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مقدمة1

صف1.1 صرو مخت

Alphaوصيانتهالستخداممرشدكهوالدليلهذا•الحظ OAE.+قبلبعنايةالدليلهذابقراءةبشدةنوصي
الستخدام Alphaا OAE+ألولى.للمرة ا

تخاصبشكلباالهتمامنوصيكما فةبتعليما إلخفاقيؤديقدوالصيانة.النظا الستخدامفيا Alphaوالصيانةا
OAE+ضمانك.إلغاءإلىصحيحبشكل

Alpha OAE+ألداءبالسرعة،يتميزالوزنخفيفالسمعلفحصجهازهو الستخدام.وسهولةالموثوق،وا ا

Alpha OAE+قلميزةيوفر فةباستخدامالسهلالتن باللمس.تعملالتيالشاشةوظي

لقاعدة1.2 التوصي
Alpha OAE+قاعدةمزود ستخدمتوصيلب ألغراضفيتُ التالية:ا

عادة• بسهولةالبطاريةشحنإ

مستنداتطابعةمنالطباعة•

الختباربنتائجPDFإنشاء• ا

تطابعةمنالطباعة• ملصقا

طباعة1.3 ال
تعلىللحصول جعالطباعة،بشأنتعليما .43►الطباعةرا

Alpha OAE+
Alphaجهازوضعيمكنك OAE+قاريروإرسالالتوصيلقاعدةفي قاريرطباعةيمكنكثمومنكمبيوتر.إلىالت لديككانإذاالكمبيوتر.منالت
تطابعة ختيارية،ملصقا قاعدةتوصيلهافيمكنا الختبارنتائجطباعةيمكنكثمالتوصيلب ت.طابعةمنا الملصقا

الستخدام1.4 المقصودا
تتسجيلفيليستخدم1077طرازصمم فسيولوجيةالبيانا قائياًوتحليلهاالبشريةال الستجابة(فحصتل غلجذعالسمعيةا تو/أوالدما النبعاثا ا

توهيالصوتية)، تلتشخيصالالزمةالبيانا الضطرابا قةالسمعيةا السمع.بحاسةوالمتعل

ت النبعاثا صوتيةا ألذن،داخلمنال تا النبعاثا صوتيةوا ستحثةال رة:المُ العاب
ستخداميمكن توحدةا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذن،دا توحدةأوا النبعاثا ستحثةالصوتيةا منالمرضىمن1077بالطرازالملحقتينالعابرةالمُ
ألعمار؛جميع اا ألطفالمنبدءً عذلكفيبماالبالغين،حتىا ين.والمرضىالرضّ سنّ الختباراتإلجراءخصيصاًالجهازصممالمُ الحاالتعلىا
العتمادمعهايمكنالالتي ختباراتنتائجعلىا ألطفالمثلالسلوكية،السمعقياسا ع،ا قةمنيعانونالذينوالبالغينوالصغار،الرضّ عا إدراكية.إ
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الستجابة الدماغ:لجذعالسمعيةا
الستجابةقياسوحدةصممت غلجذعالسمعيةا ألطفالمعلتستخدم1077بالطرازالملحقةالدما عا سبوعا34ًعمرمنالرضّ الحملي)(العمرأ
شهر.6سنوحتى أ

ستخدامعند ع،لفحصالجهازا هدوء.حالةفيأونومهم،أثناءذلكيكونأنيجبالرضّ

عدّالجهاز خصائيوليستخدمهمُ ت،أ ألنفوأطباءالسمعيا ألذنا ختصاصييمنوغيرهموالحنجرةوا الصحية.الرعايةا

وملحقاته.1077جهازالستخداممعروفةموانعثمة•الحظ

فة.تكوينبإعدادات1077جهازيأتي•الحظ Alphaعرضيتممختل OAE+حدوهو،جهازيأتي حدتكوينبإعداد،1077طرازاتأ وهووا
خاصالتكوين تال الصوتية.باالنبعاثا

Natus•مهم Medical Denmark ApSالختبارنتائجدقةتضمنال الختباراتأداءأوا فسها،ا ستخدامحالةفيوذلكن تا خرىملحقا غيرأ
Natusتوفرهاالتيتلك Medical Denmark ApSألذن).أطراف(أيالجهازهذامع ا

لمبدأ1.5 الماديالتشغي
Alpha OAE+قنيتييستخدم تت النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ت)DPOAE(ا النبعاثا ستحثةالصوتيةوا تتعمل).TEOAE(العابرةالمُ النبعاثا ا

ألذنقوقعةعملميكانيكيةقياسعلىالصوتية قوقعةعملحالةإلىوتشيرا اال.أمصحيحةأكانتسواءال تقوةتنخفضماوغالبً النبعاثا معا
قدم قةوجودعندأوالسنت عا سمعية.إ

ل1.6 لهذاحو الدلي

رجى•مهم قائمةتحديداتأنالعلميُ تال قطا وضحةالشاشةول خاصالتكوينتعكسالقدالدليلهذافيالمُ الختباربجهازال لديك.ا

Alphaبجهازالخاصةالرئيسيةللوظائفوصفعلىالدليلهذايحتوي OAE.+

التالية:المسائلعلىتتعرفبأننوصي

ب التركي
فراغ تإ إلعدادو،9►والتركيبالمحتويا فيةيصف22►لالختبارا فراغكي Alphaإ OAE،+عدادوربطهاالكابالتوتجهيز الجهاز.وإ

السالمة
تعلىالدليلهذايحتوي Alphaلجهازآمنأداءعلىالحصوللضماناتباعهايجبوتحذيراتمعلوما OAE.+اللتزاميجبكما عدا قوا بال
ت.كلفيوجدت،إنالحكومية،المحليةواللوائح ألوقا ا

رجى الطالعيُ تبشأنالعامةالنظرةعلىا درجةبالجهازالتسميا Alphaعلىعامةنظرةفيالمُ OAE+► توقراءة9 فيالتحذيريةالمالحظا
.62►والسالمةالمعايير

ب التدري
Alphaجهازتشغيلبدءقبلالدليلهذابقراءةيوصى OAE+جراءقبلالجهازعلىتتعرفلكي الختباراتإ حدعلىا العمالء.أ

قةمنمطبوعةمجانيةنسخةعلىللحصول Otometricsبـاتصلالمستخدم،وثي (www.otometrics.com(.
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صيانة ظيفال والتن
تعلىللحصول فيةبشأنتعليما Alphaتنظيفكي OAE+،رجىوملحقاته .57►والتنظيفالصيانةإلىالرجوعيُ

ت1.7 طباعيةاتفاقيا

ستخدام تا كلما ظة"و"تنبيه"،"تحذير"،ال و"مالح
تانتباهكلجذب قةللمعلوما آلمنباالستخدامالمتعل التالي:النحوعلىتحذيريةعباراتالدليليستخدمالبرنامج،أوللجهازوالمناسبا

ةالمريضأوالمستخدمتعرضخطروجودإلىلإلشارة•تحذير بالغة.إلصابةأوللوفا

تتلفحدوثخطرأوإلصابةالمريضأوالمستخدمتعرضخطروجودإلىلإلشارة•الحذر للجهاز.أوللبيانا

خاصة.عنايةإيالءضرورةإلىلإلشارة•الحظ

الدليلهذافيالتنقل1.7.1
قوائم،تظهر ت،ال قونا ألي وضحهوكماغامق،بخطتحديدهايمكنالتيوالوظائفوا في:المثالسبيلعلىمُ

.موافقزرعلىاضغط•
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راغ2 تإف بالمحتويا ركي والت

إلخراج2.1 العبوةمنا
بحرص.عبوتهمنالجهازبإخراجقم.1

تالجهازبإخراجقيامكعند فاظيفضلالعبوة،منوالملحقا الحت الجهازإرسالإلىالحاجةعندتوصيلها.عندالمستخدمةالتغليفبموادا
ألصليةالتغليفموادستعملللصيانة، ذلك.إلىوماالنقل،أثناءيصيبهقدتلفأيمنحمايتهعلىا

فحص.2 االجهازا ابصريً ممكن.تلفأيعنبحثً
قمالتلف،حدوثحالةفي المساعدة.علىللحصولالمحليبالموزعاتصلالجهاز.بتشغيلت

تبمقارنةقم.3 ستالمكمنللتأكدالتعبئةقائمةمعالعبوةمحتويا ألجزاءجميعا تا كاملة،غيربكالخاصةالعبوةكانتإذاالالزمة.والملحقا
رجى التصالفيُ المحلي.بالموزعا

ظرة2.2 Alphaعلىعامةن OAE+

ز2.2.1 ألماممنجها Alphaالخلفومنا OAE+

A.فمفتاح قا تشغيلتشغيل/إي
B.باللمستعملعرضشاشة
C.قةحالةمصباحمؤشر والشحنالطا

D.الختبارتجويف ا
E.البطاريةحجرةفتحزر
F.المسلسلالرقمعليهملصقالبطاريةحجرةعلىغطاء
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ى2.2.2 عل سفلأ MADSENوأ Alpha OAE+
علىمن سفلمنأ أ

A.المجسمقبسB.التوصيلقاعدةموصالت

صيلقاعدة2.2.3 التو

ت المقدمةمؤشرا

POWER
قاعدةموصلالطاقةمصدريكونعندمايضيء التوصيل.ب

تنقلعمليةأثناءيضيء التالي:النحوعلىالبيانا
قريرنقلأثناء• الكمبيوترإلىت

تطابعةمنالطباعةأثناء• الملصقا

USB
سطةالكمبيوتربجهازالتوصيلقاعدةاتصالأثناءيضيء .USBكابلبوا
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الخلفيةالمقابس

PC/USB
بالكمبيوترUSBوصلةمقبس

Printer/Modem
مودمالطابعة/وصلةمقبس

قةمهايئمقبس الطا

الشاشة2.2.4
تتعملحيثباللمس،تعملبأنهاالجهازشاشةتتميز قونا ألي كأزرار.عليهاتظهرالتيوالحقولا

ألزرار.لمسطريقعنالوظائفتنشيطيمكنك• ا

رجى•الحذر ستخدامعدميُ ألدواتأنواعمننوعأيا حادةا إلطالق.علىالشاشةمعال فةحالةوفيا Alphaضمانيمكنلنذلك،مخال
OAE+لجهاز.بهالموثوقالتشغيل
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ألذنمجس2.2.5 ا

المجسكابلقابس

A.المجسطرفB.المجسجسم
C.المجسكابل

التخزين2.3
رجى Alphaتخزينيُ OAE+اانظرالتلف.منالجهازلحمايةطريةحقيبةفيوملحقاتهجهاز تفيالتشغيلبيئةأيضً فنية.المواصفا ال

التجميع2.4

Alphaتسلمكعند OAE،+المجس.توصيلقبليليبماقم

جعلها.المخصصالمكانفيالبطاريةركب.1 Alphaجهازفيالبطاريةإدخالرا OAE+► 13.

Alphaبوضعنوصي OAE+االبطاريةوشحنالتوصيلقاعدةفي الستخدام.قبلتمامً جعا .15►التوصيلقاعدةمنالبطاريةشحنرا

ل.2 Alphaجهازشغِّ OAE.+جع Alphaجهازتشغيلرا OAE+► 17.

جعالجهاز.علىالتاريخاضبط.3 عدادرا .50►والتاريخالوقتإ

آلنيمكنك جعالمجس.توصيلا 22►المجستوصيلرا

طاقةالتزويد2.5 بال
Alpha OAE+قةجهازتزويديتم :البطاريةشحنويتمالشحن.إلعادةقابلةبطاريةخاللمنبالطا

Alphaوضععند• OAE+جعالتوصيل.قاعدةفي .15►التوصيلقاعدةمنالبطاريةشحنرا

سطة• Alphaبوا OAE+ختياري).(ملحقبجهازخاصخارجيشاحن جعا خارجيالشاحنباستخدامالبطاريةشحنرا .15►ال

رية2.5.1 البطا
Alphaفيالمستخدمةالبطارية OAE:+

الشحنإلعادةقابلةأيونليثيومبطارية•

عاليةقدرةذات•

فة• الوزنخفي

فريغمنمنخفضمعدّل• للشحنالذاتيالت

مستمربشكلشحنهايمكن•

ت8مدتهتشغيلوقتتضمن• عا اسا قريبً ت

ا.%50بمعدلمشحونةالبطاريةتكونالجهاز،تسلمعند قريبً الختبار.بدءقبلبالكاملالبطاريةبشحننوصيت ا
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جع .60►وصيانتهاالبطاريةسالمةرا

ريةتخزين طا الب
فترةالبطاريةتخزينلزمإذا فمكانفيوحفظهاسعتهامن%50منيقربمابتركنوصيفإنناطويلة،ل انوصيكماوبارد.جا بتخزينأيضً

الثالجة.فيالبطارية

على،حرارةدرجةأوالغرفةحرارةدرجةفيبالكاملمشحونةوهيالبطاريةتخزينحالةفي تتراوحبنسبةدائمةبصفةالبطاريةجودةستقلأ
ا%20و10بين قريبً حد.عاممروربعدت وا

ل2.5.2 ريةإدخا زفيالبطا Alphaجها OAE+

لألعلى.البطاريةحجرةزرعلىبالضغطقم.1

خارج.البطاريةحجرةتنبثقعندئذٍ، لل

ألمر،لزمإذا.2 قما البطارية.بإزالةف

الحجرة.فيومشحونةجديدةبطاريةبوضعوقم.3

ه"هذافي"أدخلالعبارةيحملالذيالسهمنحواتجاههايكونبحيثالبطاريةأمسك– التجا والذيا
ألسفلإلىيشير الحجرة.قاعدةنحوا

الحجرة.بإغالققم.4
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ريةحالة2.5.3 البطا

علىفيالبطاريةرمزيظهر• وقت.أيفيالبطاريةحالةبعرضلكيسمحلكيالشاشة؛مناليمنىالزاويةأ

قلنسبةإلىالبطاريةسعةوصولحالةفي• عادةالبطاريةبتغييرننصحك،%25عنت قربفيشحنهاوإ ممكن.وقتأ

الختبار،نتائجعرضيمكنك،%10عنالبطاريةمستوىانخفاضحالةفي• جراءبإمكانكيصبحلنولكنا ختبار.أيإ ا

ريةشحنالرمز المتبقيالبطا
بالكامل.مشحونةالبطارية100-75%

75-50%

50-25%

البطارية.شحنيجب25-10%

امنخفضةالبطارية10-0% جراءيمكنوالجدً الختبار.إ ا

ألدنىالحدعنالجهدانخفضإذا ففسيتمتوفره،الالزما قا Alphaجهازتشغيلإي OAE+.ا قائيً رجىتل عادةيُ فيتغييرهاأوالبطاريةشحنإ
قرب ممكن.وقتأ

زويد2.5.4 صيلقاعدةت بالطاقةالتو
Alphaعرضيتم OAE+قةجهازتوصيلقاعدةتزويديتم الرئيسي.المأخذمنمهايئعبربالطا

فق•تحذير تمعللتوا ستخدامعندالسالمةمتطلبا قاعدةالتوصيلفإنطبي،جهازنظاما ايتمأنيجبالتوصيلب التيالمنطقةخارجدائمً
جد ألدنى(الحدالمريضفيهايتوا فةا قدم5/ متر1.5المريضوبينبينهللمسا  .(

خراجعندالمهايئقوابسمجموعةعلىالعثوريمكنك Alphaعبوتهمنجهازإ OAE.+قوابسمجموعةعلىالمهايئقوابسمجموعةتحتوي
ختيارخاللهامنيمكنكمهايئ قابسا لديك.الرئيسيللمأخذالمناسبال

ل طاقةبمصدرالتوصي الرئيسيال
ختر.1 المهايئ.علىبتركيبهوقملديك،الرئيسيللمأخذالمناسبالمهايئقابسا

قاعدةالمهايئصل.2 قةومصدرالتوصيلب طاقةمؤشريضيءالرئيسي.الطا ألخضر.باللونال ا

ألجهزةوضع•الحذر الرئيسية.الموصالتمنالطاقةمصدرلفصلالوصولسهولةيتيحمكانفيالكهربائيةا
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طاقةمصدرعنالفصل الرئيسيال
Alphaلفصل OAE+الرئيسي.المأخذعنالمهايئقابسفصلسوىعليكماالرئيسي،الطاقةمصدرعنجهازتوصيلقاعدة

ريةشحن2.5.5 صيلقاعدةمنالبطا التو
قوم Alphaفيالبطاريةت OAE+ابالشحن قائيً Alphaالجهازوضععندتل OAE+التوصيل.قاعدةفي

Alphaضع.1 OAE+التوصيل.قاعدةفي

Alphaالموجودالضوئيالمؤشريضيء OAE+جهاز.بمقدمة

ضوئيالمؤشر بالمقدمةال
ضر خ بالكاملمشحونة•أ
رتقالي ت-ب الشحنجار•ثاب

رتقالي وميض-ب

التشغيلبدءأثناء•

المثال:سبيلعلىبالبطارية،خطأوجودحالةفي•

بطاريةإدخاليتملم–

خاطئبشكلالبطاريةإدخالتم–

البطاريةفيعيبوجود–

ا:التوصيلقاعدةمنبالكاملالبطاريةشحنيستغرق قريبً ت
ت½4%80شحنتم عا سا

ت6بالكاملمشحونة عا سا

ريةشحن2.5.6 رجيالشاحنباستخدامالبطا الخا

Natusتوفرهالذيالشاحنسوىتستخدمال•الحذر Medical Denmark ApS.

Alphaبجهازالخاصةالبطاريةشحنيمكن OAE+سطة ختياري).(ملحقخارجيشاحنبوا ا

جع عةالشركةمستنداترا تلمعرفةللشاحنالمصنِّ إلرشاداتالمواصفا باالستخدام.الخاصةوا

ت2.6 MADSENتثبي Alpha OAE+طباعةأداة ال
MADSENالطباعةأداةتثبيتيمكنك Alpha OAE+قاريرلطباعة MADSENمنت Alpha OAE+الطباعةأداةلكتتيحالتوصيل.قاعدةعبر
قةتكوينإمكانية قاريرطباعةستتمالتيالطري بها.الت

ت ألداةلتثبي ا
خاصالتثبيتوسطأدخل.1 MADSENال Alpha OAE+قومالذيالكمبيوترفيالطباعةبأداة حاقست به.التوصيلقاعدةبإل

جيبدألمإذا.2 ا،التثبيتمعال قائيً قمتل d:\Alphaإلىبالتصفحف OAE+تشير(حيثd:ألقراصمحرك-مكانإلى فذأوا التثبيت)وسط-USBمن
اوانقر انقرً MADSEN OAEالطباعةأداةفوقمزدوجً Printing Tool-<version number>.exe.

