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1. Bevezető 
1.1 Az útmutatóról 

Ez az útmutató az MT10 kézi tympanométerre vonatkozik.  
 

Gyártó: Gyártatja: 
 Interacoustics A/S 

Audiometer Alle 1 
5500 Assens 
Dánia 
Tel.:       +45 6371 3555 
Fax: +45 6371 3522 
E-mail:  info@interacoustics.com 
Internet: www.interacoustics.com 

 
 

1.2 A berendezés alkalmazási területe 
Az MT10 kézi szürés tympanométer tympanometriai és opcionális Ipsi reflex tesztelési funkciókkal. Az 
MT10 segítségével kinyomtatva (opcionális nyomtatóval), vagy számítógépre átküldve (opcionális 
szoftvermodul) tárolhatja az adatokat. 
 
Az MT10 tympanométert kizárólag audiológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos vagy képzett 
szakember használhatja. A megfelelő működéshez zajmentes környezetet kell biztosítani a 
tympanometria és reflex vizsgálat alatt.  
 
 

1.3 A termék leírása 
Az MT10 audiológus szakorvosok, háziorvosok, hallókészülék-specialisták és gyermekegészségügyi 
szakemberek számára lett kifejlesztve. A készülék kétfajta mérést végez: 
 
A Tympanometria segítségével rögzített frekvencián, meghatározott nyomástartományban 
vizsgálható a dobhártya és a középfül kompliansza. 
 
Opcionális: 
Reflexvizsgálat segítségével mérhető a stapedius reflex. Az MT10 méri az ipsilaterális reflexeket, a 
beállításoktól függően a reflexvizsgálat automatikusan elvégzésre kerül, ha a tympanogram elkészült. 
 
A rendszer az alábbi mellékelt és külön rendelhető részekből áll: 
 
Mellékelt MT10 alkatrészek: 
4 x 1,5V ‘AA’ elem 
Eldobható fülcsúcs készlet 
Használati útmutató 
Garanciajegy 
 
Rendelhető alkatrészek:  
4 az 1-ben teszt üreg 
Hordtáska 
Hordozható hőfejes nyomtató 
2 tekercs hőpapír 
Diagnostic Suite és OtoAccess™ szoftvercsomagok 
Infravörös USB adapter 
Tartalék szondacsúcs 
További fülcsúcs készlet 
 

http://www.interacoustics.com/
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1.4 Figyelmeztetések és óvintézkedések 
 

 
FIGYELMEZTETÉS: olyan veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amely halált 
vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem hárítja el.  

 
FIGYELEM: a biztonsági figyelmeztető jelzéssel együtt olyan veszélyes 
helyzetet jelöl, amely kisebb vagy közepes sérülést okozhat, ha nem hárítja el. 

 
MEGJEGYZÉS: a személyi sérüléssel nem járó műveletekre hívja fel a 
figyelmet 

 

 
1. A készüléket tilos oxigénben gazdag környezetben vagy gyúlékony anyagok közelében 

használni. 
 
 

  
1. A készüléket tilos olyan helyen használni, ahová folyadék ömlött ki. 

 
2. Az elemet csak szakemberek tölthetik fel. Az elemek felrobbanhatnak, vagy égési sérülést 

okozhatnak, ha szétszereli, összetöri vagy nyílt lángnak, magas hőmérsékletnek teszi ki. Ne 
zárja rövidre. 

3. A fülcsúcsok csak egyszer használatosak.  

 
4. Ne helyezze be, vagy próbáljon bármilyen módon mérést végezni úgy, hogy a szondán a 

megfelelő fülcsúcs nincs a helyén. 

 

 
1. A szondacsúcs behelyezésekor ügyeljen arra, hogy az szorosan, teljes légzárást biztosítva 

helyezkedjen el, de ne okozzon fájdalmat a páciensnek. Csak megfelelő méretű és tiszta 
fülcsúcsot használjon. 

2. Ügyeljen, hogy minden páciensnél a számára elviselhető stimulációs intenzitást alkalmazzon. 

 
3. A transzduktor-ház tisztításához ne használjon vizet vagy a készülékbe dugható 

szerszámokat. 
 

4. Bár a berendezés megfelel a vonatkozó elektromágneses kompatibilitási (EMC) előírásoknak, 
lehetőleg ne tegye ki elektromágneses sugárzásnak, pl. ne használjon a közelében 
mobiltelefont. Ha a készüléket másik műszer vagy berendezés közelében használja, 
győződjön meg róla, hogy nem jelentkezik interferencia. 

