ đo thính lực và những nhân viên y tế đã
qua đào tạo để kiểm tra thính lực của bệnh nhân.

3.

Để tránh nhiễm chéo, sử dụng nút tai mới khi kiểm tra bệnh nhân tiếp theo.

4.

Lỗi hỏng do vô tình và xử l{ không đúng cách có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của thiết bị. Hãy liên hệ
với nhà cung cấp để được hướng dẫn.

5.

Để đảm bảo an toàn và để không mất hiệu lực bảo hành, quyền lợi dịch vụ và việc sửa chữa các thiết bị điện trong lĩnh
vực y tế nên được thực hiện bởi nhà sản xuất thiết bị hoặc bởi nhân viên ở các cửa hàng được ủy quyền. Trong trường
hợp có lỗi, hãy làm một bản mô tả chi tiết của (các) lỗi và liên hệ với nhà cung cấp. Không được sử dụng thiết bị lỗi hỏng.
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6.

Nên cài đặt thiết bị trong môi trường có độ tĩnh điện thấp. Ví dụ, nên dùng loại thảm chống tĩnh điện.

7.

Không bảo quản hay vận hành thiết bị ở nhiệt độ và độ ẩm vượt quá khuyến cáo được ghi trong tiêu chuẩn kỹ
thuật, vận chuyển và bảo quản.

8.

Bảo quản thiết bị tránh chất lỏng. Không được để thiết bị dính ẩm. Độ ẩm trong thiết bị có thể làm hỏng thiết bị
và có thể dẫn đến nguy cơ sốc điện cho người dùng hoặc bệnh nhân.

9.

Không sử dụng thiết bị khi có các chất dễ cháy (khí gas) hoặc trong môi trường giàu oxy.

10. Không được nuốt, đốt cháy hoặc sử dụng các bộ phận của thiết bị cho mục đích khác ngoài các chỉ định được mô tả ở mục
Chỉ định sử dụng của sách hướng dẫn này.
11. Để tránh nguy cơ sốc điện, chỉ được kết nối thiết bị này với nguồn điện chính có hệ thống tiếp đất.
12. Phải tắt thiết bị này và bất kz thiết bị nào được kết nối với thiết bị này có nguồn điện riêng trước khi kết nối. Để ngắt

kết nối thiết bị với nguồn điện chính, kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm chính ở trên tường. Không được đặt thiết bị
ở vị ví khó rút phích cắm ra khỏi nguồn điện chính ở trên tường.
13. Vì l{ do an toàn và do tác động trên EMC, các phụ kiện được kết nối với các phụ tùng của nguồn điện đầu ra phải
giống với loại được cung cấp kèm theo hệ thống.
14. Khuyến cáo nên chuẩn độ hàng năm cho các phụ kiện có chứa bộ biến năng. Ngoài ra, nên thực hiện chuẩn độ nếu
thiết bị có lỗi hỏng (ví dụ trường hợp tai nghe rơi xuống sàn nhà).
Lưu { rằng việc hiệu chuẩn chỉ nên được tiến hành trên các thiết bị thu phát âm thanh được cung cấp! Nếu bạn muốn
sử dụng bộ biến năng khác để kiểm tra thiết bị, vui lòng liên hệ với nhà phân phối tại địa phương trước khi thực hiện.
15. Không nên tái sử dụng các phụ kiện dùng một lần như các đầu nút tai nghe mà nên thay thế giữa các bệnh nhân để tránh
nhiễm chéo.
16. Chúng tôi khuyến khích không nên đặt thiết bị gần với các thiết bị khác hoặc ở nơi thông khí kém do điều này có thể
ảnh hưởng đến hiệu quả của thiết bị. Nếu thiết bị được bảo quản hoặc đặt gần các thiết bị khác, hãy đảm bảo rằng
việc vận hành thiết bị không bị ảnh hưởng.
17. Tiếng ồn bất thường có thể xảy ra nếu thiết bị có tiếp xúc với trường radio mạnh. Loại tiếng ồn này có thể ảnh hưởng
đến hiệu quả hoạt động của thiết bị. Nhiều loại thiết bị điện như điện thoại di động có thể tạo ra các trường radio.
Chúng tôi khuyến cáo hạn chế sử dụng những thiết bị này ở các khu vực xung quanh MADSEN Astera².
Tương tự, chúng tôi cũng khuyến cáo không sử dụng thiết bị ở các khu vực gần các thiết bị nhạy cảm với các trường
điện từ.
18. Những thay đổi hoặc điều chỉnh chưa có sự đồng ý của nhà sản xuất có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người
sử dụng.
19. Có thể hủy thiết bị như rác thải điện tử thông thường theo quy chế của địa phương.
20. Nếu một thiết bị điện dùng trong y tế được kết nối với một ổ cắm đa cổng, điều này có thể làm giảm mức độ an
toàn.
21. Chỉ sử dụng nguồn điện chuyên dụng.
Xem Tiêu chuẩn Kỹ thuật trong sách hướng dẫn tham khảo MADSEN Astera².
Khi lắp ráp hệ thống điện y tế, người thực hiện việc lắp ráp phải lưu { rằng các thiết bị được kết nối
khác không đáp ứng các yêu cầu an toàn giống với sản phẩm này (ví dụ PC và/hoặc máy in) có thể làm
giảm mức độ an toàn chung của toàn hệ thống.
Thiết bị phải tuân thủ UL/IEC 60950.
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19 Nhà sản xuất