ا.الطباعةأداةتكوينعلىالتثبيتمعالجيساعدك.3 تدريجيً

عداداتبضبطقم– قةتهيئةإ ألداةعملطري قريرإنشاءعندتريدهاالتيا Alphaباستخدامت OAE.+خياراتأمامك التالية:ال

ظ صيغةملفحف الختيار،هذاحددتإذا-PDFب خاصالحوارمربعلكيظهرا قريراًتنشيءمرةكلفيبالملفال باستخدامت
MADSEN Alpha OAE.+قرير.ملفوتسميةمجلدتحديدذلكبعديمكنك الت
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ظ صيغةملفحف امحددمجلدفيPDFب الختيار،هذاحددتإذا-مسبقً قارير.جميعفيهستحفظالذيالمجلدتحديدعليكفيجبا يتمالت
سمإنشاء قريرلكلملفا .ت قائياً تل

رض طباعةمعاينةع الختيار،هذاحددتإذا-ال فتحا فذةلكت قريرمعاينةنا الختبارت قريراًإنشائكعندا MADSENباستخدامت Alpha
OAE.+فذةمن قريرمعاينةنا الختبارت قرير.طباعةأوحفظ،أوعرض،يمكنكا الت

ربع رم رضحوا تع طابعا الختيار،هذاحددتإذا-ال فتحا خاصالحوارمربعأمامكي قريراً،إنشائكعندبالطباعةال حينئذٍويمكنكت
طابعة.تحديد

طباعة طابعةباستخدامال ضيةال را الفت الختيار،هذاحددتإذا-ا قاريرجميعإرساليتما MADSENباستخدامتنشئهاالتيالت Alpha
OAE+ًقائيا فتراضيةكطابعةالمحددةالطابعةإلىتل الكمبيوتر.لجهازا

قاريرالورقحجمحدد– بك.الخاصةللت

قاريرعلىطباعتهالمرادالشعارحدد– 500xالصورةوضوحدرجةتكونأنيجب.pngملفأوjpgملفإماتحديدهنايمكنكلديك.الت
بكسل.500

ألخيرةللصفحةوصولكعند.4 (إنهاء).Finishفوقانقرالمعالج،منا

إلعداداتلتغيير MADSENتحديديمكنكالحق،وقتفيا Alpha OAE+ضافةفيالطباعةأداة رامجإ زالتهاأوب قرثمإ رفوقالن .تغيي
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زاستخدامفيالبدء3 Alphaجها OAE+
تيليفيما ستخدامفيالبدءبشأنسريعةتعليما Alphaجهازا OAE:+
Alphaجهازتشغيل• OAE+

فة• جددمرضىإضا

المرضىعنالبحث•

تتعديل• المريضبيانا

إلعدادحولتفصيليةإرشاداتعلىالعثوريمكنك جراءا الختباراتوإ في:ا
إلعداد• 22►لالختبارا

الختبار• سطةا Alphaبوا OAE+► 25

ل3.1 زتشغي Alphaجها OAE+

Alphaجهازتشغيل.1 OAE:+فمفتاحعلىاضغط ل/إيقا لتشغي .تشغي

قومالبدء،شاشةتظهرعندئذٍ، Alphaجهازوي OAE+ختباربإجراء فسه.الوقتفيذاتيا ن

A.فمفتاح قا تشغيلتشغيل/إي

ضع3.1.1 فالطاقةحفظو االطاقةتشغيلوإيقا تلقائيً
ستخدامعدمحالةفي Alphaجهازا OAE+فترة Alphaمعينة،ل OAE+قوم قة،حفظوضعإلىبالتحويلأوالًجهازسي قومذلكوبعدالطا فسي قا بإي

قةتشغيل ا.الطا قائيً تل

Alphaجهازيكونعندما• OAE+قة،حفظوضعفي ألسودباللونالشاشةتظهرالطا قةمؤشرويضيءا ألخضر.باللونالطا ا

Alphaجهازتنشيطإلعادةالشاشةلمسسوىعليكما• OAE.+

ت3.1.2 Alphaالشاشا OAE+.
إلرشاداتوصفيتم• تالرئيسيةا تإدخاللشاشا فيالبيانا

تإدخال– Alphaفيالبيانا OAE+► 53.

ألزراروصفيرد• فيا

54►الوظائفأزرار–

ألزرار– 54►العامةا
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تبينالتنقل زفيالشاشا Alphaجها OAE+
قسم تعادةًتن Alphaفيالشاشا OAE+وهي:رئيسية،مناطق4أو3إلىجهاز

A.يليماويعرضالعناوين،شريط

الوقت–

الشاشةعنوان–

البطاريةحالة–

B.يليماعلىنموذجيبشكلفيهاستعثرالتيالرئيسيةالشاشة

ت– الختبارشاشا ا

المرضىأزرار–

تإلدخالالمفاتيحلوحة– ذلك.إلىوماالبيانا

C.المتوفرةالوظائفأزرارعلىيحتويالذيالوظائفشريط

D.ألزرارعلىيحتويالذيالتذييل ألساسية،للوظائفالمتوفرةا ومنهاا

قة،الشاشةإلىالعودة– الساب

ت،إلىالوصول– التعليما

رئيسيةالشاشةإلىالعودة– .ال

رئيسيةالقائمة3.1.3 ال
رئيسيةالقائمة ال

قائمةمن رئيسيةال Alphaفيالرئيسيةالوظائفكلتحديديمكنك،ال OAE.+

جع• الختباراترا .41►السريعةا

جع• .20►مريضعنالبحثرا

جع• فةرا .19►جديدمريضإضا

جع• .43►الطباعةرا
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جع• تحذفرا .55►بيانا

جع• Alphaرا OAE+عدادات .47►إ

جع• ألطفالنظامتحديدرا .25►ا

ل3.2 زفيالمرضىمعالتعام Alphaجها OAE+

شغيلزرباستخدام•الحظ سريعالت جراءيمكنكال ختبارإ فةإلىالحاجةدونا .مريضعنالبحثأوإضا أوالً

ضافة3.2.1 جديدمريضإ

فة.1 ريضزرعلىاضغطجديد،مريضإلضا قائمةجديدم رئيسيةبال .ال

ريضشاشةتعرض ألزرارمنقائمةالجديدالم تلتحديدعليهاالضغطيمكنكالتيا إلدخالالشاشا
ت المريض.بيانا

تإلدخالحقلأيعلىاضغط.2 المريض.بيانا
قومعندما تبإدخالت حدفيالبيانا فيالتاليالزرعلىاضغطثم،موافقزرعلىاضغطالحقول،أ

قائمة. ال

ريضشاشةفيالحقولمنالمزيدلعرض.3 ألسهم.أزرارعلىاضغط،الجديدالم ا

قومعندما.4 تبإدخالت ت،حفظيتم،موافقزرعلىوالضغطالمطلوبة،الحقولكلفيالبيانا البيانا
راتقائمةشاشةوتظهر الختبا .ا

ت لشاشا تإدخا ظمةالبيانا المنت
غلبفي ت،أ ستخدامسوىعليكماالشاشا ت.إلدخالالمفاتيحلوحةا ت،منلمزيدالبيانا ستخدامانظرالمعلوما .53►المفاتيحلوحةا
رفشاشة• المع
السمشاشة• لا ألو ا
العائلةاسمشاشة•

ت لشاشا تإدخا صةالبيانا الخا
توصفيرد تإدخالميزاتذاتالشاشا التالي.النحوعلىالخاصةالبيانا
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ريخشاشة الدتا المي

ريخشاشةفي الدتا ألسهمأزرارعلىاضغط،المي الصحيح.الميالدتاريخلتعيينا
DD=يوم
MM=شهر
YYYY=سنة

أوألعلىMMقيمةتغييرفسيتم)،DD(اليومعمودفيبدايتهأوالشهرنهايةبتجاوزقمتإذا•
األسفل قً لذلك.وف

اYYYYقيمةزيادةفسيتمجديدة)،سنة(أي،01إلىMMقيمةبزيادةقمتإذا• قً لذلك.وف

ضعنالبحث3.2.2 مري

ريضعنالبحثزرعلىاضغطما،مريضعنللبحث.1 رئيسيةالشاشةعلىم .ال

قلك إلجراءهذاسين ريضعنالبحثشاشةإلىا .م

فرز.ترتيبتغييريمكنك.2 رزرعلىاضغطال رتيبتغيي زت ر قائمةفرزيتمحتىالف فئةحسبال التيال
ستخدامها.فيترغب ا

ألمر،لزمإذا.3 ألسهمأزرارعلىفاضغطا المرضى.قائمةفيللتنقلا

احدد.4 قائمة.منمريضً ال

ث شاملةمرضىقائمةفيالبح

ريضعنالبحثزرعلىاضغطشاملة،مرضىقائمةفيللبحث.1 عنالبحثشاشةفيم
ريض .م

الفتراضيالبحثمعيار.2 السمهوا ألخيرا فاضغطالبحث،معيارتغييرأردتإذاللمريض.ا
رزرعلى سمأمامكيظهرحتىمتكرربشكلاضغطالحاجة،عند.البحثمعايي حقلا

ت ستخدامهفيترغبالذيالبيانا البحث.فيا
سمأدخل.3 السم(مثالً:المريضا ألخيرا قاًالتسجيل)رقمأوا خترتها.التيالبحثلمعاييروف ا

ألمر،لزمإذا ستخدامفانظرا .53►المفاتيحلوحةا
البحث.لبدءموافقزرعلىاضغط.4

فقالمرضىمنقائمةإظهارإلىالبحثسيؤدي البحث.معاييرمعتتوا

سميظهرالذيالزرعلىاضغط.5 ختياره.فيترغبالذيالمريضا ا
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لشاشةعرضيتم صي ريضتفا .الم

الختباراتعرضأردتإذا.6 جراؤهاتمالتيا رضزرعلىفاضغطالمريض،علىإ ع
رات الختبا .ا

تتعديل3.2.3 ضبيانا المري
وضحالنحوعلىالمريضعنابحث.1 .20►مريضعنالبحثفيالمُ

لشاشةفي.2 صي ريضتفا تعديله.تريدالذيالحقلعلىاضغط،الم

الحقل.بتعديلقم.3

قومعندما.4 تبتعديلت حدفيالبيانا للحفظ.موافقزرعلىاضغطالحقول،أ

ألمر،لزمإذا.5 تعديله.تريدالذيالتاليالحقلفحددا
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إلعداد4 را الختبا ل

إلعداد4.1 Alphaا OAE+
رجى• عيُ إلرشاداتاتبا وضحةا ستخدامفيالبدءفيالمُ Alphaجهازا OAE+► 17.

جع• الختباررا سطةا Alphaبوا OAE+► فيةلمعرفة25 جراءكي الختباراتإ المحددة.ا

زإعداد4.2 الجها
جراءبدءقبليومكلفي الختباراتإ جراءيجبالمرضى،علىا ختبارإ جعصحيحة.بصورةيعملأنهمنللتأكدللمجسا ختباررا ►المجسا
47.

قمال•الحذر الختبارتجويففيالمجسأطرافبإدخالت الا جعتعقيمها.بعدإ الختبارتجويفتنظيفرا .59►وتعقيمها

عداد4.2.1 رالمجسإ الختبا ل
فحص االمجسا بالسطح)فيتغيراللون،في(تغيرتلفأيعنبحثً جزاءأصا عادةيمكنالتيالمجسأ ستخدامهاإ ستخدام.كلقبلا أيظهرإذاا
خاصالموزعمعفتواصلتلف، بك.ال

صيل4.2.2 المجستو

Alphaضع.1 OAE+وجهه.على

Alphaلجهازالعلويالطرففيالرماديةالحوافذيالمقبسفيالموجودالتجويفمعالمجسقابسحرفبمحاذاةقم.2 OAE.+

قابسدفعيلزموالبرفق.المجسمقبسفيالمجسقابسأدخل.3 قوةال مالئم.بشكلإدخالهيتملكيب

المجسفصل

قابستسحبال•الحذر سطةال اللون.الرماديالموصلجلبةبسحبذلكمنبدالًقمالمجس.بفصلقيامكعندالكابلبوا

قابس،فصلعند قمالال فه.ت قابسجلبةأمسكذلك،منبدالًولكنبل قيمبشكلسحبهاطريقعنوحررهاال المقبس.خارجإلىمست

خرمكانأيإلىسحبهحالةفيالمجستحريريتملن قابس.جلبةفوقسوىآ ال
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ربيئةإعداد4.3 الختبا ا

طبيعيةالبيئة ال
إلمكان.قدرلالختبارهادئةبيئةتوفيرمنتأكد• الختباربيئةكانتكلماا ا،أكثرا الختباردقةزادتهدوءً وسرعته.ا

فحص• جراءعدممنللتأكدا الختبارإ تهوية.جهازأومروحة،أمامأوالهواء،مكيفوجودفيا

فحص• شخاصأوقريبة،منطقةفيمحمولةهواتفوجودعدممنللتأكدا ذلك.غيرأويتحدثون،أ

ت إلجراءا صحةبشأنالوقائيةا عامةال ال
عمنتأكد• جراءاتأياتبا به.تعملالذيللمكانالعدوىبمكافحةخاصةمحددةإ

االسطحكانإذاأومريضكلقبلالمجسوقابسالمجسوكابلالمجس،جسمبتنظيفقم• ملحوظ.بشكلملوثً

ستخدم• ألسطحلتنظيفمعقمكحولمنديلا ا.المجسوقابسالمجس،وكابلالمجس،جسميجفحتىوانتظرا تمامً

فترةالسطحمعالمعقمةالمادةتتالمسأنيجب.%70بنسبةأيزوبروبيلكحولعلىالمعقمالكحولمنديليحتويماعادة•الحظ لل
سطةالمحددةالزمنية فعاليتها.لضمانالمعقمةللمادةالمصنعةالشركةبوا

حرص• اا ستخدامعلىدائمً جديدة.أذنأطرافا

المريضإعداد4.4

ت طوا عامةالخ المريضإلعدادال

ألذنإلىبالوصوللكيسمحوضعفيالمريضضع.1 ختبارهاسيجرىالتيا بسهولة.ا

ألذنصيوانأمسك.2 سحبها ايكونأنعلىبرفقللخلفوا الشيء.بعضالمريضرأسعنبعيدً

خلانظر.3 ةدا ألذن.قنا ا

فحص.4 ةا ألذنقنا ألذنشمعمنخاليةأنهامنللتأكدا تأوا فا الختبار.نتيجةعلىذلكيؤثرالحتىمخل ا

ب4.4.1 ركي ألذنطرفت المجسفيا

ختر.1 حدا ألذنأطرافأ ةتالئمالتيا ألذنقنا ألحجاممنعددتجربةيلزمكوقدالمريض.لدىا المناسب.الحجمتحديدمنتتمكنلكيا

ألذنطرفادفع.2 خلإلىبرفقا هفيصحيحبشكلتثبيتهيتمأنإلىالمجسطرفدا ألذنطرفتثبيتويمكنكالمجس.قاعدةاتجا نزعهأوا
جراءعندبرفق.تدويرهطريقعنسهولةأكثربشكل رجىذلك،إ .بهالخاصالكابلمنوليسجسمهمنالمجستمسكأنكمنالتأكديُ
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ختباراتعلىالحصولضمانيتمال•الحظ قةا الدقي ستخدامعندإ ألذنأطرافا قة.ا المرف

ستخداميمكن•الحظ ألذنطرفا ألذنين.لكلتاا حدىإصابةفيتشككنتإذاا ألذنينإ رجىبعدوى،ا ألذنطرفتغييرفيُ طرفوتنظيفا
ستبدالهأوالمجس، الختبارمتابعةقبلبديلبآخرا ألذنعلىا الثانية.ا

ستخداميؤديقد•تحذير ةتهيجإلىالزائدبالضغطإدخالهمحاولةأوالمجسمعمالئمغيرحجمذيأذنطرفا ألذن.قنا ا

فةالمجسطرفقنواتأنمنتأكدالمجس،فيخطأحدوثحالةفي•الحظ اوتأكد)57►والتنظيفالصيانة(انظرنظي أنمنأيضً
متصل.المجس

جع ارا ختبارأيضً .47►المجسا

ل4.4.2 ألذنطرفمعالمجسإدخا ألذنقناةفيا ضلدىا المري
النتهاءعند.1 حدتركيبمنا ألذنأطرافأ ألذنصيوانبسحبقمالمجس،معا سفلوإلىللخلفبرفقا أ

ةفيالمجسأدخلثمقليالً، ألذن،قنا قليلا إدخاله.أثناءقليالًالمجسلفمعالضغط،منب

اتحقق الصحيح.التركيبمنبصريً

خاصالكبلباستخدامالمجسإدخاليمكن علىإلىتوجيههمعبهال سفلإلىأوأ هحسبأ التجا ألفضلا ا
مالءمة.

ا.مالئمبشكلالمجسدخولمنتأكد الختبارمدةزيادةإلىتسربأييؤديقدتمامً الصوت،تسرببسببا
كليهما.أوالعاليةالضوضاءأو

فراشأوالمريضمالبسفيالمشبكبتثبيتقم المجس.كابللتأمينال

جراءأثناءمهتزةسطوحأليالكابلمالمسةعدممنتأكد•الحظ الختبار.إ ا

ت،أيتبدأال•تحذير ألذنفيإصابةتوجدكانتإذاقياسا ةفيإصابةأوا ألذن.قنا ا
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ر5 الختبا Alphaبواسطةا OAE+
الختبار:بدءقبل ا

ألذنحدد.1 جراءتريدالتيا ختبارإ عليها.ا

الختباربإجراءقم.2 إلعدادفيموضحهوكماا .22►لالختبارا

ظامتحديد5.1 لن ألطفا ا

رئيسيةالشاشةمن ختياريمكنكال ألطفالنظاما جراءأثناءلألطفالمالئمةشاشةلعرضا الختبار.إ ا

ظامزراضغط• لن طفا أل فعيلا فةهذهلت تعطيلها.أوالوظي

فعيلعند ظامت لن طفا أل جراءأثناءمتحركةلسيارةرسمالشاشةعلىظهر،ا الختبارإ تمنبدالًا البيانا
الشاشة.علىعادةتظهرالتي

رجاهز5.2 لالختبا
الختياريمكنك قتينبينماا الختبارلبدءطري وهما:ا

ختباربدء• أوالًمريضتحديدبدونا

ختبار.أيابدأثمتحديدهأومريضبإنشاءقم• ا
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ربدء ختبا أوالًمريضتحديدبدونا

رزرعلىاضغط.1 ريعاختبا رئيسيةالشاشةعلىس .ال

راتقائمةشاشةعرضيتم.2 الختبا .ا

جع.3 ترا فا الختبارتوصي ختبارفيا تا النبعاثا ستحثةالصوتيةا ►(TEOAE(العابرةالمُ و32
ختبار تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ►(DPOAE(ا 26

الختبار،بعد الختبار،نتائجحفظيمكنكا جعحذفها.أوطباعتهاأوا الختبارنتائجمعالجةرا السريعا
►41

ر الختبا ظما المنت

فةأو)20►مريضعنالبحث(انظرمامريضعنللبحث.1 فة(انظرجديدطفلإضا مريضإضا
).19►جديد

ريضشاشةفيموافقزرعلىاضغط.2 لشاشةأوجديدم صي ريضتفا .الم

قلك.3 إلجراءهذاسين راتقائمةإلىا الختبا بالمريض.الخاصةا

تبروتوكوالت7إلىيصلماهناك خلمنالصوتيةلالنبعاثا ألذندا حدوبروتوكول)DPOAE(ا وا
ت ستحثةالصوتيةلالنبعاثا الختباراتقائمةفيالمتاحةالبروتوكوالت(تعتمد).TEOAE(العابرةالمُ علىا
إلعدادات رإعداداتشاشةفيحددتهاالتيا الختبا ).ا

فاصيلعلىلالطالع سميحملالذيالزرعلىاضغطالبروتوكول،ت فتحالبروتوكول.ا شاشةأمامكت
مشاعدة.
ت.شاشةإلغالقموافقاضغط التعليما

الطالعذلكمنبدالًيمكنك تعلىا فا الختبارتوصي ختبارفيا تا النبعاثا ستحثةالصوتيةا العابرةالمُ
)TEOAE)► ختبارأو32 تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ►(DPOAE(ا 26.