 
Az Európai Unió területén tilos és törvénybe ütköző az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékot nem szelektíven, a 
háztartási szeméttel együtt kidobni. Az elektromos és elektronikus hulladék 
veszélyes anyagot tartalmazhat, ezért szelektíven kell összegyűjteni. Az 
ilyen termékeket egy áthúzott szeméttárolóval jelölik. Az elektromos és 
elektronikus hulladék újrahasznosításában és megfelelő újra-
feldolgozásában a felhasználónak is kiemelkedő szerepe van. Ha az ilyen 

termék hulladékkezelése nem az előírt módon történik, azzal a környezetet és az emberek 
egészségét károsíthatják. 
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2. Kicsomagolás és telepítés 
2.1 Kicsomagolás és szemrevételezés 

Ellenőrizze a dobozt és a tartalmát, nem sérültek-e 
Ha kézhez kapta a készüléket, ellenőrizze, hogy nem talál-e a csomagolásán durva kezelésre utaló 
nyomokat vagy sérülést. Ha a doboz sérült, tartsa meg, amíg nem ellenőrizte a szállítmány 
mechanikai és elektronikus alkatrészeinek működését. Ha a készülék hibás, lépjen kapcsolatba a 
helyi forgalmazóval. A termék csomagolását őrizze meg, hogy a futár meg tudja vizsgálni, és Ön 
szükség esetén érvényesíthesse biztosítási igényeit. 
 
Őrizze meg a dobozt későbbi szállítás esetére 
Az MT10 saját csomagolásában érkezik, amelyet kifejezetten az MT10 számára alakítottak ki. Őrizze 
meg ezt a dobozt. Szüksége lesz rá, ha a készüléket vissza kell szállíttatnia szervizelésre. 
Ha szervizelésre van szükség, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. 
 
Hibák jelentése 
Vizsgálja meg csatlakoztatás előtt  
A terméket csatlakoztatás előtt még egyszer át kell vizsgálni sérülések szempontjából. A készülék 
házát és a tartozékokat szemrevételezni kell, karcolások és hiányzó alkatrészek szempontjából. 
 
Azonnal jelentsen minden hibát 
Minden hiányzó alkatrészt vagy meghibásodást azonnal jelezni kell a készülék beszállítója felé, 
mellékelve a számlát, a sorozatszámot és a hiba részletes leírását. A kézikönyv végén talál egy 
„Visszáru jegyzőkönyvet”, amelyben leírhatja a problémát. 
 
Használja a „Visszáru jegyzőkönyvet” 
Ne feledje, hogy ha a szerviz szerelője nem tudja, milyen problémát keressen, előfordulhat, hogy nem 
találja meg. Ezért a Visszáru jegyzőkönyv nagy segítségünkre lesz, mivel ez a legjobb garancia arra, 
hogy az Ön teljes megelégedése mellett javítsuk ki a hibát. 
 
 

2.2 Biztonsági előírások 
Elektromos biztonság:  
Ez az audiométer mindenben megfelel a nemzetközi IEC 60601-1 szabványnak. 
 

  
A készüléket tilos oxigénben gazdag környezetben vagy gyúlékony anyagok közelében használni. 
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2.3 Jelölések 
A készüléken az alábbi jelölések találhatóak: 
 

Szimbólum Magyarázat 

 

B típusú érintkező alkatrészek. 

Pácienssel érintkező, nem vezető alkatrészek, amelyek azonnal 
eltávolíthatóak a páciensről. 

 

Lásd a használati útmutatót 

 

WEEE (EU irányelv) 

Ez a szimbólum jelzi, hogy amennyiben a végfelhasználó leselejtezi ezt a 
terméket, azt szelektív gyűjtőtelepre kell szállítani szétszerelésre és 
újrahasznosításra. 

 

 
0123 

 

A CE-jelölés igazolja, hogy az Interacoustics A/S megfelel a 93/42/EGK 
orvostechnikai eszközökről szóló irányelv II. mellékletében foglalt 
előírásoknak. A TÜV Product Service 0123 azonosító számmal jóváhagyta a 
minőségbiztosítási rendszert. 

 

A szimbólum melletti szám jelzi a gyártás évét. 
 

 

Nem újrafelhasználható 
A szimbólummal jelölt alkatrészek csak egyszer használatosak.  

 
A címke az elemtartó rekeszben, az elem alatt található.  
 

 
2.4 Csatlakoztatás 

Infravörös adapter (az MT10 készüléket tesztelték az Actisys ACTIR2000U USB adapterrel, és az 
Interacoustics ennek az eszköznek a használatát javasolja). 
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3. Üzemeltetési utasítások 
A készülék rendelkezik valós idejű órával. Használat előtt állítsa be a helyi dátumot és időt, hogy a 
tesztadatok és a kalibráció állapota megfelelően azonosíthatóak legyenek.  
 
A páciens biztonságát elsődleges szempontként értékelve, fokozott körültekintéssel kell a készüléket 
működtetni. Az optimális pontosság érdekében fontos, hogy a páciens nyugodtan, stabilan 
helyezkedjen el. 
 
