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1 Prezentarea aparatului 
 

Aparatul AudiTest permite depistarea surdității prin conducere aeriană. Sunetul este 

prezentat pacientului prin difuzoare amplasate într-o cască fixată pe capul pacientului. 

Specialistul poate astfel alege frecvența, nivelul de audiție, latura de transmitere a 

sunetului și tipul de sunet.  

Aparatul este mobil și autonom, funcționează cu două baterii tubulare de 1,5V – AA/LR6. 

Acesta este un aparat de audiometrie tonală de tip 4, prin conducere aeriană. 

 

 

2 Compunerea setului 
 

Aparatul este livrat într-o trusă care cuprinde: 

 Audiometrul în carcasă 

 O cască (cu un cablu de 3 m) 

 2 baterii 1,5V 

 

Instrucțiunile de utilizare și întreținere sunt furnizate odată cu echipamentul. 

 

 

3 Verificarea stării și conținutului setului 
 

La recepționarea materialului, trebuie să verificați starea și compunerea trusei, precum și 

funcționarea aparatului AudiTest. 

Dacă se constată o problemă, setul trebuie returnat vânzătorului în ambalajul original, pe 

care vă recomandăm să îl păstrați pentru a facilita reambalarea și prin urmare protejarea 

setului. 

 

  

AudiTest 
Manual de utilizare 
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4 Funcții 
 

4.1 Partea anterioară  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Monitor LCD 

2: Tasta de reducere a frecvenței 

3: Tasta de mărire a frecvenței și de demarare a aparatului 

4: Tasta de reducere a nivelului de audiție 

5: Tasta de mărire a nivelului de audiție 

6: Tasta de direcționare a sunetului spre urechea stângă 

7: Tasta de direcționare a sunetului spre urechea dreaptă 
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4.2 Extremitatea superioară  
 

 

  

 

   

 

8: Conector pentru branșarea căștii 
 

 

4.3 Partea posterioară  
 

 

 
 

 

 

9: Capacul compartimentului pentru baterii 

10: Etichetă de identificare 
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4.4 Funcționare 

 

 Branșați casca în „8“. Asigurați-vă că priza este temeinic fixată. 

 Apăsați pe „3“. Afișajul „1“ indică „1000 Hz“ și „20 dB“ care sunt valorile 

implicite setate pe aparat. 

 Selectați frecvența cu ajutorul tastelor „2“ sau „3“. 

 Selectați nivelul de audiție cu ajutorul tastelor „4“ sau „5“. (la 100dB afișajul indică 

„! +100 dB“ pentru a semnala un sunet ridicat care riscă să deranjeze pacientul). 

 Lansați trimiterea sunetului la pacient cu ajutorul tastelor „6“ sau „7“. La apăsarea 

tastei, pe afișaj aparare un simbol care indică emiterea sunetului și latura spre care 

este direcționat. 

 Pentru a trece de la emiterea unui ton continuu la emiterea unui ton pulsat și invers, 

mențineți apăsate simultan cele trei taste „2“, „3“ și „4“. În mod sunet pulsat, pe 

afișaj apare un simbol aferent. 

 Aparatul se oprește automat după 1,5 minute de inactivitate. 

 Dacă bateriile sunt descărcate, apare un simbol în partea de sus dreapta pe afișaj. În 

acest caz, bateriile trebuie înlocuite. 

 În acest scop, deschideți capacul din spate al carcasei aparatului. Aveți grijă să 

respectați polaritățile indicate la baza compartimentului. Trebuie utilizate baterii de 

tip alcalin de calitate, tensiune 1,5V format AA / LR6. 
 

 

5 Mod de operare 
 

Operatorul trebuie să fie un profesionist în domeniul medical având cunoștințele necesare 

pentru exploatarea și interpretarea testelor. 

În caz contrar, este recomandat să contactați furnizorul audiometrului sau o instituție care 

organizează cursuri de instruire, pentru a vă ameliora competențele în audiometrie. 

 

5.1 Condiții ambientale  

Pentru obținerea unor rezultate bune, pacientul trebuie instalat într-o sală în care zgomotul 

ambiant este foarte slab (sub < à 20dB). 

Casca trebuie reglată în funcție de morfologia pacientului, astfel încât să se fixeze perfect 

pe cap. Trebuie respectate referințele pentru latura stângă (L) și dreaptă (R) a căștii. 

Dacă este cazul, pacienții trebuie să își scoată ochelarii. 

 

5.2 Metoda de determinare a pragurilor  

Doar specialistul trebuie să aibă acces la tastele de comandă ale audiometrului. 

