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مقدمه1

خالصه1.1

Alphaخریداز OAEمتشکریم.گوشصوتیگسیلهایدستیغربالگر

فادهبرایشماراهنمایراهنما،دفترچهاین•توجه ست قبتوا ست.نگهداریومرا Alphaا OAE.ًاکیدا
کنیمتوصیه فادهازقبلکهمی ست Alphaازا OAEبخوانید.دقتباراراهنمادفترچهایناولباربرای

قبتوکردنتمیزهایدستورالعملبهکنیممیتوصیههمچنین شتهخاصیتوجهنگهداریومرا فادهباشید.دا ست وا
Alphaنادرستتعمیرونگهداری OAEستممکن تانابطالموجبا نامه شود.ضمانت

Alpha OAEسکرینر عتمادقابلسریع،شنواییا سانکاراییباا وزنوآ ست.سبک ا

Alpha OAEفادهبا ست حتخیلیپیمایشآنلمسیصفحهقابلیتهایازا شودرا می

لدر1.2 پحا چا
پدستورالعملهایمشاهدهبرای جعهچا پحالدربهکنیدمرا .27►چا

Alpha OAE
Alphaبا OAEتوانید پبهمتصلبرچسبچاپگریکازراآزمایشنتایجمی Alphaکنید.چا OAE.

کنید.متصلبرچسبچاپگربهشدهارائهومخصوصچاپگرکابلیکطریقازتوانیدمیرابرچسبچاپگریک

Alphaندارد.وجودآزمایشانجامامکانباشد،متصلبهخارجیبرقمنبعبابرچسبچاپگرکهزمانیتاامنیتی،دالیلبه OAE.اینطولدر
شود.میغیرفعالخودکارطوربهآزمایشعملکردمدت،

ختیاریشارژپایهیکهمچنین ها Alphaشود.میارائهباهمرا OAE.توانید Alphaدهیدقرارمی OAEبرچسبچاپگرطریقازوشارژپایهدر
پراآنشارژ،پایهبهمتصل کنید.چا

ستفاده1.3 را ظرد شدهگرفتهن
ه فادهبرای1077نوعدستگا ست غربالگریانسانیفیزیولوژیکیهایدادهخودکارتحلیلوتجزیهوثبتدرا قهشنواییهایپاسخ( و/یامغزسا

ختالالتتشخیصبرایالزمصوتی)پرتوهای ست.شدهگرفتهنظردرگوشوشنواییا ا

Distortion Product Otoacoustic EmissionsوTransient Evoked Otoacoustic Emissions:
1077نوعماژولاز DPOAE توانTEOAEو بیمارانواطفالجملهازبزرگساالنتاگرفتهکودکانازسنیردههردربیمارانهمهبرایمی

فادهمسن ست هاینکرد.ا فرادیمورددرآزمایشبرایویژهبهدستگا ست،شدهشناختهاطمینانغیرقابلهاآنرفتاریشنوایینتایجکها مانندا
ست.شدهگرفتهنظردرذهنیمشکالتدارایبزرگساالنوخردساالناطفال، ا

زیساقهپاسخ شنوایی:مغ
1077نوعماژول ABR ای۳۴نوزادانبرایویژهبه ه۶تابارداری)(دورانهفته ست.شدهنظرگرفتهدرما ا

هاینازوقتی فادهاطفالغربالگریبرایدستگا ست باشند.حرکتبیکامالًحالتدریاخواببایدهاآنشود،میا

هاین فادهبرایدستگا ست شناسها،ا شتمتخصصهایسایروبینیوحلقوگوشمتخصصهایشنوایی ست.شدهگرفتهنظردردرمانوبهدا ا
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فادهبرایعوارضیهیچ•توجه ست هازا ندارد.وجودآنجانبیلوازمو1077نوعدستگا

ه•توجه فاوتیهایپیکربندیبا1077دستگا Alphaشود.میارائهمت OAE،ه ست،1077نوعازکهدستگا درOAEپیکربندیباتنهاا
ست.دسترس ا

Natus•مهم Medical Denmark ApSشود،تضمینآزمایشخودیاآزمایشنتایجدقت شدهلوازمازغیرجانبیلوازمازاگرنمی تأمین
Natusتوسط Medical Denmark ApSهاینبرای فادهدستگا ست شوندا گوشیها)(یعنیمی

صل1.4 تا زیکیعملیا فی
Alpha OAEفناوریازDPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions(فاده ست کند.ا اندازهراحلزونیمکانیسمصوتیگسیلمی

ستایندهندهنشانوکندمیگیری سیباثردریاسنبامعموالًصوتیگسیلشدتخیر.یاکندمیکاربدرستیگوشحلزونآیاکها شنواییآ
یابد.میکاهش

ره1.5 راهنمادفترچهایندربا

شتهتوجهلطفاً•مهم ستممکنراهنمادفترچهایندرمنوهایعکسوهاگزینهکهباشیددا هپیکربندیباا شتهفرقشماآزمایشدستگا دا
باشد.

ستتوضیحاتیحاویراهنمادفترچهاین Alphaاصلیعملکردهایدربارها OAE.

شنازیرمواردباکنیممیتوصیه شوید:آَ

نصب
بندیکردنبازنحوه17►آزمایشبرایکردنآمادهو،9►نصبوبندیبستهکردنباز Alphaبسته OAE،سازی وکابلهااتصالوآماده

اندازی هراه دهد.شرحرادستگا می

ایمنی
تحاویراهنمادفترچهاین ستهشدارهاییواطالعا Alphaشوددنبالایمنعملکردازاطمینانبرایبایدکها OAE.ودولتیمقرراتوقوانین

شوند.رعایتهمیشهنیزبایدوجود،صورتدرمحلی،

تلطفاً هکلیا تعنوانتحترادستگا Alphaکلیا OAE ► خطارهاو9 ستانداردهادربخوانیدراا .42►ایمنیوا

آموزش
شودپیشنهاد تشروعازقبلمی Alphaبخوانیدراراهنمادفترچهاینعملیا OAEهبامشتریرویآنتستازقبلتا شنادستگا شوید.آ

سنادرایگانچاپینسخهدریافتبرای Otometricsبابگیریدتماسکاربر،ا (www.otometrics.com(.

ت کردنتمیزونگهداریومراقب
Alphaکردنتمیززمانونحوهدستورالعملهایمشاهدهبرای OAEجعهلطفاًجانبی،لوازمو قبتبهکنیدمرا ►کردنتمیزونگهداریومرا
37.
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ردادیمفاهیم1.6 قرا

ستفاده زا ر،ا طهشدا حتیا توجهوا
تبهشماتوجهجلببرای فادهبهمربوطاطالعا ست هاینازایمنومناسبا فزار،نرمیادستگا حتیاطیجمالتازراهنمادفترچهایندرا بها
فادهزیرشکل ست ست.شدها ا

شدار حتمالدهندهنشان•ه حتیامرگبروزا ست.بیماریاکاربربرایجدیجرا ا

ط حتمالدهندهنشان•احتیا حتبروزا سیبخطروبیماریاکاربربرایجرا هبهآمدنواردآ ست.دستگا ا

ستاینبیانگر•توجه شتهایویژهتوجهبایدکها باشید.دا

رچهاینپیمایش1.6.1 راهنمادفت
بجهتعملکردهاونمادهامنوها، مثال:برایبرجسته،بصورتانتخا

دهید.فشارراتاییددکمه•
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ز2 ردنبا صبوبندیبستهک ن

ز2.1 بندیبستهکردنبا
بندی.1 هبسته کنید.بازدقتبهرادستگا

هبندیبستهکههنگامی ستبهترکنید،میبازراهاجانبیلوازمودستگا شدهدادهتحویلشمابهکهروشهمانبهراهابندیبستهکها
ست هخواهیدمیاگرنگهدارید.ا هازاصلیبندیبستهموادکنید،ارسالتعمیراتانجامبرایرادستگا دیگروجابجاییحیندردستگا

کنند.میمحافظتشرایط

سیبهایبرایراتجهیزات.2 حتمالیآ کنید.بررسیچشمیصورتبها
سیبیاگر شت،وجودآ هدا بگیرید.تماسخودکنندهتوزیعباراهنماییکسببراینکنید.روشنرادستگا

باشید.کردهدریافترانیازموردهایجانبیلوازموهابخشتمامکهشویدمطمئنوکردهبررسیرابندیبستهدرموجودمواردلیست.3
تاگر بگیرید.تماسخودمحلیکنندهتوزیعبانیست،کاملبندیبستهدرموجودقطعا

ت2.2 Alphaکلیا OAE

Alphaپشتوجلو2.2.1 OAE

A.روشن/خاموشدکمه
B.لمسیصفحهنمایشگر
C.شارژوبرقوضعیتچراغنشانگر

D.گوشحفرهتست
E.باتریمحفظهبازگشاییدکمه
F.داردقرارباتریمحفظهرویسریالشمارهبرچسب

Otometrics - MADSEN Alpha OAE9
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ال2.2.2 MADSENپایینوبا Alpha OAE
پایینباال

A.پروبسوکتB.برچسبچاپگررابط

نمایشگر2.2.3
هنمایشگر ستلمسیدستگا فادهدکمهعنوانبهشدهدادهنمایشهایقسمتونمادهایعنیا ست شوند.میا

کنید.لمسراهادکمهعملکرد،کردنفعالبرای•

ط فادهنمایشگررویتیزابزارهایازهرگز•احتیا ست تصورت،ایندرنکنید.ا Alphaاطمینانقابلعملیا OAEشود.تضمیندیگر نمی

ب2.2.4 رو گوشپ

پروبکابلدوشاخه

A.پروبنوکB.پروببدنه
C.پروبکابل

10Otometrics - MADSEN Alpha OAE

ز2 صبوبندیبستهکردنبا ن



دستگاهنگهداریمحل2.3
Alphaانبار OAEشدهنرممحفظهدرراجانبیلوازمو دیدگیبرابردرتجهیزاتازمحافظتبرایارائه سیب محیطقسمتبهکنید.نگهداریآ

ت تدرعملیا جعهنیزفنیمشخصا کنید.مرا

ژ2.4 مونتا

Alphaکردیددریافتراوقتی OAE،کهازقبل دهید.انجامرازیرمواردکنید،متصلراپروباین

جعهدهید.قرارباتریمحفظهدرراباتری.1 Alphaدرباتریدادنقراربهکنیدمرا OAE ► 12.

شودتوصیه فادهباباتریکردنشارژ(کنیدشارژکاملطوربهخارجیشارژرباراباتریمی ست ).13►خارجیشارژرازا

Alphaکنیدروشن.2 OAE.جعه Alphaکردنروشنبهکنیدمرا OAE ► 14.

هتاریخ.3 جعهکنید.تنظیمرادستگا تبهکنیدمرا .31►تاریخوزمانتنظیما

جعهکنید.متصلراپروبتوانیدمیاکنون 17►پروباتصالبهکنیدمرا

تغذیهمنبع2.5
Alpha OAEشود.تأمینشارژیباتریطریقازآنبرق ستشدهشارژباتریمی ا

شدهخارجیشارژرطریقاز Alphaتوسطارائه OAE.جعه فادهباباتریکردنشارژبهکنیدمرا ست .13►خارجیشارژرازا

ری2.5.1 بات
فادهباتری ست Alphaدرشدها OAE:

ستشارژییونیلیتوم-باترینوعاز• ا

ستباالییظرفیتدارای• ا

ستسبک• ا

ستکمآنخودکارشارژمیزان• ا

نمودشارژراآنمداومبطورتوانمی•

قریباً• فادهساعت8ت ست هازا شودمیتضمیندستگا

قریباًراباتریتحویل،هنگام شودتوصیهکنید.شارژ%50ت کنید.شارژکاملراباتریآزمایششروعازقبلمی

فادهشارژریوشارژپایهباتری،ازفقط ست ستشدهمشخصکهکنیدا هپایه1077و49►باتریوبرقمنبعدرا .50►دستگا

جعه قبتوایمنیبهکنیدمرا .40►باترینگهداریومرا

باترینگهداری
قریباًشودمیتوصیهشود،نگهداریزیادیزمانمدتبرایبایدباتریاگر خنگوخشکدمایدروباشدماندهباقیآنظرفیتاز%50ت

کنید.نگهدارییخچالدرراباتریشودمیتوصیهشود.نگهداری

کاهشیکسالازبعد%20تا10حدوداًثابتبطورباتریظرفیتبگیرد،قرارگرمتریااتاقدمایدروشودنگهداریکاملشارژباباتریاگر
یابد.می
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ر2.5.2 را ریدادنق Alphaدربات OAE

دهید.فشارباالسمتبهراباتریمحفظهانتهای.1

آید.میبیرونباتریمحفظه

آورید.بیرونراباتریلزوم،صورتدر.2

دهید.قرارباتریمحفظهدرراشدهشارژیاجدیدباتری.3

قرارمحفظهتحتانیانتهایپایینطرفبهجهت"این"درجمتنفلشکهداریدنگهطوریراباتری–
بگیرد.

ببندید.راباتریمحفظه.4

ت2.5.3 ضعی ریو بات

ستسمتگوشهدرباتریعالمت• مشاهدهزمانهردرراباتریوضعیتدهدمیامکانشمابهوشود،میدادهنشاننمایشگرباالیرا
نمایید.

