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التحذيرات
أنواع العالج الطبي التي تولد تيارات مستحثة

تولد بعض أنواع العالج الطبي تيارات مستحثة والتي قد تسبب تلف األنسجة
أو تلف دائم للغرسة .توجد حتذيرات خاصة بأنواع معينة من العالج أدناه.

اجلراحة الكهربائية

إن أدوات اجلراحات الكهربائية قادرة على حث تيارات التردد الالسلكي التي
ميكنها السريان خالل مجموعة اإللكترود .يحظر استخدام أدوات اجلراحة
الكهربائية أحادية القطب عند رأس أو رقبة مريض الغرسة حيث قد تسبب
التيارات املستحثة تلف أنسجة قوقعة األذن/األنسجة العصبية أو تلف
دائم للغرسة .ويجوز استخدام أدوات اجلراحة الكهربية ثنائية القطب عند
رأس ورقبة املرضى ،ومع ذلك ،يجب عدم اتصال إلكترودات الكي بالغرسة
وينبغي أن تكون على بعد أكثر من  1سم من إلكترودات القوقعة اخلارجية.

اإلنفاذ احلراري

ال تستخدم اإلنفاذ احلراري العالجي أو الطبي (اختراق احلرارة) الذي يستخدم
اإلشعاع الكهرومغناطيسي (ملفات احلث املغناطيسي أو املوجات القصيرة
جدا “امليكروويف”) .ميكن أن تسبب التيارات العالية املستحثة داخل وصلة
اإللكترود تلف نسيج قوقعة األذن/ساق الدماغ أو تلف دائم للغرسة .ميكن
استخدام اإلنفاذ احلراري الطبي الذي يستخدم املوجات فوق الصوتية أسفل
الرأس والرقبة.

التحفيز العصبي

ال تستخدم التحفيز العصبي مباشرة فوق الغرسة .ميكن أن تسبب التيارات
العالية املستحثة داخل وصلة اإللكترود تلف نسيج قوقعة األذن/ساق الدماغ
أو تلف دائم للغرسة.
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التحذيرات

العالج باالنقباضات الكهربية

يحظر استخدام العالج باالنقباضات الكهربية مع مريض الغرسة
حتت أية ظروف .قد يؤدي العالج باالنقباضات الكهربية إلى تلف
األنسجة أو تلف الغرسة.

العالج باإلشعاع املؤين

يحظر استخدام هذا النوع من اإلشعاع فوق الغرسة مباشرة ألنه
قد يسبب تلف الغرسة.

 - 6معلومات هامة
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التصوير بالرنني املغناطيسي )(MRI

إن غرسات ® Cochlear Nucleusمشروطة االستخدام مع التصوير بالرنني
املغناطيسي .مينع التصوير بالرنني املغناطيسي إال حتت ظروف معينة مت
وصفها أدناه .إذا كانت هناك غرسات أخرى مزروعة لدى املريض ،ارجع إلى
تعليمات املُصنع قبل اخلضوع للتصوير بالرنني املغناطيسي .وال يسمح
ملريض لديه غرسة بالتواجد في غرفة بها جهاز تصوير بالرنني املغناطيسي
إال مع مراعاة الشروط اخلاصة التالية.
البد أن ينزع املريض معالج الصوت قبل دخوله احلجرة التي توجد بها ماسحة
التصوير بالرنني املغناطيسي.
سوف تتأثر جودة التصوير بالرنني املغناطيسي بالغرسة .مع نزع املغناطيس،
ميكن أن ميتد ظل الصورة إلى  6سم من الغرسة .مع ترك املغناطيس ،ميكن
أن ميتد ظل الصورة إلى  11سم من الغرسة .يتسبب الظل في فقد
معلومات تشخيصية بالقرب من الغرسة.
تعتمد دواعي سالمة التصوير بالرنني املغناطيسي على موديل الغرسة .وفي
حالة عدم التأكد ،يجب على الطبيب – من أجل التحقق من املوديل – أن
يستخدم األشعة السينية لفحص الكتابة الظليلة لألشعة املوجودة على
الغرسة .توجد ثالثة أحرف من البالتني مطبوعة على كل غرسة .إذا كان
احلرف األوسط ” “Zفإن الغرسة ال حتتوي على مغناطيس قابل للنزع .حتتوي
سلسلة  CI500وغرسات  ABI541على مغناطيس قابل للنزع ،ولكن ال يوجد
كتابة ظليلة لألشعة عليها على خالف غرسات  Cochlearالسابقة.
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أقصى
اجملال
معدل
قوة مجال
املتدرج
امتصاص
التصوير
الفراغي
نوع
خاص
بالرنني
(ثابت
الغرسة
للرأس
املغناطيسي
اجلاذبية/
(وات/
(تسال)
سم)
كجم)