ر5.3 ختبا تا النبعاثا صوتيةا خلمنال ألذندا )DPOAE(ا
ت النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا تهي)DPOAE(ا ستجابا ألذنمنتنبعا خليةا ستخداميتمنغمتين.ذيمحفزأليالدا تمنزوجا ترددلكلالنغما

ختباره.يجري شارا حدةترددإلىيُ تهذهمنالوا ألخرىالنغمةتسمىL1بـالنغمةهذهلمستوىوبرمزF1النغما .L2بـولمستواهاF2ا

ت5.3.1 روتوكوال رب ختبا تا النبعاثا صوتيةا خلمنال ألذندا )DPOAE(ا
فقط.F2عرضيتمالصوت.ضغطديسيبل/مستوى65/55إلىL1/L2زوجيشير

الختباريجرى اليمين.إلىاليسارمنمتزايدةبتردداتالنتائجعرضويتمتنازلي؛بترتيبالتردداتقياسطريقعنا
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ل ل1بروتوكو 2وبروتوكو
كيلوهرتز6
كيلوهرتز5
كيلوهرتز4

كيلوهرتز3.5
كيلوهرتز3

كيلوهرتز2.5

ألدنىالحد قيمةا ديسيبل5يساويالتشويشناتجذروةل

ستجابةاجتيازنتيجةتتطلب ضحة)(ا .اجتيازنتيجةعلىالستالتردداتمن4حصولوا

ا1بروتوكوليتوقف قائيً ستجابةاجتيازنتيجةعلىترددات4حصلتإذاتل ضحة)(ا ستجابةتوجدإحالة/النتيجةترددات3تلقتإذاأووا ا
ضحة .وا

الترددات.كل2بروتوكوليختبر

ل 4و3بروتوكو
كيلوهرتز5
كيلوهرتز4
كيلوهرتز3
كيلوهرتز2

ألدنىالحد قيمةا ديسيبل5يساويالتشويشناتجذروةل

ستجابةاجتيازنتيجةتتطلب ضحة)(ا ألربعالتردداتمن3حصولوا ستجابةاجتيازنتيجةعلىا ضحة)(ا .وا

ا3بروتوكوليتوقف قائيً ستجابةاجتيازنتيجةعلىترددات3حصلتإذاتل ضحة)(ا ستجابةتوجدإحالة/النتيجةترددات2تلقتإذاأووا ا
ضحة .وا

الترددات.كل4بروتوكوليختبر

ل 6و5بروتوكو
كيلوهرتز6
كيلوهرتز5
كيلوهرتز4
كيلوهرتز3
كيلوهرتز2

كيلوهرتز1.5

ألدنىالحد قيمةا ديسيبل5يساويالتشويشناتجذروةل

ستجابةاجتيازنتيجةتتطلب:5بروتوكول ضحة)(ا ستجابةاجتيازنتيجةعلىالستالتردداتمن4حصولوا ضحة)(ا الختباريتوقف.وا ا
ا قائيً ستجابةاجتيازنتيجةعلىترددات4حصلتإذاتل ضحة)(ا ستجابةتوجدإحالة/النتيجةترددات3تلقتإذاأووا ضحةا .وا

جماليةنتيجةتتكونال:6بروتوكول ستجابةاالجتيازعنتعبرإ ضحة)(ا ستجابةتوجد(الإحالةأووا ضحة)ا ختباريتم.وا الترددات.كلا

ل 7بروتوكو
كيلوهرتز5
كيلوهرتز4
كيلوهرتز3
كيلوهرتز2

ألدنىالحد قيمةا ديسيبل10يساويالتشويشناتجذروةل

ستجابةنتيجةتتطلب:7بروتوكول ضحةاجتياز/ا ألربعةمن3حصولوا ستجابةنتيجةعلىتردداتا ضحةاجتياز/ا الختباريتوقف.وا اا قائيً تل
ستجابةاجتيازنتيجةعلىترددات3حصلتإذا ضحة)(ا ستجابةتوجدإحالة/النتيجةترددات2تلقتإذاأووا ضحةا .وا
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ربدء5.3.2 الختبا ا

فقالبدءزرعلىاضغط.1 الختباربروتوكولمعالمتوا ألذنا ختبارها.تريدالتيوا ا

جراءيتم ختبارالمعايرةإ الختباربدءقبلالسماعةوا فعلي.ا ال

المعايرة
االمجسيكنلمإذا مكانه.فيفاضبطهبإحكام،مثبتً

ر ختبا السماعةا
صحيح.بشكلتعمالنالسماعتينأنمنللتأكدالسماعةباختبارمتبوعةالمعايرةتكون

الختباريبدأ اا قائيً المعايرة.اكتمالعندتل

مكتمل""غيررسالة
ررسالةظهورحالةفي لغي :مكتم
عد• صحيح.بشكلمكانهفيتثبيتهمنوتأكدالمجس،إدخالأ
الختبار.بدءإلعادةالبدءزرعلىاضغط• ا
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ةحجمكبربسببالمعايرةفشلحالةفي ألذنقنا اا خلتهويةأنبوبلوضع(نظرً علىالمريض،أذندا
رإعداداتفياليدويالبدءخيارتمكينحالةوفيالمثال)،سبيل الختبا علىمزدوجسهميظهرعندئذٍ،ا
قياسلبدءالمزدوجالسهمعلىاضغطالنتيجة.شاشة تبأقصىال معايرتها.تمتخرجمستويا

ر5.3.3 ختبا تا النبعاثا صوتيةا خلمنال ألذندا )DPOAE(ا
قدمعرضيتم الختبارت ألذنتظهرالشاشة.علىا ختبارهيجريالذيوالترددلالختبارتخضعالتيا فيا

على الشاشة.أ

فعيلحالفي ظامت لن طفا أل جراءأثناءمتحركةلسيارةرسمالشاشةعلىتظهر،ا الختبار.إ جعا (را
ألطفالنظامتحديد .)25►ا

قدمشريطيظهر سفلالت خضربلونالمتحركةالصورةأ الختبارظروفكانتحالفيأ وبلونجيدة،ا
حمر المريض.منأوالمحيطةالبيئةمنالضوضاءتصدرقدالضوضاء.منالكثيروجودحالفيأ

ختباركلتردداكتمالمعالشريططوليزداد الختبارات.سلسلةفيا ا

فعيلعدمحالةفي ظامت لن طفا أل لجدولانظرالشاشة.علىبيانيرسميظهر،ا صي رتفا الختبا ها أدنا
تالبيانيالرسموصفعلىللتعرف ألخرىوالبيانا المعروضة.ا

فزرفوقاضغط• إليقا فا قا الختبار،إلي ألمر.لزمإذاا الختبارحفظسيتما ابوصفها ختبارً غيرا
مكتمل.

جع ختبارنتائجرا تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ►(DPOAE(ا ختبارهاتمالتيالتردداتوصفعلىللتعرف30 إلحالةومعاييرا الجتياز/ا ا
ختباربروتوكوالتمنلكل تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا المتعددة.) DPOAE(ا
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صيل رتفا الختبا ا

ألذنيظهر جرىالتيا ختبارها.يُ ا

البيانيالمخطط
ضوضاء

عاليةضوضاء
علىضوضاء منأكثرلمدة)SPL(الصوتضغطديسيبل/مستوى41منأ
ختبارمدةنصف التردد.ا

ستجابة تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا جتيازتمالمسجلة:)DPOAE(ا ا
التردد

ختباريتم تترددا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا أوتخطيهاأو)DPOAE(ا
حالتها إ

عيعبر فا ألشرطةارت الستجابة/الضوضاء.شدةعنا ا

الختبارتردداتعرضيتم سفلا البياني.المخططأ
الستجابة تا صوتيةالنبعاثا ألذنداخلمنال )DPOAE(ا

قيمة الختبارترددب الحالي.ا
ضاء ضو ال

إلمكان.قدرمنخفضالضوضاءمستوىأنتأكدالحالي.الضوضاءمستوى ا
ألحمراللونإلىالضوضاءشريطيتحول علىالضوضاءمستوىيكونعندماا أ

الصوت.ضغطديسيبل/مستوى41من

رنتائج5.3.4 ختبا تا النبعاثا صوتيةا خلمنال ألذندا )DPOAE(ا
ألطفال،نظامفي الختبار،إتمامعندا ت،شاشةتظهرا فآ الختبار.نتيجةعنالنظربغضالمكا إلىتتجهالباللينمنمجموعةالشاشةهذهتظهرا

على هأ الختبارنتيجةتظهرثمالسماء.باتجا رنتيجةشاشةعلىا الختبا .ا

فعيلعدمحالةفي ألطفال،نظامت رنتيجةشاشةتظهرا الختبا جراءإتمامفورا الختبار.إ ا

جع خياراترا تفيالمتوفرةال الختبارنتائجشاشا ألزراروصفلمعرفة36►ا المتاحة.ا

ز جتيا ستجابةا ضحة)(ا وا

حدةترددقيمةتحديديتم ستجابةاجتيازوا ضحة)(ا حصائية،خوارزميةخاللمنوا المتوسطإلىتستندإ
رجح، فيضمنوالذيالمُ ستجابةالنتيجةتشيرالحساسية.منكبيرةبدرجةالمرضاكتشا اجتياز/ا
ضحة قيمةوا حدترددل فةأنإلىوا خارجيةالشعريةالخالياوظي نطاقفيطبيعيبشكلتعملللمريضال
قوقعةالمقابلالتردد ألذنل جراءوقتفيا الختبار.إ ا

جتيازهايجبالتيالتردداتعدديعتمد ستجابةاجتيازنتيجةلتحقيقا ضحة)(ا المحددالبروتوكولعلىوا
قياس تل النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا جع.)DPOAE(ا ختباربروتوكوالترا تا النبعاثا منالصوتيةا
خل ألذندا ►(DPOAE(ا 26.

تالختباريمكنال•الحظ النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ف)DPOAE(ا قداناكتشا قوقعة.خلفالسمعف ال
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حالة الإ ستجابةتوجد( ضحة)ا وا

ستجابةتوجد(الإحالةالنتيجةتشير،5و،2و،1البروتوكولفي ضحة)ا فيمكنالأنهإلىوا اكتشا
ستجابة تمنملحوظةا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ت6من3في)DPOAE(ا قا ألقل.علىترددنطا ا

ستجابةتوجدإحالة/الالنتيجةتشير،7و،4و،3البروتوكوالتفي ضحةا فيمكنالأنهإلىوا اكتشا
ستجابة تمنملحوظةا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ت4من2في)DPOAE(ا قا ألقل.علىترددنطا ا

كوّنال جماليةنتيجة6رقمبروتوكوليُ ستجابةعنتعبرإ ضحةاجتياز/ا ستجابةتوجدإحالة/الأووا ا
ضحة .وا

تنتيجةتحدد النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ختباره.تمترددكل)DPOAE(ا اتخاذعلىيعملوذلكا
قرارات إلجراءاتمنالمزيدعملبشأنال ستجابةالنتيجةتشيرأكبر.بسهولةا ضحةاجتياز/ا حدعندوا أ
فةأنإلىالترددات خارجيةالشعريةالخالياوظي قوقعةالمقابلالترددنطاقفيطبيعيشبهبشكلتعملال ل

ألذن. ا

زى غلبتعُ بأ سبا ستجابةأيرصدعدمأ الختبارظروفإلىا حكامعدمأوالضوضاءشديدةا اذلكوينطبقمكانه.فيالمجستثبيتإ بصفةتمامً
ختباراتفيخاصة تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ألدنى.الحدإلىالتردداتانخفاضبسبب)DPOAE(ا المنخفضالتردديعتبرثم،ومنا
ستجابةتوجد(الإحالة ضحة)ا ستجابةاجتيازالعاليالترددمعوا ضحة)(ا شارةوا الختبارظروفبأنقويةإ فيالمثلى.الظروفهيتكنلما
الختبار،ظروفبتحسينيوصىالحالة،هذه الختبار.تكرارثما ا

ر ختبا حاسمةغيرنتيجةذوا

جتيازالنتيجةتحقيقيمكنالكانإذا وكان:ا

ةحجم.1 االمريضأذنقنا الختباربدءوتمكبيرً فشلبعدالمزدوج)(السهماليدويالبدءزرباستخداما
المعايرة،

أو
الختباربيئة.2 الضوضاء،شديدةا

قد الختبارنتيجةتكونف سمةغيرا .حا

ةحجمكبرحالةفي ألذنقنا ألذن)،طبلةفيثقبوجودأوالتهويةأنابيب(بسببا L1/L2لـيمكنالقدا
تإلىالوصول تإلىالوصولالضروريمنالمطلوبة.التحفيزمستويا فيةتحفيزمستويا جلمنكا أ
ستجابةتحقيق قة.ا سمةغيرالنتيجةتكونالحالة،هذهفيدقي ةحجمأنإلىتشيررسالةوتظهر,حا قنا
ألذن حكامعدمأوكبيرا مكانه.فيالمجستثبيتإ

تالضوضاءتجاوزتإذا الختبار،وقتنصفمنأكثرلمدةالمقبولةالمستويا سمةغيرالنتيجةتكونا حا
للغاية.عاليةضوضاءوجودإلىتشيررسالةوتظهر

ر ختبا لغيرا مكتم

الختبار،توقفحالةفي خطأ.رسالةعرضيتما

الختبارفشلحالةفيالمعروضة،تلكعنمختلفبشكلالنتائجشاشةتظهر المعايرة.أثناءإلغائهأوا
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ل كتم را الختبا ا

ستجابةمعاييرتعددلم الجتياز/ا إلحالة/التوجدوواضحةا ستجابةا د.6رقمللبروتوكولواضحةا يولّ
الختبار""اكتملنتيجة6رقمالبروتوكول ختباريجريعندماا جميعها.الستالتردداتا

ر5.4 ختبا تا النبعاثا صوتيةا ستحثةال )TEOAE(العابرةالمُ

روتوكول5.4.1 رب ختبا تا النبعاثا صوتيةا ستحثةال رةالمُ )TEOAE(العاب
ت8بروتوكوليقيس النبعاثا ستحثةالصوتيةا شارةترددنطاقيتراوحالخطية.غير)TEOAE(العابرةالمُ الختبارإ اا قريبً 4إلىكيلوهرتز1منت

كيلوهرتز.

ستجابةالنتيجةتتطلب ضحةاجتياز/ا فوا لالستجابة.ثانيةمللي12إلى6منيتراوحنطاقفيقمم8اكتشا

ربدء5.4.2 الختبا ا

الختبار،لبدء.1 روتوكولبجانبالموجودالبدءزرعلىاضغطا فق،8ب ألذنمعوالمتوا تمالتيا
بها.المجسإدخال

جراءيتم الختباربدءقبلالمعايرةإ فعلي.ا ال

الختباريبدأ اا قائيً المعايرة.اكتمالعندتل
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ةحجمكبربسببالمعايرةفشلحالةفي ألذنقنا اا خلتهويةأنبوبلوضع(نظرً علىالمريض،أذندا
رإعداداتفياليدويالبدءخيارتمكينحالةوفيالمثال)،سبيل الختبا علىمزدوجسهميظهرعندئذٍ،ا
قياسلبدءالمزدوجالسهمعلىاضغطالنتيجة.شاشة تبأقصىال معايرتها.تمتخرجمستويا

ر5.4.3 ختبا تا النبعاثا صوتيةا ستحثةال رةالمُ )TEOAE(العاب

فعيلحالفي ظامت لن طفا أل جراءأثناءمتحركةلسيارةرسمالشاشةعلىتظهر،ا الختبار.إ جعا تحديد(را
ألطفالنظام .)25►ا

قدمشريطيظهر سفلالت خضربلونالمتحركةالصورةأ الختبارظروفكانتحالفيأ وبلونجيدة،ا
حمر المريض.منأوالمحيطةالبيئةمنالضوضاءتصدرقدالضوضاء.منالكثيروجودحالفيأ

ظامتمكينعدمحالةفي لن طفا أل تعرضيتمفإنه،ا الختباربيانا قدممعالشاشةعلىا الختبار.ت ا

فزرفوقاضغط• إليقا فا قا الختبار،إلي ألمر.لزمإذاا الختبارحفظسيتما ابوصفها ختبارً غيرا
مكتمل.
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صيل رتفا الختبا ا

ألذنيظهر جرىالتيا ختبارها.يُ ا

A.صالحةقمم
B.ت الترددعاليةانبعاثا
C.ت الترددمنخفضةانبعاثا

قممالرسوميالعرضيظهر معاييربلغتالتيال
الختبار. االبيانيالرسميعدا ا.رسمً حصائيً إ

صالحةقمة
قمةكثافةصالحيةيظهر سطةحسابهاتمقدوأنهال قمم.عدادبوا ال
القممعداد
الختباريسجلأنيتعين جماليا ألقلعلىصالحةقممثمانِإ تفيا فوقحسابها(يتممتناوبةاتجاها
سفله)المنتصفخط ستجابةاجتيازالنتيجةإلىللوصولوأ ضحة).(ا وا

ضاء ضو ال
ضاءمستوىأنتأكدالحالي.الضوضاءمستوى ضو إلمكان.قدرمنخفضال شريطيتحولا

ضاء ضو ألحمراللونإلىال علىالضوضاءمستوىيكونعندماا ضغطديسيبل/مستوى41منأ
ضاءمستوىيشيرقدالصوت. ضو فعال أنأوالمحيطةالضوضاءمنعالٍمستوىإلىالمرت
ضوضاء.يصدرالمريض
الشوشرة

الضوضاء)عن(الناتجالشوشرةمعدليقلأنيجبالمئوية.بالنسبةالشوشرةمعدلمستوىيظهر
أمكن.إن،%20عن

أنأوالمحيطةالضوضاءمنعالٍمستوىإلىذلكيشيرقدشوشرة،مصادروجودحالةفي
ألحوال،هذهفيضوضاء.يصدرالمريض الختبارظروفمنتأكدا المجس.مالءمةومنا
ت الثبا
تمعدلمستوىيظهر تيزيدأنيجبالمئوية.بالنسبةالمجسثبا تمن(الناتجالتحفيزثبا ثبا

أمكن.إن،%80عنالمجس)
التقدم
الختبارلترددالمنقضيالوقتيظهر ستجابةنتيجةعلىالحصوليتملمإذاالحالي.ا اجتياز/ا

ضحة الختبار.ترددوقتينتهيفعندئذالحاليللترددوا ألقصىالحديستندا ظروفإلىللوقتا
الختبارظروفكانتإذاالمحيطة.الضوضاء ستجابة،أيترصدلملكنمثاليةا توقيتينتهيا

قدمشريطوصولقبلالتردد النهاية.إلىالت

رنتائج5.4.4 ختبا تا النبعاثا صوتيةا ستحثةال رةالمُ )TEOAE(العاب
ألطفال،نظامفي الختبار،إتمامعندا ت،شاشةتظهرا فآ الختبار.نتيجةعنالنظربغضالمكا إلىتتجهالباللينمنمجموعةالشاشةهذهتظهرا

على هأ الختبارنتيجةتظهرثمالسماء.باتجا رنتيجةشاشةعلىا الختبا .ا

فعيلعدمحالةفي ألطفال،نظامت رنتيجةشاشةتظهرا الختبا جراءإتمامفورا الختبار.إ ا

راتقائمةإلىللعودةموافقزرعلىاضغط• الختبا .ا
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ز جتيا ستجابةا ضحة)(ا وا

الختبارنتيجةكانتإذا ستجابةاجتيازا ضحة)(ا فقط.البيانيالرسمعرضفسيتم،وا

الختبارنتيجةتشير• ستجابةا ضحةاجتياز/ا فةأنإلىوا خارجيةالشعريةالخالياوظي للمريضال
الختبار.إلشارةالمقابلةالمنطقةفيطبيعيبشكلتعمل ا

ستجابةاجتيازتحديديتم• ضحة)(ا حصائية،خوارزميةخاللمنوا رجح،المتوسطإلىتستندإ المُ
جراءيلزمالوالحساسية.النوعيةحيثمنبهاوموثوقكبيرةبدرجةالمرضكشفيضمنوالذي إ
فسيرمنمزيد ستجابةنتيجةحولالت ضحةاجتياز/ا .وا

حالة الإ ستجابةتوجد( ضحة)ا وا

ستجابةتوجد(الإحالةالنتيجةكانتإذا ضحة)ا فورعلىالمفصلةالنتيجةعرضفسيتم،وا سفلال أ
البياني.الرسم

ستجابةتوجد(الإحالة ضحة)ا :وا
عد• ستجابةتوجد(الإحالةتُ ضحة)ا تتخطيعدمحالةفي"جيدة"وا زوالشوشرةمستويا التحفي

ه)،(انظرالحرجةالحدود الختبارظروفأنإلىيشيرمماأدنا جيدة.كانتا

عدالنتيجة• ستجابةاجتيازتُ ضحة)(ا تتخطيحالةفي"سيئة"وا زوالشوشرةمستويا الحدودالتحفي
الختبارظروفأنإلىيشيرمماالحرجة، عادةالحالةهذهفييتعينمثلى.تكنلما ختبارإ المريض.ا

ستجابةتوجد(الإحالةالنتيجةتظهرقد ضحة)ا ب،منلعددوا ألسبا حتماليةهوأهمهاا قدانالمريضإصابةا ف العصبي.الحسيالسمعب

اعليكذلك،ومع ةدائمً عا هالعواملمرا فسيرعندأدنا ستجابةتوجد(الإحالةالنتيجةت ضحة)ا الختبار،جودةتحسينالممكنمنيكونقد.وا لذلكا
ستجابةاجتيازالنتيجةتظهرقد ضحة)(ا الختبار.تكرارعندوا وصىا ايُ الختباربتكراردائمً ستجابةتوجد(الإحالة"النتيجةظهورعندا ا