Pacientul trebuie informat de modul în care trebuie să răspundă, ridicând mâna care 

corespunde urechii care primește sunetul. 

Pentru determinarea optimă a pragurilor, pacientul trebuie familiarizat cu sunetul emis de 

audiometru. 
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Metodologie:  

 Lansați emiterea unui sunet de 40dB (începând la 1000Hz) 

 Reduceți până ce pacientului nu îl mai aude și notați valoarea respectivă. 

 Dacă 40dB nu este suficient pentru început, măriți în trepte de 10dB până ce 

pacientul va auzi. 

 Diminuați din nou nivelul pentru a identifica pragul de familiarizare și notați 

valoarea respectivă. 

 

Determinarea pragului de audiție: 

 Emiteți un sunet care să fie cu 10dB sub cel identificat în etapa de familiarizare. 

Dacă pacientul nu aude, măriți prin trepte de 5dB până ce va auzi.  

 Repetați această etapă de mai multe ori (2-3 ori) până ce veți putea astfel deduce 

pragul de audiție al pacientului. 

 

6 Scări acustice 
 

În 1937, normele acustice internaționale au fixat scara de măsurare a presiunii acustice 

folosind o măsură logaritmică exprimată în dB (decibeli). Referința 0 dB a fost fixată prin 

raportul 20 µPascal la 1000 Hz, ceea ce corespunde unui nivel ușor inferior pragului de 

percepție atribuit urechii umane. Această scară folosită în acustică și sonometrie este 

denumită „unitate SPL“ (de la Sound Pression Level), fiind utilizată în mod curent în 

audiometrie pe continentul nord-american.  

 

Urechea umană, fiind un organ de captare deosebit de sensibil, se comportă însă într-un 

mod specific: 

Aceasta percepe mai ușor sunetele situate între valorile 1000 - 3000 Hz decât cele de 125 

Hz sau de 8000 Hz. 

 

Un studiu statistic efectuat pe o un eșantion de persoane cu „sensibilitate auditivă 

normală“ a definit nivelurile de percepție, astfel cum sunt prezentate în tabelul următor: 
Hz 125 250 500 750 1K 1.5K 2K 3K 4K 6K 8K 

Nivel 

de percepție minim 

dB 

45 27 13,5 10 7,5 7,5 9 11,5 12 16 15,5 

 

Pentru a integra acest factor, s-a creat o scară bazată pe aceeași unitate, dar cu niveluri de 

referință diferite pentru fiecare frecvență. Scara respectivă este cunoscută sub denumirea 

„unitate HL“ (de la Hear Level), fiind uneori denumită curbă compensată. Această unitate 

este utilizată de majoritatea dispozitivelor de audiometrie în Europa occidentală. Utilizarea 

ei este mai simplă, deoarece în acest caz pragul de sensibilitate este adus la 0 dB, 

indiferent de frecvență. 
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7 Caracteristici tehnice 
 

7.1 Frecvențe/niveluri sonore posibile 

 
Hz 125 250 500 750 1K 1.5K 2K 3K 4K 6K 8K 

Min 

(HLdB) 
-10 

Max 

(HLdB) 
70 90 100 90 

 

Nivelurile sunt exprimate pe scara sonoră HLdB (hear level). Este vorba de o curbă, 

denumită curbă compensată, în care valoarea „0 dB“ a fiecărei frecvențe corespunde 

pragului minim de audiție al unei persoane normale din punct de vedere otologic (definiția 

conform standardului EN-60645-1). Nivelurile sunt reglabile prin trepte de 5dB. 

 

7.2 Prezentarea sunetului  

Sunet sinusoidal pur setat în mod digital – ton continuu sau pulsat. 

Selectarea căii (stânga/dreapta) prin taste silențioase. 
 

7.3 Ieșiri audio 

Prin mufă stereo de 3,5 mm. 
 

7.4 Alimentare  

Cu 2 baterii de 1,5V – AA / LR6. 

Autonomie: aproximativ 10 ore în condiții normale de utilizare, cu baterii 

profesionale de tip alcalin. 

În cazul unei perioade prelungite de inactivitate, scoateți bateriile din aparat. 

Afișarea simbolului „baterie slabă“ sub pragul de 2,38V. 
 

7.5 Etalonare  

Exclusiv pentru conducere aeriană conform standardului ISO 389-1 
 

7.6 Diverse 

Tastatură tactilă. 

Demarare prin tasta de pe partea anterioară. 