متوسط معدل االمتصاص
اخلاص لكامل اجلسم
(وات/كجم)
مكان
العالمة
فوق
الكتف

مكان
العالمة
الصدر

مكان
العالمة
أسفل
الصدر

CI422
CI24RE
CI24REH

1,5

260

2,0

0,5

1,0

2,0

CI422
CI24RE
CI24REH

3,0

910

2,0

0,5

1,0

2,0

CI512
CI513
CI522

1,5

360

2,0

0,5

1,0

2,0

CI512
CI513
CI522

3,0

700

2,0

0,5

1,0

2,0

1,5

360

0,7

0,7

1,0

1,5

3,0

700

0,5

0,5

0,7

1,0

1,5

360

1,0

1,0

1,5

2,0

3,0

700

0,6

0,7

1,0

1,5

ABI541
CI551

جدول  :1مستويات معدل االمتصاص اخلاص أثناء التصوير بالرنني املغناطيسي
(اختبار غير سريري)

غرسات  Cochlear Nucleus CI422و CI512و CI513وCI522
و Freedom® CI24REوHybrid™ CI24REH
أظهر االختبار غير السريري ،طبقا للمعيار الدولي  ،ASTM F2182أن
الغرسات أعاله ميكن فحصها بأمان في مجاالت مغناطيسية ساكنة تبلغ
 1,5تسال و 3,0تسال عند أقصى معدل امتصاص خاص ) (SARللرأس قدره
 2وات/كجم ملدة  15دقيقة من املسح .في االختبار غير السريري ،أنتجت
الغرسات أعاله ارتفاع في درجة احلرارة مبا يقل عن  2درجة مئوية عند أقصى
معدل امتصاص خاص موضعي  2وات/كجم حتت ظروف اختبار خاصة مت
ذكرها عاليه.
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غرسات Cochlear Nucleus ABI541
أظهر االختبار غير السريري طبقا للمعيار الدولي  ،ASTM F2182أنه
ميكن فحص غرسة  ABI541بأمان في مجاالت مغناطيسية ساكنة تبلغ
 1,5تسال و 3,0تسال عند أقصى معدل امتصاص خاص ) (SARللرأس قدره
 0,7وات/كجم و 0,5وات/كجم على التوالي ملدة  15دقيقة من املسح.
غرسات Cochlear Nucleus CI551
أظهر اختبار غير سريري ،طبقا للمعيار الدولي  ،ASTM F2182أنه ميكن
فحص غرسة  CI551بأمان في مجاالت مغناطيسية ساكنة تبلغ
 1,5تسال و 3,0تسال عند أقصى معدل امتصاص خاص ) (SARللرأس قدره
 1,0وات/كجم و 0,6وات/كجم على التوالي ملدة  15دقيقة من املسح.
توفر آالت التصوير بالرنني املغناطيسي رصدا ملستوى معدل االمتصاص
اخلاص للرأس أو جلميع مستويات اجلسم طبقا لعالمات محددة .يوضح
اجلدول أدناه املستويات املصرح بها مع الغرسات أعاله.
ملحوظة
قد تعلن الشركة املصنعة آلالت التصوير بالرنني املغناطيسي بأنه
مينع طبيا فحص مرضى األجهزة املزروعة عامة .ويعتبر ذلك إدعاء
احتياطيا عاما ،نظرا لعدم قدرة الشركات املصنعة آللة التصوير
بالرنني املغناطيسي على ضمان سالمة جميع أنواع األجهزة القابلة
للزرع .لقد قامت شركة  Cochlearبإجراء اختبار محدد للغرسات
أعاله وحددت حدود ومعايير السالمة الضرورية ملعدل االمتصاص
اخلاص املوضحة .ميكن آلالت التصوير بالرنني املغناطيسي املتوافرة
حاليا رصد مستويات معدل االمتصاص اخلاص .يجب أن تكون
الشركة املصنعة آلالت التصوير بالرنني املغناطيسي قادرة على توفير
معلومات حول كيفية احلفاظ على مستويات معدل االمتصاص
اخلاص مع اآلالت التي قاموا بتصنيعها.
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غرسات  CI512و CI513و CI522و CI551و( ABI541دون حروف ظليلة) و
 CI422و Freedom CI24REو Hybrid CI24REHوNucleus 24
أكثر من  1,5تسال ) ،(Tانزع املغناطيس جراحيا من أجل التصوير بالرنني
حتى وتشمل  3,0تسال املغناطيسي .قد يحدث تلف لألنسجة إذا تُرك
املغناطيس في مكانه عند إجراء التصوير بالرنني
املغناطيسي.
أكثر من  0,2تسال ) ،(Tاترك املغناطيس في مكانه عند إجراء التصوير
حتى وتشمل  1,5تسال بالرنني املغناطيسي .تطبيق التعصيب ضروري.
 0,2تسال أو أقل
اترك املغناطيس في مكانه عند إجراء التصوير
بالرنني املغناطيسي .ال داعي الستخدام عصابة.
 Nucleus 22مع مغناطيس قابل للنزع
(بحروف ظليلة وسطية L :أو )J
حتى وتشمل  1,5تسال انزع املغناطيس جراحيا من أجل التصوير بالرنني
املغناطيسي .قد يحدث تلف لألنسجة إذا تُرك
املغناطيس في مكانه عند إجراء التصوير بالرنني
املغناطيسي.
 Nucleus 22دون مغناطيس قابل للنزع
(بحروف ظليلة وسطية)Z :
كافة مستويات التسال مينع إجراء تصوير بالرنني املغناطيسي ).(MRI
جدول  :2التصوير بالرنني املغناطيسي في أوروبا وكافة الدول األخرى في املنطقة األوروبية