ضحة) .وا

ةعليك عا فسيرعنديليمامرا ستجابةتوجد(الإحالةالنتيجةت ضحة)ا المثال:سبيلعلىوا
بأهمترجع• سبا فعدمإلىالغالبفيالصوتنقلفيالخللأ ت.اكتشا النبعاثا الحتمالية،هذهمنللتخلصا اتأكدا طرفانسدادعدممندومً

ةالمجسأداة ألذنوقنا ألذنبشمعا رالمجس،نظفشمعية.بمادةأوا ألذن،طرفوغيّ الختبار.كررثما حكاممؤشرمنتحققا وضعإ
حكاملضمانالحاجةحسبالمجسبضبطقمثمالمعايرةأثناءالمجس عالية.بجودةالمجسوضعإ

وصى• الختباربتكراريُ الختبارظروفتتوفرلمإذاا ألمر،تتطلبإذاإلخ).للغاية،متحركمريضللغاية،شديدة(ضوضاءالمثلىا فاستخدما
إلمكان.قدرالمحيطةالضوضاءتنخفضحيثللصوت،موصلةغيرغرفةأوحجرة ا

والتحفيزالشوشرةقيم
ختبارإلىيشيرقدهذافإن،%20منأكبرالشوشرة)(رفضالشوشرةقيمةكانتإذا الختبارظروفتحسينحاولمشوش.ا الختبار.وكررا ا

زقيمةكانتإذا تالتحفي قد،%80عنتقلالتحفيز)(ثبا حتملف الستجابة.بتسجيليسمحموضعفيوجودهعدمأوالمجستحركيُ عادةحاولا إ
الختبار.وكررالمجسوضع ا

تالختباريمكنال•الحظ النبعاثا ستحثةالصوتيةا ف)TEOAE(العابرةالمُ قداناكتشا قوقعة.خلفالسمعف ال
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ر ختبا حاسمةغيرنتيجةذوا

جتيازالنتيجةتحقيقيمكنالكانإذا وكان:ا

ةحجم.1 االمريضأذنقنا الختباربدءوتمكبيرً فشلبعدالمزدوج)(السهماليدويالبدءزرباستخداما
المعايرة،

أو
الختباربيئة.2 الضوضاء،شديدةا

قد الختبارنتيجةتكونف سمةغيرا .حا

ةحجمكبرحالةفي ألذنقنا ألذن)،طبلةفيثقبوجودأوالتهويةأنابيب(بسببا L1/L2لـيمكنالقدا
تإلىالوصول تإلىالوصولالضروريمنالمطلوبة.التحفيزمستويا فيةتحفيزمستويا جلمنكا أ
ستجابةتحقيق قة.ا سمةغيرالنتيجةتكونالحالة،هذهفيدقي ةحجمأنإلىتشيررسالةوتظهر,حا قنا
ألذن حكامعدمأوكبيرا مكانه.فيالمجستثبيتإ

تالضوضاءتجاوزتإذا الختبار،وقتنصفمنأكثرلمدةالمقبولةالمستويا سمةغيرالنتيجةتكونا حا
للغاية.عاليةضوضاءوجودإلىتشيررسالةوتظهر

ر ختبا لغيرا مكتم

الختبار،توقفحالةفي مفصلة.ونتائجخطأرسالةعرضيتما

الختبارفشلحالةفيمختلف،بشكلالنتائجشاشةتظهر المعايرة.أثناءإلغائهأوا

ت5.5 را تفيالمتوفرةالخيا رنتائجشاشا الختبا ا
ت را رنتيجةخيا الختبا ا

فةأردتإذا تإضا قا الختبار،نتائجإلىتعلي تزرعلىفاضغطا قلك.التعليقا إلجراءهذاسين تشاشةإلىا تحديديمكنكحيث،التعليقا
ت قا ا.المعرفةالتعلي قً جعمسب فةرا تإضا قا ختبارإلىتعلي .37►ا

ر ألذناختبا رىا ألخ ا
ختباربدء ألذنا ألخرى.ا ا

بدء
الختبار،تكرارأردتإذا .البدءزرعلىفاضغطا

موافقعلىاضغط
راتقائمةإلىللعودة الختبا ختباريمكنكبحيث،ا ألذنا ألخرىا خربنوعالمتابعةأوا الختبار.منآ ا

راتقائمةإلىللعودةموافقزرعلىاضغط.1 الختبا .ا

الختباراكتمالحالةفي خاصا النتيجة.ليظهرالبدءزريتغيرمحددة،بأذنال

ألزرارتظهر فضلا ختبارأ حدثه.ا النتيجة.لعرضالمحددالزرعلىاضغطوأ

ز– ضحة)(استجابةاجتيا وا
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ضحةاستجابةتوجد إحالة/ال– وا
ر– ل غي مكتم
ر– حاسمةغي

ل– راكتم الختبا ا

ضافة5.6 تإ رإلىتعليقا ختبا ا
تقائمةمنالتحديديمكنك قا قياسية.التعلي ال

ضافة5.6.1 قياسيتعليقإ
فة.1 ضافةزرعلىاضغطقياسي،تعليقإلضا تإ رنتيجةشاشةفيتعليقا الختبا قائمةفيأوا

رات الختبا بالمريض.الخاصةا

تشاشةفي.2 االمعرفالتعليقتحديديمكنك،التعليقا قً ظروفأوالمريضهذاعلىينطبققدالذيمسب
الختبار. ا

قومحينما.3 للحفظ.موافقعلىفاضغطتعليق،بتحديدت

ض5.6.2 تعر التعليقا
تعرضيمكنك قا تمنالتعلي الختبارنتائجشاشا فردية.ا ال

رضزرعلاضغطتعليق،لعرض.1 تع .التعليقا

قلك إلجراءهذاسين تكانتإذا.التعليقشاشةإلىا قا فةالتعلي فعلمضا الختبار،إلىبال تبهذهقائمةفستظهرا قا فيالتعلي
المكان.هذا

رمتابعة5.7 ختبا ألذنا ألخرىا ا
ختبارمتابعةقبل.1 ألذنا ألخرى،ا فحصا فةمنللتأكدا اانظرالمجس.نظا .57►والتنظيفالصيانةأيضً
ر.2 ألمر،لزمإذاالمريض،وضعغيّ ختباريمكنكبحيثا ألذنا ألخرىا ألذنفيالمجسوأدخلا جرىالتيالجديدةا سيُ

ختبارها. ا

رزرعلىاضغط.3 ألذناختبا رىا ألخ الختبار.نتائجشاشةفيا ا

الختباريبدأذلك،بعد ا.ا قائيً تل

Otometrics - MADSEN Alpha OAE+37

ر5 الختبا سطةا Alphaبوا OAE+



ل5.8 رنتائجمعالتعام الختبا ا
قومعندما الختباراتكلبإكمالت فيذها،تريدالتيا قائمةشاشةعلىموافقزرعلىاضغطتن

رات الختبا .ا

آلنيمكنك حذفها.أوطباعتهاأوالنتائجحفظتختارأنا

ظ النتائجحف

الختبارنتائجلحفظالحفظزرعلىاضغط الختبار.بدءقبلحددتهالذيبالمريضالخاصةا ا

النتائجطباعة

النتائج:لطباعة

.طباعةزرعلىاضغط.1

ختياريمكنك فضلطباعةا ختبارلكلنتيجةأ الختباراتطباعةأوا ايمكنكالمحددة.ا ختيارأيضً إماا
قريرطباعة MADSENكمبيوترجهازباستخدامالت Alpha OAE+أو،الطابعةأداةعليهمثبت
ت.بطابعة جعملصقا Alphaمنالطباعةرا OAE+► 43.

ف النتائجحذ
ختبارأينتائجحفظتريدالكنتإذا النتائج.حذفعليكفيجب،ا

النتائج.لحذفحذفزرعلىاضغط•

رسجلعرض5.9 ختبا المريضا
ختبارنتيجةتكون Alphaجهازباستخدامالمريضفحصا OAE+ستجابةإما ضحةاجتياز/ا ستجابةتوجدإحالة/الأو،وا ضحةا غيرأو،وا

سمة .حا

ستجابةاجتيازالنتيجةكانتإذا• ضحة)(ا قياميلزمفال،وا إضافي.بإجراءال
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ستجابةتوجد(الإحالةالنتيجةكانتإذا• ضحة)ا عادةفيوصى،وا ختباربإ ستجابةتوجد(الإحالةالنتيجةكانتإذاالمريض.ا ضحة)ا مرةوا
خرى، حالةفيلزمأ خر.الختبارالمريضهذاإ آ

سمةغيرالنتيجةكانتإذا• عادةفيوصى,حا جراءبإ الختبارإ فيعلىا ا.أكثربيئةالمريض. سمةغيرتزالالالنتيجةكانتإذاهدوءً ،حا
عفيالنظرفيمكن خضا خر.الختبارالمريضإ آ

جع ارا ختبارنتائجأيضً تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ►(DPOAE(ا ختبارنتائجو30 تا النبعاثا ستحثةالصوتيةا ►(TEOAE(العابرةالمُ
34.

رعرض5.10 الختبا ا
ختباراتعرضيمكنك المريض:ا

لشاشةمن• صي ريضتفا الم
رقائمةمن• المريضاختبا

لشاشةمن صي المريضتفا

ألمر،لزمإذا.1 ما.مريضعنللبحث20►مريضعنالبحثفيالموصوفةالوظائففاستخدما

سميظهرالذيالزرعلىاضغط.2 ختياره.فيترغبالذيالمريضا ا

لشاشةمن.3 صي ريضتفا رضزرعلىاضغط،الم راتع الختبا .ا

قلك إلجراءهذاسين رضشاشةإلىا راتع الختبا بالمريض.الخاصةا

تعرض5.11 را الختبا تا را الختبا ا

رضشاشةتظهر راتع الختبا الختباراتا جراؤهاتمالتيا بعينه.مريضعلىإ

الختباراتوضعيتم اقوائمفيا قً حدثتظهرأنعلىللتاريخ،وف الختباراتأ قائمة.أولفيا ال

الختبارات،منمزيدلعرض.1 ا،كانإذاا ألسهمأزرارعلىاضغطمتوفرً قائمةألعلىللتمريرا أوال
ألسفلها.

رضشاشةلكتظهر راتع الختبا تا حولمعلوما

الختباراتنوع– جراؤها.تمالتيا إ

ألذن– ختبارها.تمالتيا ا

جرياللذينوالوقتالتاريخ– الختبارأ فيهما.ا

رنتائج الختبا ا

ز/استجابة• ضحة اجتيا وا
ضحةاستجابةتوجد إحالة/ال• وا
ر• ل غي مكتم
ر• حاسمةغي

ل• راكتم الختبا ا
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ختبارنتائجلعرض.2 قونةعلىاضغطفردي،ا قلكالنتائج.أي إلجراءهذاسين الختبارنتائجشاشةإلىا ا
الختبارتظهرحيث عرضه.تريدالذيا

الختبارنتائجألنواعوصفعلىللحصول فردي،ا انظر:ال

ختبارنتائج– تا النبعاثا ستحثةالصوتيةا ►(TEOAE(العابرةالمُ 34

ختبارنتائج– تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ►(DPOAE(ا 30

تعرضأردتإذا.3 قا الختبار،بنتيجةمصحوبةالتعلي تزرعلىفاضغطا نتائجشاشةفيالتعليقا
الختبار المحددة.ا
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ت6 را الختبا السريعةا
رزرباستخدام ريعاختبا جراءيمكنكس ختبارإ .مريضتحديدإلىالحاجةدونا الختبار،أداءبعدحفظهاأوالنتائجطباعةيمكنكأوالً حذفأوا
الختبار ببساطة.ا

جراء6.1 رإ ختبا سريعا
الختباربإجراءقم.1 إلعدادفيموضحهوكماا فةدونولكن،22►لالختبارا الختبارتخصيصأوجديدمريضإضا محدد.لمريضا

رزرعلىاضغط.2 ريعاختبا رئيسيةالشاشةعلىس .ال

راتقائمةشاشةمن الختبا الختبارأنواعإلىالوصوليمكنكا إعداداتشاشةفيتحديدهاتمالتيا
ر الختبا .ا

فاصيلعلىلالطالع سميحملالذيالزرعلىاضغطالبروتوكول،ت فتحالبروتوكول.ا شاشةأمامكت
مشاعدة.
ت.شاشةإلغالقموافقاضغط التعليما

الختباربجوارالموجودالبدءزرعلىاضغط.3 جراءهتريدالذيا فقوالذيإ ألذنمعيتوا حددتهاالتيا
لالختبار.

فعلىللتعرف الختباراتأوصا فردية،ا انظر:ال

ختبار– تا النبعاثا ستحثةالصوتيةا ►(TEOAE(العابرةالمُ 32

ختبار– تا النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ►(DPOAE(ا 26

رنتيجةشاشةعلى الختبا راتقائمةشاشةإلىللرجوعموافقزرعلىاضغط،ا الختبا .ا

ختباراتأليبدءزرعلىاضغط.4 فيةا فيذها.تريدإضا تن

رنتائجمعالجة6.2 الختبا السريعا
قومعندما الختباراتكلبإكمالت فيذها،تريدالتيا قائمةشاشةعلىموافقزرعلىاضغطتن

رات الختبا .ا
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آلنيمكنك حذفها.أوطباعتهاأوالنتائجحفظتختارأنا

ظ النتائجحف
موجود:لمريضنتائجلتعيين

ريضعنالبحثزرفوقانقر.1 المريض.قائمةمنالمعنيالمريضحددثم،م

لشاشةمن.2 صي ريضتفا .موافقزرعلىاضغط،الم

جديد:لمريضنتائجلحفظ
ريضزرفوقانقر.1 ريضشاشةفيالحقولبملءقمثم،جديدم جع.جديدم ا(را فةأيضً مريضإضا

.)19►جديد
قومعندما.2 .موافقزرعلىاضغطتحتاجها،التيالحقولبملءت

رئيسيةللصفحةللعودةموافق زرعلىالضغطأوالنتائجطباعةالحفظ،بعديمكنك .ال

النتائجطباعة

النتائج:لطباعة

.طباعةزرعلىاضغط.1

ختياريمكنك فضلطباعةا ختبارلكلنتيجةأ الختباراتطباعةأوا ايمكنكالمحددة.ا ختيارأيضً إماا
قريرطباعة أوPDFملفإنشاء ت.طابعةعلىت جعملصقا Alphaمنالطباعةرا OAE+► 43.

رئيسيةالصفحةإلىللعودةموافق زرعلىاضغطأوحذفها،أوالنتائجحفظالطباعة،بعديمكنك .ال

ف النتائجحذ
ختبارأينتائجحفظتريدالكنتإذا النتائج.حذفعليكفيجبالمرضى،ألحدسريعا

النتائج.لحذفحذفزرعلىاضغط•
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طباعة7 ال
ا عتمادً خاصالتكوينعلىوا Alphaمنالكاملةالنتائجطباعةيمكنكبجهازك،ال OAE+كمبيوتر مزودجهازبأيمتصلةتوصيلقاعدةباستخدام
تطابعةباستخدامأوبطابعة، قاعدةمتصلةملصقا التوصيل.ب

طباعة7.1 Alphaمنال OAE+

Alphaلجهازالمريضمالمسةعدممنتأكدمطبوعة،نسخأيإنشاءقبل•تحذير OAE+المريض.أذنمنالمجسإزالةطريقعنوذلك

فق•تحذير تمعللتوا ستخدامعندالسالمةمتطلبا ايتمأنيجببالطابعةالتوصيلفإنطبي،جهازنظاما جدالتيالمنطقةخارجدائمً يتوا
ألدنى(الحدالمريضفيها فةا قدام).5 متر/1.5المريضوبينبينهللمسا  أ

جراءيمكنال•الحظ الختبارإ Alphaجهازوضععندا OAE+بالطابعة.توصيلهأوالتوصيلقاعدةفي

قمال•الحظ فت قا Alphaجهازتشغيلبإي OAE+جراءفإنالتشغيل.قيدالطباعةتكونعندما تإتالفإلىيؤديقدذلكإ الختبار.بيانا ا

تطابعةتوصيلعدمحالةفي•الحظ فأوالملصقا قا الشاشة.علىخطأرسالةتظهرتشغيلها،إي

تطابعةسوىتستخدمال•الحظ Alphaبها.الموصىالملصقا OAE+إلشارةوتجدر تطابعةعلىيتعرفجهازأنإلىا ا.الملصقا قائيً تل

Alphaمنالطباعةتجنب•الحظ OAE+تطابعةمؤشريشيرعندما المؤقت".المخزنسعة"تجاوزأوالطابعة"،تبريد"جارٍإلىالملصقا

Alphaعرضيتم•الحظ OAE+توطابعةالكمبيوترجهازمنبكلٍجهازتوصيلقاعدةتوصيلعدمينبغي حد.وقتفيالملصقا وا

إلعداد طباعةا تطابعةباستخداملل صقا المل
Alphaأنمنتأكد.1 OAE+رجهازتوصيلقاعدة كمبيوتر.جهازبأيمتصلةغي

تطابعةكبلبتوصيلقم.2 Alphaالملصقا OAE+قاعدة Alphaجهازوضعجهازتوصيلب OAE+التوصيل.قاعدةفي

الطابعة.تشغيل.3

Alphaتوصيلقبل OAE+تطابعةفصلمنتأكدالكمبيوتر،بجهازجهازتوصيلقاعدة التوصيل.قاعدةعنالملصقا

إلعداد طباعةا زباستخداملل كمبيوترجها ال
AlphaوالكمبيوتربجهازUSBكابلبتوصيلقم.1 OAE+ضعالتوصيل.قاعدةAlpha OAE+التوصيل.قاعدةفي

فصل.2 .USBكابلإزالةطريقعنالكمبيوترعنالتوصيلقاعدةا
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ر ختيا المريضا

Alpha،بتشغيلقم.1 OAE+طباعةزرعلىواضغط رئيسيةبالشاشةال .ال

قلك إلجراءهذاسين طباعةقائمةإلىا .ال

سميظهرالذيالزرعلىاضغط.2 ختياره.فيترغبالذيالمريضا ألمر،لزمإذاا البحثفانظرا
.20►مريضعن

النتائجأفضلطباعة

ختياريمكنك فضلطباعةا الختباراتطباعةأوالنتائجأ المحددة.ا

ايمكنك ختيارأيضً قريرطباعةإماا MADSENكمبيوترجهازباستخدامالت Alpha OAE+عليهمثبت
ت.بطابعةأو،الطباعةأداة ملصقا

طباعةزرأوPDFزرعلىبالضغطقمتإذا ضلطباعةتحتال فضلطباعةفستتم،النتائجأف أ
ختبار.بروتوكولوكلأذنلكلنتيجة حالة/النتيجةوجودحالةفيالمثال،سبيلعلىا ستجابةتوجدإ ا

ستجابةونتيجةواضحة، جتياز/ا الختباربروتوكوللنفسواضحةا ألذنعلىا تضمينفسيتماليمنى،ا
ستجابةنتيجة جتياز/ا قريرفيواضحةا فضلمعالت فضلاليسرى،لألذننتيجةأ نتيجةوأ

ألخرىللبروتوكوالت ختبارها.تمالتيا ا

فقالذيالزرعلىاضغط• ختيارك.معيتوا ا
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تطباعة را الختبا المحددةا

طباعةزرأوPDFزرعلىبالضغطقمتإذا راتطباعةتحتال الختبا شاشةفستظهر،المحددةا
رض راتع الختبا .ا

طباعةزرعلىاضغط.1 ختباركلبجانبال تحديدهتريدا

قومعندما.2 الختباراتكلبتحديدت .موافقزرعلىاضغططباعتها،تريدالتيا

ستخدامكحالفي MADSENا Alpha OAE+قريرإنشاءيتم،الطباعةألداة المحددة.باالختباراتت
تتضمينسيتم قا قرير.فيبالمريضالخاصةالتعلي الختيارأمامكالت أوPDFبصيغةالملفحفظبينا

الكمبيوتر.بجهازموصلةطابعةباستخدامطباعته

تنسخ7.2 تطابعةمنمطبوعا صقا المل
تنسخشاشةتعرض يلي:ماالمطبوعا

السم• ألولا سما للمريض.العائلةوا

المريضمعرف•

الختبارتاريخ• ا

الختبارنوع• ا

ختبارنتيجة• ألذنا والوقتوالتاريخ،اليمنى،و/أواليسرىا

تإدراجسيتم• قا قةالعامةالتعلي سفلبالمريضالمتعل المطبوعةالنسخأ

النتائجأفضل
فضلطباعةتتم حدثهاالنتائجأ الختباراتأنواعلكلوأ حدملصقطباعةتتمالمريض.لهايخضعالتيا ختبار.لكلوا ا

ت را الختبا حددةا المُ
ختبارلكلملصقطباعةتتم الختباراتمنا حددة.ا المُ

ز جتيا ستجابةا ضحة)(ا حالةوا الإ ستجابةتوجد( ضحة)ا وا
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ضاحوسيلة إي
ضاحوسيلة إي
ر يسا
يمين

P

يمين

N

ألذن• اليسرىا

ألذن• اليمنىا

جتياز• ا

حالة• إ

الضوضاءبسببحاسمةغير•
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8Alpha OAE+ت إعدادا
Alphaجهازتكوينيمكنك OAE+خاص Alphaقائمةمنبكال OAE+إعدادات.