Utilizare (emiterea sunetului spre pacient): Minim 3 secunde după punerea în 

funcțiune. 

Oprire automată după 1,5 minute de inactivitate. 
 

7.7 Condiții ambientale 

Temperatură de depozitare: - între 10° și 60° C 

Temperatură de utilizare: - între 15° și 35 ° C 

Higrometrie: între 30% și 90% valori relative 

Presiune atmosferică: între 98kPa și 104 kPa  
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7.8 Marcare CE 

Electronica Technologies este certificată pentru marcajul CE medical de către 

LNE/G-MED (Franța). 
 

 
7.9 Dimensiuni 

Carcasa cu audiometrul: 

L= 122 - l=79 - H=33 mm. 

Greutate: 150g. 

Trusa completă: 

Greutate: 600g. 
 

7.10 Trasabilitatea produsului 

Aparat proiectat și fabricat în Franța de către societatea: 

 „Electronica-Technologies, ZA de la Tour, 03200 ABREST“ 

Primul marcaj CE 0459 obținut în 2014. 

 

7.11 Clasificare 

Audiometru tonal de tip 4. 

Siguranță electrică:   Sursă electrică internă, baterii alcaline, 2 x 1,5V –LR6. 

 

Tip B.    

 

7.12 Compatibilitate electromagnetică 

 
Indicații și declarația producătorului - emisii electromagnetice 

Audiometrul AudiTest este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau 

utilizatorul audiometrului AudiTest trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Test de emisii Conformitate Mediu electromagnetic-indicații 

Emisie RF 

CISPR 11 

Grupa 1 

Audiometrul AudiTest folosește energia RF doar pentru 

funcțiile sale interne. Prin urmare, emisiile RF sunt foarte 

slabe și nu sunt susceptibile a provoca interferențe cu un 

aparat electronic aflat în vecinătate. 

Emisie RF 

CISPR 11 

Clasa B 

Audiometrul AudiTest este adaptat utilizării în orice 

incintă, inclusiv în cele domestice și cele conectate direct 

la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică de 

joasă tensiune, care furnizează electricitate clădirilor cu 

destinație domestică. 

Emisii armonice 

CEI 61000-3-2 

Nu se aplică 

Emisie de fluctuații de 

tensiune/de flicker 

CEI 61000-3-3 

Nu se aplică 
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Indicații și declarația producătorului - imunitate electromagnetică 

Audiometrul AudiTest este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul 

audiometrului AudiTest trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Test de imunitate Nivel test CEI 60601 Nivel de conformitate Mediu electromagnetic-indicații 

Descărcare 

electrostatică (DES) 

CEI 61000-4-2 

 ±6 kV la contact 

±8 kV în aer 

±6 kV la contact 

±8 kV în aer 

Podelele trebuie să fie din lemn, beton sau din 

plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite 

cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie 

să fie de cel puțin 30%. 

Impulsuri electrice 

tranzitorii rapide în 

salve. 

CEI 61000-4-4 

± 2 kV pentru linii de 

alimentare cu energie 

± 1 kV pentru linii de 

intrare / ieșire 

 
Nu se aplică 
 
 
± 1 kV pentru linii de 
intrare / ieșire 

. 

Unda de șoc 

CEI 61000-4-5 

±1 kV mod diferențial 

±2 kV mod comun 

Nu se aplică 

 

 

Căderi de tensiune, 

întreruperi de scurtă 

durată, variații de 

tensiune pe liniile de 

intrare a sursei de 

alimentare 

CEI 61000-4-11 

< 5% UT (> 95% 

cădere în UT) pentru un 

ciclu de 0,5 

40% UT (60% cădere în 

UT) pentru 5 cicluri 

70% UT (30% cădere în 

UT) pentru 25 cicluri 

< 5% UT (> 95% 

cădere în UT) pentru 5 

secunde 

Nu se aplică 

 

. 

Câmpuri magnetice la 

frecvență industrială 

(50/60Hz) 

CEI 61000-4-8 

3A/m 3A/m Valoarea câmpurilor magnetice la frecvență 

industrială trebuie să aibă nivelurile 

caracteristice unui local reprezentativ situat 

într-un mediu de tip comercial sau spitalicesc. 