 

3.1 Elemek behelyezése és cseréje 
Az MT10 használható 'AA' / LR6 típusú alkáli elemekkel (pl. Duracell MN1500), vagy újratölthető 
nikkel-fémhidrid (NiMH) akkumulátorokkal. Négy elemre van szükség. Csak megbízható gyártók 
elemeit használja. 
 
Ha az MT10 készüléket ritkán használja, javasoljuk az alkáli elemek használatát. A NiMH 
akkumulátorok gyorsan lemerülnek maguktól, és valószínűleg újra fel kell őket tölteni, ha néhány hétig 
nem használja. Az elemek behelyezéséhez távolítsa el az MT10 alján lévő elemtartó rekesz fedelét. A 
jelöléseknek megfelelően helyezze az elemeket a rekeszbe. 
 
Az akkumulátorokat csak a betegfogadó téren kívül szabad tölteni. A kezelő ne érjen az 
akkumulátorok pólusaihoz, és a beteghez egyszerre. 
 
A CONFIGURATION (beállítás) menüben be kell állítania, milyen típusú elemet használ. 
Alapértelmezettként a beállítás ALKALINE (alkáli). A beállítás módosításához válassza a 
CONFIGURATION (beállítás) lehetőséget a főmenüből, majd az útmutatóban később leírt módon 
görgessen a BATTERY TYPE (elem típusa) menüpontra. 
 
Az elemállapot visszajelző a kijelző jobb felső sarkában található (kivéve a teszteredmények 
megjelenítésekor). Ez egy folyamatosan merülő elemként jelzi az elemek állapotát. Az elemeket ki kell 
cserélni, ha a szimbólum előtt ! látható, vagy ha bekapcsoláskor erről értesítést kap. Az elemek 
eltávolítása nincs hatással a beállításra, az adatbázis tartalmára, a kalibrációs beállításokra vagy az 
utolsó teszt eredményeire. 
 

Vegye ki az elemeket, ha az eszközöket nem használják egy ideje. 
 
 

3.2 Kezelőszervek és visszajelzők 
Az MT10 bekapcsolásához röviden nyomja meg az On/Off (ki/be) gombot (lásd a lenti ábra). 

A készüléknek nincs szüksége időre a bemelegedéshez, azonban a bekapcsolást követő néhány 
másodpercben rövid diagnosztikai rutint futtat le a készülék. Ez idő alatt a szivattyú is folyamatosan 
üzemel. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra röviden az On/Off (ki/be) gombot. 
 
Röviden nyomja meg a On / Off (ki/be) gombot az MT10 ki- vagy bekapcsolásához. 
A fel ( ↑ ) és le ( ↓ ) navigációs gombokkal görgethet végig a menükön vagy a beállított értékeken. 
A jobbra ( → ) navigációs billentyűvel választhat ki egy menüt vagy mehet a következő lépésre. 
A balra ( ← ) navigációs billentyű megnyomásával megszakíthat egy műveletet, vagy visszatérhet az 
előző lépésre. 
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Probe Szonda 
Infrared window Infravörös ablak 
LCD Screen LCD képernyő 
Navigation Keys Navigációs gombok 
On/Off Switch On/Off (Ki/Be) kapcsoló 
 
Nyelvi beállítások 
A nyelvi beállítások (angol, francia vagy német) módosításához használja a CONFIGURATION 
(beállítás) menü opcióit 

 
A balra és jobbra gombok funkciói általában a kijelző alsó sorában láthatóak. Ha a készülék nincs 
használatban, és 90 másodpercen belül egy gombot sem nyomnak meg rajta, az automatikusan 
kikapcsol. Ezt az időt 180 másodpercig növelheti a CONFIGURATION (beállítás) menüben. 
 
LED-ek jelzik a rendszer állapotát: 
 

Zöld LED Sárga LED Állapot 
Ki Ki Az MT10 ki van kapcsolva 
Be Ki Készenlét és használatra készen 
Ki Lassú villogás Kísérlet a fül tömítésére 

Lassú villogás Ki Mérés folyamatban 
Ki  Gyors villogás Szivattyú hiba bekapcsolt állapotban 
Be Villódzás Adat küldése a PC-re 

 
 

3.3 A szonda 
 

 
 
 
 

Infrared window 
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Nut Anya 
Boss Agy 
Probe Tip Szondacsúcs 
Seal Tömítés 
Probe Parts Szonda alkatrészei 
Nose cone Orrkúp 
 
Az MT10 szondacsúcson lévő kis lyukakat szabadon kell hagyni. Ha ezek eltömődnek, figyelmeztető 
üzenet jelenik meg. A csúcsot el kell távolítani és ki kell tisztítani, vagy le kell cserélni. 
 