Alpha OAE+
Alphaقائمةمنيمكنك OAE+إعدادات:

ختبار• المجسا

الختباراتقائمةفيتضمينهاالمرادالبروتوكوالتتحديد• ا

إلعداداتتغيير• الختباراتلحذفا قديمةا اال قائيً تل

عداداتتغيير• والتاريخالوقتإ

عدادتغيير• اللغةإ

عداداتتغيير• الصوتإ

الشاشةسطوعدرجةتغيير•

تعرض• النظاممعلوما

تقائمة8.1 إلعدادا ا
إلعداداتقائمةمن إلعداداتإلىالوصوليمكنك،ا Alphaفيالمتاحةا OAE،+تومعرفة Alphaحولمعلوما OAE+وAccuLink.ثبتين المُ

إلعداداتزرعلىاضغط.1 رئيسيةالشاشةفيا .ال

إلعداداتقائمةمن إلعداداتإلىالوصوليمكنك،ا Alphaفيالمتاحةا OAE.+

ر8.2 ختبا المجسا
جراءبدءقبليومكلفي الختباراتإ جراءيجبالمرضى،علىا ختبارإ صحيحة.بصورةيعملأنهمنللتأكدللمجسا

فهتمقدالمجسطرفأنمنتأكد•الحذر الختبار.تجويففيإدخالهقبلوتعقيمهتنظي جعا الختبارتجويفتنظيفرا .59►وتعقيمها

ختباربدءيمكنك قتين،المجسا وهما:بطري
الختبارتجويففيببساطةالمجسإدخالطريقعن،• Alphaبجهازا OAE+جع جراء(را ختبارإ ).48►المجسا

إلعداداتقائمةمن• علىا الختبارتشغيلإلعادةالمثال،سبيل( ختبارتجويفباستخدامالمجسالختبارأوا خارجي).ا
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جراء8.2.1 رإ ختبا المجسا

ألذنطرفدونالمجسطرفبإدخالقم.1 الختبار.تجويففيا ا

الختباريبدأذلك،بعد ا.ا قائيً تل

ختباريبدأال•الحظ االمجسا قائيً .مريضإنشاءأثناءتل مثالً

لالمجسالرسالةتظهرصحيحة،بصورةيعملالمجسكانإذا ليعم .جيدبشك

.يعملالالمجسالرسالةتظهرصحيحة،بصورةيعملالالمجسكانإذا

استشاهد المحتملة.باألخطاءقائمةأيضً

الختبار.نتيجةلتأكيدموافقزرعلىاضغط.2 ا
ألمر،لزمإذا عادةقما الختبار.بإ ا

تقائمةمن8.2.2 إلعدادا ا
ألذنطرفبدونالمجسطرفأدخل.1 الختبارتجويففيا ختبارتجويففيأوالجهاز،علىا خارجي.ا

رزرعلىاضغط.2 إلعداداتبشاشةالمجساختبا .ا

ت،منلمزيد.3 جراءانظرالمعلوما ختبارإ .48►المجسا
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ت8.3 رإعدادا الختبا ا

رإعداداتشاشةمن الختبا ختباربروتوكوالتأيتحديديمكنك،ا الختبارات.قائمةفيتضمينهاتريدا كماا
إلجراءماتحديديمكنك خرها.عنذاكرتهامتالءحالالجهازيتبعهالذيا آ

فاصيلعلىلالطالع.1 سميحملالذيالزرعلىاضغطالبروتوكول،ت فتحالبروتوكول.ا شاشةأمامكت
مشاعدة.
ت.شاشةإلغالقموافقاضغط التعليما

التحديد.زرعلىبالضغطالمتاحةالبروتوكوالتمنبروتوكولكلتحديدعدمأوتحديديمكنك.2

راتحذفخياريحدد الختبا إلجراءالقديمةا تبعالذيا ختبار500تخزينبعديُ فيالذاكرةتكونوعندماا
Alpha OAE+.ممتلئة

الختيارمربعبتحديدقمتإذا راتحذفا الختبا ايتم،القديمةا قائيً الختباراتحذفتل ألقدما فريغا لت
بالذاكرة الختباراتالستيعا ألحدث.ا ا

الختيارمربعتحددلمإذاأما راتحذفا الختبا وسيطلبالذاكرة،امتالءحالرسالةلكفستظهر،القديمةا
الختباراتحذفمنك قديمةا ا.ال جعيدويً تحذف(را .)55►بيانا

اقياسبدءبإمكانككانإذامااليدويالبدءخياريحدد البدءخيارتمكينحالةفيالمعايرة.فشلبعديدويً
ةحجمكبربسببالمعايرةوفشلاليدوي ألذنقنا اا خلتهويةأنابيبلوضع(نظرً سبيلعلىالطفل،أذنيدا
قياسلبدءالمزدوجالسهمعلىالضغطعندئذٍيمكنكالنتيجة.شاشةعلىمزدوجسهميظهرعندئذٍالمثال)، ال
تبأقصى معايرتها.تمتخرجمستويا
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تإعداد8.4 ريخالوق والتا

ريخالوقتزرعلىاضغط.1 إلعداداتشاشةفيوالتا .ا

درجالتاريخضبطيمكنك إلعداداتمنالعلويالجزءفيالمُ درجوالوقتا السفليالجزءفيالمُ
إلعدادات .ا

ريخالوقتشاشةغادرتإذا•الحظ فقزرعلىالضغططريقعنوالتا عدادتعيينيتم،موا إ
صفر.الرقمعلىالثواني

ألسهمعلىاضغط.2 والدقائق)،HH(والساعة)،YYYY(والسنة)،MM(والشهر)،DD(اليوملتحديدا
)MIN.(

ألداةزرعلىاضغط.3 تلتغييرا قا والوقت.التاريختنسي

ريختنسيق– التا
قائمةمنحدّد قةال عدادعرضطري الشاشة.علىالتاريخإ

الوقتتنسيق–
قائمةمنحدّد قةال عدادعرضطري الشاشة.علىالوقتإ
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اللغةإعداد8.5

إلعداداتشاشةفياللغةزرعلىاضغط.1 .ا

Alphaجهازفياللغةلتغيير.2 OAE،+فضلة.اللغةزرعلىاضغط المُ

تتعرضالتيبكالخاصةالشاشةتظهرالقد•الحظ وضحة.الشاشةشكلبنفسالمتاحةاللغا المُ

تإعداد8.6 صو ال

صوتزرعلىاضغط.1 إلعداداتشاشةفيال .ا

فيمكنك قا خاصالصوتتشغيلتشغيل/إي تال ألزراربضغطا الختبار،ونتائجا طريقعنوذلكا
المناسب.الزرعلىالضغط

شغيل الصوتت
ر– المفتاحنق

(نقرة)صوتإصدارإلىالزرعلىالضغطسيؤدي

النتائجصوت–
عسيتم ستجابةالنتائجصوتسما ضحةاجتياز/ا ستجابةتوجدإحالة/الأووا ا

ضحة الختبار.انتهاءعندوا ا

شغيلإيقاف الصوتت
عطل.الصوتأنتوضح مُ
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الشاشةسطوع8.7

إلعداداتشاشةفيالشاشةسطوعزرعلىاضغط.1 .ا

ألزرارعلىاضغطالشاشة،سطوعدرجةلتغيير ألخضر.الشريطجانبيعلىالموجودةا ا

ستهالكعلىللسطوعالعاليالمستوىسيؤثر•الحظ قةا Alphaطا OAE.+

الشاشةتعتيم–

الشاشةسطوعزيادة–

فتراضيزرعلىاضغط– إلعدادالستخداما الفتراضيا خاصا الشاشة.بسطوعال

ت8.8 ظاممعلوما الن

تزرعلىاضغط.1 ظاممعلوما إلعداداتشاشةفيالن تلعرضا التالية:العناصرحولمعلوما

الثابتالبرنامجإصدار–

ألجهزةإصدار– التسلسليوالرقما

Alphaالتالي– OAE+الخدمةتاريخ

متصلالمجس–

جراءتاريخ– المتصلللمجسالتاليةالصيانةإ

ستخدام– الذاكرةا
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تمعالتعامل9 Alphaفيالبيانا OAE+

ل9.1 تإدخا Alphaفيالبيانا OAE+

ستخدام9.1.1 المفاتيحلوحةا
تإلدخال ألحرفحددتعديلها،أوالبيانا ألرقامو/أوا المفاتيح.لوحةمنا

لوظائف تإدخا البيانا
حدإلدخال• ألحرفأ قومحينما.Shiftسهمعلىاضغطالكبيرة،ا حدبإدخالت ألحرف،أ إلىالمفاتيحلوحةتعودا

ألحرفحالة الصغيرة.ا

استتم الكبيرة.الحروفحالةفيالحقلفيحرفأولكتابةدائمً

ضغط• مرتينا
فقط.الكبيرةبالحروفللكتابة

ضغط• واحدةمرةا
الصغيرة.بالحروفالكتابةوضعإلىللعودة

ألحرفزر صةا الخا
ألحرفإلدخالحدده• عندماالخاصةا ألحرفالمفاتيحلوحةتعرض( قياسية).ا ال

حرفإلدخالحدده• عندماقياسيةأ ألحرفالمفاتيحلوحةتعرض( قياسية).ا ال

ألرقامزر والرموزا
ألرقامإلدخالحدده• عندماالرموزأوا ألحرفالمفاتيحلوحةتعرض( قياسية).ا ال

ألحرفإلدخالحدده• قياسيةا عندماال خاصة).ورموزأرقامالمفاتيحلوحةتعرض(

مسافة•
فة.إلدراجحدده مسا

االمؤشرلتحريكاضغط• اأويسارً خليمينً الحقل.دا

قومعندما• ت،بإدخالت للتأكيد.موافقزرعلىاضغطالبيانا
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ر9.2 زرا الوظائفأ

Alphaجهازفي OAE+قياميمكنك توعرضالمرضىعنالبحثمثلالوظائفمنبعددال محفوظا
الختبارات قالبالمرضى،الخاصةا النت قوائم،بينوا ذلك.إلىوماال

خاصالوظائفشريطفيالمتوفرةالوظائفتظهر Alphaال OAE+.ت بشاشا

خرى.إلىشاشةمنالوظائفهذهوتختلف أ

فيذ• فة.المرتبطالزرعلىالضغطسوىعليكماالوظائف،هذهلتن بالوظي

ر زرا الوظائفأ
ريضعنالبحث• م

الزرعلىاضغط–

سمأدخل– المريضا

البحث.لبدءموافقزرعلىاضغط–
ر• رتيبتغيي زت ر الف

ألمر،لزمإذاالزر.علىاضغط– إلجراءنفسفكررا قائمةفرزيتمحتىا فئةحسبال التيال
ستخدامها.فيترغب ا

ت/الصفحةمنمزيدلمشاهدةبالتمريرقم• سماءالتاليةالصفحا قائمةفيالتاليينالمرضى/أ ال

الختباراتعرض• ا

ختباراتقائمةلترىالزرعلىاضغط– المريض.ا

ر9.3 ألزرا العامةا

ألساسيةالوظائفتظهر Alphaالتذييلشريطفيالمتوفرةا OAE+ت.على الشاشا

فيذ• الصلة.ذيالزرعلىالضغطسوىعليكماالوظائف،هذهلتن

54Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

تمعالتعامل9 Alphaفيالبيانا OAE+



ر ألزرا العامةا

قةالشاشةإلىالعودة• الساب

ت• التعليما

قال• الرئيسيةالشاشةإلىانت

قال• النت فق/تأكيد/حفظ/ا قالالحقلإلىموا النت التاليةالشاشةإلىالتالي/ا

البحثمعاييرتبديل•

ألمر،لزمإذاالزر.علىاضغط– إلجراءنفسفكررا فئةترىحتىا فيترغبالتيال
ستخدامها. فئةعرضيتما علىالرماديباللوننصشكلفيال الشاشة.أ

تحذف9.4 بيانا

ف9.4.1 ضحذ حدمري وا

حد،مريضلحذف.1 رئيسيةالشاشةمنالحذفزرعلىاضغطوا .ال

قوم .الحذفقائمةإلىبتوجيهكالخطوةهذهست

ريضزرعلىاضغط.2 .واحدم

قلكإلىذلكسيؤدي ريضحذفشاشةإلىن قومالم سمبتحديدلت منحذفهفيترغبالذيالمريضا
قائمة. ال

سميعرضالذيالزرعلىاضغط.3 حدعنابحثأوحذفهفيترغبالذيالمريضا علىالمرضىأ
.20►مريضعنالبحثفيالموصوفالنحو

المريض.هذاحذففيرغبتكبتأكيدمطالبتكستتم

الختبارنتائجكلحذفسيتم قةا المريض.بهذاالمتعل
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ف9.4.2 رحذ ختبا حدا وا

ختبارلحذف.1 حد،ا رئيسيةبالشاشةالحذفزرعلىاضغطوا .ال

قوم .الحذفقائمةإلىبتوجيهكالخطوةهذهست

رزرعلىاضغط.2 .واحداختبا

ختباره.حذففيترغبالذيالمريضحدد،حذفشاشةفي.3 ا

قلكإلىذلكسيؤدي رضشاشةإلىن راتع الختبا قوما ختباربتحديدلت حدا لحذفه.أكثرأووا

الختباريمينعلىالحذفزرعلىاضغط.4 حذفه.فيترغبالذيا

الختبار.هذاحذففيرغبتكبتأكيدمطالبتكستتم ا

قومعندما.5 الختباراتكلبحذفت رئيسيةزرعلىاضغطحذفها،تريدالتيا قالال الشاشةإلىلالنت
رئيسية .ال

ف9.4.3 ضىجميعحذ المر

رئيسيةالشاشةفيالحذفزرعلىاضغطالمرضى،جميعلحذف.1 .ال

قوم .الحذفقائمةإلىبتوجيهكالخطوةهذهست مباشرةً

لزرعلىاضغط.2 رضىك .الم

المرضى.كلحذففيرغبتكبتأكيدمطالبتكستتم

الختبارنتائججميعحذفسيتم قةا المرضى.بهؤالءالمتعل
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صيانة10 والتنظيفال

المجسوجسمالمجسطرف10.1
عمنتأكد جراءاتأياتبا به.تعملالذيللمكانالعدوىبمكافحةخاصةمحددةإ

ةفيالمجسطرفتضعال•تحذير ألذنقنا ستخدامدونا نظيف.أذنطرفا

ألذنفيالمجسطرفتدخلال إلفرازاتأوالجلديالمسحتىا ةتنتجهاالتيا ألذن،قنا غطىألنهوذلكا ألذن،بطرفمُ الا نأنهإ فحصعليكيتعيّ
قنوات ستخدمتمرةكلفيالمجسطرففيال تحتىفيها.المجسا ألذنشمعمنالصغيرةالكميا قنواتانسدادإلىتؤديقدالشمعيةالمادةأوا
المجس.طرفعلىتترسبقدأوالمجس

ستبدل•تحذير الحاجة.عندبديلبآخرالمجسطرفا

االمجسأطرافمنالتخلصينبغي•الحظ قً المحلية.للوائحطب

وتعقيمهالمجسطرفتنظيف10.1.1
ألذنمجسإزالةيرجىالتنظيفقبل ألذنطرفعنالمجسطرفوفصلالمريضأذنمنا حدةمرةيستخدمالذيا فقط.وا

اعليكيجب•الحذر اللتزامدائمً العامة.للصحةالمحليةبالمعاييرا

جع إلجراءاترا .23►العامةالصحةبشأنالوقائيةا

ف المجسطر

فسه.المجسمنالمجسطرفبإزالةقم– ن

ستخدم– الخلف.منالمجسبطرفالخاصةالصوتقنواتلتنظيفالتنظيفسلكا

قومأنتذكر•الحظ المجس.طرفمنبروزهبعدالتنظيفسلكبتنظيفت

النتهاءبعد ستخداممنا اتعقيمهتنسَالالتنظيف،سلكا قً المحلية.لإلجراءاتطب
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ت جراءا فتعقيمإ المجسطر
سعةلمجموعةالمقاومةشديدةالمجسطرفمادة تالكيميائيةالتأثيراتمنوا الحرارة.ودرجا

آلتيةالخطواتاتبع المجس:طرفلتعقيما

غمرهالمجس،طرفتنطيفبعد• إليثيلكحولمن%9-70نسبةعلىيحتويحوضفيا أليزوبروبيلأوا قة30-10لمدةا زمنمندقي
التالمس.

غسلهالمجس،طرفتعقيمعند هفيبالكاملا العادية.الميا

شارتإذا إلجراءاتأ التعقيم.عمليةبسببالمجسطرفتشوهعدممنفتأكدالتعقيم،إلىالعدوىبمكافحةالخاصةالمحددةا

فةالصوتقنواتأنتأكد اجا خرىمرةالطرفإدخالقبلتمامً ستخدامويمكنكالمجس.جسمفيأ ا
الحاجة.عندبديلمجسطرف

المجسجسمتنظيف10.1.2

رجىالمجس،لجسمالدوريبالتنظيفيتعلقفيما•مهم التصاليُ قسما تب المعتمد.الخدما

تعلىالمجسجسميحتوي•الحذر قمالحساسة.مكونا تبتنظيفت االمجسجسمفيالموجودةالصوتفتحا قً قةسواءمطل ميكانيكيةبطري
قياميؤديقدسوائل.باستخدامأو المجس.تلفإلىبذلكال

تحتى•الحذر قليلةالكميا ألذنشمعإذابةإلىتؤديقدالرطوبةمنال ألجزاءوتلوثالمتراكما المجس.جسمفيالحساسةا

ستخدم– مالئم.بشكلالمجسسطحلتنظيفبالكحولمبللةقماشقطعةا

ألذنمجسمنجزءأييتعرضأنيجبال•الحذر تأولمحاليلا تالتنظيفماكينا الصوتية.فوقبالموجا

رة10.1.3 المجسمعاي
Alphaعرضيتم OAE+اكاملعامإتمامقبليكونقدالتاليةالمعايرةتاريخفإنلذلكالتسليم.قبلالمصنعفيمجسمعايرةتتم قً للتاريخوف

ستالمعندالمعايرةشهادةفيالوارد Alphaجهازا OAE.+

Alphaبجهازالمجستوصيلعندالمعايرةتاريخضبطيتم OAE+جراء ختباروإ ذلكمنعامبعدالتاليةالمعايرةتاريخيكونبحيثمرة،ألولا
التاريخ.