ست،ماندهباقیباتریظرفیت%25ازکمتروقتی• کنید.شارژمجدداًسریعترچههرراآنوکنیدتعویضراباتریکهکنیممیتوصیها

نیست.پذیرامکاندیگرآزمایشانجامامانمود،مشاهدهتوانمیراآزمایشنتایجیابد،میکاهش%10ازکمتربهباتریسطحوقتی•
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تعالمت باتریباقیماندهظرفی
ست.شدهشارژکاملباتری100-75% ا

75-50%

50-25%

شود.شارژبایدباتری25-10%

ستکمخیلیباتریشارژ10-0% پذیرآزمایشوا نیست.امکان

قلاگر Alphaیابد،کاهشبایدالزمولتاژحدا OAEصورت شود.خاموشخودکاربه راآنسریعترچههریاکنیدشارژمجدداًراباتریمی
کنید.تعویض

رژ2.5.4 ریکردنشا ستفادهبابات زا رژرا رجیشا خا

ط فادهشدهارائهشارژرازفقط•احتیا Natusکنیدتوسطاست Medical Denmark ApS.

Alphaبرایباتری OAEشود.شارژخارجیشارژرتوسط می

تبرای فاده،هایدستورالعملومشخصا ست جعهشارژرسازندهراهنمایدفترچهبها کنید.مرا
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ربهشروع3 Alphaباکا OAE
هدستورالعملهایباادامه،در فادهنحوهکوتا ست شناازا شوید:آ Alphaمی OAE:
Alphaکردنروشن• OAE

سازیکاملدستورالعملهای کرد:خواهیدمشاهدهادامهدرراآزمایشوآماده
17►آزمایشبرایکردنآماده•

Alphaباآزمایش• OAE ► 20

Alphaکردنروشن3.1 OAE

Alphaکردنروشن.1 OAE:دهید.فشارراروشن/خاموشکلید

اندازیصفحه شود،دادهنشانراه Alphaوقتیمی OAEکند.تستراخود می

A.روشن/خاموشدکمه

ت3.1.1 رهحال روذخی رشدنخاموشونی کا خود
فادهاگر ست کنیدا Alphaازنمی OAEمعین،مدتیبرایAlpha OAEکندسوئیچباتریذخیرهحالتبهابتدا صورتنهایتدرومی خودکاربه

شود.خاموش می

Alphaوقتی• OAEست،باتریذخیرهحالتدر شود.سبزبرقنشانگروخاموشنمایشگرا می

ستکافی• سازیدوبارهتاکنیدلمسراصفحها Alphaشودفعال OAE.

3.1.2Alpha OAEت صفحا
اندشدهدادهتوضیحزیرهایقسمتدرهادکمه•

35►عملکردهایدکمه–

35►عمومیهایدکمه–
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تپیمایش Alphaدرصفحا OAE
ت Alphaدرصفحا OAEًقسیماصلیناحیه4یا3بهمعموال شوند:ت می

A.شوندمیدادهنمایشزیرمواردعنوان،نواردر

زمان–

صفحهعنوان–

باتریوضعیت–

B.بیابیدرازیرمواردتوانیدمینمونهبطوراصلیصفحهدر

ت– آزمایشصفحا

C.موجودعملکردهایدکمهبانوارعملکرد

D.قبیلازاصلیعملکردهایبرایموجودهایدکمهباپاورقی

قبلي،صفحهبهبازگشت–

راهنما،بهدسترسی–

صلیصفحهبهبازگشت– .ا

یمنوی3.1.3 صل ا
صلیمنوی ا
توانید،خانهمنویاز بدررااصلیقابلیتهایهمهمی Alphaکنیدانتخا OAE.

جعه• DPOAEآزمایشبهکنیدمرا ► 21

جعه• .25►بیمارآزمایشسوابقمشاهدهبهکنیدمرا

جعه• پحالدربهکنیدمرا .27►چا
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جعه• تحذفبهکنیدمرا .36►اطالعا

جعه• Alphaبهکنیدمرا OAEت .29►تنظیما

جعه• ببهکنیدمرا .20►کودکحالتانتخا
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ردنآماده4 رایک زمایشب آ

Alphaکردنآماده4.1 OAE
Alphaباکاربهشروعکنیددنبالرا...دستورالعملهای• OAE ► 14.

جعه• Alphaباآزمایشبهکنیدمرا OAE ► خصوص.آزمایشهایانجامنحوه20 به

تنمودنآماده4.2 تجهیزا
جعهکنید.تستراآنپروبصحیحکارکردازاطمینانبرایبیماران،رویآزمایششروعازقبلروزهر .29►پروبتستبهکنیدمرا

ط جعهکنید.واردآزمایشحفرهدرراشدهعفونیضدبروبهاینوکفقط•احتیا آزمایشحفرهکردنعفونیضدوتمیزبهکنیدمرا
خلی .39►دا

بکردنآماده4.2.1 رو رایپ زمایشب آ
فادهقابلیتباپروبازهاییبخشسطح).درشدهایجادتغییراترنگ،(تغییرکنیدبررسیفسادبررسیبرایراپروب ست هرازقبلرامجددا
فادهبار ست بگیرید.تماسفروشندهبافساد،وفرسودگیعالئممشاهدهصورتدرکنید.بررسیا

ل4.2.2 صا بات رو پ

Alphaدهیدقرار.1 OAE.وارونه

Alphaکنید.ترازفوقانیانتهایدرخاکستریحاشیهدارایسوکتدندانهباراپروبفیشرویلبه.2 OAE.

دهید.فشارراآننیستنیازیفیش،کردنوارددرستبرایکنید.وصلپروبسوکتبهراپروبفیشآرامیبه.3

طع لق صا بات پرو

ط بکشید.رارنگخاکستریرابطپوششآن،جایبهنکشید.کابلبارافیشکنید،میقطعراپروبوقتی•احتیا

کنید،جدارافیشوقتی قیمکشیدنباوبگیریدرافیشپوششعوض،درنچرخانید.راآنمی کنید.جداراآنبیرون،بهآنمست

شد.نخواهدجداپروبفیش،پوششجزبهسمتیهربهکشیدنصورتیدر
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طکردنآماده4.3 زمایشمحی آ

ط فیزیکیمحی
بود.خواهدسریعترودقیقشماآزمایشباشد،آرامتراتاقچههرباشد.ساکتامکانحدتاآزمایشمحیطکهکنیددقت•

نشود.انجامتهویهیاپنکهجلوییاکولربادزیرآزمایشکهکنیدبررسی•

فنهیچگونهکهکنیدبررسی• نباشد.غیرهیاصحبتحالدرشخصیونباشدمجاورتدرهمراهیتل

ت اقداما یپیشگیرانها شت بهدا
کنید.دنبالراکنیدمیکارآندرکهایمجموعهبرایشدهتعیینعفونتکنترلروشگونههرکهکنیددقت•

فادهازقبل• ست کنید.تمیزراپروباتصالوپروبکابلپروب،بدنهسطح،رویبرآلودگیمشاهدهصورتدروبیمارهررویبرا

ستریل*الکلیکنندهپاکیکاز• فادهسطحکردنتمیزبرایا ست پکابلپروب،بدنهکهزمانیتابمانیدمنتظروکردها اتصالوپروبکا
شود.خشککاملطوربهپروب

ستریلالکلیکنندهپاک*•توجه ست.%70ایزوپروپیلالکلحاویمعموالًا ستمهما زمانمدتبرایکنندهضدعفونیمادهکها
بگذارد.راخودتأثیرتاباشدسطحباتماسدرمادهآنسازندهتوسطشدهمشخص

فادهجدیدهایگوشیازهمیشه• ست کنید.ا

رکردنآماده4.4 بیما

رعمومیآمادگی بیما

حتیآزمایشبرایکهدهیدقرارطوریرابیمار.1 شتهدسترسیویگوشبهبرا باشید.دا

دارید.نگهدوربیمارسرازکمیوبکشیدعقبآرامیبهوبگیریدراگوشالله.2

هراگوشمجرای.3 کنید.نگا

قدکهکنیدبررسیراگوشمجرای.4 میتأثیرآزمایشنتیجهبرموارداینچونباشدآلودگییاچرکگونههرفا
گذارند.

برویراگوشی4.4.1 رو رپ را دهیدق

براگوشی.1 ببرایدهید.قراربیمارگوشمجرایرویوکنیدانتخا ستممکنصحیح،اندازهانتخا امتحانراسایزچندشویدمجبورا
کنید.
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حتيبهبچرخانید،آراميبهراپروباگرشود.محکمزمانیکهتاکنیدواردپروبنوکدرراگوشینوکآرامیبه.2 راگوشيتوانیدميرا
.کابلطریقازنهایدگرفتهبدنهازراپروبکهشویدمطمئندادید،انجامراکاراینوقتیكنید.جداووصل

فادهشدهارائههایگوشیازکهشودمیتضمینصورتیدرتنهادقیقآزمایش•توجه ست کنید.ا

فادهتوانميگوشدوهربرايراگوشی•توجه ست گوشرویآزمایشادامهازقبلنمودید،مشاهدهعفونتگوشیکدراگرنمود.ا
کنید.تعویضراآنیاکنیدتمیزراپروبنوکوکنیدتعویضراگوشیدیگر،

شدار فاده•ه ست عمالیانباشداندازهآنگوشیکهپروبیازا ستممکنگوشبهحدازبیشفشارا نماید.تحریکراگوشمجرایا

جعههستندتمیزپروبنوکهایکانالکهشویدمطمئنپروب،خطایصورتدر•توجه قبتبهکنید(مرا ►کردنتمیزونگهداریومرا
ست.وصلپروبو)37 ا

جعههمچنین .29►پروبتستبهکنیدمرا

رد4.4.2 بکردنوا رو رگوشمجرایدرگوشیهمراهبهپ بیما
باراپروبوبیاوریدپایینکمیوبکشیدراگوشاللهآرامیبهدادید،قرارپروبرویراگوشیوقتی.1

بچرخانید.راپروبکمیحالهمیندروکنید،فروگوشمجرایدرفشارکمی

باشد.گرفتهقرارخودجایدردرستیبهکهکنیدبررسیچشمیصورتبه

نمود.واردجهتبهترینبهبستهپایینیاباالسمتبهپروبکابلباتوانمیراپروب

ست.گرفتهقراربدرستیپروبکهشویدمطمئن هردو،هریاحدازبیشصدایصدا،نشتیدلیلبها
ستممکنترشحیگونه فزایشراآزمایشزمانمدتا دهد.ا

شتننگهبرایراگیره کنید.وصلبیمارتختیالباسبهپروبکابلدا

نباشد.لرزانیسطحگونههرباتماسدرکابلکهشویدمطمئنآزمایشطولدر•توجه

شدار نکنید.شروعراگیریاندازهگوش،مجراییاگوشبهخوردنضربهصورتدر•ه
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زمایش5 Alphaباآ OAE
آزمایش:انجامبهشروعازقبل

دهید.انجامآزمایشخواهیدمیگوشکدامرویبگیریدتصمیم.1

تطبقکنیدعمل.2 .17►آزمایشبرایکردنآمادهتوضیحا

ب5.1 تانتخا کودکحال

صلیصفحهدر بآزمایشطولدرپسندکودکصفحهیکنمایشبرایراکودکحالتتوانیدمی،ا انتخا
کنید.

دهید.فشارراکودکحالتدکمهعملکرد،اینکردنغیرفعالیاکردنفعالبرای•

تجایبهآزمایشطولدرنمایشصفحهدرمتحرکماشینیکشود،میفعالکودکحالتوقتی اطالعا
شود.میدادهنشانمعمول

زمایشبرایآماده5.2 آ

صلیصفحهدر• فشارکنید،آزمایشراآنخواهیدمیکهگوشیبامنطبقراتستنوعدکمه،ا
دهید.
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زمایش5.3 DPOAEآ
DPOAEخلیگوشتوسطشدهایجادهایپاسخها ست.صداییدومحرکبهدا شود.میارائهصداتندوشود،میآزمایشکهفرکانسهربرایا
شود.مینامیدهL2آنسطحوF2دیگرصدایتنشود.مینامیدهL1آنسطحوF1صداهایتنازیکیفرکانی

روتکل5.3.1 زمایشپ DPOAEآ
فزایشبانتایجشود؛میانجامنزولیترتیببههافرکانسگیریاندازهباآزمایش ستبهچپازهافرکانسا فرکانسشود.میدادهنمایشرا

از:عبارتندشدهآزمایشهای
کیلوهرتز5
کیلوهرتز4
کیلوهرتز3
کیلوهرتز2

65/55dBمقدارL1/L2جفت SPLست شود.میدادهنشانF2فقطا

زمایششروع5.3.2 آ

قعيآزمایششروعازقبلبلندگوتستوتنظیم شود.ميانجاموا

ظیم تن
کنید.تنظیمراپروبموقعیتباشد،نگرفتهقرارخودجایدربدرستیپروباگر

بلندگوتست
سیون شود.حاصلاطمینانبلندگودوصحیحعملکردازتاشودمیانجامبلندگوتستازبعدکالیبرا

شود.میشروعخودکاربطورآزمایششد،کاملتنظیموقتی

"ناتمام"پیام
شود:میظاهرناتمامپیاماگر
ست.گرفتهقرارخودجایدربدرستیشویدمطمئنودهیدقرارخودجایدرمجدداًراپروب• ا
دهید.فشارآزمایشمجددشروعبرایراشروعدکمه•
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تدردستیشروعگزینهاگر ظیما زمایشتن (مثالًگوشکانالباالیحجممیزاندلیلبهوباشدفعالآ
سیون)PEهایلولهدلیلبه سپسشود.مینمایاننتیجهصفحهرویدوتاییفلشیکباشد،ناموفقکالیبرا
دهید.فشاررادوتاییفلششده،کالیبرهخروجیسطوححداکثرباگیریاندازهشروعبرایتوانیدمی