NOTĂ: UT este tensiunea de curent alternativ de alimentare înainte de aplicarea nivelului de testare. 
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Indicații și declarația producătorului - imunitate electromagnetică 

Audiometrul AudiTest este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul 

audiometrului AudiTest trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Test de 
imunitate 

Nivel test CEI 
60601 

Nivel de 
conformitate 

Mediu electromagnetic-indicații 

   

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu 
trebuie utilizate la o apropiere prea mare de orice component 

al audiometrului AudiTest, inclusiv de cabluri; trebuie 
respectată distanța de separare recomandată, calculată pe 

baza ecuației aplicabile frecvenței emițătorului. 

   Distanța de separare recomandată 

Energie RF 
condusă 

CEI 61000-4-6 

3 Vrms 

150kHz - 80 
MHz 

3 Vrms 

150kHz - 80 
MHz 

𝑑 = 0,35√𝑃 

 

Energie RF 
condusă 

CEI 61000-4-3 

 

3 V/m 

80 MHz - 2.5 
GHz 

 

3 V/m 

80 MHz - 2.5 
GHz 

𝑑 = 0,35√𝑃   80 Mhz - 800 MHz 

   𝑑 = 0,7√𝑃   800 Mhz - 2,5 GHz 
   unde P este puterea maximă de ieșire a emițătorului în wați 

(W) conform indicațiilor producătorului emițătorului, iar d este 
distanța de separare recomandată, exprimată în metri (m). 
Intensitatea câmpului electromagnetic de la emițătorii FR ficși, 
determinată de investigarea sitului

a
 din punct de vedere 

electromagnetic, trebuie să fie mai scăzută decât nivelul de 
conformitate, în orice interval de frecvență

b
. 

Interferențele pot apărea în vecinătatea echipamentelor 
marcate cu acest simbol: 

 
NOTĂ 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică gama de frecvențe cea mai înaltă. 
NOTĂ 2: Este posibil ca aceste recomandări să nu fie aplicabile în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de 
absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a oamenilor 
a Intensitatea câmpului electromagnetic produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru telefoane cu emitere de 

frecvență radio (celulare/ fără fir) și stațiile radio mobile terestre, radio amator, transmisie radio AM și FM și de difuzare 

TV nu poate fi prevăzută teoretic cu acuratețe. Pentru a evalua mediul electromagnetic produs de emițătoarele FR fixe, 

trebuie efectuată investigația electromagnetică al sitului. În cazul în care intensitatea măsurată a câmpului în locul în care 

este utilizat audiometrul AudiTest depășește nivelul de conformitate FR aplicabil astfel cum este indicat mai sus, acesta 

trebuie analizat pentru o verificare a funcționării normale. În cazul în care se observă o funcționare anormală, este posibil să fie 

necesare măsuri suplimentare, pentru reorientarea sau relocarea audiometrului AudiTest. 
b Pentru valori din gama 150 kHz până la 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 10V/m 
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8 Întreținere și mentenanță 
 

Aparatul nu trebuie deschis. Nicio intervenție nu poate fi realizată de personalul care nu 

este autorizat în acest sens de producător. Aparatul nu trebuie să suporte nici modificarea, 

nici utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentele instrucțiuni  

 

Se recomandă efectuarea testelor de funcționare corectă ( a se vedea standardul ISO 8253-

1 pentru consultarea tuturor modurilor de testare): 

 Control de rutină și teste subiective în fiecare săptămână 

 Odată la 3 ani: etalonare de bază, verificarea totală a funcționării, verificarea stării 

carcasei și a căștii. 
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9 Precauții de utilizare 
 

AudiTest este setat să funcționeze cu casca din trusa proprie, iar utilizarea altei căști ar 

risca să denatureze testele (Ultimele 4 cifre din numărul de serie aferent căștii și din cel 

aferent carcasei dispozitivului audiometric sunt identice). 

 

Aveți grijă să nu folosiți decât valori de intensitate a stimulării acceptabile pentru pacient. 

 

AudiTest este mobil, putând fi utilizat fără a fi așezat pe o masă. Acesta poate fi manipulat 

cu o singură mână. Totuși, este recomandată utilizarea cu două mâini, pentru a avea un 

acces ușor la comenzi și la afișaje și pentru a se evita orice cădere care riscă să deterioreze 

aparatul sau să dăuneze pacientului.  

  

Trebuie verificat ca aparatul să nu prezinte urme de loviri sau de degradare de orice fel, 

care riscă să producă o funcționare incorectă.  

 

Utilizarea aparatului este contraindicată dacă acesta este prea apropiat de alte aparate 

electronice. Dacă respectarea acestei contraindicații este imposibilă, trebuie să se verifice 

funcționarea corectă a audiometrului în condițiile respective.  