ت>إعداداتبتحديدقمالتالي،المعايرةتاريخلعرض ظاممعلوما ا،التاريخحقلسيكون.الن قيامقبلفارغً ختبار.بأولال ا

ل جراءتكرارمعد المعايرةإ
معتمدة.عملورشةفيمعتمدخدمةفرديدعلىعامكلالمجسمعايرةتتمأنيتعين
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طراف10.2 ألذنأ ا
ألذنأطرافتستخدم حدةمرةا فها.عدمويجبفقطوا تنظي

ألذنأطرافمنالتخلصيجب•الحظ اا قً المحلية.للوائحطب

ظيف10.3 Alphaالتن OAE+
فقمالتنظيف،بدءقبل• قا Alphaجهازتشغيلبإي OAE+خارجي.طاقةمصدرأيعنوفصله

فصل• Alphaجهازعنالمجسا OAE.+

ستخدم• الجهاز.سطحلتنظيفتنظيفبسائلمبلالًمنديالًا

خاصالحمايةغطاءعمرإلطالة ستخدامتجنببالجهاز،ال التالية:الكيميائيةالموادا

%70أيزوبروبيل،•

%40منأكبربتركيزإيثانول•

فورمالدهايد• ال

%10-5بتركيززيلينولميتاكلوروثنائي•

Alphaالضروريمنكانحالفي OAE+على:تحتويالتيوهيللتنظيفكموادمناسبةبدائلفثمةالجهاز،تعقيم

%30،%3الهيدروجين،بيروكسيد•

يكالبيروكسيحمض• تِ سِ %5-0.5آ

%10-1الصوديومهيبوكلوريت•

%5-2الدهيدغلوتار•

.a.k.a(فثاللدهيدأورثو-• OPA) 0.5-2%

سيكلور• تإدينسدا %4-2غلوكونا

اتأكد•الحذر فذ(موصلالمقابسأوالمجس،فيرطوبةأيدخولعدممندائمً تتوصيلمن الختبار.تجويفأوالمجس)،وقوابسالبيانا ا

Alphaجهازغمرتجنب•الحذر OAE+ألخرىالتنظيفمحاليلفيأوالماءفي ا.ا قً مطل

ستخداميؤديقد•الحذر إلضرارإلىالمستخدمدليلفيباستخدامهاالموصىبخالفتنظيفموادا علىبالجهازا حدوثالمثالسبيل(
ألسطحفيتشقق للجهاز).البالستيكيةا

فتنظيف10.3.1 رتجوي الختبا وتعقيمها
ستخدمالحاجة،عند قسمفيباستخدامهاالموصىالمطهراتمنبأيمبلالًمنديالًا إلدخالسطحلتنظيف10.3ال خاصا الختبار.بتجويفال ا

الختبار.تجويفإلىسائلأيدخولعدممنتأكد•الحذر ا
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الختبارتجويفتلوثإذا تبسببا فا قةمنفتأكدالمجس،طرفمنمخل عا ستخدامإ الختبار،تجويفا قطعةلصقخاللمنالمثال،سبيلعلىا
قسماتصلثمالدخول،فتحةعلىالشريطمن الختبارتجويفلتنظيفلديكالمعتمدالخدمةب ستبداله.و/أوا ا

ريةسالمة10.4 طا صيانتهاالب و

ت10.4.1 السالمةمعلوما

طر رخ النفجا ا

االبطاريةضع•تحذير تعنبعيدً قهاوالالمفتوحة،النيرانأوالعاليةالحرارةدرجا قدالنار؛فيتل فجارإلىذلكيؤديف البطارية.ان

الستخدامعنينتجقد•تحذير حرارةلدرجةتسخينهاأوفكها،تحاولاللذلك،كيميائي.حرقأوحريقنشوبخطرللبطاريةالصحيحغيرا
على حرقها.أوفهرنهايت)،140(مئويةدرجة60منأ

ستخدامأوالبطارية،معالصحيحغيرالتعامل• اعالٍتيارا هعكسأوللشحن،جدً باتجا ألقطا فها.أوللبطاريةمفرطشحنحدوثيسببقدا تل

قمال• فتحت فكها.أوتبديلها،أوالبطارية،ب

جساممعبتالمسهايسمحمكانفيالبطاريةتضعال• معدنية.أ

ألحوال.منحالبأيالتوصيللطرفيقصردائرةحدوثعدميجب• ا

الخدمةمدةزيادة10.4.2
قاعدة1077و70►والبطاريةالطاقةمصدرفيذكرهاالواردوالشاحنالتوصيل،وقاعدةالبطاريةنوعسوىتستخدمال•

.70►التوصيل

شحن• ذلك.أمكنكلماالغرفةحرارةدرجةفيالبطاريةا

سقطال• ألرضعلىالبطاريةتُ عرضهاأوا قوي.الصطدامتُ

حفظها• ف.باردمكانفيا وجا

فةعلىحافظ• ستخدمالبطارية.توصيلطرفينظا ألمر.لزمإذاللتنظيف،ملساءقماشقطعةا ا

ريةتجديد طا الب
االبطاريةسعةستقل فريغدوراتبسببتدريجيً ا.الوقتمرورومعالمتعددةالشحنالشحن/ت بينتتراوحفترةكلالبطاريةباستبدالونوصيأيضً
ا18و12 ا.شهرً قريبً ت

قةعلىالبطاريةتغييرإلىالحاجةتعتمد الستخدامطري المطلوبة.البطاريةوسعةا

تمنالتخلص10.4.3 ريا القديمةالبطا

عادةيمكن•الحظ تتدويرإ أيون!الليثيومبطاريا

فور.علىالمستهلكةالبطاريةمنتخلص•الحذر ال
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اضعها•الحذر ألطفال.متناولعنبعيدً ا

قائهامنهاتتخلصوالفكها،تحاولال•الحذر النار.فيبإل

ظ ىالحفا البيئةعل
قدعندما• ف قابلةأيونالليثيومبطاريةت امنهاالتخلصمنتأكدالشحن،علىقدرتهاالشحنإلعادةال قً عادتهاقمأوالمحلية،البيئةللوائحوف بإ

معه.تتعاملالذيالتاجرإلى
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ر1ملحق والسالمةالمعايي
تعلىالدليلهذايحتوي Alphaجهازأداءسالمةلضماناتباعهايتعينوتحذيراتمعلوما OAE.+عيتعين تاللوائحاتبا الحكوميةوالتنظيما

ت.جميعفيوجدت،إنالمحلية، ألوقا ا

1.1Alphaملحق OAE+رموز
التعريفالرمز

الستخدام.إرشاداتاتبع ا

فق تمعيتوا .IEC60601-1منBFالنوعمتطلبا

ألجهزة تمعالتعامليتم-الطبيةا ألجهزةلهاتتعرضقدالتيالميكانيكيةوالمخاطرالحريق،وخطرالكهربائية،الصدما الطبيةا
افقطالعامة قً تطب ULلمتطلبا إلصدار،60601-1 ألول،ا .M90-601.1رقم2003CAN/CSA-22.2وا

المتثال تا ألجهزةلتوجيها تEEC/93/42الطبيةا RoHSوتوجيها (2011/65/EC.(

ألجهزةمعالتعامليتم إللكترونيةا اا قً خاصEC/2002/96لتوجيهوف تال فايا ألجهزةبن إللكترونيةالكهربائيةا ).WEEE(وا

تجميعوضعيتعين إللكترونية،الكهربائيةالمنتجا ت،وا هذايسريخدمتها.مدةانتهاءعندمنفصلمكانفيوالمراكموالبطاريا
التحادفيالمتطلب ألوروبي.ا تهذهمنتتخلصالا عتبارهاالمنتجا تبا فايا فة.غيرمحليةن صن مُ

عادةيمكنك ألجهزةجهازكإ ايمكنكمورِّد.Otometricsأيإلىأو،Otometricsإلىبهالملحقةوا التصالأيضً تا بالسلطا
منه.التخلصالمرادالجهازبشأنالمحلية

ترموز1.2ملحق الملحقا
التعريفالرمز

معقم.غيرمنتج

عادةتجنب الستخدام.إ ا

لقاعدةرموز1.3ملحق التوصي
التعريفالرمز

الستخدام.إرشاداتاتبع ا

فقط.المباشرللتيارمالئم

المتثال تا ألجهزةلتوجيها تEEC/93/42الطبيةا RoHSوتوجيها (2011/65/EC.(

ألجهزةمعالتعامليتم إللكترونيةا اا قً خاصEC/2002/96لتوجيهوف تال فايا ألجهزةبن إللكترونيةالكهربائيةا ).WEEE(وا

تجميعوضعيتعين إللكترونية،الكهربائيةالمنتجا ت،وا هذايسريخدمتها.مدةانتهاءعندمنفصلمكانفيوالمراكموالبطاريا
التحادفيالمتطلب ألوروبي.ا تهذهمنتتخلصالا عتبارهاالمنتجا تبا فايا فة.غيرمحليةن صن مُ

عادةيمكنك ألجهزةجهازكإ ايمكنكمورِّد.Otometricsأيإلىأو،Otometricsإلىبهالملحقةوا التصالأيضً تا المحليةبالسلطا
منه.التخلصالمرادالجهازبشأن
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ت1.4ملحق ريةمالحظا Alpha-تحذي OAE+

تالظروفتتسببأنيمكن•تحذير ستخدم:و/أوالمريضعلىمخاطرأوإصابةحدوثفيالتاليةوالممارسا المُ

قمال• Alphaبجهازمثالً)(طابعةخارجيجهازأيبتوصيلت OAE+الختبار.أثناء ا

Alphaحالةفي• OAE+ستخدام حة،أثناءجهازا ذلكفيبماللكهرباءالتوصيلجيدةلعناصروالموصالتالمجسمالمسةعدميتعينالجرا
ألرض. ا

ألذنمجستوصيلهوالمجسمقبسمنالغرض• Alphaبجهازالسمعيةالمعينةأوا OAE.+خرجهازأيتوصيليمكنال المقبس.بهذاآ

ألجزاءبينالمقصودغيرالتالمستجنب• ستخدمةوغيرالموضوعةالمتصلةا ألجزاءالمُ ألخرىوا ذلكفيبمابالكهرباءالتوصيلجيدةا
ألجزاء الوقائي.بالتأريضالمتصلةا

قمال• Alphaتشغيلهأوجهازبتخزينت OAE+تفي تتتجاوزورطوبةحرارةدرجا تفيالموضحةالدرجا فنية،المواصفا التشغيل.وبيئةال

قابلةالتخديرأدواتوجودفيالجهازتستخدمال• (الغازات).لالشتعالال

جزاء،أيتناوليجوزال• ستخدامهاأوحرقها،أوأ قةبأيا الطري السمع.قياسألغراضإ

Alphaلجهازسنويةمعايرةبإجراءنوصي• OAE+.فةنوصي،والمجس تلفأليالجهازتعرضحالةفيالجهازبمعايرةذلك،إلىباإلضا
محتمل.

عي• فقفيالتأثيراتوبسببالسالمةلدوا تتكونأنيجب)،EMC(الكهرومغناطيسيالتوا الجهازمأخذبتجهيزاتتوصيلهايتمالتيالملحقا
قة الجهاز.معالمزودللنوعمطاب

عادةعدميجب• ستخدامإ تا حدةمرةتستخدمالتيالملحقا ألذن،أطرافمثلوا ستبدالهاويتعينا خرمريضكلبينا قاللتجنبوآ العدوى.انت

ألجهزةعلىالجهازوضععدمبوجوبنوصي• ألخرىا علىوضعهتمإذاالجهاز.أداءعلىذلكيؤثرقدحيثالتهوية،رديءمكانفيأوا
خرجهاز قربأوآ التشغيل.تأثرعدممنفتأكدمنه،بال

سمح• ألجهزةمنالنوعبهذايُ تفيا ستخدامهاعندالمحليةالمنشآ الصحية.بالرعايةالمختصينسلطةتحتا

•Alpha OAEت+تكون حتملوالللغايةمنخفضةبجهازالالسلكيةالتردداتانبعاثا خلأيعنهاينتجأنيُ ألجهزةمعتدا إللكترونيةا المحيطة،ا
ألجهزةعلىسلبيتأثيريحدثقدلكن ألخرىا قدقدأوالمجاورةا ف فتهات قربوضعهاتمإذاوظي Alphaجهازمنبال OAE.+

المريض.متناولفيالتوصيلوقاعدةالكمبيوتروجودعدممنتأكد•

قومالذيالشخصعلىيجبكهربائي،طبيجهازتجميععند• العتبارفييضعأنبالتجميعي ألخرىالمعداتا المتصلةا
تمعتتطابقالوالتي للجهاز.العامالسالمةمستوىخفضإلىيؤديقدالمنتجهذاإنحيثذاتها؛السالمةمتطلبا

تفي• ألمريكية،المتحدةالواليا قانونيحظرا فيدراليال الالجهازهذابيعال سطةإ طلبه.علىبناءأومرخصطبيببوا

ت1.5ملحق ريةمالحظا لقاعدة-تحذي التوصي
قةمصادرتستخدمال• تفيالواردةتلكغيرطا فنية،المواصفا قة.محولال الطا

ضمان1.6ملحق ال
Alpha OAE+ألصليةالعيوبضدلجهازضمانتوفيريتم الألداءضمانتوفيريتموالتصنيع.المادةفيا اأيضً قً توف صنعةالشركةلمواصفا المُ

الشراء.تاريخمنكاملينعامينلمدة

ألجزاءالبطارية،علىالضمانيسريال ألجزاءالمتآكلة،وا منها.التخلصيمكنالتيوا

ألجهزةعلىفقطالضمانهذايسري عادةالمشتريعلىيجبممثليهم.أوالمعتمدينالموزعينمنشراؤهايتمالتيا أوالمعتمدللموزعالجهازإ
الشحن.تكاليفتحملمعممثله
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الستخدام،سوءأوالعبث،عنالناتجالعطلأوالكسرالضمانهذايغطيال إلهمال،أوا فيإلغاؤهويتمالشحن.أوالتعديالت،أوالحوادث،أوا
ستخدامعدمحالة االجهازا قً صنعة.الشركةإلرشاداتوف المُ

عادةيرجى عممثلهأوالمحليللموزعجهازكإ فا بالضمان!لالنت

اللتزامعدمحالةفيالضمانإلغاءيتم•مهم فيموضحهوكمابانتظامالمجستنظيفعدمحالةفيالمجس.تنظيفبإرشاداتالتاما
إلرشادات، ألذنشمعيتسببقدا تتوجدحيثالمجس؛انسدادفيا تتلف.أنيمكنحساسةمكونا

ت،1.7ملحق إلصالحا ظمةوالفحوصالبيع،بعدماوخدمةا المنت
Alphaحالةفي OAE+خرجانبمنأوبجهازعيبوجود ختالفحالةفيآ تعنمواصفاتها صنعة،الشركةوضعتهاالتيالمواصفا قومالمُ ي

ستبداله،أوبإصالحه،المعتمدالموزع عادةأوا Alphaالمشتريعلىرسومبدونمعايرتهإ OAE+الضمان.فترةضمنجهازكانإذا

فيذ عمالتن تالصيانةأ إلصالحا جرىالتيوا ألجهزةعلىتُ قتصرالكهربائيةالطبيةا صنعةالشركةعلىي المعتمدين.ممثليهاأوللجهازالمُ

صنعةالشركةتحتفظ خالءبحقالمُ الغير.قبلمنإصالحهأوصيانتهحالةفيوأدائهالجهازموثوقيةأوالتشغيل،سالمةعنالكاملةالمسؤوليةإ

ت،بعد إلصالحا قومأنيجبا تمهندسي ألجهزة.جميعسالمةمنبالتحققمؤهلإلكترونيا ا

جراءيجب االمعايرةإ فرادقبلمنسنويً ألدواتباستخداموذلكمالئم،بشكلمؤهلينأ المالئمة.ا

ن1.7.1ملحق البيا

ألجهزةجميعفحصيجب Alphaنوعمنا OAE+اومعايرتها صنعة.الشركةمنالمعتمدالصيانةمركزطريقعنسنويً المُ

صنعةالشركة1.8ملحق المُ
Natus Medical Denmark ApS

Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
الدانمرك
)+4545755555
7+4545755559

www.otometrics.com
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صنعةالشركةمسؤولية1.8.1ملحق المُ

صنعةالشركةتكون حالة:فيفقطوأدائهوموثوقيته،الجهاز،سالمةعلىالمؤثرةالعواملعنمسؤولةالمُ

فيذ• تجميعتن ت،إرفاقأوالتجميع،عمليا تأوالملحقا عادةعمليا تأوالتعديالت،أوالضبط،إ إلصالحا بلمنا صنعةالشركةقِ لألجهزة،المُ
صنعة.الشركةمنالمعتمدينالعاملينأو المُ

فق• تمعبهاالجهازتوصيليتمالتيالكهربائيةالتجهيزاتتوا .EN/IECمتطلبا

ستخدام• االجهازا قً الستخدام.إلرشاداتوف ا

فاظ حت صنعةالشركةا خالءبحقالمُ بلمنإصالحهأوصيانتهحالةفيوأدائهالجهازموثوقيةأوالتشغيل،سالمةعنالكاملةالمسؤوليةإ أطرافقِ
خارجية.
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الخطأورسائلالحالةرسائل2ملحق

ل2.1ملحق رسائ زالمتعلقةال بالجها
بخطأرسالة الحلالسب

أو

منخفضالبطاريةجهد
عد•منخفض.البطاريةشحن• Alphaجهازشحنأ OAE+ستبدلأو البطارية.ا

ت رجىصحيحة.غيرالحقيقيالوقتساعةبيانا يُ
والتاريخ.الوقتتعيين

فادتم• ستن حتياطيا قةا ساعةطا
بالكامل.الحقيقيالوقت

إلعداداتحددوالتاريخ:الوقتبتعيينقم• >ا
ريخ .والوقتالتا

خلعطل رجى•الجهازدا التصاليُ بالمورّد.ا
الختبارفيخطأ•الحقيقيالوقتساعةفيخطأ رجى•الذاتي.ا التصاليُ بالمورّد.ا
الختبارفيخطأ•الذاكرةفيخطأ رجى•الذاتي.ا التصاليُ بالمورّد.ا

الختبارفيخطأ•الترميزفيخلليوجد الذاتي.ا
عادةقم• مرةالرسالةظهرتإذاالجهاز.تشغيلبإ

خرى، رجىأ التصالفيُ بالمورّد.ا

ل2.2ملحق رسائ طةال تباالستخدامالمرتب را الختبا وا
بخطأرسالة الحلالسب

ألقصىالحدإلىالوصولتم عددمنا
سمإنشاءيتعذرالمرضى. جديد.مريضا

فيةمساحةتتوفرال• فةالذاكرةعلىكا إلضا
سماءمنأكبرعدد أوالمرضىأ

الختبارات. ا
حذف• الختبارات.المرضىا وا

المجسعملفشل

جتيازمنالمجسيتمكنلم• الختبار.ا قدا
ب،عدةإلىذلكيرجع سبا وهي:أ

المجسطرفانسداد–

الختبارتجويفانسداد– ا

المجستلف–

عدممنوتأكدنظيفالمجسطرفأنمنتأكد•
قنوات.انسداد ال

الختبارتجويفانسدادعدممنتأكد• على-بسببا
شابهماأونساالت،أوأتربة،أيالمثال-سبيل
ذلك.

ستبدل• ختباربإجراءوقمبديلبآخرالمجسا ا
اكانإذامماللتأكدالمجس فً ال.أوتال

قةغيرالسماعة متطاب
فتم• تبينهائلةفروقاكتشا مستويا

السماعة.

عدالمجسطرفنظف• جراءوأ الختبارإ ا

عدثم،المجسطرفباستبدالقم• جراءأ إ
الختبار. ا

الختباربيئة•شديدةضوضاء الضوضاء.شديدةا
قليل• ت،الضوضاءت الهواتف(المحادثا

إلخ).المحمولة،

فعتحفيز مرت
امحكمغيرالمجس• ةفيجيدً ألذن.قنا ا

ةفيالمجسإدخاليتملم• ألذن.قنا ا
عادةجرِّب• المجس.ضبطإ

منخفضتحفيز
امحكمغيرالمجس• ةفيجيدً ألذن.قنا ا

ا.المجسطرفصادف• انسدادً

عادةجرِّب• المشكلةظلتإذاالمجس.ضبطإ
قمقائمة، ستبدلهأوالمجسطرفبتنظيفف ا
بديل.بآخر

الورقتغذيةفيخطأ
تضبطيتملم• فيصحيحةبصورةالملصقا

تطابعة فيانحشاريوجدقدأوالملصقا
الورق.

