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Despre acest document
Documentul de faţă se aplică implanturilor cohleare, procesoarelor de
sunet, sistemelor de teleasistenţă şi telecomenzilor Cochlear™ Nucleus®.
Documentul se adresează persoanelor beneficiare de implant cohlear şi
îngrijitorilor acestora.

Citiţi cu atenţie acest document
Informaţiile din acest document conţin avertismente şi atenţionări
importante privind siguranţa dispozitivului şi utilizarea dispozitivului în
siguranţă. Aceste avertismente şi atenţionări se referă la:
•
siguranţa persoanelor beneficiare de implant
•
funcţionarea dispozitivului
•
condiţiile de mediu ambiant şi
•
tratamentele medicale.
Înainte de a începe tratamentul medical, discutaţi cu medicul persoanei
beneficiare de implant despre avertismentele referitoare la tratamentul
medical formulate în acest document.
Detaliile suplimentare despre utilizarea şi îngrijirea dispozitivului sunt
incluse în ghidurile de utilizare şi informaţiile despre produs furnizate
împreună cu dispozitivul. Citiţi cu atenţie aceste documente - ele pot
conţine avertismente şi atenţionări suplimentare.
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Despre acest document

Simbolurile utilizate în acest document
Notă
Informaţii şi sfaturi importante.
Atenţie (nu există pericol de rănire)
Trebuie luate măsuri speciale pentru asigurarea siguranţei şi a
eficienţei.
Poate cauza defectarea echipamentului.
Avertisment (există pericol de rănire)
Pericole potenţiale pentru siguranţă şi reacţii adverse grave.
Pot duce la rănirea persoanei
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Pentru persoanele beneficiare de
implant
Dispozitivele Cochlear sunt proiectate pentru a fi sigure şi eficiente.
Cu toate acestea, este esenţial să procedaţi cu atenţie atunci când le
utilizaţi.
Această secţiune conţine avertismente şi precauţii care trebuie avute
în vedere pentru utilizarea dispozitivului dvs. în siguranţă şi în mod
eficient. Este bine să consultaţi totodată şi ghidul de utilizare pentru a
vedea avertismentele şi atenţionările specifice referitoare la utilizarea
componentelor externe.

Avertismente
Această secţiune include avertismente generale pentru asigurarea
siguranţei dvs. personale.

Pericolul reprezentat de piesele cu dimensiuni mici
Piesele şi accesoriile mici pot fi periculoase dacă sunt înghiţite sau pot
provoca sufocarea dacă sunt înghiţite sau aspirate.

Supraîncălzirea
Scoateţi imediat procesorul sau antena externă, dacă acestea se
încălzesc neobişnuit de mult sau se înfierbântă, şi apelaţi la sfatul
medicului dvs.
Nu utilizaţi teleasistenţa sau telecomanda dacă acestea se încălzesc
excesiv. Anunţaţi-vă imediat medicul.
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Pentru persoanele beneficiare de implant

Nivelurile de sunet care creează disconfort
Dacă sunetul devine deranjant, îndepărtaţi imediat echipamentul extern
(procesorul, antena externă, căştile de monitorizare, componenta
acustică) şi adresaţi-vă medicului dvs.
Dacă aveţi două procesoare (câte unul pentru fiecare ureche), purtaţi
întotdeauna procesorul programat pentru urechea stângă pe partea
stângă şi procesorul programat pentru urechea dreaptă pe partea
dreaptă. Folosirea unui procesor greşit poate duce la sunete puternice
sau distorsionate care, în anumite situaţii, pot provoca un disconfort
extrem.

Traumatism cranian
O lovitură la cap în zona implantului cohlear poate deteriora implantul
şi poate duce la defectarea sa.
Impactul cu componentele externe (ex. procesor de sunet, componentă
acustică), în timp ce sunt purtate, poate duce la defectarea dispozitivului
sau la rănire.