زمایش5.3.3 DPOAEآ
جراحیندرآزمایش حالدرکهفرکانسیوشدهآزمایشگوششود.میدادهنمایشنمایشگررویا
ستگرفتهقرارآزمایشموردحاضر شود.میدادهنشانصفحهباالیدرا

شود.میدادهنشانآزمایشطولدرصفحهرویمتحرکماشینیکباشد،فعالکودکحالتاگر
جعه ببهکنید(مرا .)20►کودکحالتانتخا

سترنگسبزمتحرکعکسزیرپیشرفتنوارباشد،خوبآزمایششرایطاگر نویزباشرایطاگروا
ستممکنشود.میقرمزنواراینباشد،همراهفراوان شود.ایجادمحیطیابیمارازصداا

شود.میترطوالنینواراینآزمایش،هایفرکانسازیکهرتکمیلبا

اینموداریکنباشد،فعالکودکحالتاگر شود.دادهنمایشمیله اینمودارتوضیحبرایمی سایرومیله
شده،دادههای داده تجدولبهنمایش زئیا جعهزیرج کنید.مرا

یکعنوانبهآزمایشدهید.فشارآزمایشنمودنمتوقفبرایراتوقفدکمهلزوم،صورتدر•
شد.خواهدذخیرهناتمامآزمایش

22Otometrics - MADSEN Alpha OAE

Alphaباآزمایش5 OAE



از:عبارتندآزمایشهایفرکانس
کیلوهرتز5•

کیلوهرتز4•

کیلوهرتز3•

کیلوهرتز2•

گیرد.میقرارآزمایشموردابتداکیلوهرتز5

سخمعیار ضحتأیید/پا سخارجاع/بدونووا ضحپا ست.3/4،وا سخنتیجهدارایفرکانس3اگرا ضحتأیید/پا دارایفرکانس2یاباشندوا
سخارجاع/بدوننتیجه ضحپا شود.میمتوقفخودکاربطورآزمایشباشند،وا

ت آزمایشجزئیا

ستآزمایشحالدرکهگوشی دهد.مینشانراا

ر نویزایمیلهنمودا

زیادبسیارنویز
41dBباالینویز SPLفرکانس.آزمایشمدتدرصد50ازبیشبرای

شدهتأییدفرکانسشده:ثبتDPOAEپاسخ

شودمیبرگرداندهیاآزمایشDPOAEفرکانس

ع فا ست.نویز/پاسخمیزاندهندهنشاننمودارهاارت ا

شوند.میدادهنشانایمیلهنمودارپاییندرآزمایشهایفرکانس
DPOAE
فعلی.آزمایشفرکانسدرپاسخفرآیند
ز نوی
سطحوقتیباشد.پایینامکانحدتانویزسطحکهکنیددقتفعلی.نویزسطح
41dBباالینویز SPL،شود.قرمزنویزنوارباشد می

ت ظمDPOAE-آزمایشزمانمد من
قریباً دارد.بستگیآزمایشمحیطشرایطبهشدیداًکلدراماآرام،محیطدرطبیعیشنواییبانوزادانرویثانیه10ت

زمایشنتایج5.3.4 DPOAEآ
متحرکبالوندستهیکصفحهاینشود.میدادهنمایشجایزهصفحهآزمایش،ننتیجهازصرفنظرشود،میکاملآزمایشوقتیکودک،حالتدر
سماندر زمایشنتیجهصفحهرویآزمایشنتیجهدهد.مینشانراآ زمایشنتیجهصفحهباشد،نشدهفعالکودکحالتشود.اگرمیدادهنشانآ آ

شود.میدادهنشانآزمایشتکمیلازپسفوراً

جعه تدرموجودهایگزینهبهکنیدمرا تمشاهدهبرای25►آزمایشنتیجهصفحا موجود.دکمههایتوضیحا
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ضح/پاسختأیید وا

سخنتیجهتكيفركانس ضحتأیید/پا ساسبروا شود،ميتعیینآماريالگوریتمیكتوسطوزنمیانگینا
سخنتجهكند.ميتأییدباالتخصصوحساسیتباراتشخیصكه ضحتأیید/پا تکیفرکانسیکبرایوا

ستآندهندهنشان ستطبیعیخارجیشنواییسلولعملکرددارایبیمارکها توجهباعملکرداینکها
ست.آزمایشزماندرگوشحلزونقسمتازمربوطهفرکانسمنطقهبه ا

قلبتوانندهاDPOAEاگر قیتباکاملآزمایششوند،ثبتفرکانس4از3برایحدا نتیجهباموف
سخ ضحتأیید/پا یابد.میپایانوا

ختالالت•توجه نیست.تشخیصقابلDPOAEآزمایشتوسطحلزونیپسشنواییا

ضحپاسخارجاع/بدون وا

سخارجاع/بدوننتیجهاگر ضحپا ستاینبیانگرباشدوا قلكها ميمحدودفركانس4ازفركانس2حدا
شود.ميشناسایيچشمگیريDPOAEپاسخهیچوشود

حلگیریتصمیمدرتسریعموجباینکند.میمشخصراشدهآزمایشفرکانسهرDPOAEنتیجه مرا
سخیکشود.میبعدی ضحتأیید/پا موییسلولطبیعیبهنزدیکعملکردبیانگرتکیفرکانسیکدروا

ست.گوشحلزونقسمتازمربوطهفرکانسمنطقهدرخارجی ا

ست.پروبضعیفجایگذارییازیادبسیارنویزتشخیص،عدمرایجدالیل برایبویژههاDPOAEدرا
ست.صحیحهافرکانسترینپایین سخارجاع/بدوننتیجهپایینفركانسبنابراین،ا ضحپا همراهبهوا

سخباالفركانس ضحتأیید/پا ستاینبیانگروا ست.نبودهخوبآزمایششرایطكها اینگونهشرایطاگرا
ست، کنید.تکرارراآزمایشوبخشیدبهبودراآزمایششرایطشودمیتوصیها

طعیآزمایش غیرق
و:نیستپذیرامکانتأییدنتیجهبهدستیابیاگر

ستبزرگیگوشکانالحفرهدارایبیمار.1 سیونازپسآزمایشوا شروعدکمهباناموفقکالیبرا
باشد،شدهشروعدوتایی)(فلشدستی

یا
ست،شلوغبسیارآزمایشمحیط.2 ا

ستممکنصورتدر باشد.غیرقطعیآزمایشنتیجها

ستممکنگوش)،صماخپارگییاPEهایلولهدلیل(بهگوشکانالحجمبودنبزرگصورتدر ا
سطوحدقیق،پاسخبهدستیابیمنظوربهنباشد.پذیرامکانL1/L2برایالزممحرکسطوحبهدستیابی
ست.ضروریکافیمحرک ستغیرقطعینتیجهصورت،ایندرا حجمبودنبزرگبرمبنیپیامیوا
شود.میدادهنشانپروبفیتبودنضعیفیاگوشمجرای

ستغیرقطعینتیجهباشد،قبولقابلسطحازباالترنویزآزمایش،زمانازنیمیازبیشدراگر وا
شود.میدادهنشاننویزبودنباالیبرمبنیپیامی
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ناتمامآزمایش

ست،شدهمتوقفآزمایشاگر شود.میدادهنشانخطاییپیاما

فاوتنتیجهنمایشصفحهماند،نتیجهبییاناموفقآزمایشتنظیم،حیندراگر شود.میظاهرمت

تدرموجودهایگزینه5.4 زمایشنتیجهصفحا آ
آزمایشنتیجههایگزینه

پنتایج چا
جعه پحالدربهکنیدمرا .27►چا

Test Other Ear
کند.میشروعدیگرگوشدرراآزمایش

شروع
دهید.فشارراشروعدکمهکنید،تکرارراآزمایشمایلیداگر
تأیید
صلیصفحهصفحهبهبازگشتبرای دهید.فشارا

زمایشادامه5.5 دیگرگوشرویآ
ست.تمیزپروبکهکنیدبررسیدیگر،گوشآزمایشادامهازقبل.1 جعههمچنینا قبتبهکنیدمرا تمیزونگهداریومرا

.37►کردن
کنید.واردجدیدگوشدرراپروبوکنیدآزمایشرادیگرگوشبتوانیدتادهیدتغییررابیمارموقعیتلزوم،صورتدر.2

Testدکمه.3 Other Earدهید.فشارآزمایشنتایجصفحهدررا

شود.میشروعخودکاربطورتست

زمایشسوابقمشاهده5.6 رآ بیما
شدهکهبیماری Alphaتوسطغربالگری OAEسخآزمایشنتیجهیا ضحتأیید/پا سخارجاع/بدونیاوا ضحپا کند.دریافتغیرقطعییاوا می

سخنتیجهاگر• ضحتأیید/پا ست،وا قداما نیست.الزمدیگريا

سخارجاع/بدوننتیجهاگر• ضحپا ست،وا سخارجاع/بدونپاسخهنوزبیماراگركنید.آزمایشمجدداًشودميتوصیها ضحپا ندادهوا
ست، دهید.انجامدیگريآزمایشبیماررويا

ست،غیرقطعینتیجهاگر• غیرقطعیهمچناننتیجهاگردهید.قرارآزمایشمورددوبارهرابیمارترآراممحیطیدرشودمیپیشنهادا
ست، شود.انجامبیشتریآزمایشبایدپسا

جعههمچنین DPOAEآزمایشنتایجبهکنیدمرا ► 23
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تستدیدن5.7
صلیصفحهازتوانیدمیراهاآزمایش کنید.مشاهدها

صلیصفحهدر.1 دهید.فشارراتستدیدندکمه،ا

برد.خواهدبعدیهاآزمایشلیستبهراشماکاراین

زمایشسابقه5.8 صفحهآ

پ/تستسابقهصفحه ستهاییآزمایشدهندهنشانچا ست.شدهانجامکها ا

ساسبرهاآزمایش میقرارلیستباالیدرهاآزمایشجدیدترینوشوندمیگذاریشمارهتاریخا
گیرند.

دهید.فشارلیستدررفتنپایینیاباالبرایرافلشهایدکمهدیگر،هایآزمایشمشاهدهبرای.1

پ/تستسابقهصفحه دربارهاطالعاتیچا

ست،شدهانجامآنرویآزمایشکهگوشی– دهد.مینشانشمابها

آزمایشانجامزمانوتاریخ–

آزمایشنتایج
ضحتأیید/پاسخ• وا

شد)دادهنشانOAE(موفقآزمایش
رجاع/بدون• ضحپاسخا وا

OAEمعیاربهدستیابیعدم
طعی• رق غی

ستنشده برآوردهOAEمعیار شناساییبزرگآزمایشحفرهیاصداوسرپرشرایطدرتستوا
ست.شده ا

ناتمام•

نتیجهصفحهبهکاراینبادهید.فشاررانتیجهنمادجداگانه،بصورتآزمایشنتایجمشاهدهبرای.2
ست،مشاهدهجهتشمانظرموردآزمایشدهندهنمایشکهآزمایش شوید.میبردها

پبرای.3 پنمادجداگانه،آزمایشنتایجچا پخواهیدمیکهآزمایشیکناردرراچا فشارکنید،چا
دهید.

تمشاهدهبرای جعهآزمایش،نتیجهانواعتوضیحا DPOAEآزمایشنتایجبهکنیدمرا ► 23.
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ر6 لد پحا چا
توانید قیماًبرچسبچاپگریکازراکاملنتایجمی پبهمتصلمست Alphaکنید.چا OAE.ختیاریشارژپایهیکهمچنین ها شود.میارائهباهمرا

Alpha OAE.توانید Alphaدهیدقرارمی OAEپراآنشارژ،پایهبهمتصلبرچسبچاپگرطریقازوشارژپایهدر کنید.چا

پ6.1 زچا Alphaا OAE

شدار پ،ازقبل•ه Alphaبانیستتماسدربیمارکهشویدمطمئنچا OAEبیمار.گوشازپروبکردنجدابا

شدار ههایسیستمالزمایمنیشرایطازتبعیتبرای•ه داردقراربیمارکهمحیطیازخارجهمیشهبایدچاپگربهاتصالپزشکی،دستگا
قل فوت5 متر/1.5(حدا شود.انجامبیمار)از 

پذیرآزمایش•توجه Alphaوقتینیستامکان OAEستگرفتهقرارشارژپایهرویبر ست.متصلچاپگربهیاا ا

Alphaنکنیدخاموش•توجه OAEتحیندر پعملیا ستممکنکاراینانجامچا شود.آزمایشهایدادهشدنخراببهمنجرا

ستنشدهوصلبرچسبچاپگراگر•توجه ست،شدهخاموشیاا دهد.میرخصفحهرویخطاییپیاما

فادهشدهتوصیهبرچسبچاپگرازفقط•توجه ست Alphaکنید.ا OAEکند.شناساییرابرچسبچاپگرخودکارطوربه می

پ•توجه Alphaازنکنیدچا OAEبرچسبچاپگروضعیتچراغوقتی"Cooling down"یاشدن)خنکحال(درBuffer overflow
دهد.مینشانرابافر)(سرریز

Alphaبهکنیدمتصلرابرچسبچاپگرکابل.1 OAE.