A csúcs eltávolításához csavarja le az orrkúpot, és húzza le a szondafejről. Egy kis tömítés található a 
szondacsúcs lábán. Ezt ellenőrizni kell, és sérülés esetén cserélni.  
 
A csúcs cseréjekor ügyeljen rá, hogy a tömítés megfelelően legyen behelyezve, a lapos része 
illeszkedjen a szondacsúcs lapos részéhez. Nyomja a szondacsúcsot a szondafejre, és helyezze 
vissza az orrkúpot. Ügyeljen rá, hogy az orrkúpot szorosan a helyére csavarja, de ne szorítsa túl. Ne 
használjon szerszámokat az orrkúp megszorításához. 
 
A csúcs cseréjét követően napi ellenőrzést kell végezni. 
 
 

3.4 Bekapcsolás és a menük felépítése 
Az MT10 bekapcsolásakor az indítóképernyő jelenik meg, miközben a készülék belső ellenőrzéseket 
végez, és inicializálja a szivattyút. 
 
Ha az indítási folyamat befejeződött, megjelenik a főmenü (MAIN MENU): 

 
A menüelemeket és az útmutatásokat nagybetűvel szedtük. 
Az információkat és hibaüzeneteket általában kisbetűvel szedtük. 
 

3.5 MT10 – Menü áttekintő 
 

3.5.1 Főmenü – választási lehetőségek 
 

Menü 
 

Almenü 
MAIN MENU (főmenü) NEW TEST (új teszt) 

VIEW THE LAST TEST (utolsó teszt megtekintése) 

DAILY CHECK (napi ellenőrzés) 

DATA MANAGEMENT (adatkezelés) 

CONFIGURATION (beállítás) 

SYSTEM INFORMATION (rendszerinformáció) 
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3.5.2 Almenü – választási lehetőségek 
 
Almenü Opció Választási lehetőségek/Leírás 
NEW TEST (új teszt) SELECT EAR (fül 

kiválasztása) 
Válassza ki a tesztelni kívánt fül(ek)et, és kezdje el 
a tesztet. Ha kiválasztotta, a reflexméréseket 
követően tympanogram készül. Képernyőfeliratok 
és LED-ek jelzik a folyamatot. A grafikon 
automatikusan megjelenik a végén. 
 

VIEW THE LAST TEST 
(utolsó teszt 
megtekintése) 

SELECT EAR (fül 
kiválasztása) 

Megjeleníti a kiválasztott fülhöz utoljára tárolt 
teszteredményt. Megjeleníti a tympanogramot és a 
reflex válaszokat, ha rendelkezésre állnak. A 
legutolsó tesztet kinyomtathatja, átküldheti egy PC-
re, vagy mentheti a belső adatbázisba. 
 

DAILY CHECK (napi 
ellenőrzés) 

 Megjeleníti a szonda által mért térfogatot ml-ben.  
 
 

DATA MANAGEMENT 
(adatkezelés) 

LIST RECORDS 
(bejegyzések 
listázása) 

Kilistázza a belső adatbázisban tárolt 
teszteredményeket. Megtekintheti, törölheti, 
átküldheti PC-re vagy törölheti az egyedi 
bejegyzéseket. 
 

DELETE RECORDS 
(bejegyzések törlése) 

Törli a tárolt bejegyzéseket. Választási 
lehetőségek: 
”ALL PRINTED RECORDS” (minden nyomtatott 
bejegyzés) – Töröl minden, korábban kinyomtatott 
bejegyzést. 
”ALL SENT RECORDS” (minden elküldött 
bejegyzés) – Töröl minden, korábban PC-re 
továbbított bejegyzést. 
”ALL RECORDS” (minden bejegyzés) – Az összes 
bejegyzés törlése. 
 

PRINT RECORDS 
(bejegyzések 
nyomtatása) 

Kinyomtatja a tárolt bejegyzéseket. Választási 
lehetőségek: 
”UNPRINTED RECORDS” (nem nyomtatott 
bejegyzések) – Kinyomtatja a még ki nem 
nyomtatott bejegyzéseket. 
”ALL RECORDS” (minden bejegyzés) – Az összes 
bejegyzés törlése. 
 

SEND RECORDS TO 
PC (bejegyzések 
küldése PC-re) 

MEGJEGYZÉS:  
Javasoljuk, hogy egy időben ne küldjön át több 
bejegyzést a PC-re (Diagnostic suite), mert a 
rendszer nincs erre felkészülve.   
 
Ha a „Send records to PC” (Bejegyzések küldése 
PC-re) pontot választja, és átküld minden 
bejegyzést („all records”) / minden el nem küldött 
bejegyzést („Unsent records”), az alábbi üzenetet 
fogja látni a Diagnostic Suite ablakában: “Overwrite 
data with new transferred data”? (Adat felülírása az 
újonnan küldött adatokkal?)  
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