Presiunea
Nu aplicaţi presiune continuă pe antena externă atunci când aceasta
se află în contact cu pielea, deoarece acest lucru poate cauza inflamaţii
prin presare, de ex. în timp ce dormiţi/staţi întins presând antena
externă sau dacă utilizaţi accesorii de îmbrăcăminte strâmte pentru
purtat pe cap.
Dacă magnetul antenei externe este prea puternic sau dacă este în
contact cu pielea, pot să apară inflamaţii ca urmare a exercitării presiunii
de către antena externă. În acest caz sau dacă percepeţi vreun disconfort
în această zonă, contactaţi medicul.
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Pentru persoanele beneficiare de implant

Acumulatori şi dispozitivele pentru încărcarea
acumulatorilor
Acumulatorii pot fi periculoşi dacă sunt utilizaţi incorect. Pentru
informaţii privind utilizarea acumulatorilor în siguranţă, consultaţi
ghidurile de utilizare a componentelor externe.

Efectele pe termen lung ale stimulării electrice
efectuate de implant
Cei mai mulţi dintre pacienţi pot obţine beneficii de pe urma nivelurilor
de stimulare electrică considerate sigure, pe baza datelor de la
experimentele pe animale. La oameni, efectele pe termen lung ale
acestei stimulări sunt necunoscute.

Medii nefavorabile
Funcţionarea sistemului de implant cohlear poate fi afectată negativ în
medii cu câmpuri magnetice şi electrice de intensitate crescută, de ex. în
apropierea transmiţătoarelor radio comerciale de mare putere.
Solicitaţi sfatul medicului înainte de a pătrunde într-un mediu care
poate afecta negativ funcţionarea implantului dvs. cohlear, inclusiv în
zone protejate prin note de atenţionare împotriva accesului pacienţilor
cu stimulator cardiac.
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Pentru persoanele beneficiare de implant

Atenţionări
Această secţiune include atenţionări generale pentru asigurarea utilizării
sigure şi eficiente a sistemului dvs. de implant cohlear şi pentru evitarea
deteriorării componentelor sistemului.

Utilizarea generală
•
•
•
•

Folosiţi sistemul de implant cohlear doar împreună cu dispozitivele
şi accesoriile aprobate enumerate în ghidul de utilizare.
Dacă sesizaţi o schimbare semnificativă a performanţelor
sistemului, opriţi procesorul şi adresaţi-vă medicului dvs.
Procesorul şi alte piese ale sistemului conţin componente
electronice complexe. Aceste componente sunt durabile,
dar trebuie să fie tratate cu grijă.
Este interzisă modificarea echipamentului extern. Dacă procesorul
este modificat sau deschis de altcineva decât de personalul
calificat de service al companiei Cochlear, garanţia devine invalidă.

Procesorul de sunet
•
•

Fiecare procesor este programat special pentru fiecare pacient
individual. Nu folosiţi niciodată procesorul altei persoane şi nu
împrumutaţi niciodată procesorul dvs. unei alte persoane.
Calitatea sunetului procesorului poate fi distorsionată cu
intermitenţă atunci când vă aflaţi la aproximativ 1,6 km (~ 1 milă)
de un turn de transmisii radio sau de televiziune. Efectul este
temporar şi nu va deteriora procesorul.
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Pentru persoanele beneficiare de implant

Detectoarele de metale şi sistemele antifurt
Opriţi procesorul în apropierea detectoarelor antifurt şi de metale sau la
trecerea prin acestea.
La trecerea prin sau pe lângă un astfel de dispozitiv, sunetul se poate
auzi distorsionat. Dispozitivele precum detectoarele de metale
din aeroporturi şi sistemele comerciale antifurt produc câmpuri
electromagnetice puternice.
Materialele folosite la implantul cohlear pot activa sistemele de
detecţie a metalelor. Purtaţi întotdeauna la dvs. cardul de identificare a
pacientului cu implant cohlear.