پبرای صلیصفحهازراتستدیدنجداگانه،صورتبهآزمایشنتایجچا با پنمادوکردهانتخا موردآزمایشکناردرکهچا
پبرایشمانظر ستچا دهید.فشارراا

پ6.2 زچا برچسبچاپگرا
پنتایج دهند:مینشانرازیرمواردچا
آزمایشنوع•

ست،و/یاچپگوشنتیجه• زمانوتاریخرا

پموردباالیدر• کرد:خواهیدمشاهدهکردنواردبرایراهاقسمتسایرشده،چا

خانوادگینام–

نام–

شناسنامهشماره–

تولدتاریخ–
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کنندهآزمایش–

ضح/پاسختأیید ع/بدونوا رجا ضحپاسخا وا

توعالئمشرح را صا خت ا
توعالئمشرح را صا خت ا
چپ

راست
قبول

راست
زی نوی

چپگوش•

ستگوش• را

قبول•

جعه• مجددمرا

نویزدلیلبهغیرقطعی•
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7Alpha OAEت ظیما تن
توانیدشما Alphaازمی OAEقسمتAlpha OAEتمنوی ظیما کنید.پیکربندیراتن

Alpha OAE
Alphaاز OAEتمنوی ظیما توانید:تن می

کنیدآزمایشراپروب•

تقدیمیتستهایخودکارحذفبرای• دهیدتغییرراتنظیما

ت• دهیدتغییرراتاریخوساعتتنظیما

ت• دهیدتغییررازبانتنظیما

ت• دهیدتغییرراصداتنظیما

دهیدتغییررانمایشگرروشنایی•

تمشاهده• سیستماطالعا

تمنوی7.1 ظیما تن
تمنویاز ظیما توانید،تن تهمهبهمی Alphaدهیدتغییرراپایهتنظیما OAE،تو Alphaدربارهاطالعا OAEوAccuLinkشده ببینید.رانصب

تدکمه.1 ظیما دهید.فشارخانهصفحهرویراتن

تمنویاز ظیما توانید،تن تهمهبهمی شتهدسترسیدرموجودتنظیما Alphaباشید.دا OAE.

پروبتست7.2
کنید.تستراآنپروبصحیحکارکردازاطمینانبرایبیماران،رویآزمایششروعازقبلروزهر

ط ست.شدهضدعفونیوتمیزپروبنوککهشویدمطمئنآزمایش،حفرهدرپروبنوککردنواردازقبل•احتیا جعها وتمیزبهکنیدمرا
خلیآزمایشحفرهکردنعفونیضد .39►دا

دهید:انجامتوانیدمیروشدوربهراپروبتست
Alphaآزمایشحفرهدرپروبکردنواردباصرفاً• OAEجعه ).30►پروبتستانجامبهکنید(مرا

تمنویاز• ظیما فادهباپروبکردنآزمایشیاآزمایشمجدداندازیراهبرایمثالعنوان(بهتن ست خارجی).آزمایشحفرهیکازا
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بتستانجام7.2.1 رو پ

کنید.واردآزمایشحفرهدرگوشیبدونرابروبنوک.1

شود.میشروعخودکاربطورتست

ست.شدهایجادبیماروقتیمثالبرایشودنمیشروعخودکاربطورپروبتست•توجه ا

روبپیامکند،کاردرستیبهپروباگر شود.ظاهراستسالمپ می

پهایکابلچندیایکاگر روبپیامکنند،نمیکاربدرستیگوشیکا لپ رداشکا شود.میظاهردا

حتمالیخطاهایازلیستینیزشما نمود.خواهیدمشاهدهراا

دهید.فشارآزمایشنتیجهتأییدبرایراتاییددکمه.2
کنید.تکرارراآزمایشلزوم،صورتدر

ز7.2.2 تمنویا تنظیما
هآزمایشحفرهدرونگوشینوکبدونراپروبنوک.1 کنید.واردخارجیآزمایشحفرهیکدریادستگا

روبتستدکمه.2 تصفحهرویراپ ظیما دهید.فشارتن

تکسببرای.3 جعهبیشتر،اطالعا .30►پروبتستانجامبهکنیدمرا
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ت7.3 ظیما تستتن
تصفحهدر ظیما زمایشتن هحافظهوقتیکنیدمشخصتوانیدمی،آ فاقیچهشود،میپردستگا رویات

دهد.

یحذفگزینه ها زمایش کندمشخصقدیمیآ چه،حافظهشدنپروآزمایش50ذخیرهازپسکهمی
فاقی دهد.رویات Alphaمی OAEست.پر ا

بصورتدر زمایشحذفانتخا یآ ترینقدیمیحافظه،دربیشترفضایشدنآزادبرای،قدیمیها
شوند.میحذفخودکارطوربهآزمایش

بعدمصورتدر زمایشحذفانتخا یآ کنیدمیدریافتخطاییپیامشودمیپرحافظهوقتی،قدیمیها
جعهکنید.حذفدستیصورتبهراقدیمیهایآزمایشبایدو تحذفبهکنید(مرا .)36►اطالعا

قیتعدمازپستوانیدمیآیاکندمیمشخصدستیشروعگزینه سیونموف دستیصورتبهکالیبرا
کانالباالیحجممیزاندلیلبهوباشدفعالدستیشروعگزینهاگرهید.دانجامراایگیریاندازه
سیونفشار)هایلولهدلیلبه(مثالًگوش مینمایاننتیجهصفحهرویدوتاییفلشیکباشد،ناموفقکالیبرا
رادوتاییفلششده،کالیبرهخروجیسطوححداکثرباگیریاندازهشروعبرایتوانیدمیسپسشود.
دهید.فشار

ت7.4 ظیما ریخوزمانتن تا

ریخوزماندکمه.1 تصفحهرویراتا ظیما دهید.فشارتن

توانیدراتاریخ تباالییقسمتدرمی ظیما تپایینیقسمتدرراساعتوتن ظیما کنید.تنظیمتن

ریخوزمانصفحهاز،تاییددکمهدادنفشاربااگر•توجه تنظیمصفررویثانیهشدید،خارجتا
شود.می

ببرای.2 ه)،DD(روزانتخا قهو)HH(ساعت)،YYYY(سال)،MM(ما فشارراهافلش)MIN(دقی
دهید.

ردکمه.3 زا دهید.فشارزمانوتاریخهایفرمتتغییربرایرااب
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رمت– ریخف تا
بلیستاز تنمایشنحوهکهکنیدانتخا باشد.چگونهصفحهرویتاریختنظیما

رمت– زمانف
بلیستاز تنمایشنحوهکهکنیدانتخا باشد.چگونهصفحهرویساعتتنظیما

ظیم7.5 زبانتن

تصفحهرویرازباندکمه.1 ظیما دهید.فشارتن

Alphaدرزبانتغییربرای.2 OAE،دهید.فشاررانظرموردزبانبهمربوطدکمه

ستموجودهایزباندهندهنشانشماصفحه•توجه ستممکنکها نشوند.دادهنمایشا
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ت7.6 ظیما صداتن

تصفحهرویراصدادکمه.1 ظیما دهید.فشارتن

نتایجمربوطهدکمهدادنفشارباوکنیدروشن/خاموشراصداهاتوانیدمیدکمه،هایضربهبرای
کنید.امتحانرا

شنصدا سترو ا
کلیدآهنگضرب–

نمود.خواهدایجادکلیک)(صدایصدادکمه،دادنفشار

نتیجهصدای–
سخصداییک ضحتأیید/پا سخارجاع/بدونیاوا ضحپا آزمایشپایاندروا

شود.میشنیده

خاموشصدا
ستایندهندهنشان ست.فعالغیرصداکها ا

نمایشگرروشنایی7.7

ظیمدکمه.1 یتن رروشنای تصفحهبهرفتنبرایرانمایشگ ظیما دهید.فشارتن

دهید.فشارراسبزنوارطرفهریهادکمهنمایشگر،روشناییتغییربرای

گذارد.تأثیربرقمصرفرویزیادروشنایی•توجه Alphaمی OAE.

نمایشگرتاریکی–

نمایشگرروشنایی–

فادهبرایرافرضپیشدکمه– ست تازا دهید.فشارنمایشگرروشناییفرضپیشتنظیما
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ت7.8 طالعا سیستما

تمشاهدهبرای.1 تدکمهزیر،موارددربارهاطالعا طالعا تصفحهدرراسیستما ظیما فشارتن
دهید:

فزارمیانانتشار– ا

فزارسخت– سریالشمارهوا

Alphaبعدی– OAEسرویستاریخ

متصلپروب–

متصلپروببرایسرویسبعدیتاریخ–

حافظهمصرفمیزان–
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ت8 ری هامدی رداده Alphaد OAE

عملکردهایدکمه8.1

شوددادهنشانموجودقابلیتهای Alphaقابلیتنواردرمی OAE.ت صفحا

تدرعملکردهااین فاوتمختلفصفحا هستند.مت

فیستعملکردها،اینانجامبرای• دهید.فشاررامربوطهعملکرددکمهکا

عملکردهایدکمه

تمشاهدهٔبرای• بعدیبیشتر/صفحهاطالعا

عمومیهایدکمه8.2

شوددادهنشانموجوداصلیقابلیتهای Alphaپاورقینواردرمی OAE.ت صفحا

فیستعملکردها،اینانجامبرای• دهید.فشاررامربوطهدکمهکا

عمومیهایدکمه

قبلیصفحهبهبازگشت•

راهنما•

اصلیصفحهبهرفتن•

بعدصفحهبهبعد/رفتنقسمتبهکردن/ذخیره/رفتنتأیید/تأیید•
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تحذف8.3 طالعا ا

ف8.3.1 زمایشیکحذ آ

صلیصفحهرویحذفدکمهبیمار،یکحذفبرای.1 دهید.فشارراا

قیماًراشماکاراین برد.خواهدحذفمنویبهمست

دهید.فشارراتکیتستدکمه.2

آزمایشبیشتریتعدادیایکتوانیدمیآنجادرکهرویدمیحذف/تستسابقهصفحهبهکاراینبا
کنیدحذفرا

ستسمتدرراحذفدکمه.3 دهید.فشارشود،حذفخواهیدمیکهآزمایشیرا

ستهشمااز کنید.حذفراآزمایشاینخواهبدمیکهکنیدتأییدشودمیخوا

صلیصفحهدکمهکنید،حذفخواهیدمیکههاییآزمایشتمامحذفازپس.4 بهتادهیدفشارراا
صلیصفحه بروید.ا

ف8.3.2 زمایشهمهحذ هاآ

صلیصفحهرویحذفدکمهآزمایش،همهحذفبرای.1 دهید.فشارراا

قیماًراشماکاراین برد.خواهدحذفمنویبهمست

دهید.فشارراهاتستهمهدکمه.2

ستهشمااز کنید.حذفراهاآزمایشهمهخواهبدمیکهکنیدتأییدشودمیخوا

شود.میحذفهاآزمایشتمام

36Otometrics - MADSEN Alpha OAE

ت8 هامدیری Alphaدرداده OAE



ت9 ریومراقب زونگهدا ردنتمی ک

پروببدنهونوک9.1
کنید.دنبالراکنیدمیکارآندرکهایمجموعهبرایشدهتعیینعفونتکنترلروشگونههرکهکنیددقت

شدار فادهبدونراپروبنوکهرگز•ه ست ندهید.قرارگوشسوراخدرتمیزگوشیازا

ست،شدهپوشاندهگوشیباچوننیستگوشکانالترشحیاپوستباتماسدرمعموالًپروبنوک فادهبارهردربایداماا ست کانالپروب،ازا
کنند.رسوبپروبنوکروییانمایدمسدودراپروبهایکانالتواندمیگوشواکسیاچرککمیمقدارحتیکنید.بررسیراپروبنوکهای

شدار کنید.تعویضدیگرییدکیپروبنوکباراپروبنوکلزوم،صورتدر•ه

ساسبربایدپروبهاینوک•توجه ختهدورمحلیمقرراتا شوند.اندا

ز9.1.1 یضدوتمی رهکردنعفون زمایشحف آ
بیاورید.بیرونمصرفباریکگوشیازراپروبنوککردن،تمیزازقبلوکردهخارجبیمارگوشازراگوشپروب

ط ستانداردهایبایدهمیشه•احتیا شتا کنید.رعایترامحلیبهدا

جعه تبهکنیدمرا قداما شتیپیشگیرانهاا .18►بهدا

بنوک پرو

کنید.جداپروبازراپروبنوک–

فادهپشتازپروبنوکصوتیهایکانالکردنتمیزبرایتمیزیسیماز– ست کنید.ا

کنید.تمیزپروبنوکازکردنجداهنگامراکنندهتمیزسیمکهنکنیدفراموش•توجه

فادهکنندهتمیزسیمازوقتی ست کنید.عفونیضدمحیطی،قوانینبامطابقآنکهنکنیدفراموشکردید،ا

ل ح یمرا بنوکبرایضدعفون پرو
ست.مقاومشیمیاییتأثیراتودماهاازایگستردهطیفبرابردرکامالًپروبنوکدهندهتشکیلماده ا
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دهید:انجامرازیرکارهایپروب،نوککردنضدعفونیبرای

قه30تا10مدتبهراپروبنوککردن،تمیزازپس• دهید.قرارایزوپروپیلالکلیا%90تا70اتیلظرفیکدردقی

بشویید.کاملطوربهمعمولیآبکمکباراآنپروب،نوککردنضدعفونیازپس

حلاگر فادهاتوکالوازکهکندمیتوصیهشماشدهتأییدآلودگیکنترلمرا ست حلدرپروبنوککهکنیدبررسیکنید،ا شکلتغییراتوکالومرا
ندهد.