عد• تضبطأ قدربإزالةوقمالملصقا الممكنال
النحشار.فيالمتسببالورقتغذيةمن ا
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ت3ملحق صفا الفنيةالموا

ت3.1ملحق الملحقا
تتختلفقد قياسيةالملحقا تال الختياريةوالملحقا خرإلىبلدمنا خاصالمحليالموزعإلىالرجوعيرجى-آ بك.ال

ت القياسيةالملحقا
الحملحقيبة
قةمهايئذلكفيبماالتوصيل،قاعدة USBوكابلالطا

ألذن،أطرافذلكفي(بماالبدءأدواتمجموعة ةالمجس،وأطرافا المجس)طرفتنظيفوأدا
قريبي:الطول(كابلالمجس بوصة)59سم/150الت
المستخدمدليل

البطارية
تنظيفقماشقطعة

ت ريةالملحقا الختيا ا
ألذنأطراف ا
المجسأطراف

ة ألذنطرفتنظيفأدا ا
تطابعة الطابعةكابلمعملصقا
قريبي:(الطولالمجس بوصة)59سم/150الت
خارجيبطاريةشاحن

تتختلفقد قياسيةالملحقا تال الختياريةوالملحقا خرإلىبلدمنا خاصالمحليالموزعإلىالرجوعيرجى-آ بك.ال

ت3.2ملحق القياستقنيا

ر ختبا TEOAEا

قة قييم:طري رجح،الضوضاءمعدلالت بالمُ إلشاراتقممحسا المهمةا
خطيغيرنقراتتسلسلالتحفيز:

التحفيز:مستوى
(A( ديسيبل75 ± ستناداًالذاتيةوالمعايرةمكعب،سم2معينةفيديسيبل5 ةمستوىإلىا قنا

ألذن. ا
عشوائياً)ثانيةلكلنقرة76-67النقرات:معدل )
قية إلدخالتن كيلوهرتز4إلى1ا

الختبار:عرض ا
ختبارقممرقمالموجة،شكلمعدل تا النبعاثا ستحثةالصوتيةا مستوى)،TEOAE(العابرةالمُ

ت،ومستوىالشوشرة،ومستوىالضوضاء، قدمالثبا الختباروت ا

النتائج:عرض
ختبارقممرقمالموجة،شكلمعدل تا النبعاثا ستحثةالصوتيةا والحالةالعابرةالمُ

إلجمالية ستجابةا ضحةاجتياز/ا ستجابةتوجدإحالة/الأووا ضحةا توجدإحالة/الفي.وا
ستجابة ضحةا اوا ت.ومستوىالشوشرة،ومستوىالضوضاء،مستوىأيضً الثبا

ر ختبا DPOAEا

قة قييم:طري تالت حصائيا الضوضاءمرحلةإ
ألساسي،النغمةزوجالتحفيز: =F2/F1ا 1.24
الختبارترددات كيلوهرتز6و1.5,2,2.5,3,3.5,4,5=2الترددالمتاحة:ا
الختبارترددات الفتراضية:ا F2ا = ستجابة(كيلوهرتز5و،4و،3و،2 ضحةاجتياز/ا )4من3عندوا
الختبارمستوى الفتراضي:ا =L1/L2ا الصوتضغطديسيبل/مستوى65/55
الختبار:عرض تومستوى،DP-Gramا النبعاثا ألذن،منالضوئيةا الضوضاءومستوىا
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النتائج:عرض
إلجماليةالحالة ستجابةاجتيازا ضحة/ا ستجابةتوجدإحالة/الأووا ضحةا بيانومخطط,وا

ت النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا تالضوضاءمستوىباستخدام)DP-Gram(ا النبعاثا وا
خلمنالصوتية ألذندا ).DPOAE(ا

إلشارةمعدل ديسيبلSNR:(6-8(الضوضاءإلىا
ديسيبل5-شدة:أدنى

ز3.3ملحق الجها
MADSENجهاز Alpha OAE+من1077نوعNatus Medical Denmark ApS.

عاد ألب ا
ا قريبً بوصة)1.3×2.9×7.9(مم34×73×200ت

الوزن

ا قريبً ت
البطاريةبدونأونصة)8.5(جم240
اأونصة)9.9(جم280 البطاريةمتضمنً

الشاشة
فيةبإضاءةمزودةباللمستعمل،TFTترانزستورملونة،شاشةالنوع: للتعديلقابلةLEDخل
ألبعاد: بوصة)3.5(مم89.4ا

بكسل320240xالعرض:دقة

المفاتيحلوحة
ستخدامها(يمكنمقاومةلمسشاشة فازات)معا ق ال

ت صو ال

سمعمدمجةبسماعةمزودالجهاز الختبارنتائجالمفاتيحوأصواتعلىالنقرأصواتخاللهامنيُ ستجابةكانت:سواءا ضحةاجتياز/ا أووا
ستجابةتوجدإحالة/ال ضحةا وا

ت اللغةإعدادا
تسبعإلىيصلما تحزمةفيمتوفرةالمستخدمقبلمنتحديدهايمكنلغا المحددةاللغا

كرة الذا
قصىبحدالمرضى:ذاكرةسعة ا250أ مريضً
الختبارات:ذاكرةسعة ألقصىالحدا ختبار500ا ا

ت الموصال
تمجسموصل النبعاثا اOAE:(14(الصوتيةا تلمجس-ODUMedisnapسنً النبعاثا )OAE(الصوتيةا

طساعة تضب الحقيقيالوق
ت.زمنلتسجيلالحقيقيالوقتلضبطمدمجةساعة قياسا االساعةتزامنيتمال قائيً التوصيل.قاعدةفيالجهازوضععندالكمبيوترساعةمعتل

قصىبحدانحرافالدقة: قة/عام12أ دقي
حتياطي:نسخ ألدنىالحدا الوحدةعنالبطاريةفصلعندأيام،7ا
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لمنافذ تتوصي البيانا

الكمبيوتر:
تنقل ألشعةعبرالبيانا جهة-توصيلقاعدةإلىالحمراءتحتا التوصيلقاعدةمنUSBوا
الكمبيوترإلى

ت:طابعة ملصقا
قل تن ألشعةعبرالبيانا جهة-توصيلقاعدةإلىالحمراءتحتا التوصيلقاعدةمنRS232وا
تطابعةإلى الملصقا

المودم:
تنقل ألشعةعبرالبيانا جهة-توصيلقاعدةإلىالحمراءتحتا التوصيلقاعدةمنRS232وا
المودمإلى

ل التخزينومكانالنق
فهرنهايت)درجة140-4(-مئويةدرجة60+-20-الحرارة:درجةنطاق
تكثفبدوننسبية،%90-10الرطوبة:نطاق
هيكتوباسكال1040إلى500منالهواءضغط

لبيئة التشغي
متواصلالتشغيل:وضع
ت104-50(مئويةدرجة40-10الحرارة:درجةنطاق فهرنهايت)درجا
تكثفبدوننسبية،%90-30الرطوبة:نطاق

الهواءضغط
هيكتوباسكال1060إلىهيكتوباسكال*500من

ألماكن*في قلالعاديالهواءضغطفيهايكونالتيا عندهيكتوباسكال800منأ ت( عا فا ارت
عادةيوصىمتر)،2000عنتزيد تمجسمعايرةبإ النبعاثا ).OAE(الصوتيةا

إلحماءمدة ثانية.20<ا

إلحماءمدةتمديديجب•الحظ MADSENتخزينحالةفيا Alpha OAE+باردة.بيئةفي

التخلص
MADSENجهاز Alpha OAE+عتبارهمنهالتخلصيمكن حدبا تأ فايا إللكترونيةالن االطبيعية،ا قً تللوائحوف فايا ألجهزةن الكهربائيةا

إللكترونية المحلية.واللوائح)WEEE(وا

ألداء ألساسيا ا
MADSEN Alpha OAE+ساسي.أداءلـيوجدال أ

ت القياسا

السالمة:

EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-114

،BFالنوعخارجي،تشغيل IPX0

IEC ENو60601-2-40:2016 60601-2-40:1998

فق ):EMC(الكهرومغناطيسيالتوا
IEC ENو60601-1-2:2007 60601-1-2:2007
IEC ENو60601-1-2:2014 60601-1-2:2015

ت النبعاثا IECالصوتية:ا ENو2النوع،60645-6:2009 2النوع،60645-6:2010
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ر3.4ملحق طاقةمصد ريةال طا والب

ز الجها

التغذية:جهد
فولت,3.70طبيعي
قصى.كحدٍ فولت,4.20أ
قياس(تمفولت3.20أدنى.كحدٍ الجهاز)تحميلمعال

ألقصىالحد قياسأثناءوات1.5البطارية:طاقةالستهالكا ال

قدر:البطاريةعمر المُ
ت8 عا الستخداممنسا االمتواصلا ستنادً الستخدامسيناريوإلى(ا يؤثرأنيمكنالنموذجي.ا

الستخدام فعليا البطارية).عمرمقدارعلىال
ت5البطاريةمستوىمؤشرالبطارية:مستوىمؤشر درجا
Alphaفيالشحنوقت OAE+ت½4:%80شحنالتوصيل:قاعدة عا سا

رية طا الب

تسوىتستخدمال•الحذر قابلةالبطاريا Natusمنالشحنإلعادةال Medical Denmark ApS،ستخداميؤديقد.02400-73-8رقمجزء ا
خرىبطاريةأي فجار.أوحريقنشوبخطرإلىأ ان

البطارية:نوع
تامة)،وات/ساعة6.7(الشحنإلعادةقابلةأمبير/ساعةميلي1800فولت/3.7أيونليثيوم
الشحن

لقاعدة3.51077ملحق التوصي
)missing or bad snippet(

لمنفذ طابعة/المودمتوصي لل
فذنوع RS232التوصيل:من
pol-6الموصل:نوع Mini Din

ل رطاقةمدخ مستمرتيا

إلدخال:جهد %5±مستمرتيارفولت5ا
ألقصىالحد Alphaعندماالطاقةالستهالكا
OAE+ايكون التوصيل:قاعدةفيمثبتً

أمبير)1.0فولت،5(فولت/أمبير5

ألقصىالحد Alphaعندماالطاقةالستهالكا
OAE+ايكونال التوصيل:قاعدةفيمثبتً

أمبير)ميلي50فولت،5(فولت/أمبير0.25

طاقةمهايئ ال
إلدخال:جهد/نطاق هرتز60-50متناوب،تيارفولت240-100ا

إلخراج:جهد مستمرتيارفولت5.0ا
إلخراج:تيار ألدنىالحدا  أمبير1.0ا
تالرئيسية:الموصالتقوابسأنواع ألمريكية،المتحدةالواليا سترالياالمتحدة،المملكةا أ
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تمجس3.6ملحق النبعاثا صوتيةا )OAE(ال

ر ختبا DPOAEا

PATHمنEP-DPنوعالنوع: Medical Gmbh

ل المجسكاب
قريبي:الطولمرن.مغلفكابل بوصة59سم/150الت

عاد ألب ا
xقطرمم20المجس:جسم 23 x xقطربوصة0.8(مم11 xبوصة0.9 بوصة)0.43
xقطرمم3.3المجس:طرف xقطربوصة0.13(مم10 بوصة)0.4

الوزن
جرام4.5حواليطرفه:ذلكفيبماالمجس

طراف ألذنأ ا

نتوءات:ذوسليكونطرف
أزرقمم،5-8
قاليمم،7-11 برت

حمرمم،11-15 أ

مرن:طرف
قاليمم،11صغير، برت
قاليمم،12متوسط، برت
قاليمم14كبير، برت

زفئة3.7ملحق الجها
II aا قً )9الملحقEEC/93/42رقمالمجلسلتوجيه(وف
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ت3.8ملحق طيسيالتوافقعلىمالحظا )EMC(الكهرومغنا
•MADSEN Alpha OAE+ايعتبر تإلىيخضعثمومنطبي،كهربائينظاممنجزءً حتياطا عيجبالسبب،لهذاالخاصة.السالمةا التبا التاما

قة.هذهفيالواردةوالتشغيلالتركيبإلرشادات الوثي

جهزةتعيققد• التصالأ قلةالترددعاليةا MADSENعملالمحمولة،الهواتفمثلوالمحمولة،المتن Alpha OAE.+

IEC ENو60601-1-2:2014 60601-1-2:2015

ت عةالشركةوبيانالتوجيها صن ت-المُ عاثا النب طيسيةا رومغنا كه تلجميعال زةالمعدا ألجه وا

MADSEN Alpha OAE+مم مهصُ ستخدا سيةالبيئةفيال ستخدمعلىيجبأدناه.المحددةالكهرومغناطي MADSENم Alpha OAE+مهمنالتأكد ستخدا ةبيئةفيا البيئة.لهذهمماثل

ر تاختبا عاثا النب طابقةا طيسيةالبيئةالم رومغنا كه ت-ال التوجيها

ت سلكيةالتردداتانبعاثا الال
CISPR 11

1المجموعة
MADSEN Alpha OAE+ستخدمال سلكيالترددطاقةإالي شغيلالال يللت تتكونثم،ومنبه.الخاصالداخل انبعاثا

سلكيةالترددات حتملوالللغاية،منخفضةعنهالناتجةالال المجاورة.اإللكترونيةاألجهزةمعتداخلهايُ

ت سلكيةالتردداتانبعاثا الال
CISPR 11

فئة Bال

MADSEN Alpha OAE+ايعتبر سبً ستخداممنا ت،جميعفيلال تذلك،فيبماالبيئا تالمحلية،البيئا المتصلةوالبيئا
شرة تمبا شبكا ستخدمةالمبانيتزودوالتيالجهدمنخفضةالعامةبالطاقةاإلمدادب المحلية.األغراضفيالمُ

ت قيةاالنبعاثا ف IECالتوا مطبقغير61000-3-2

ت ت/وميضانبعاثا قلبا IECالجهدت

61000-3-3
مطبقغير

ت عةالشركةوبيانالتوجيها صن طيسيةالمقاومة-المُ رومغنا كه زةلجميعال ألجه ظمةا ألن وا

MADSEN Alpha OAE+مم مهصُ ستخدا سيةالبيئةفيال ستخدمعلىيجبأدناه.المحددةالكهرومغناطي MADSENم Alpha OAE+مهمنالتأكد ستخدا ةبيئةفيا البيئة.لهذهمماثل

ر رمستوىالمقاومةاختبا IECاختبا طابقةمستوى60601 طيسيةالبيئةالم رومغنا كه ت-ال التوجيها

(ESD(الكهربائيالتفريغ

IEC 61000-4-2

فولتكيلو8+/-مالمس
فولت،كيلو4+/-فولت،كيلو2+/-
فولتكيلو15+/-هواءفولت،كيلو8+/-

فولتكيلو8+/-مالمس
فولت،كيلو4+/-فولت،كيلو2+/-
فولتكيلو15+/-هواءفولت،كيلو8+/-

تتكونأنيجب سانة،أوالخشب،مناألرضيا ميك.أوالخر سيرا ال
تكانتإذا صطناعية،بمادةمغطاةاألرضيا الرطوبةتكونأنيجبا

سبية األقل.على%30الن

يتدفق/عابر IECسريعكهربائ

61000-4-4

الطاقةمصدرلخطوطفولتكيلو2+/-
الدخل/الخرجلخطوطفولتكيلو1+/-

الطاقةمصدرلخطوطفولتكيلو2+/-
الدخل/الخرجلخطوطفولتكيلو1+/-

سيةالموصالتطاقةجودةتكونأنيجب ةبيئةمنالرئي ري تجا
شفى.بيئةأونموذجية ست م

IECاالندفاع 61000-4-5

فولتكيلو1+/-(خطوط)خطينبين
كيلو2+/-األرضيإلى(خطوط)خطمن

فولت
ل(خطوط)خطمن رإدخا ستمرتيا إلىم

فولتكيلو2+/-األرضي
ل(خطوط)خطيبين رإدخا ستمرتيا +/-م

فولتكيلو1
األرضيإلىدخل/خرج(خطوط)خطمن
فولتكيلو2+/-

قدرة(خطوط)خطينبين فولتكيلو1+/-ب
مطبقغير
مطبقغير
ل(خطوط)خطيبين رإدخا ستمرتيا م

قدرة فولتكيلو1+/-ب
مطبقغير

سيةالموصالتطاقةجودةتكونأنيجب ةبيئةمنالرئي ري تجا
شفى.بيئةأونموذجية ست م

72Otometrics - MADSEN Alpha OAE+

ت3ملحق صفا الفنية   الموا



ت تالجهد،انخفاضا واالنقطاعا
تالقصيرة، فيالجهدواختالفا
IECبالطاقةاإلمداددخلخطوط

61000-4-11

0%UTدورة0.5؛
،°180و،°135و،°90و،°45و،°0عند
°315و،°270و،°225و

0%UTدورة1؛
و
70%UTدورة25/30؛

°0عندالطور:أحادي

0%UTدورة0.5؛
،°180و،°135و،°90و،°45و،°0عند
°315و،°270و،°225و

0%UTدورة1؛
و
70%UTدورة25/30؛

°0عندالطور:أحادي

سيةالموصالتطاقةجودةتكونأنيجب ةبيئةمنالرئي ري تجا
شفى.بيئةأونموذجية ست ستخدمكانإذام MADSENم Alpha OAE+

شغيليحتاج ستمرالت تخاللالم رانقطاعا يوصىالكهربائي،التيا
شغيل MADSENبت Alpha OAE+مدادمصدرمن غيربالطاقةإ

رية.منأوالمنقطعة بطا

ت دخلخطوطفيالجهدانقطاعا
IECبالطاقةاإلمداد 61000-4-11

0%UT0دورة250/300؛%UTدورة250/300؛

ل سيالمجا المغناطي
هرتز)50/60(الطاقةلتردد

IEC 61000-4-8

تتأثرأنيمكنصلةذاتمنافذتوجدالأ/م30
سيةالمجاالتتكونأنيجب تعندالطاقةلترددالمغناطي ستويا مُثلىم
ةبيئةفينموذجيلموقع ري شفى.بيئةأونموذجيةتجا ست م

UTسيةالموصالتجهدهو رالرئي ستوىتطبيققبلالمترددللتيا ر.م االختبا

ت عةالشركةوبيانالتوجيها صن لمقاومة-المُ طيسيالمجا رومغنا كه زةلجميع-ال ألجه ظمةا ألن تفيالمستخدمةوا رعايةبيئا صحيةال رافيةال الحت ا

MADSEN Alpha OAE+مم مهصُ ستخدا سيةالبيئةفيال ستخدمعلىيجبأدناه.المحددةالكهرومغناطي MADSENم Alpha OAE+مهمنالتأكد ستخدا ةبيئةفيا البيئة.لهذهمماثل

ر رمستوىالمقاومةاختبا IECاختبا طابقةمستوى60601 طيسيةالبيئةالم رومغنا كه ت-ال التوجيها

مطابقسلكيالتردد
IEC 61000-4-6

سطجذرفولطية3 المربعمتو
ىكيلوهرتز150 ميجاهرتز80إل

سطجذرفولطية6 المربعمتو
ت قا لألجهزةالراديوتردداتذنطا

)ISM(والطبيةوالعلمية،الصناعية،

سطجذرفولطية3 المربعمتو
ىكيلوهرتز150 ميجاهرتز80إل

سطجذرفولطية6 المربعمتو
ت قا لألجهزةالراديوتردداتذنطا

)ISM(والطبيةوالعلمية،الصناعية،

سلكيتردد شعال م
IEC 61000-4-3

فولت/متر10
هرتزجيجا2.7إلىهرتزميجا80

فولت/متر10
هرتزجيجا2.7إلىهرتزميجا80

ربمجاالت قا لأجهزةمنالت االتصا
سلكية سلكيالترددذاتالال الال

IEC 61000-4-3

فولت/متر27
ميجاهرتز386

فولت/متر28
ميجاهرتز،450

فولت/متر9
5785ميجاهرتز,5500ميجاهرتز,5240

ميجاهرتز

فولت/متر28
930ميجاهرتز,870ميجاهرتز,810

ميجاهرتز،

فولت/متر28
1970ميجاهرتز,1845ميجاهرتز,1720

ميجاهرتز

فولت/متر28
ميجاهرتز،2450

فولت/متر9
5785ميجاهرتز,5500ميجاهرتز,5240

ميجاهرتز

فولت/متر27
ميجاهرتز386

فولت/متر28
ميجاهرتز،450

فولت/متر9
5785ميجاهرتز,5500ميجاهرتز,5240

ميجاهرتز

فولت/متر28
930ميجاهرتز,870ميجاهرتز,810

ميجاهرتز،

فولت/متر28
1970ميجاهرتز,1845ميجاهرتز,1720

ميجاهرتز

فولت/متر28
ميجاهرتز،2450

فولت/متر9
5785ميجاهرتز,5500ميجاهرتز,5240

ميجاهرتز

سافةتكونأنيجب فاصلةالم منإلكترونيةأجزاءأيبينال
MADSEN Alpha OAE+لأجهزةوأي سلكيةاتصا ترددذاتال