Telefoanele mobile
Anumite tipuri de telefoane mobile digitale, de ex. sistemul Global de
Comunicații Mobile (GSM) folosit în anumite ţări, pot crea interferenţe
la utilizarea echipamentului extern. În apropierea unui telefon mobil
digital aflat în uz - la 1-4 m (~ 3-12 ft) distanţă - sunetul poate fi
perceput distorsionat.

Călătoria cu avionul
Anumite linii aeriene le pot solicita pasagerilor să oprească
echipamentele electrice portabile, precum laptopurile şi jocurile
electronice, în timpul decolării sau aterizării sau atunci când este aprins
semnalul pentru centura de siguranţă. Procesorul este considerat
dispozitiv medical electronic portabil.
Înştiinţaţi personalul liniei aeriene că utilizaţi un sistem de implant
cohlear. Personalul liniei aeriene vă poate aduce la cunoştinţă măsurile
de siguranţă, care pot include nevoia de a vă opri procesorul.
Dispozitivele de transmisie, precum telefoanele mobile/celulare, trebuie
să fie oprite în avioane. Dacă deţineţi o telecomandă (teleasistenţă)
pentru utilizarea procesorului, opriţi-o înainte de decolare. Telecomanda
(teleasistenţa) transmite unde radio de înaltă frecvenţă atunci când este
pornită.
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Pentru persoanele beneficiare de implant

Scufundările
În cazul implanturilor cohleare Cochlear Nucleus, adâncimea maximă de
scufundare cu implant este de 40 m (~ 131 ft).
Înainte de a participa la scufundări, consultaţi medicul pentru a
vă asigura că nu suferiţi de afecţiuni pentru care scufundările sunt
contraindicate - de ex. o infecţie la nivelul urechii medii.
Când purtaţi mască, evitaţi presarea regiunii în care se găseşte
implantul.

Interferenţa electromagnetică cu aparatele medicale
Teleasistenţele Cochlear Nucleus şi procesoarele de sunet
Cochlear Nucleus respectă standardele internaţionale cu privire la
compatibilitatea electromagnetică (EMC) şi standardele de emisii.
Totuşi, întrucât teleasistenţa şi procesorul de sunet emit energie
electromagnetică, este posibil să producă interferenţă cu alte
aparate medicale, precum stimulatoarele cardiace şi defibrilatoarele
implantabile, dacă sunt folosite în apropierea lor.
Este recomandabil ca teleasistenţa şi procesorul de sunet să fie
menţinute la o distanţă de cel puţin 15 cm (~ 6 in.) faţă de aparatele
care pot fi supuse la interferenţa electromagnetică. Pentru siguranţă
suplimentară, consultaţi şi recomandările furnizate de producătorul
dispozitivului.

Descărcarea electrostatică (DES)
Înainte de a vă implica în activităţi care creează descărcări electrostatice
(DES) extreme, precum joaca pe tobogane din plastic, îndepărtaţi
procesorul. În situaţii rare, o descărcare de electricitate statică poate
deteriora componentele electrice ale sistemului de implant cohlear sau
poate defecta programul procesorului.
Dacă există acumulări de electricitate statică (de exemplu, la
dezbrăcarea sau îmbrăcarea accesoriilor de îmbrăcăminte peste cap
sau la coborârea dintr-un autovehicul), înainte ca sistemul de implant
cohlear să intre în contact cu vreun obiect sau cu vreo persoană, este
bine să atingeţi un obiect conductiv, cum ar fi mânerul metalic al
unei uşi.
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Pentru părinţii şi îngrijitorii
persoanelor beneficiare de implant
Această secţiune include avertismente generale adresate părinţilor şi
îngrijitorilor persoanelor beneficiare de implant, în vederea asigurării
siguranţei acestora. Vă rugăm să citiţi totodată şi ghidul de utilizare, care
conţine avertismente specifice privind utilizarea componentelor externe,
precum şi informaţiile prezentate mai sus în documentul de faţă.

Avertismente
Pericolul reprezentat de piesele de dimensiuni mici
Nu lăsaţi piesele şi accesoriile mici la îndemâna copiilor.
Piesele şi accesoriile mici pot fi periculoase dacă sunt înghiţite sau pot
provoca sufocarea dacă sunt înghiţite sau aspirate.