صورتدرباشند.خشککامالًپروببدنهدرنوکدادنقرارازقبلصوتیهایکانالکهشویدمطمئن
فادهیدکپروبنوکازنیاز، ست کنید.ا

ز9.1.2 ببدنهکردنتمی رو پ

تبخشباپروب،بدنهایدورهکردنتمیزبرای•مهم بگیرید.تماسمجازخدما

ط جزایازپروببدنه•احتیا ست.شدهساختهحساسیا توسطیامکانیکیبصورتراپروببدنهدرموجودصدایهایروزنههرگزا
ت ستممکنکاراینانجامنکنید.تمیزمایعا سیبموجبا شود.پروبدیدگیآ

ط ستممکنرطوبتمقدارکمترینحتی•احتیا توکندآبراآلودگیگونههروگوشچرکا نماید.آلودهراپروببدنهحساسقطعا

غشتهمرطوبدستمالاز– فادهسطحمرتبکردنتمیزبرایالکلبهآ ست کنید.ا

ط هچنینیاصوتمافوقتمیزکنندههایمحلولمعرضدرنبایدگوشپروبازبخشیهیچ•احتیا بگیرد.قرارهاییدستگا

سیون9.1.3 را بکالیب رو پ
Alpha OAEشود.کالیبرهکارخانهدرتحویلازقبلپروب ستدلیلهمینبهمی کنید،دریافتراوقتیکها سیونگواهیدرشایدمی برایکالیبرا

Alphaباشد.نشدهتعیینکاملسالیکبعدیکردنکالیبره OAE.

کنیدمتصلراپروبباراولینوقتی Alphaبهمی OAEدهید،انجامراآزمایشیو سیونتاریخمی تاتاریخاینازوشدخواهدتنظیمکالیبرا
سیون دارید.زمانسالیکبعدیکالیبرا

سیونتاریخمشاهدهبرای تگزینهبعدی،کالیبرا ت>تنظیما براسیستماطالعا ست.خالیتاریخقسمتآزمایش،اولینانجامازقبلکنید.انتخا ا

تتعداد سیوندفعا کالیبرا
هیکدرسالهربایدپروب شود.کالیبرهمجازخدماتیپرسنلتوسطمجازتعمیرگا

هاگوشی9.2
ختدورتوانمیراهاگوشی شوند.تمیزنبایدواندا
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ساسبربایدهاگوشی•توجه ختهدورمحلیمقرراتا شوند.اندا

Alphaكردنتمیز9.3 OAE
Alphaکنیدخاموشکردن،تمیزازقبل• OAEهو کنید.جدابرقمنبعگونههرازرادستگا

Alphaازکنیدجداراپروب• OAE.

غشتهمرطوبدستمالیکاز• هسطحکردنتمیزبرایتمیزکنندهمایعبهآ فادهدستگا ست کنید.ا

فادهزیرشیمیاییموادازمحفظه،عمرکردنبیشتربرای ست نکنید:ا

درصد70ایزوپروپیل•

غلظتدرصد40>اتانول،•

فرمالدئید•

درصد10تا5زایلنولمتادیکلرو•

Alphaضدعفونیاگر OAEکنندهموادازعبارتندمناسبگزینههایازبعضیشود،انجامباید شامل:پاک

درصد30درصد،3پراکسید،هیدروژن•

ستیک• سیدپرا درصد5تا0.5ا

درصد10تا1هیپوکلریت،سدیم•

درصد5تا2آلدئیدگلوتار•

شود)شناختههمOPAبه(کهفتااللدئیدارتو• ۰می درصد۲تا۵.

تکلرهگزدینگ• درصد4تا2کونا

ط نشود.آزمایشحفرهیاپروب)هایدوشاخهوهاداده(رابطهاسوکتپروب،واردرطوبتکهشویدمطمئنهمیشه•احتیا

ط Alphaهرگز•احتیا OAEکنندهمحلولهاییاآبدر نبرید.فروپاک

ط فاده•احتیا ست هبهتواندمیراهنمادفترچهدرشدهتوصیهمواردازغیرهکنندهپاکموادازا سیبدستگا تنشیهایترک(مثالًبرساندآ
پرسی)مادهدر

ز9.3.1 یضدوتمی رهکردنعفون زمایشحف یآ خل دا
داردستمالازنیاز،صورتدر شدهضدعفونیموادازیکهرباشدهنم داده فادهدرشرح تمیزآزمایشحفرهورودیسطحتا9.3کنیدبخشاست

شود.

ط نشود.آزمایشحفرهواردمایعیهیچکنیددقت•احتیا

فادهتواننمیآزمایشحفرهازکهشویدمطمئنباشد،شدهپرپروبنوکهایماندهباقیازآزمایشحفرهاگر ست چسباندنبامثالبراینمود،ا
تبخشباوحفرهرویچسبایقطعه بگیرید.تماسآزمایشحفرهتعویضو/یاکردنتمیزبرایخودمجازخدما
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توایمنی9.4 باترینگهداریومراقب

ت9.4.1 طالعا یا ایمن

طر رخ انفجا

شدار ستممکنچوننیندازیدآتشدرراآنودهید،قراربازآتشیازیادگرمایازدورراباتری•ه فجاربهمنجرا شود.باتریان

شدار فادهباتری•ه ست ه،ایندرشدها فادهصورتدردستگا ست ستممکننادرستا ازناشیسوختگییاسوزیآتشخطرمعرضدرا
جزایبگیرد.قرارشیماییمواد ونکنیدگرمفارنهایت)درجه140(سانتیگراددرجه60ازبیشدمایدریانکنید،جداهمازراباتریا

نسوزانید.

فاده• ست شوند.میباتریشدنخرابوحدازبیششارژباعثهاقطبنمودنمعکوسیاحد،ازبیششارژبرقجریاننادرست،ا

تیادستکاریباز،راباتری• نکنید.جداراآنقطعا

جسامباتماسدرراباتری• ندهید.قرارفلزیا

همدارشرایطیهیچتحتنبایدهاپایانه• نمایند.ایجادکوتا

زایش9.4.2 سرویسعمرطولاف
فادهشارژریوباتریازفقط• ست ستشدهمشخصکهکنیدا .49►باتریوبرقمنبعدرا

دارید.نگهاتاقدمایدرراباتریامکان،صورتدر•

نزنید.ضربهیانیندازیدبیرونراباتری•

دارید.نگهخشکوسردمکانیدرراآن•

فیپارچهبالزوم،صورتدردارید.نگهتمیزراباتریهایپایانه• کنید.تمیزراآنلطی

زی باترینوسا
شودتوصیهیابد.میکاهشبتدریجآنعمرطولوزیادشارژشارژ/تخلیهاثردرباتریظرفیت قریباًمی ه۱۸تا۱۲هرت شود.عوضباتریما

دارد.بستگیالزمباتریظرفیتومصرفالگویبهباترینوسازیبهنیاز

ختندور9.4.3 ریاندا قدیمیهایبات

نمود!بازیافتتوانمیرایونلیتیومهایباتردفعی•توجه

ط بیندازید.دورراشدهمصرفباتریمعطلیبدون•احتیا

ط دارید.نگهاطفالدسترسازدور•احتیا
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ط نیندازید.آتشدرونکنیدجداراباتری•احتیا

ت ظ طيمحاف محی
تانبهراآنیابیندازیددورزیستمحیطمحلیقوانینمطابقراآنحتماًرفت،بینازشارژیلیتیومیباتریشارژظرفیتوقتی• فروشنده

بازگردانید.
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رنامه ردها1ب ایمنیواستاندا
تحاویراهنمادفترچهاین ستهشدارهاییواطالعا Alphaشود.رعایتعملکردازاطمینانجهتبایدکها OAE.دولتیمقرراتوقوانین

شوند.رعایتهازمانهمهدربایدوجودصورتدرمحلی،

رنامه 1.1Alphaب OAEعالئم
تعریفعالمت

فادههایدستورالعمل ست کنید.دنبالراا

دارد.مطابقتBFنوعIEC60601-1شرایطبا

ULنسخهاولینبهتوجهبافقطمکانیکیخطرهایوسوزیآتشگرفتگی،برقبارابطهدرکلیپزشکیتجهیزات-پزشکی
60601-1، 2003 CAN/CSA-22.2601.1شماره-M90.

ست.)EC/2011/65(RoHSبخشنامهوEEC/93/42پزشکیتجهیزاتنامهبخشمطابق ا

تدربارهEC/2002/96بیانیهپوششتحتالکترونیکیتجهیزات ).WEEE(الکترونیکیوالکتریکیتجهیزاتضایعا

منتقلجداگانهآوریجمعمحلیکبهبایدآنهامفیدعمرپایاندرراهامخزنوهاباتریالکترونیکی،والکتریکیمحصوالتتمام
خت.دورنشدهتفکیکشهریهایزبالهمانندنبایدرامحصوالتاینکند.میصدقاروپااتحادیهمورددرموضوعاینکرد. اندا

توانید همی کننده.Otometricsهرگونهیا،Otometricsبهدهیدعودتراآنجانبیلوازمودستگا باتوانیدمیهمچنینتأمین
ت ختننحوهازاطالعبرایخودمحلیمقاما بگیرید.تماسمواددوراندا

رنامه زمنمادهای1.2ب جانبیلوا
تعریفعالمت

ستریلمحصولاین ست.غیرا ا

فادهاز ست کنید.خودداریآنمجددا

رنامه دستگاهپایهعالئم1.3ب
تعریفعالمت

فادههایدستورالعمل ست کنید.دنبالراا

قیمجریانبرایفقط ست.مناسبمست ا

ست.)EC/2011/65(RoHSبخشنامهوEEC/93/42پزشکیتجهیزاتنامهبخشمطابق ا

تدربارهEC/2002/96بیانیهپوششتحتالکترونیکیتجهیزات ).WEEE(الکترونیکیوالکتریکیتجهیزاتضایعا

منتقلجداگانهآوریجمعمحلیکبهبایدآنهامفیدعمرپایاندرراهامخزنوهاباتریالکترونیکی،والکتریکیمحصوالتتمام
خت.دورنشدهتفکیکشهریهایزبالهمانندنبایدرامحصوالتاینکند.میصدقاروپااتحادیهمورددرموضوعاینکرد. اندا

توانید همی کننده.Otometricsهرگونهیا،Otometricsبهدهیدعودتراآنجانبیلوازمودستگا تباتوانیدمیهمچنینتأمین مقاما
ختننحوهازاطالعبرایخودمحلی بگیرید.تماسمواددوراندا
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رنامه رها1.4ب خطا Alpha-ا OAE

شدار ستممکنزیرعملکردهایوشرایط•ه حتموجبا سیبیاجرا شود.کاربرو/یابیماردیدگیآ

گونه• ههیچ Alphaبهنکنیدوصلراچاپگر)(مثالًخارجیدستگا OAEآزمایش.طولدر

Alphaاگر• OAEحیطولدر فادهجرا ست باشند.تماسدرزمینجملهازرسانامواردبانبایدکانکتورهاوپروبشود،ا

ست.شدهگرفتهنظردربهگوشکوپلریاگوشپروباتصالبرایپروبسوکت• Alphaا OAE.ههیچ متصلسوکتاینبهدیگریدستگا
شود.نمی

فادههایقسمتتصادفیهایبرخورداز• ست کنید.جلوگیریزمینمحافظهایدهندهاتصالجملهازرساناهایقسمتباشدهمتصلوشدها

Alphaنگیریدکاربهیانکنیدنگهداری• OAEتدرکهمقداریازبیشباالرطوبتوحرارتبامحیطهاییدر هاینفنیمشخصا دردستگا
ست.شدهذکرکارکرد،محیطقسمت ا

فادهاز• ست ها شتعالقابلبیهوشیحضوردردستگا کنید.خودداری(گازها)ا

هاینازقسمتیهیچ• فادهدلیلبهدستگا ست شود.نمیسوختگییاخوردگیدچارسنجیشنواییازا

هاین• ههرودستگا ستجداگانهبرقمنبعدارایوکنیدمتصلراآنخواهیدمیکهدیگردستگا خاموشها،اتصالبرقراریازقبلبایدراا
کنید.

کنیمتوصیه• سیونمی صورتکالیبرا Alphaرویشودانجامساالنهبه OAEبروزصورتدرکهکنیممیتوصیه،عالوهبهپروب.و
ت قوهصدما شود.انجامبندیدرجهتجهیزاتبال

ستممکنکهتأثیراتیوایمنیدالیلبهبنا• شتهEMCرویا ارائهنوعمطابقبایدتجهیزاتخروجیسوکتبهمتصلجانبیلوازمشود،گذا
هباشده باشند.دستگا

فادهموردنبایدگوشی،سرهایمانندمصرفباریکجانبیلوازم• ست بیمارهربرایبایدعفونتازجلوگیریبرایوگیردقرارمجددا
شود.تعویض

هاینکنیممیتوصیه• هسایرکناردرنامناسبتهویهبافضاییدررادستگا رویکاراینزیراندهیدقرارهاآنروییادیگرهایدستگا
هایناگرگذارد.میتأثیرآنعملکرد هرویرادستگا آنعملکردکهشویدمطمئندهید،میقرارآنازاندکیفاصلهدریادیگریدستگا
گیرد.نمیقرارتأثیرتحت

خلیتجهیزاتازدستهاین• تدردا شتایحرفهصالحیتتحتکهمجازمؤسسا ستدرمانوبهدا فادها ست شود.میا

•Alpha OAEستکمخیلیرادیوییامواجانتشار حتمالبهوا خلیزیادا کند،ایجادمجاورالکتریکیتجهیزاتدرتدا نزدیکیدراگرولینمی
فیتأثیریباشد ههایسایربرمن شتخواهدمحلیدستگا Alphaبرد.خواهدبینازراآنهاقابلیتهایازبرخییاگذا OAE.