De asemenea, utilizarea unui echipament de comunicații fără fir poate perturba 

funcționarea corectă a audiometrului. Pentru distanțele minime permise, consultați 

capitolul „Caracteristici tehnice“. 

 

Se recomandă ca între fiecare pacient să se verifice starea suprafeței aferente zonei de 

sprijin cască/pacient pentru ca aceasta să nu prezinte asperități care ar putea să-l rănească. 

Se recomandă, de asemenea, curățarea acestei zone pentru evitarea oricărei contaminări. 

(Produse recomandate: Linget’Anios, Biohit Proline Biocontrol sau orice produs 

echivalent). 

 

AudiTest trebuie utilizat exclusiv într-o incintă uscată și aerisită, niciun lichid nu trebuie 

să intre în interiorul componentelor (carcasă, cască). 

 

  La finalul ciclului de viață, AudiTest nu trebuie aruncat la gunoi. Aparatul trebuie  

returnat vânzătorului, care se va ocupa de eliminarea acestuia. 

 

 

Bateriile expirate se vor depune într-un punct de colectare a deșeurilor adecvat. 

 

Acest audiometru este destinat depistării efectuate de un medic, o asistentă meedicală sau 

de un alt profesionist din domeniul medical. Acesta nu poate, în niciun caz, înlocui un 

diagnostic care poate fi efectuat de un medic specialist. 
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10 Incidente de funcționare 
 

Dacă audiometrul nu se aprinde: 

Verificați dacă bateriile sunt corect instalate, în caz afirmativ înlocuiți-le cu baterii 

noi. 

 

Afișarea simbolului „baterie slabă“: 

 Înlocuiți bateriile cu altele noi. 

 

Dacă nu se aude sunetul în cască: 

Verificați conexiunea dintre cască și unitatea audiometrului și dacă nivelul este 

destul de ridicat pentru a se auzi. 

Dacă problema nu se rezolvă după verificare, echipamentul complet trebuie returnat 

la vânzător în trusa originală. 

 

Dacă sunetul în cască este incoerent (prea tare, aleatoriu, etc.): 

Echipamentul complet trebuie returnat la vânzător în trusa originală. 

 

Suprafața de sprijin cască/pacient este deteriorată sau pernuța de sprijin este uzată: 

Echipamentul complet trebuie returnat la vânzător în trusa originală. 

 

Afișaj parțial ilizibil (ecran deteriorat): 

Echipamentul complet trebuie returnat la vânzător în trusa originală. 

 

Probleme de funcționare a tastelor: 

Echipamentul complet trebuie returnat la vânzător în trusa originală. 

 

Carcasă degradată: 

Echipamentul complet trebuie returnat la vânzător în trusa originală. 
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11 Garanție 
 

Vă mulțumim că ați ales aparatul AudiTest. În cazul în care aveți nevoie să utilizați 

garanția, vă rugăm să consultați următoarele termene: 

 

-Electronica Technologies garantează funcționarea corectă a acestui echipament pe durata 

perioadei de garanție. Dacă echipamentul se dovedește defect pe durata perioadei de 

garanție, repararea echipamentului este asigurată gratuit de întreprinderea producătoare a 

audiometrului. Reparațiile gratuite nu pot fi asigurate decât după trimiterea prealabilă la 

furnizor sau vânzător a fișei de garanție anexate, care trebuie completată corect și integral. 

„Fișa de Retur“ trebuie completată și trimisă odată cu audiometrul.  

 

-Această garanție este valabilă timp de 3 ANI de la data achiziționării audiometrului. 

Garanția se aplică în Franța metropolitană și regiunile Dom-Tom. 

-Taxele de expediere și retur ale echipamentului sunt plătite de client.  

 

-Nu sunt garantate: 

 -Controalele de etalonare. 

 -Înlocuirea pieselor în caz de uzură normală. 

 -Defectele apărute ca urmare a modificărilor efectuate de utilizator. 

-Serviciul aferent garanției nu este asigurat dacă deteriorările sau defectele sunt produse: 

 -Ca urmare a oricărei utilizări inadecvate, oricărei utilizări abuzive, oricărei 

manipulări sau oricărei folosiri a audiometrului care nu corespund manualului de utilizare.  

 -Ca urmare a oricărei reparații efectuate de un agent care nu este autorizat în acest 

sens de întreprinderea producătoare a audiometrului. 

 -Ca urmare a utilizării unor piese incompatibile cu audiometrul. 

  

Pentru o utilizare optimă a audiometrului, se recomandă clientului să citească manualul de 

față cu atenție.  
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