سلكي كبرال بوصة).11.8(سم30منأ

تهذهتطبقالقد:مالحظة قف.جميعفيالتوجيها تولديتأثرالموا
ل سيالمجا سام،للهياكل،والعكسباالمتصاصالكهرومغناطي واألج

شخاص. واأل
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IEC ENو60601-1-2:2007 60601-1-2:2007

ت عةالشركةوبيانالتوجيها صن ت-المُ عاثا النب طيسيةا رومغنا كه تلجميعال زةالمعدا ألجه وا

MADSEN Alpha OAE+مم مهصُ ستخدا سيةالبيئةفيال ستخدمعلىيجبأدناه.المحددةالكهرومغناطي MADSENم Alpha OAE+مهمنالتأكد ستخدا ةبيئةفيا البيئة.لهذهمماثل

ر تاختبا عاثا النب طابقةا طيسيةالبيئةالم رومغنا كه ت-ال التوجيها

ت سلكيةالتردداتانبعاثا الال
CISPR 11

1المجموعة
MADSEN Alpha OAE+ستخدمال سلكيالترددطاقةإالي شغيلالال يللت تتكونثم،ومنبه.الخاصالداخل انبعاثا

سلكيةالترددات حتملوالللغاية،منخفضةعنهالناتجةالال المجاورة.اإللكترونيةاألجهزةمعتداخلهايُ

ت سلكيةالتردداتانبعاثا الال
CISPR 11

فئة Bال

MADSEN Alpha OAE+ايعتبر سبً ستخداممنا ت،جميعفيلال تذلك،فيبماالبيئا تالمحلية،البيئا المتصلةوالبيئا
شرة تمبا شبكا ستخدمةالمبانيتزودوالتيالجهدمنخفضةالعامةبالطاقةاإلمدادب المحلية.األغراضفيالمُ

ت قيةاالنبعاثا ف IECالتوا مطبقغير61000-3-2

ت ت/وميضانبعاثا قلبا IECالجهدت

61000-3-3
مطبقغير

ت عةالشركةوبيانالتوجيها صن طيسيةالمقاومة-المُ رومغنا كه زةلجميعال ألجه ظمةا ألن وا

MADSEN Alpha OAE+مم مهصُ ستخدا سيةالبيئةفيال ستخدمعلىيجبأدناه.المحددةالكهرومغناطي MADSENم Alpha OAE+مهمنالتأكد ستخدا ةبيئةفيا البيئة.لهذهمماثل

ر رمستوىالمقاومةاختبا IECاختبا طابقةمستوى60601 طيسيةالبيئةالم رومغنا كه ت-ال التوجيها

(ESD(الكهربائيالتفريغ

IEC 61000-4-2

فولتكيلو6+/-مفتاح
فولتكيلو8+/-هواء

فولتكيلو6+/-مفتاح
فولتكيلو8+/-هواء

تتكونأنيجب سانة،أوالخشب،مناألرضيا ميك.أوالخر سيرا ال
تكانتإذا صطناعية،بمادةمغطاةاألرضيا الرطوبةتكونأنيجبا

سبية األقل.على%30الن

يتدفق/عابر IECسريعكهربائ

61000-4-4

الطاقةمصدرلخطوطفولتكيلو2+/-
الدخل/الخرجلخطوطفولتكيلو1+/-

الطاقةمصدرلخطوطفولتكيلو2+/-
الدخل/الخرجلخطوطفولتكيلو1+/-

سيةالموصالتطاقةجودةتكونأنيجب ةبيئةمنالرئي ري تجا
شفى.بيئةأونموذجية ست م

IECاالندفاع 61000-4-5

إلى(الخطوط)الخطمنفولتكيلو1+/-
(الخطوط)الخط
إلى(الخطوط)الخطمنفولتكيلو2+/-

األرض

إلى(الخطوط)الخطمنفولتكيلو1+/-
(الخطوط)الخط
إلى(الخطوط)الخطمنفولتكيلو2+/-

األرض

سيةالموصالتطاقةجودةتكونأنيجب ةبيئةمنالرئي ري تجا
شفى.بيئةأونموذجية ست م

ت تالجهد،انخفاضا واالنقطاعا
تالقصيرة، فيالجهدواختالفا
IECبالطاقةاإلمداددخلخطوط

61000-4-11

>5%UT 0.5لـ)UTفيانخفاض95%<)

دورة
40%UT 5لـ)UTفيانخفاض60%)

دورة
70%UT 25لـ)UTفيانخفاض30%)

دورة
>5%UT 5لـ)UTفيانخفاض95%<)

ثواني

>5%UT 0.5لـ)UTفيانخفاض95%<)

دورة
40%UT 5لـ)UTفيانخفاض60%)

دورة
70%UT 25لـ)UTفيانخفاض30%)

دورة
>5%UT 5لـ)UTفيانخفاض95%<)

ثواني

سيةالموصالتطاقةجودةتكونأنيجب ةبيئةمنالرئي ري تجا
شفى.بيئةأونموذجية ست ستخدمكانإذام MADSENم Alpha OAE+

شغيليحتاج ستمرالت تخاللالم رانقطاعا يوصىالكهربائي،التيا
شغيل MADSENبت Alpha OAE+مدادمصدرمن غيربالطاقةإ

رية.منأوالمنقطعة بطا

ل سيالمجا المغناطي
هرتز)50/60(الطاقةلتردد

IEC 61000-4-8

أ/م3أ/م3
سيةالمجاالتتكونأنيجب تعندالطاقةلترددالمغناطي ستويا مُثلىم
ةبيئةفينموذجيلموقع ري شفى.بيئةأونموذجيةتجا ست م

UTسيةالموصالتجهدهو رالرئي ستوىتطبيققبلالمترددللتيا ر.م االختبا

ت عةالشركةوبيانالتوجيها صن لمقاومة-المُ طيسيالمجا رومغنا كه زةلجميع-ال ألجه ظمةا ألن روا للحياةالداعمةغي
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MADSEN Alpha OAE+مم مهصُ ستخدا سيةالبيئةفيال ستخدمعلىيجبأدناه.المحددةالكهرومغناطي MADSENم Alpha OAE+مهمنالتأكد ستخدا ةبيئةفيا البيئة.لهذهمماثل

ر رمستوىالمقاومةاختبا IECاختبا طابقةمستوى60601 طيسيةالبيئةالم رومغنا كه ت-ال التوجيها

مطابقسلكيالتردد
IEC 61000-4-6

سطجذرفولطية3 المربعمتو
ىكيلوهرتز150 ميجاهرتز80إل

سطجذرفولطية3 المربعمتو
ىكيلوهرتز150 ميجاهرتز80إل

ستخدامعدميجب سلكيالترددذاتاالتصاالتأجهزةا قلةالال المتن
سافةعندوالمحمولة قربتكونمنجزءأيمنم سافةمنأ الم
فاصلة ةبهاالموصىال سوب زترددعلىالمطبقةالمعادلةمنالمح جها
ل، سا MADSENاإلر Alpha OAE،+الكابالت.ذلكفيبما
سافة فاصلةالم هي:بهاالموصىال

1.2=م

هرتزميجا800إلىهرتزميجا80لدرجة1.2=م

هرتز،جيجا2.5إلىهرتزميجا80لدرجة2.3=م

زالمقدرةالخرجلطاقةاألقصىالحدهوPإنحيث للجها سا اإلر
ا)W(بالوات قً شركةوف صنعةلل زالمُ للجها سا هيdإنوحيثاإلر
سافة فاصلةالم (م).بالمتربهاالموصىال
لقوىتكونأنيجب لأجهزةعنالناجمةالمجا سا ذاتالثابتةاإلر
سلكي،التردد سحمحددهوكماالال سي،الموقعبم أالكهرومغناطي

قل ستوىمنأ بتردد.نطاقكلفيالمطابقالم

قريبةالمنطقةفيتداخليحدثقد الرمز:بهذاالمميزةاألجهزةمنال

سلكيتردد شعال م
IEC 61000-4-3

فولت/متر3
ىميجاهرتز80 جيجاهرتز2.5إل

فولت/متر3
ىميجاهرتز80 جيجاهرتز2.5إل

سافةتطبق:1مالحظة فاصلةالم ميجاهرتز.800وميجاهرتز80عندالعاليالترددلنطاقال

تهذهتطبقالقد:2مالحظة قف.جميعفيالتوجيها لتولديتأثرالموا سيالمجا سام،للهياكل،والعكسباالمتصاصالكهرومغناطي شخاص.واألج واأل

a. لبقوىالدقيقالتنبؤالنظريةالناحيةمنيمكنال لأجهزةعنالناتجةالمجا سا تمثلالثابتة،اإلر سلكية)للهواتفالمركزيةالمحطا لوأجهزة(الخلوية/الال سا لاإلر قبا ست قلة،األرضيةواال المتن
فزيون.وبثاإلذاعيFMوAMوبثللهواة،اإلذاعيوالبث قييمالتل سيالمحيطلت لأجهزةعنالناتجالكهرومغناطي سا سلكي،بالترددتعملالتيالثابتةاإلر سحإجراءيجبالال م

سي لقوةتجاوزتإذاللموقع.كهرومغناطي سهاتمالتيالمجا ستخدمالموقعفيقيا MADSENفيهالم Alpha OAE+ستوى سلكيالترددمطابقةم ردالال MADSENأعاله،الوا Alpha OAE+

قبةيجب شكليعملكانإذامماللتحققمرا تإجراءيلزمقدعادي،غيرأداءأيمالحظةحالةفيطبيعي.ب سا فية،قيا ضا MADSENموقعهتغييرأواتجاهتغييرمثلإ Alpha OAE.+

b. لقوىتقلأنفيجبميجاهرتز،80وكيلوهرتز150بينيتراوحالذيالمعدلعنالترددنطاقزادإذا فولت/م.3عنالمجا
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ت صلةالمسافا زةبينبهاالموصىالفا تأجه صاال الت تا رددذا السلكيالت MADSENوبينوالمحمولةالمتنقلةال AlphaOAE+

خصص MADSENيُ Alpha OAE+ستخدام ةبيئةفيلال سي شويشحاالتفيالتحكمفيهايتمكهرومغناطي سلكيةالتردداتت شعة.الال ستخدمأولعميلويمكنالم MADSENم Alpha OAE+أن
ساعد سيالتداخلمنعفيي قاءطريقعنالكهرومغناطي سافةاألدنىالحدعلىاإلب لأجهزةبينللم سلكيالترددذاتاالتصا قلةالال ل)(أجهزةوالمحمولةالمتن سا MADSENواإلر Alpha OAE+

وصىمثلما هيُ االتصاالت.ألجهزةالمقدرةالخرجلطاقةاألقصىالحدمعيتفقوبماأدناه،ب

صى رجطاقةأق رةخ زمقد للجها إلرسا ا
ت بالوا

صلةالمسافة رددوفقًاالفا زلت لجها إلرسا ا
ر بالمت

ىكيلوهرتز150 ميجاهرتز80إل

d = 1.2

ىميجاهرتز80 ميجاهرتز800إل

d = 1.2

ىميجاهرتز800 جيجاهرتز2.5إل

d = 2.3

0.010.120.120.23

0.10.380.380.73

11.21.22.3

103.83.87.3

100121223

سبة لألجهزةبالن سا درجلمالتيأعالهالمقدرةاإلر قصىيُ قديريمكنلها،خرجطاقةأ فةت سا فاصلةالم ستخدام(م)بالمتر)d(بهاالموصىال ةبا زلترددالمطابقةالمعادل ل،جها سا هوPحيثاإلر
قصى زمقدرةخرجطاقةأ للجها سا ا)W(بالواتاإلر قً شركةوف صنعةلل زالمُ ل.لجها سا اإلر

سافةتطبق:1مالحظة فاصلةالم ميجاهرتز.800وميجاهرتز80عندالعاليالترددلنطاقال

تهذهتطبقالقد:2مالحظة قف.جميعفيالتوجيها لتولديتأثرالموا سيالمجا سام،للهياكل،والعكسباالمتصاصالكهرومغناطي شخاص.واألج واأل
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ا
ختبار ا
جراء تإ النبعاثا ستحثةالصوتيةا المُ

تTEOAE(العابرة النبعاثا )؛ا
ستحثةالصوتية العابرةالمُ

)TEOAE(
جراء ختبارإ 32ا
جراء تإ النبعاثا خلمنالصوتيةا دا

ألذن تDPOAE(ا النبعاثا )؛ا
خلمنالصوتية ألذندا ا

)DPOAE(
جراء ختبارإ 26,28ا

خيارات تفيال 36الشاشا
الختبار؛النتائجعرض ا
الختبار؛عرضعرض ا

الختبار 38ا
ختبارنتائج تا النبعاثا الصوتيةا

ستحثة ختبارالمُ العابرة؛ا
ت النبعاثا ستحثةالصوتيةا المُ
العابرة

الختبارنتائج ا
ت النبعاثا ستحثةالصوتيةا المُ

34العابرة
تإدخال 53البيانا
تإدخال المفاتيح؛لوحةلوحةباستخدامالبيانا

الستخدام 53المفاتيح،ا
خلالمجسإدخال ألذندا 24ا
أزرارالعامة؛الوظائفأزرار

54العامةالوظائف
ألذنأطراف ا

تخلص؛التخلص
ألذن؛الصيانةأطراف ا
ألذن؛أطرافأطراف ألذنا ا
59صيانة
عداد إ
لالختبار؛الجهازالجهاز
إلعداد 22لالختبارا

المريض؛المريض
عداد 23إ
عداد عدادالجهاز،إ 22الجهازإ

عدادات إلعداداتإ اللغة؛ا
51لغة

الختبار ا
25لـجاهز
41المريضتحديددون

إلخراج 9العبوةمنا
ألدوات حادة،ا ستخدامال 11الشاشةعلىا
ألزرار ا
الوظائفشريطأزرار
54الوظائفأزرار

ت؛خدمة إلصالحا تبعدماا إلصالحا البيع؛ا
64الضمانفيالمتضمنة

إلعداد ا
الختبار لالختبار؛ا

إلعداد 22ا
إلعدادات 47ا

جراء ختبارإ 48المجسا
ختبار 47المجسا

السطوع؛السطوع،الشاشة؛سطوع
52الشاشة
عداد 51الصوتالصوت؛إ

عداداتالوقت الوقتوالتاريخ؛إ
50والتاريخ

إلعداداتقائمة 47ا
ت تمعلوما 52النظامالنظام؛معلوما

إلعداداتقائمةمن 48ا
ت النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ا
)DPOAE(

ختبار 29ا
الختبار؛نتائج الختبارنتائجا ا

ت النبعاثا خلمنالصوتيةا ألذندا ا
)DPOAE)30
12البطارية
عادة عادةإ 15البطارية؛شحنشحن؛إ

13التخزين
14الحالة
التوصيل؛قاعدةقاعدةمنالشحن

التوصيل
15فيالبطاريةشحن

تخلص؛التخلص
قديمة؛الصيانةالبطارية ال
تمنالتخلص 60البطاريا

البطارية؛إزالةتغيير؛تغيير
13بطارية
14الحالةرموز

صيانة؛الصيانة
60بطارية
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12نوع
12التشغيلوقت

ت البيانا
تحذف تبيانا المريضالمريض؛بيانا
55حذف
البيئة
عداد الختبار؛بيئةإ الختبارا 23ا

التخلص
62الجهاز
المرضىمعالتعامل
فة فةجديد؛مريضإضا مريضإضا

19جديد
عنمريض؛البحثعنالبحث

20مريض
تتحرير تالمريض؛تحريربيانا بيانا

ت المريضالمريض؛بيانا
21تحرير
معالمرضى؛التعاملمعالتعامل

19المرضى
التنظيف
الختبار؛تجويفتجويف الختبارا ا

تنظيف؛الصيانة
الختبارتجويفتنظيف 59ا
الجهاز

تنظيف؛التنظيف
جهاز؛الصيانة

59الجهازتنظيف
ألمام؛الجهازمنصورة ا
الخلف؛صورةمنصورة

فيةأمامية؛صورة 9خل
ت الشاشا
قائمة 18الرئيسيةال
صنعةالشركة 64المُ
الصيانة

المجس؛المجس
57الصيانة
الخدمةالبطارية؛مدةعمرزيادة

زيادة؛البطارية
60المدةزيادة
المجس؛الصيانةطرف
المجسالمجس؛جسمجسم

المجسصيانة؛طرف
57صيانة

المجس؛المجسطرف
الطرف؛التنظيفتنظيف
57المجسطرف

57الصيانة؛التنظيف
قة الطا
قةوضع فالحفظ؛الطا قا التشغيلإي

ف قا ا؛إي قائيً التشغيلتل
ا قائيً 17تل

43الطباعة
المطبوعة؛طابعةالنسخأنواع

ت 45الملصقا
ختبارجهازمن تا النبعاثا الصوتيةا

Alpha OAE+
6طباعة
المجس
إلعداد الختبارا لالختبار؛ا
عداد 22المجسإ

ختباربجهازالتوصيل تا النبعاثا ا
Alphaالصوتية
OAEبجهازالمجس+؛توصيل
ختبار تا النبعاثا الصوتيةا

Alpha OAE+22
12الجسم
12الطرف
ألذن؛طرفطرفتركيب ألذنا ا
إلعدادعلىتركيب المجس؛ا
ألذنطرفتركيب فيا

23المجس
12كبل

ت فنية؛الجهازالمواصفا ال
ت فنيةالمواصفا 67ال

ت
12الجهاز.تجميع
ختبارجهازتخزين تا النبعاثا الصوتيةا

Alpha OAE+12
ختبارجهازتشغيل تا النبعاثا الصوتيةا

Alpha OAE+12
قياسيتعليق
فة 37إضا
ت قا تعلي

ختبار فة؛ا إضا
فة تإضا قا 37تعلي
37عرض
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ج
Alphaجهاز OAEجهازتشغيلتشغيل؛+؛

Alpha OAEجهازعمل+؛بدء
Alpha OAEجهاز+؛Alpha

OAE+
17العملبدء

ح
ختبار؛إزالةحذف ا
ختبار 56ا
56المرضىجميعحذف
حذفمريض؛حذف
55مريض

ر
خطأرسالة
قة الختبارباالستخداممتعل 66وا
قة 66بالجهازمتعل
التيالحالة؛الرسائلخطأ؛رسائلرسالة

الشاشة؛الشاشةعلىتظهر
66خطأرسائل
62السالمةرموز
ترموز 62الملحقا

ص
ألذنصيوان 23ا

ط
المجسطرف

تنظيف؛التنظيف
57المجسطرف
العرضطرق

على؛الجهازمنالجهاز أ
على؛الجهازمنصورة أ
سفلمنصورة 10أ

11شاشة؛الشاشة
ألذن؛مجسمجس ألذنا ا

عرض؛المجس
12عرض

ع
الختبارعرض 39ا
الختباراتعرض ا
39شاشة

ق
6,10التوصيلقاعدة
قةالتزويد 14بالطا
قةبمصدرالتوصيل 14الرئيسيالطا
15الرئيسيالطاقةمصدرعنالفصل

USB11الكمبيوتر/
فيةالمقابس 11الخل

15بالمقدمةالضوئيةالمؤشرات
11طابعة/مودم

م
المجسمعايرة

صيانة؛الصيانة
58المجسمعايرة

ت 60,62السالمةمعلوما
ت 63تحذيريةمالحظا
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