تباکهدهندهاتصالتجهیزاتدیگرکهبداندبایدمونتاژمسئولشخص،درمانیالکتروسیستمیکمونتاژهنگام• ایمنیالزاما
شتههمخوانیمحصولاینمشابه ستممکنباشد،ندا شود.منجرسیستمایمنیکلیسطحدرکاهشبها

هاینفروشفدرالقانونآمریکا،متحدهایاالتدر• ست.کردهمنعمجوز،دارایپزشکدستوربهیاتوسطرادستگا ا

رنامه ت1.5ب ضمان
Alpha OAEقصبرای شود.تضمینساختومواددراولیهنوا هاینسالمتهمچنینمی ساسبردستگا تا بهخریدتاریخازسازندهمشخصا

ست.گارانتیکاملسال۲مدت ا

تباطری، شوند.نمیضمانتمشمولمصرفیکبارمواردوپوسیدهقطعا

هکهکسانیبرایفقطضمانتاین هبایدخریدارکند.میصدقنمایندخریدارینمایندگانیاومجازکنندگانتوزیعازراخوددستگا بهرادستگا
شود.متحملرانقلوحملهزینهوبرگرداندمجازنمایندهیاکنندهتوزیع

شکالیاشکستگیهرگونهنامهضمانتاین فادهپارگی،ازناشیا ست طبقاگرودهدنمیپوششراجابجایییاتغییرتصادف،قصور،نادرست،ا
فادهسازندههایدستورالعمل ست شود.میباطلنامهضمانتباشدنشدها
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هنامه،ضمانتبرایلطفاً دهید.تحویلمحلینمایندهیاکنندهتوزیعبهراخوددستگا

جرادقیقبطورپروبکردنتمیزهایدستورالعملاگر•مهم مرتبدستورالعملهاطبقپروباگرشد.خواهدباطلنامهضمانتنشود،ا
ستممکنگوشجرمنشود،تمیز جزاءآندرکهکندمسدودراپروبا ستممکنوداردقرارحساسیا سیبا ببینند.آ

رنامه تتعمیر،1.6ب زپسخدما ظمسرویسوفروشا من
Alphaاگر OAEتبایاوباشدمعیوباگر فاوتهاییسازندهمشخصا شتهت ایهیچبدونراابزارمجازفروشندهباشد،دا تعویضتعمیر،هزینه
کند،کالیبرهیا Alphaکهصورتیدرمی OAEباشد.نشدهمنقضیگارانتی

قطبایدالکتروپزشکیتجهیزاتتعمیروسرویس شود.انجاممجازنمایندگانیاسازندهتوسطف

ت،ایمنیبرابردرمسئولیتیهیچتاداندمیمحفوظخودبرایراحقاینسازنده عتمادقابلعملیا تعمیریاسرویستجهیزاتعملکردوبودنا
شخاصتوسطشده نگیرد.عهدهبرثالثا

جدالکترونیکمهندستعمیر،ازبعد نماید.تأییدراتجهیزاتکلایمنیبایدشرایطیوا

جدپرسنلتوسطساالنهبایدتنظیم فادهباشرایطوا ست شود.انجاممناسبتجهیزاتازا

رنامه عالمیه1.6.1ب ا

ههایهمه Alphaنوعدستگا OAEتمرکزطریقازساالنهباید شود.کالیبرهوبررسیکارخانهتأییدشدهخدما

رنامه زنده1.7ب سا
Natus Medical Denmark ApS

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

www.otometrics.com
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رنامه ت1.7.1ب ریمسئولی زندهپذی سا

اگر:بود،خواهدمسئولتجهیزاتعملکردوبودناطمینانقابلایمنی،قبالدرفقطسازنده

هسازندهتوسطتعمیریاتصحیحمجدد،تنظیماتصال،مونتاژ،عملکردهایکل• شود.میانجامسازندهمجازپرسنلیادستگا

هستند.EN/IECشرایطبامطابقوهستندزمینباتماسدرشدهوصلتجهیزاتبهالکتریکینصب•

ساسبرتجهیزاتاین• فادهموردمصرفهایدستورالعملا ست گیرد.میقرارا

ت،ایمنیبرابردرمسئولیتیهیچتاداندمیمحفوظخودبرایراحقاینسازنده عتمادقابلعملیا تعمیریاسرویستجهیزاتعملکردوبودنا
شخاصتوسطشده نگیرد.برعهدهثالثا
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رنامه تهایپیام2ب ضعی خطاوو

رنامه دستگاهبهمربوطهایپیام2.1ب
تخطاپیام حلراهعل

یا

باتریکمولتاژ
ست.کمباتریشارژ• ا

Alphaکنیدشارژدوباره• OAEیدکباتریباراباترییا
کنید.تعویض

ت معتبرفوریسنجزماناطالعا
تنظیمراتاریخوساعتلطفاًنیست.
کنید.

بطورفوریسنجزمانشارژپشتیبان•
ست.شدهخالیکامل ا

تتاریخ:وساعتتنظیم• ظیما ریخ>تن رازمانوتا
ب کنید.انتخا

فزارسختخطای بگیرید.تماسخوددهندهارائهبا•ا
بگیرید.تماسخوددهندهارائهبا•خودکار.آزمایشخطای•فوریسنجزمانخطای
بگیرید.تماسخوددهندهارائهبا•خودکار.آزمایشخطای•حافظهخطای

هحافظهدرخطا دستگا
تخودکار:آزمایشخطای• اطالعا

فلشحافظهدرنامعتبریآزمایش
ست.شدهیافت ا

تتمام• هوکردهحذفراآزمایشاطالعا راهرادستگا
ارائهباشد،ظاهرمجدداًپیاماگرکنید.مجدداندازی
بگیرید.تماسدهنده

خودکار.آزمایشخطای•کدکعملکرددرنقص
ه• ظاهرمجدداًپیاماگرکنید.مجدداندازیراهرادستگا

بگیرید.تماسدهندهارائهباشد،

رنامه طهایپیام2.2ب ستفادهنحوهبامرتب زمایشوا آ
تخطاپیام حلراهعل

ست.پرگیریاندازهحافظه ا
شود.نمیانجامگیریاندازه

•Alpha OAEپرسنجشحافظه
ست. ا

کنید.حذفراهاآزمایش•

ستخرابپروب ا

ممکنکرد.ردراآزمایشپروب•
ست شتهمتعددیدالیلا باشد:دا

ستشدهمسدودپروبنوک– ا

ستشدهمسدودپروبنوک– ا

سیبپروب– ستدیدهآ ا

ستتمیزپروبنوککهشویدمطمئن• اند.نشدهمسدودهاکانالوا

غبار،وگردتوسطمثالعنوانبهآزمایشحفرهکهشویدمطمئن•
باشد.نشدهمسدودمواردیچنینیافتیله

بررسیبرایراپروبتستوکنیدتعویضیدکپروبباراپروب•
سیب دهید.انجامپروبدیدگیآ

ستزیادصدا ست.شلوغبسیارآزمایشمحیط•ا فنکردن،(صحبتکنیدکمراصدامیزان•ا دیگر)مواردیاهمراهتل

ستقویمحرک ا

خوبیبهگوشمجرایدرپروب•
ست.نگرفتهقرار ا

قرارگوشمجرایدرپروب•
ست.نگرفته ا

دهید.قرارخودجایدرمجدداًراپروبکنیدسعی•

ستضعیفمحرک ا
خوبیبهگوشمجرایدرپروب•

ست.نگرفتهقرار ا

ست.شدهمسدودپروبنوک• ا

مشکلاگردهید.قرارخودجایدرمجدداًراپروبکنیدسعی•
دیگرییدکیپروبباراآنوکنیدتمیزراپروبنوکدارد،ادامه

کنید.تعویض

کاغذکردنگیرخطای
هابرچسببرچسب،چاپگردر•

کاغذییااندنشدهتنظیمبدرستی
ست.کردهگیر ا

حتمالیانسدادوکنیدمجدتنظیمراهابرچسب• راکاغذکنندهتغذیها
کنید.طرفبر
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رنامه ت3ب صا فنیمشخ

رنامه زم3.1ب جانبیلوا
ستانداردجانبیلوازم ختیاریوا ستممکنا شتهفرقهمبامختلفکشورهایدرا بگیرید.تماسخودمحلیکنندهتوزیعبالطفاً-باشنددا

زم یلوا ردجانب ستاندا ا
،(شاملاندازراهکیت پروب)نوککردنتمیزابزاروپروبنوکسرگوشی
قریبی:طول(کابلOAEپروب متر۱۵۰ت اینچ)۵۹یاسانتی
خارجیباتریشارژر
کاربرراهنمایدفترچه
باتری
کنندهتمیزپارچه
حملکیف

زم یلوا ریجانب ختیا ا
سرگوشیها

پروبنوکهای
پروبنوککردنتمیزابزار
چاپگرکابلدارایبرچسبچاپگر
قریبی:(طولپروب متر۱۵۰ت اینچ)۵۹یاسانتی
برقآداپتورجملهازشار،پایه

ستانداردجانبیلوازم ختیاریوا ستممکنا شتهفرقهمبامختلفکشورهایدرا بگیرید.تماسخودمحلیکنندهتوزیعبالطفاً-باشنددا

رنامه زههایروش3.2ب گیریاندا

DPOAE

زیادنویزبامرحلهآمارارزیابي:روش
F2/F1اصلی،تنجفتمحرک: = 1.24
F2آزمایش:موجودهایفرکانس = 2, 3, كیلوهرتز5و4
F2آزمایش:فرضپیشهایفرکانس = 2, 3, سخ(کیلوهرتز5و4 ضحتأیید/پا )4از3دروا
L1/L2آزمایش:فرضپیشسطح = SPLدسیبل65/55
نویزسطح،DPOAEسطح،DP-Gramتست:نمایش

سخکلدرنتیجه:نمایشگر ضحتأیید/پا سخارجاع/بدونیاوا ضحپا نویز.سطحوDPOAEباDP-Gram،وا
SNR:6-8دسیبل

قل دسیبل5-نوسانپاسخحدا

رنامه دستگاه3.3ب
MADSEN Alpha OAEست.از1077نوع Natusا Medical Denmark ApS.

عاد اب
قریباً اینچ)1.3×2.9×7.9(مترمیلی34×73×200ت

وزن

قریباً ت
باتریبجزاونس)8.5((گرم)240
باتریباهمراهاونس)9.9(گرم280
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نمایشگر

تنظیمقابلLEDزمینهنوربالمسیصفحه،TFTرنگ،نوع:
اینچ)3.5(مترمیلی89.4ابعاد:

پیکسل320×240رزولوشن:

کلیدصفحه

فادهقابلدستکش(بامقاومتیلمسیصفحه ست ست)ا ا

صدا

خلیبلندگوی سخصداهایوکلیدرویکلیکبرایدا ضحتأیید/پا سخارجاع/بدونووا ضحپا وا

ت ظیما ظیمتن زبانزبانتن
بقابلزبان7حداکثرانتخابیزبانبستهدر ستموجودکاربربرایانتخا ا

ظه حاف

آزمایش50حداکثرآزمایش:حافظهظرفیت

ط هاراب

ABRپروببرای-پین14دارایOAE:ODUMedisnapپروبرابط

فوریسنجزمان
خلدرشدهتعبیهفوریسنجزمان هدا ه.رویهاگیریاندازهدادننشانبرایدستگا سازیهمگامرایانهساعتباخودکاربطورساعتدستگا
شود.می

قه/سال12انحرافحداکثردقت: دقی
قلپشتیبان:نسخه هازباتریزمانیکهروز،7حدا ستشدهجدادستگا ا

ل خ تتدا طالعا ا
برچسبچاپگربهRS232رابطبرچسب:چاپگر

ط لمحی زیذخیرهوانتقا سا
فارنهایت)درجه140تا-4(سانتیگراددرجه+60تا20-دما:میزان
غیرمتراکمنسبیمیزاندرصد90تا10رطوبت:میزان
1040hPaتا500هوافشار

ط عملکردمحی
متواليعملکرد:حالت
فارنهایت)درجه104تا50(گرادسانتیدرجه40تا10دما:میزان
غیرمتراکمنسبیمیزاندرصد90تا30رطوبت:میزان

هوافشار
500hPa*1060تاhPa

ع(در800hPaازکمترمعمولیهوایفشارکههاییمحل*در فا متر)2000ازباالترارت
کنید.تنظیممجدداًراOAEهایپروبکهشودمیتوصیهباشد،
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ثانیه.20<اندازیراهزمان

فزایشبایدشدنگرمزمان•توجه MADSENاگریابدا Alpha OAEباشد.شدهنگهداریسرمحیطیدر

ختندور اندا
MADSEN Alpha OAEتوانرا ساسبرمعمولیالکترونیکیزائدموادسایرهمچونمی کرد.منهدممحلیمقرراتوWEEEا

ضروریعملکرد
MADSEN Alpha OAEایعملکردهیچ ندارد.ضروری

ردها ستاندا ا

ایمنی:

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

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

خل،ازتوانتأمین ،BFنوعدا IPX0

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

EMC:
IEC ENو60601-1-2:2007 60601-1-2:2007
IEC ENو60601-1-2:2014 60601-1-2:2015

IECگوش:صوتیگسیلهای ENو۲نوع،60645-6:2009 ۲نوع،60645-6:2010

رنامه باتریوبرقمنبع3.4ب

دستگاه

برق:ولتاژ
Nom. ۳ ولت،۷۰.