Pericol de strangulare
Părinţii şi îngrijitorii sunt atenţionaţi asupra faptului că utilizarea
nesupravegheată a cablurilor lungi (de ex., antena externă sau cablurile
accesoriilor) poate prezenta pericol de strangulare.

Supraîncălzirea
Părinţii şi îngrijitorii trebuie să atingă procesorul pentru a verifica
temperatura acestuia, dacă persoana beneficiară de implant manifestă
semne de disconfort.
Scoateţi imediat procesorul sau antena externă, dacă acestea se
încălzesc neobişnuit de mult sau se înfierbântă şi apelaţi la sfatul
medicului.
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Pentru părinţii şi îngrijitorii persoanelor beneficiare de implant

Nivelurile de sunet care creează disconfort
Îngrijitorii trebuie să verifice periodic dacă componenta acustică
funcţionează la un nivel confortabil al volumului. Dacă sunetul devine
deranjant, îndepărtaţi imediat echipamentul extern (procesorul, antena
externă, căştile de monitorizare, componenta acustică) şi adresaţi-vă
medicului.
Dacă persoana beneficiară de implant are două procesoare (câte unul
pentru fiecare ureche), verificaţi ca întotdeauna procesorul programat
pentru urechea stângă să fie purtat pe partea stângă şi procesorul
programat pentru urechea dreaptă să fie purtat pe partea dreaptă.
Folosirea unui procesor greşit poate duce la sunete puternice sau
distorsionate care, în anumite situaţii, pot provoca un disconfort extrem.

Traumatism cranian
Copiii mici, care îşi dezvoltă capacităţile motrice, prezintă cel mai mare
risc de a suferi o lovitură în zona capului în urma impactului cu un obiect
dur, de ex. o masă sau un scaun.
O lovitură la cap în zona implantului cohlear poate deteriora implantul
şi poate duce la defectarea sa.
Impactul cu componentele externe (ex. procesor de sunet, componentă
acustică), în timp ce sunt purtate, poate duce la defectarea dispozitivului
sau la rănire.
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Pentru discuţiile purtate cu medicii
persoanelor beneficiare de implant
Purtarea unui implant cohlear implică atenţie suplimentară în situaţia în
care beneficiaţi de anumite tratamente medicale. Înainte de începerea
tratamentului medical trebuie ca aspectele prezentate în această
secţiune să fie discutate cu medicul persoanei beneficiare de implant.
Înainte de începerea oricăruia din tratamentele menţionate în această
secţiune, procesorul de sunet trebuie îndepărtat.

Avertismente
Tratamente medicale care generează curenţi de
inducţie, căldură şi vibraţie
Anumite tratamente medicale generează curenţi de inducţie care pot
provoca deteriorarea ţesutului sau defectarea permanentă a implantului.
Se dezactivează dispozitivul înaintea iniţierii unuia din tratamentele
următoare.
Avertizările pentru tratamente specifice sunt indicate mai jos.
Diatermie

Nu folosiţi diatermia terapeutică sau medicală
(termopenetrare) prin radiaţii electromagnetice
(bobine de inducţie magnetică sau microunde).
Curenţii puternici induşi în conductorul
electrodului pot provoca leziuni tisulare la nivelul
cohleei/trunchiului cerebral sau deteriorarea
ireversibilă a implantului. Diatermia medicală
prin folosirea ultrasunetelor poate fi folosită sub
nivelul capului şi al gâtului.
Terapie
Nu folosiţi terapia electroconvulsivă în nicio
electroconvulsivă circumstanţă la un pacient cu implant cohlear.
Terapia electroconvulsivă poate provoca leziuni
ale ţesutului sau deteriorarea implantului.
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Pentru discuţiile purtate cu medicii persoanelor beneficiare de implant

Electrochirurgie

Instrumentele electrochirurgicale pot induce
curenţi de radiofrecvenţă care pot trece prin
electrod.
Instrumentele de chirurgie monopolară nu
trebuie folosite pe capul sau pe gâtul unui pacient
cu implant cohlear, întrucât aceasta ar putea
provoca deteriorarea ţesutului cohlear/nervos sau
defectarea permanentă a implantului.