Những điều sau đây áp dụng chỉ khi được sử dụng cùng với nguồn điện chuyên dụng,
Nguồn điện XP, loại PCM80PS24:
Khi lựa chọn phụ kiện được kết nối với thiết bị, cần xem xét các điểm sau:
• Sử dụng thiết bị được kết nối trong một môi trường của bệnh nhân.
•

Bằng chứng chứng minh rằng thiết bị được kết nối đã được kiểm tra đáp ứng IEC 60601-1 (lần thứ
2) và/hoặc IEC 60601-1-1 và UL 60601-1 và CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.

Những điều sau đây áp dụng chỉ khi được sử dụng cùng với nguồn điện chuyên dụng, Nguồn
điện ngoài, Delta Electronics Inc., loại MDS-090AAS24:
Khi lựa chọn phụ kiện được kết nối với thiết bị, cần xem xét các điểm sau:
• Sử dụng thiết bị được kết nối trong một môi trường của bệnh nhân.
•

Bằng chứng chứng minh rằng thiết bị được kết nối đã được kiểm tra đáp ứng IEC 60601-1 (lần thứ 3),
AAMI ES60601- 1 và CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA.
Không được chạm vào ổ cắm DC của nguồn điện hoặc bộ kết nối của thiết bị hoặc các thiết bị được kết
nối và bệnh nhân cùng lúc.

22. Để tuân thủ Hệ thống Điện Y tế trong IEC 60601-1-1 hoặc IEC 60601-1 (lần thứ 3) mày tính và máy in phải
được đặt xa tầm với của bệnh nhân, tức là phải đặt cách xa bệnh nhân từ 1,5m/5 foot trở lên.
23. Không được chạm vào những phần ngoài lĩnh vực y tế như máy tính/máy tính xách tay hoặc máy in và bệnh nhân cùng
lúc.
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19.1

Trách nhiệm của nhà sản xuất
Nhà sản xuất chịu trách nhiệm về tính an toàn, mức độ tin cậy và hiệu quả hoạt động của thiết bị chỉ khi:
•

Tất cả việc vận hành, mở rộng, tái điều chỉnh, hiệu chỉnh và sửa chữa được thực hiện bởi chính nhà sản xuất
thiết bị hoặc người được nhà sản xuất ủy quyền.

•

Cài đặt điện trong đó thiết bị được kết nối tuân thủ các yêu cầu của EN/IEC.

•

Thiết bị được sử dụng theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Nhà sản xuất có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tính an toàn, mức độ tin cậy và hiệu quả hoạt
động của thiết bị được bảo dưỡng hoặc được sửa chữa bởi các bên khác.
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