۴حداکثر ولت،۲۰.
قل شدهولت،3.20حدا گیری ه)باربا(اندازه دستگا

گیریاندازههنگاموات1.5باتری:مصرفحداکثر

باتری:تخمینیدوام
فادهساعت8 ست ساس(برمتوالیا فادهمصرف)نمونها ست قعیا باتریدوامبرتواندمیوا

بگذارد.)تأثیر
ایمرحله5باتریسطحنشانگرباتری:سطحنشانگر

باتری

ط شدهشارژیباتریهایازفقط•احتیا فادهتأمین Natusکنیدتوسطاست Medical Denmark ApS8-73-02400قطعهشماره.فاده ست ازا
حتمالدیگرباتریهرگونه فجاریاسوزیآتشخطرا دارد.پیدران

باتری:نوع
ساعت)،دروات6.7(ساعتدرآمپرمیلی1800ولت/3.7یونلیتیومشارژقابلباتری
شارژکامالً
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رنامه دستگاهپایه3.51077ب
هپایه ختیاریجانبیوسیلهیکدستگا ست.ا ا

ط پ/راب مودمچا
RS232رابط:نوع
pol-6رابط:نوع Mini Din

مستقیمجریانبرقورودی

5Vورودی:ولتاژ DC ±5%
Alphaوقتیبرقمصرفحداکثر OAEپایهروی
دارد:قرارشارژ

5VA (5 V, 1.0 A(

Alphaوقتیبرقمصرفحداکثر OAEپایهروی
ندارد:قرارشارژ

0.25VA (5 V, 50 mA(

اپتور برقآد
240V-100ورودی:ولتاژ/دامنه AC, 50-60 Hz

5.0Vخروجی:ولتاژ DC
قلخروجی:ولتاژ  آمپر۱حدا
سترالیااروپاانگلستان،متحده،ایاالتبرق:پریزانواع وا

رنامه OAEپروب3.6ب

ل بکاب پرو
پذیرکابل ف داروانعطا قریبی:طولروکش متر۱۵۰ت اینچ۵۹یاسانتی

عاد اب
اینچ)0.43×اینچ0.9×Øاینچ0.8(مترمیلی11×23×Øمترمیلی20پروب:بدنه
xØمترمیلی3.3پروب:نوک متر)میلی0.4×Øاینچ0.13(مترمیلی10

وزن
قریباًپروب:نوکشاملپروب گرم4.5ت

هاگوشی

سیلیکونی:درختینوک
آبیمتر،میلی8تا5
نارنجیمتر،میلی11تا7

قرمزمتر،میلی15تا11

سفنج:نوک ا
متر،۱۱کوچک، نارنجیمیلی
متر،۱۲متوسط، نارنجیمیلی
متر.۱۴بزرگ، نارنجیمیلی

رنامه دستگاهنوع3.7ب
II aساس(بر ستانداردا )IXپیوستEE/93/42کنسولا

50Otometrics - MADSEN Alpha OAE

رنامه ت3ب صا فنی   مشخ



رنامه رهنکاتی3.8ب تEMCدربا ری(قابلی زگا طیسی)سا الکترومغنا
•MADSEN Alpha OAEستپزشکیبرقیسیستمازبخشی ایایمنیتدابیرمستلزمرو،اینازو،ا ست.ویژه هایدستورالعملدلیل،اینبها

قاًبایدسندایندرشدهارائهکارکردونصب شوند.دنبالدقی

ه• فنمثالًمتحرکوحملقابلباالیفرکانسباارتباطیهایدستگا ستممکنهمراه،هایتل ختاللعملکرددرا MADSENنمایندایجادا
Alpha OAE.

IEC ENو60601-1-2:2014 60601-1-2:2015

المیهوراهنما زندهاع ت-دستگاهسا را طیسیانتشا رومغنا رایالکت تهمهب زا هاسیستموتجهی

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست سیمحیطدرا شدهالکترومغناطی ست.شدهطراحیزیردرتعیین ربرا MADSENکا Alpha OAEستگاهازمحیطیچنیندرکهکندحاصلاطمینانباید د
فاده ست شود.ا می

رتست قامواجانتشا طبا طان طیسیمحی رومغنا راهنما-الکت

CISPRرادیوییفرکانسپخش 1گروه11
MADSEN Alpha OAEانرژیازRFاشقابلیتبرایفقط فادهداخلی ست راتبنابراین،کنید.ا شا مواجانت مادونا

رقرمز سیا ستندکمب ستممکنوه شود.مجاورالکتریکیتجهیزاتدرتداخلموجبا

CISPRرادیوییفرکانسپخش Bکالس11

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست هاهمهدرا سبمحیط ست،منا هایشاملا هاییوداخلیمحیط قیماًکهمحیط ست م
ژبابرقمنبعشبکهبه سری،پایینولتا هابرقکهسرا رفمنظوربهراساختمان کنند،تأمینداخلیمصا متصلمی

ستند. ه

ر شا رمونیکانت IECها نداردمورد61000-3-2

ر شا مواجانت شیا /تغییراتازنا

ژناپایداری IECولتا 61000-3-3
نداردمورد

المیهوراهنما زندهاع ی-دستگاهسا طیسیایمن رومغنا رایالکت تهمهب زا هاسیستموتجهی

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست سیمحیطدرا شدهالکترومغناطی ست.شدهطراحیزیردرتعیین ربرا MADSENکا Alpha OAEستگاهازمحیطیچنیندرکهکندحاصلاطمینانباید د
فاده ست شود.ا می

زمایش یآ زمایشسطحایمن IECآ قسطح60601 طبا طان طیسیمحی رومغنا راهنما-الکت

ستاتیکیتخلیه )ESD(الکتروا

IEC 61000-4-2

-/+8kV contact

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV air

-/+8kV contact

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV air

ت قا میکیابتونیچوبی،بایدطب شند.سرا گربا تا قا موادباطب
ششمصنوعی قلبایدمربوطهرطوبتشوند،دادهپو شد.%30حدا با

رهگذرایحالت سریع/رگبا
IECالکتریکی 61000-4-4

-/+2+/- 2 kVبرقمنبعخطوطبرای
-/+ 1 kVورودی/خروجیخطوطبرای

-/+2+/- 2 kVبرقمنبعخطوطبرای
-/+ 1 kVورودی/خروجیخطوطبرای

یبرقمنبعکیفیت صل فیتبامطابقبایدا ستانیهایمحیطکی ر یابیما
ری شد.نمونهتجا با

Surge IEC 61000-4-5

-/+1kV(ها)خطبه(ها)خط
-/+2kVلبه(ها)خط زمیناتصا
-/+2kVورودی(ها)خطDCلبه اتصا

زمین
-/+1kVورودی(ها)خطDC(ها)خطبه
-/+2kVبهورودی/خروجی(ها)خط

ل زمیناتصا

-/+1kV(ها)خطبهورودی(ها)خط
نداردمورد
نداردمورد
-/+1kV DC(ها)خطبهورودی(ها)خط

نداردمورد

یبرقمنبعکیفیت صل فیتبامطابقبایدا ستانیهایمحیطکی ر یابیما
ری شد.نمونهتجا با
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ژ،هایفلش وکوتاههایوقفهولتا
ژتغییرات ورودیخطوطدرولتا

ECبرقمنبع 61000-4-11

0%UT; 0.5 cycle

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

and 315°

0%UT; 1 cycle

and

70%UT; 25/30 cycles

Single phase: at 0°

0%UT; 0.5 cycle

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

and 315°

0%UT; 1 cycle

and

70%UT; 25/30 cycles

Single phase: at 0°

یبرقمنبعکیفیت صل فیتبامطابقبایدا ستانیهایمحیطکی ر یابیما
ری شد.نمونهتجا گربا ربرا MADSENکا Alpha OAEتباید عملیا

مهشهریبرققطعطولدررا شودتوصیهدهد،ادا کهمی
MADSEN Alpha OAEباترییاقطعیبدونشهریبرقمنبعاز

کند.تأمینرابرقش

های ژقطعی ورودیخطوطدرولتا
ECبرقمنبع 61000-4-11

0%UT; 250/300 cycles0%UT; 250/300 cycles

برقفرکانس
سیمیدانهرتز)50/60( مغناطی

IEC 61000-4-8

30A/m
گونه ستممکنکهمربوطپورتهیچ ا

گیرندقرارتأثیرتحت
سیهایمیدان تنظرازبایدبرقفرکانسمغناطی شخصا سطحدرم
ریهایمحیط ستانیهایمحیطیانمونهتجا ر شند.بیما با

UTژ یبرقولتا صل لازقبلا ست.آزمایشسطحاعما ا

المیهوراهنما زندهاع ی-دستگاهسا طیسیایمن رومغنا رای-الکت تب زا طسیستمهایوتجهی ربو طبهم شتمحی رمانوبهدا اید رفه ح

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست سیمحیطدرا شدهالکترومغناطی ست.شدهطراحیزیردرتعیین ربرا MADSENکا Alpha OAEستگاهازمحیطیچنیندرکهکندحاصلاطمینانباید د
فاده ست شود.ا می

زمایش یآ زمایشسطحایمن IECآ قسطح60601 طبا طان طیسیمحی رومغنا راهنما-الکت

شدههدایترادیوییفرکانس
IEC 61000-4-6

3V rms

مگاهرتز80تاکیلوهرتز150

6V rms

IISMBands

3V rms

مگاهرتز80تاکیلوهرتز150

6V rms

IISMBands

شررادیوییفرکانس شدهمنت
IEC 61000-4-3

10V/m

گیگاهرتز۲.۷تامگاهرتز۸۰
10V/m

گیگاهرتز۲.۷تامگاهرتز۸۰

های تمجاورمیدان سیمارتباطا بی
رادیویی

IEC 61000-4-3

27V/m

386MHz

28V/m

450MHz،

9V/m

۷۸۰مگاهرتز،۷۴۵مگاهرتز،۷۱۰
مگاهرتز

28V/m

۹۳۰مگاهرتز،۸۷۰مگاهرتز،۸۱۰
مگاهرتز،

28V/m

مگاهرتز،۱۸۴۵مگاهرتز،۱۷۲۰
مگاهرتز۱۹۷۰

28V/m

مگاهرتز،۲۴۵۰

9V/m

مگاهرتز،۵۵۰۰مگاهرتز،۵۲۴۰
مگاهرتز۵۷۸۵

27V/m

386MHz

28V/m

450MHz،

9V/m

۷۸۰مگاهرتز،۷۴۵مگاهرتز،۷۱۰
مگاهرتز

28V/m

۹۳۰مگاهرتز،۸۷۰مگاهرتز،۸۱۰
مگاهرتز،

28V/m

مگاهرتز،۱۸۴۵مگاهرتز،۱۷۲۰
مگاهرتز۱۹۷۰

28V/m

مگاهرتز،۲۴۵۰

9V/m

مگاهرتز،۵۵۰۰مگاهرتز،۵۲۴۰
مگاهرتز۵۷۸۵

هبینتفکیکفاصله MADSENالکترونیکیقطعههرگون Alpha OAE

تتجهیزاتهرگونهو سیمارتباطا ۳۰ازبیشبایدرادیوییبی
متر شد.اینچ)۱۱.۸(سانتی با

ستورالعملاین:توجه فادههاموقعیتهمهدرتواننمیراهاد ست ا
مواجنمود. سیا سوجذبتأثیرتحتالکترومغناطی زانعکا زها سا
شیاءها، فرادوا ست.ا ا
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IEC ENو60601-1-2:2007 60601-1-2:2007

المیهوراهنما زندهاع ت-دستگاهسا را طیسیانتشا رومغنا رایالکت تهمهب زا هاسیستموتجهی

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست سیمحیطدرا شدهالکترومغناطی ست.شدهطراحیزیردرتعیین ربرا MADSENکا Alpha OAEستگاهازمحیطیچنیندرکهکندحاصلاطمینانباید د
فاده ست شود.ا می

رتست قامواجانتشا طبا طان طیسیمحی رومغنا راهنما-الکت

CISPRرادیوییفرکانسپخش 1گروه11
MADSEN Alpha OAEانرژیازRFاشقابلیتبرایفقط فادهداخلی ست راتبنابراین،کنید.ا شا مواجانت مادونا

رقرمز سیا ستندکمب ستممکنوه شود.مجاورالکتریکیتجهیزاتدرتداخلموجبا

CISPRرادیوییفرکانسپخش Bکالس11

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست هاهمهدرا سبمحیط ست،منا هایشاملا هاییوداخلیمحیط قیماًکهمحیط ست م
ژبابرقمنبعشبکهبه سری،پایینولتا هابرقکهسرا رفمنظوربهراساختمان کنند،تأمینداخلیمصا متصلمی

ستند. ه

ر شا رمونیکانت IECها نداردمورد61000-3-2

ر شا مواجانت شیا /تغییراتازنا

ژناپایداری IECولتا 61000-3-3
نداردمورد

المیهوراهنما زندهاع ی-دستگاهسا طیسیایمن رومغنا رایالکت تهمهب زا هاسیستموتجهی

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست سیمحیطدرا شدهالکترومغناطی ست.شدهطراحیزیردرتعیین ربرا MADSENکا Alpha OAEستگاهازمحیطیچنیندرکهکندحاصلاطمینانباید د
فاده ست شود.ا می