Când se utilizează instrumente pentru
electrochirurgie bipolară în regiunea capului şi a
gâtului unui pacient, electrozii de cauterizare nu
trebuie să intre în contact cu implantul şi trebuie
menţinuţi la o distanţă mai mare de 1 cm (½ in.)
faţă de electrozi.
Terapie cu radiaţii Nu folosiţi terapia cu radiaţii ionizante direct
deasupra implantului. Poate cauza deteriorarea
ionizante
implantului.
Neurostimulare Nu folosiţi neurostimularea direct deasupra
implantului. Curenţii înalţi induşi în conductorul
electrodului pot provoca deteriorarea ţesutului
din cohlee/trunchiul cerebral sau defectarea
permanentă a implantului.
Ultrasunete
Nu folosiţi niveluri terapeutice de energie cu
ultrasunete direct deasupra implantului. Este
terapeutice
posibil să concentreze din greşeală câmpul cu
ultrasunete şi să provoace deteriorarea ţesutului
sau defectarea implantului.
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Pentru discuţiile purtate cu medicii persoanelor beneficiare de implant

Informaţii despre siguranţa RMN
MR

MR
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Implanturile din seria Cochlear Nucleus CI24RE (CA),
CI24RE (ST), CI422, CI500 (CI512, CI522 şi CI532) şi
implanturile din seria CI600 (CI612, CI622 şi CI632)
prezintă compatibilitate condiţionată cu rezonanţa
magnetică. Examinările RMN pot fi efectuate în
siguranţă pe o persoană care are aceste dispozitive
implantate, numai în condiţii foarte specifice.
Examinările RMN efectuate în alte condiţii pot duce
la rănire gravă sau la defectarea aparatului.
Informaţii complete despre siguranţa RMN sunt
disponibile:
•
în liniile directoare privind Ghidul RMN în
cazul implanturilor Cochlear Nucleus
•
accesând www.cochlear.com/warnings
•
apelând biroul Cochlear regional – numerele
de contact sunt disponibile pe coperta din
spate a acestui ghid.
Nicio componentă externă a sistemului de
implant Cochlear (de ex., procesoarele de sunet,
teleasistenţa și accesoriile aferente) nu este sigură
pentru rezonanţa magnetică. Pacientul trebuie
să îndepărteze toate componentele externe ale
sistemului de implant Cochlear înainte de a intra
într-o încăpere în care se află un scaner RMN.
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Pentru discuţiile purtate cu medicii persoanelor beneficiare de implant

Ce este un RMN?
Radiologii/tehnicienii RM sunt specialişti medicali cu experienţă
în diagnosticarea bolilor şi rănilor utilizând o gamă de tehnici de
imagistică. Una dintre aceste tehnici de imagistică este imagistica
prin rezonanţă magnetică (RMN).
RMN este un instrument de diagnosticare pentru obţinerea unor imagini
ale organelor şi ţesuturilor utilizând un câmp magnetic foarte puternic
măsurat în tesla (T). Scanările RM pot fi cuprinse într-un interval de
intensitate de la 0,2 T la 7 T, unde 1,5 T este cel mai comun.

Aspecte de siguranţă pentru implanturile cu dispozitive
medicale şi RMN
Date fiind câmpurile magnetice şi de radiofrecvenţă puternice,
implanturile cu dispozitive medicale care conţin componente metalice
sau feromagnetice, precum stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele,
cateterele, pompele şi implanturile cohleare, pot crea probleme
pentru scanările RM. Riscurile includ potenţialul de repoziţionare a
dispozitivului, încălzirea localizată, sunetele sau senzaţiile neobişnuite,
durerea sau rănirea şi distorsionarea imaginii RM.