زمایش یآ زمایشسطحایمن IECآ قسطح60601 طبا طان طیسیمحی رومغنا راهنما-الکت

ستاتیکیتخلیه )ESD(الکتروا

IEC 61000-4-2

-/+6kV contact

+/- 8 kV air

-/+6kV contact

+/- 8 kV air

ت قا میکیابتونیچوبی،بایدطب شند.سرا گربا تا قا موادباطب
ششمصنوعی قلبایدمربوطهرطوبتشوند،دادهپو شد.%30حدا با

رهگذرایحالت سریع/رگبا
IECالکتریکی 61000-4-4

-/+2+/- 2 kVبرقمنبعخطوطبرای
-/+ 1 kVورودی/خروجیخطوطبرای

-/+2+/- 2 kVبرقمنبعخطوطبرای
-/+ 1 kVورودی/خروجیخطوطبرای

یبرقمنبعکیفیت صل فیتبامطابقبایدا ستانیهایمحیطکی ر یابیما
ری شد.نمونهتجا با

Surge IEC 61000-4-5
-/+(خطوط)خط 1 kV(خطوط)خطبه
-/+ 2 kVزمینبه

-/+(خطوط)خط 1 kV(خطوط)خطبه
-/+ 2 kVزمینبه

یبرقمنبعکیفیت صل فیتبامطابقبایدا ستانیهایمحیطکی ر یابیما
ری شد.نمونهتجا با

ژ،هایفلش وکوتاههایوقفهولتا
ژتغییرات ورودیخطوطدرولتا

ECبرقمنبع 61000-4-11

>5%UT (>95% dip in UT) for 0.5

cycle

40%UT (60% dip in UT) for 5 cycles

70%UT (30% dip in UT) for 25

cycles

<5%UT (>95% dip in UT) for 5 s

>5%UT (>95% dip in UT) for 0.5

cycle

40%UT (60% dip in UT) for 5 cycles

70%UT (30% dip in UT) for 25

cycles

<5%UT (>95% dip in UT) for 5 s

یبرقمنبعکیفیت صل فیتبامطابقبایدا ستانیهایمحیطکی ر یابیما
ری شد.نمونهتجا گربا ربرا MADSENکا Alpha OAEتباید عملیا

مهشهریبرققطعطولدررا شودتوصیهدهد،ادا کهمی
MADSEN Alpha OAEباترییاقطعیبدونشهریبرقمنبعاز

کند.تأمینرابرقش

برقفرکانس
سیمیدانهرتز)50/60( مغناطی

IEC 61000-4-8

3A/m3A/m
سیهایمیدان تنظرازبایدبرقفرکانسمغناطی شخصا سطحدرم
ریهایمحیط ستانیهایمحیطیانمونهتجا ر شند.بیما با

UTژ یبرقولتا صل لازقبلا ست.آزمایشسطحاعما ا

المیهوراهنما زندهاع ی-دستگاهسا طیسیایمن رومغنا رای-الکت تب زا یسیستموتجهی یپشتیبانکههای نیستند.زندگ

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست سیمحیطدرا شدهالکترومغناطی ست.شدهطراحیزیردرتعیین ربرا MADSENکا Alpha OAEستگاهازمحیطیچنیندرکهکندحاصلاطمینانباید د
فاده ست شود.ا می

زمایش یآ زمایشسطحایمن IECآ قسطح60601 طبا طان طیسیمحی رومغنا راهنما-الکت
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شدههدایترادیوییفرکانس
IEC 61000-4-6

3V rms

مگاهرتز80تاکیلوهرتز150
3V rms

مگاهرتز80تاکیلوهرتز150

تتجهیزات سبتنبایدحملقابلوهمراهرادیوییارتباطا هیچبهن
ای MADSENازقطعه Alpha OAE،ها،شامل ازنزدیکترکابل
شده،فاصله فادهقابلمعادلهازکهتوصیه ست ستندهفرکانسدرا فر
سبه شد.شده،محا با
ه شده:فاصل توصیه

d = 1.2

d = 1.2 for 80MHz to 800MHz

d = 2.3 for 80MHz to 2.5GHz,

کثرPاینجادر زخروجیحدا ستندهمجا بر)W(واتواحددرفر
س سا زندها ستندهسا زفاصلهdوفر مترواحددرشدهتوصیهمجا

)m(.ست ا
ستندهمیدانشدت درکههمانطوررادیوییفرکانسهایفر

سی سطحازکمتربایدaشده،تعیینالکترومغناطیسهایمکانبرر
ز منههردرمجا شد.فرکانسدا bبا

ستممکن رختداخلعالمت،ایندارایتجهیزاتمجاورتدرا
دهد:

شررادیوییفرکانس شدهمنت
IEC 61000-4-3

3V/m

گیگاهرتز2.5تامگاهرتز80
3V/m

گیگاهرتز2.5تامگاهرتز80

هباالترینبرایشدهتعیینتفکیکفاصلهمگاهرتز،800ومگاهرتز80در:1توجه من لفرکانسدا شود.میاعما

ستورالعملاین:2توجه فادههاموقعیتهمهدرتواننمیراهاد ست مواجنمود.ا سیا سوجذبتأثیرتحتالکترومغناطی زانعکا زها شیاءها،سا فرادوا ست.ا ا

a.منهقدرت ستگاهدا ستگاهپایهعیببدونعملکردوثابتمخابراتیهاید سلولی/بیرادیوبراید FMوAMرادیوییپخشمعمولی،رادیوهایزمینی،همراهتلفنرادیوهایوتلفنسیم)،(

یقابلتلویزیونیپخشو شبین سیمحیطارزیابیبرایبود.نخواهدپی ستندهاثردرشدهایجادالکترومغناطی مواجفر سیوتحقیقبایدمکانایندرثابت،رادیوییا گرشود.انجامبرر قدرتا
شدهمیدان گیری زه MADSENآندرکهمکانیدراندا Alpha OAEفاده ست ریسطحازشده،ا زگا MADSENکند،تجاوزباالعملیرادیوییسا Alpha OAEعادیعملکردتأییدبرایباید

شاهده گرشود.م شاهدهعادیغیرموردا ستممکنشود،م تا ما قدا زیهماهنگقبیلازدیگریا لیامجددسا قا MADSENشود.الزمانت Alpha OAE.

b. 3ازکمتربایدمیدانشدتمگاهرتز،80تاکیلوهرتز150ازباالترفرکانسدر V/m.شد با

صل شدهتفکیکفوا صیه تبینتو زا طیتجهی رتبا رکانسا یف لرادیوی لقاب رکوحم MADSENومتح AlphaOAE

MADSEN Alpha OAEفادهبرای ست سیمحیطیکدرا ستشدهگرفتهنظردرالکترومغناطی شدهرادیوییفرکانستداخلکها شود.کنترلآندرپخش شتریمی ربریام MADSENکا Alpha

OAEقلفاصلهحفظبامیتواند تتجهیزاتبینحدا ستنده)رادیوییارتباطا مواجتداخلازجلوگیریبهحمل،قابلوهمراه(فر سیا MADSENکندکمکالکترومغناطی Alpha OAEهمانطور
مهدرکه کثرمطابقشده،توصیهادا ارتباطی.تجهیزاتخروجیتوانحدا

زان رمی كث روجیحدا رویخ رستندهنی ف
ت وا

صله رتفکیکفا ساسب ركانسا رستندهف ف
ر مت

مگاهرتز80تاکیلوهرتز150

d = 1.2

مگاهرتز800تامگاهرتز80

d = 1.2

گیگاهرتز2.5تامگاهرتز800

d = 2.3

0.010.120.120.23

0.10.380.380.73

11.21.22.3

103.83.87.3

100121223

ستندهبرای کثرباهاییفر زیخروجیحدا ستباالدرکهمجا شدهفهر سببرdشدهتوصیهفاصلهاند،ن فادهباتوانمیرا)m(مترح ست زا فادهقابلمعادلها ست ستندهفرکانسدرا تخمینفر
کثرPاینجادرزد، زخروجیحدا ستندهمجا سببرفر ستندهشرایطبامطابق(وات)واتح ست.فر ا

هباالترینبرایشدهتعیینتفکیکفاصلهمگاهرتز،800ومگاهرتز80در:1توجه من لفرکانسدا شود.میاعما

ستورالعملاین:2توجه فادههاموقعیتهمهدرتواننمیراهاد ست مواجنمود.ا سیا سوجذبتأثیرتحتالکترومغناطی زانعکا زها شیاءها،سا فرادوا ست.ا ا
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رنامه ت3ب صا فنی   مشخ
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A
Alpha OAE

Alphaکردنکردن؛روشنروشن
OAEاندازی؛راهAlpha
OAE؛Alpha OAE

14اندازیراه

D
DPOAE
22آزمایش
تستآزمایش؛نتیجهنتایج

DPOAE23

P
Pinna18

آ
آزمایش
20شویدآماده
25هاصفحهدرموجودهایگزینه
حل حلDPOAE؛DPOAEمرا ؛مرا

21آزمایش
آزمایش؛نتایجنمای
25آزمایشآزمایش؛نماینمای

ا
ت اطالعا

تحذف 36اطالعا
ت 40,42ایمنیاطالعا

آ
کردنآماده
آزمایش؛آزمایشبرای
17برایکردنآماده

بیمار؛بیمار
18کردنآماده

ه هبرایدستگا آزمایش؛دستگا
17آزمایشبرایکردنآماده

آ
سازیتجهیزات؛آمادهکردنآماده

17تجهیزات

ب
11باتری

دورریزی؛دورریزی؛باتری
قبت نگهداریوقدیمی؛مرا

40هاباتریریختندور
13باتری،کردنشارژکردن،شارژ
باتری؛بیرونکردنکردن؛شارژشارژ

آوردن
12باتری
11کارکردزمانمدت

11نگهداری
نگهدارینگهداری،

40باتری
13وضعیتنمادهای

11نوع
12وضعیت

9بندیبستهکردنباز
برق
مصرفدرجوییصرفهحالت

انرژی؛برق
خودکار؛خاموششدنخاموش

14خودکارشدن
Alphaبرق OAE11

پ
پروب
Alphaبهاتصال OAEپروب؛اتصال

Alphaبه OAE17
آزمایش؛آزمایشبرایکردنآماده
17برایپروبکردنآماده
10بدنه
گوشهایگوشی؛نوکدادنقرار
کردنپروب؛آمادهرویدادنقرار
رویگوشیدادنقرار

18پروب
10کابل
خطاپیام

ه 46مرتبطدستگا
46آزمایشومصرفبامرتبط
صفحهرویهایوضعیت؛پیامخطا؛پیامپیام

نمایشنمایش؛صفحه
46خطاهایپیام
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ت
ت تحتفروش؛تعمیرازپستعمیر؛خدما

44ضمانت
کردنتمیز
آزمایشحفرهآزمایش،حفره
قبتکردن،تمیز نگهداریومرا
39آزمایشحفرهکردنتمیز
پروبتنظیم

قبت قبتومرا نگهداریونگهداری؛مرا
38پروبتنظیم

ت 29تنظیما
جرای 30پروبآزمایشا

تمنویاز 30تنظیما
29پروبآزمایش
ت تاطالعا 34سیستمسیستم؛اطالعا

توزمان وزمانتاریخ؛تنظیما
31تاریخ
ت 33صداصدا؛تنظیما

تمنوی 29تنظیما
ت تتنظیما زبان؛تنظیما

32زبان
ت، صفحهروشنایی،روشنایی،تنظیما

صفحهروشنایینمایش،
33نمایش

چ
پ چا
Alphaاز OAE
Alpha OAE

پ 6چا
پمواردانواع شده؛چاپگرچا

27برچسب

ح
36هاآزمایشهمهحذف
حذفآزمایش،یکحذف

36آزمایش

د
پحالدر 27چا

ه دستگا
کردنتمیزکردن،تمیز

ه، قبتدستگا نگهداریدومرا
هکردنتمیز 39دستگا

هنمای جلو؛دستگا
عقب؛نماهانمای

جلو؛نماها
9عقب
هادکمه
هایدکمهعملکرد؛نوارهایدکمه

35عملکرد
عمومیهایدکمه
هادکمه

35عمومی
ختندور اندا

ه 42دستگا
آزمایشدیدن

26صفحه
26تستدیدن

س
44سازنده

ص
هاصفحه
15اصلیمنوی

ع
42ایمنیعالئم

ق
19گوشدرپروبدادنقرار

گ
گوشی

دورریزی؛دورریزی
قبت نگهداریوگوشی؛مرا
گوشی؛گوشی

قبت 38نگهداریومرا

م
محیط
18آزمایشآزمایش؛محیطکردنآماده

قبت نگهداریومرا
فزایش باتری؛مدتعمرطولا

سرویس؛باتری
فزایش 40عمرطولا

قبت 37نگهداریوپروب؛مرا
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پروب؛پروبنوک
کردننوک؛تمیزکردنتمیز
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پروبپروب؛بدنهبدنه

قبت نگهداری؛نوکومرا
پروب

قبت 37نگهداریومرا
قبت 37کردننگهداری؛تمیزومرا

ت همشخصا فنی؛دستگا
ت 47فنیمشخصا

همونتاژ 11دستگا
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10نما
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و
فادهتیز،وسایل ست صفحهرویبرا

10نمایش
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