Implanturile Cochlear Nucleus şi compatibilitatea RMN
Un implant Cochlear Nucleus este un tratament medical pentru
pierderea moderată până la profundă a auzului. În interiorul fiecărui
implant Cochlear Nucleus se află un magnet.
Pentru a asigura compatibilitatea RMN, implanturile Cochlear Nucleus
sunt prevăzute cu un magnet detaşabil. Magnetul este uşor de scos şi
de înlocuit, dacă este necesar. În cazul rar întâlnit în care un pacient
necesită scanări RM în serie, este disponibil(ă) o fişă non-magnetică/o
casetă non-magnetică, pentru prevenirea creşterii ţesutului fibros în
recesul pentru magnetul implantului.
De asemenea, implanturile Cochlear Nucleus sunt aprobate pentru
scanări RM în condiţii specifice la 1,5 T şi la 3 T cu magnetul fixat în
poziţie.
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Compatibilitate electromagnetică
(EMC)
Ghid de utilizare şi Declaraţia
producătorului
Procesoarele de sunet, teleasistenţele şi telecomenzile din gama
Nucleus sunt realizate pentru a fi folosite în mediile electromagnetice
specificate în acest document.
Sistemul de implanturi îndeplineşte cerinţele din EN 60601-1-2:2007
pentru echipamentele din Grupa 1.

Emisiile electromagnetice
Testul emisiilor
Emisii RF

Ghid de utilizare
Dispozitivul este adecvat pentru
utilizare lângă toate instalaţiile,
CISPR 11/EN55011,
inclusiv lângă cele casnice şi
Grupa 1
lângă cele conectate direct la
RTCA DO160G:
RTCA DO160G: reţeaua electrică publică de
2010, Secţiunea 21, 2010, Secţiunea joasă tensiune care alimentează
21, Categoria M
Categoria M
clădirile destinate locuinţelor.
Emisii armonice
IEC 61000-3-2
Emisii ale căderilor/
fluctuaţiilor de
tensiune

Conformitate
Clasa A
(modul de
programare)

Nu este cazul

IEC 61000-3-3
Tabelul 1: Emisiile electromagnetice
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Compatibilitate electromagnetică (EMC)

Imunitatea electromagnetică
Testul de
imunitate
Descărcare
electrostatică
IEC 61000-4-2

Regim tranzitoriu
rapid/şoc electric
IEC 61000-4-4
Supratensiune
tranzitorie
IEC 61000-4-5
Căderi de
tensiune, scurte
întreruperi şi
variaţii de tensiune
pe liniile de
alimentare la reţea
IEC 61000-4-11
Câmpul
magnetic indus
de frecvenţa
curentului
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
RF condusă
IEC 61000-4-6
RF radiată
IEC 61000-4-3

Nivelul de
testare
IEC 60601
±8 kV
contact

Nivelul de Ghid de utilizare
conformitate
±8 kV
contact

A se vedea
Descărcarea
±2 kV, ±4 kV, ±2 kV, ±4 kV, electrostatică (DES),
la pagina 12
±8 kV şi
±8 kV şi
±15 kV aer
±15 kV aer

Nu este cazul

30 A/m

1200 A/m

Câmpurile magnetice
la frecvenţa reţelei
sunt situate la niveluri
caracteristice mediilor
din amplasamentele
tipice comerciale sau
sanitare
Nu este cazul Nu este cazul Consultaţi secţiunile
Avertismente şi
10 V/m
20 V/m
Atenţionări, precum
80 MHz
80 MHz
şi secţiunea Ghid de
până la
până la
utilizare de mai jos
2,7 GHz
2,7 GHz
Tabelul 2: Imunitatea electromagnetică
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Ghid de utilizare
Echipamentul de comunicaţii portabil şi mobil RF nu trebuie utilizat la
distanţe mai mici faţă de orice componente sau dispozitive, inclusiv de
cabluri, decât distanţele de separare recomandate, calculate din ecuaţia
aplicabilă pentru frecvenţa emiţătorului.
Distanţa de separare recomandată (d):
d=6 P
E
unde P este puterea de ieşire a emiţătorului, în Waţi (W), conform
producătorului emiţătorului, E este nivelul testului de imunitate şi d
este distanţa de separare, în metri (m). Intensitatea câmpului produs
de emiţătoarele RF fixe, determinată prin măsurători electromagnetice
sistematicea, trebuie să fie mai mică decât nivelul echivalent în fiecare
domeniu de frecvenţăb.
Interferenţele pot să apară în vecinătatea echipamentului marcat cu
simbolul următor:

Notă
1. La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică domeniul mai înalt de
frecvenţe.
2. Este posibil ca aceste norme să nu fie aplicabile în toate
situaţiile. Propagarea undelor electromagnetice este influenţată
de absorbţia şi de reflexia în/pe structuri, obiecte şi persoane.
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Note explicative:
a. Intensitatea câmpului produs de emiţătoarele fixe, cum ar fi staţiile
de bază pentru radiotelefoane (celulare/fără fir) şi staţiile radio
mobile de teren, instalaţiile de radioamator, posturile de emisie
radio AM şi FM, posturile de emisie TV, nu poate fi prevăzută
teoretic cu acurateţe. Pentru a realiza o evaluare asupra mediului
electromagnetic produs de emiţătoarele fixe RF trebuie să se
apeleze la măsurători electromagnetice sistematice. În cazul în
care intensitatea măsurată a câmpului în locul în care este utilizat
procesorul depăşeşte nivelul echivalent RF menţionat mai sus,
procesorul trebuie să fie ţinut sub observaţie, pentru a se verifica
funcţionarea sa normală. Dacă se observă anomalii în funcţionare,
pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau
relocarea procesorului.
b. Pe domeniul de frecvenţe situat între 150 kHz şi 80 MHz,
intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3 V/m.

Distanţele de separare recomandate
Procesorul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care
perturbaţiile RF radiante sunt controlate.
Pentru a preveni interferenţa electromagnetică, păstraţi o distanţă
minimă între echipamentul de comunicaţii RF portabil şi mobil
(emiţătoare) şi dispozitiv, aşa cum este recomandat mai jos, în
conformitate cu puterea de ieşire maximă a echipamentului de
comunicaţii.
Bandă de frecvenţă
MHz
380-390
430-470
704-787
800-960
1700-1990
2400-2570
5100-5800

Valoarea maximă a
puterii de ieşire
1,8
2
0,2
2
2
2
0,2

Distanţă de separare
(m)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Tabelul 3: Distanţele de separare recomandate
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Pentru emiţătoarele din categoria celor cu puterea de ieşire maximă
care nu sunt menţionate mai jos, distanţa (d) de separare recomandată
în metri (m) poate fi estimată folosind ecuaţia aplicabilă pentru
frecvenţa emiţătorului, unde P este valoarea maximă a puterii de ieşire a
emiţătorului, în watt (W), conform datelor producătorului emiţătorului.
Notă
1. La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru
domeniul mai înalt de frecvenţe.
2. Este posibil ca aceste norme să nu fie aplicabile în toate
situaţiile. Propagarea undelor electromagnetice este influenţată
de absorbţia şi de reflexia în/pe structuri, obiecte şi persoane.
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Politica cu privire la
confidenţialitate şi colectarea
informaţiilor cu caracter personal
În timpul procesului de primire a unui dispozitiv Cochlear, compania
Cochlear şi alte părţi implicate în asigurarea îngrijirii medicale vor
colecta informaţii personale despre utilizator/persoana beneficiară de
implant sau despre părintele, tutorele, îngrijitorul şi medicul specialist
ORL al acesteia.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să citiţi Politica de
confidenţialitate a companiei Cochlear, pe site-ul www.cochlear.com,
sau să solicitaţi o copie a acesteia adresându-vă companiei Cochlear la
adresa cea mai apropiată de dvs.
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