للحصول على مزيد من املعلومات عن نزع املغناطيس ،ارجع إلى دليل اجلراح أو
اتصل بـ .Cochlear

 - 10معلومات هامة

© Cochlear Limited 2013

التحذيرات

إجراء التصوير بالرنني املغناطيسي واملغناطيس في مكانه

ميكن فقط ترك املغناطيس في مكانه مع بعض الغرسات عند قوة مجال
معينة .راجع جدول  2لتقرير إذا كان ميكن ترك املغناطيس في مكانه.
حتذير
من املمكن للمغناطيس التحرك أثناء التصوير بالرنني املغناطيسي
وخروجه من جيب مغناطيس الغرسة؛ على الرغم من أنه غير
مرجح حدوث هذا مع استخدام العصابة املوصي بها .في هذه احلالة
سيتطلب األمر تدخل جراحي إلعادة وضع املغناطيس في موضعه
أو استبداله.
1.قم بإخبار املريض أنه قد يشعر بشد خفيف أثناء الفحص .راجع راحة
املريض أدناه.
2.انزع معدات املريض اخلارجية (املعالج وامللف) قبل دخوله إلى غرفة
التصوير بالرنني املغناطيسي.
ملحوظة
ال ميكن للمريض السماع بدون املعدات اخلارجية.
3.إذا كان الفحص عند  0,2تسال أو أقل ،ال يتطلب
ذلك تطبيق تعصيب ولكن ميكن القيام بذلك.
تابع إلى اخلطوة  .4إذا كان الفحص عند أكثر
من  0,2تسال ،حتى ويشمل  1,5تسال (يجب
نزع املغناطيس عند أكثر من  1,5تسال) ،يتم
وضع عصابة حول الرأس لتقليل احتمالية حترك
املغناطيس .من املمكن للمغناطيس التحرك
أثناء التصوير بالرنني املغناطيسي وخروجه من
جيب مغناطيس الغرسة؛ على الرغم من أنه
غير مرجح حدوث هذا مع استخدام العصابة
املوصي بها.

موقع مغناطيس
الغرسة

ضع العصابة حول الرأس على النحو التالي:
•استخدم عصابة ضغط مطاطة بعرض ال يزيد عن  10سم.
العصابات العامة مناسبة .ال داعي الستخدام عصابة خاصة.
•تأكد من أن خط الوسط للعصابة فوق موقع مغناطيس الغرسة.
© Cochlear Limited 2013
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•استخدم طبقتني كحد أدنى مع شدهما متاما لتطبيق ضغط ثابت
على موقع الغرسة“ .شد كامل” = تكون العصابة مشدودة متاما.
•ميكن استخدام الدعامة (انظر اجلدول أدناه) التي يتم وضعها على
اجللد فوق موقع املغناطيس لزيادة ثبات املغناطيس.
مادة الدعامة
ورقة بحجم  ،A4و 80جرام
لكل متر مربع من ورق
الطباعة أو النسخ
بطاقة بالستيكية (مماثلة
لبطاقة االئتمان أو بطاقة
الهوية) دون الشريط
املغناطيسي أو شريحة SIM
مادة الصقة ميكن إعادة
استخدامها ،على سبيل
املثال ®Bostik Blu-Tack

التعليمات
قم بطيها خمس مرات على طول الطرف
األقصر وضعها بني موقع مغناطيس
الغرسة وبني العصابة.
توضع بني موقع مغناطيس الغرسة
وبني العصابة.
قم بتسوية كرة  Blu-Tackذات قطر
 1,5سم إلى  2سم على شكل إسطوانة
ذات سمك  0,5سم تقريبا ً وضعها بني
موقع مغناطيس الغرسة وبني العصابة.

جدول  :3اخليارات املتاحة لتثبيت مغناطيس الغرسة أثناء التصوير بالرنني املغناطيسي

4.قم بإجراء التصوير بالرنني املغناطيسي .ال داعي لوضع املريض في
وضعية خاصة بسبب الغرسة.

راحة املريض

وضح للمريض أن عصابة الضغط (للتصوير بالرنني املغناطيسي أعلى
من  0,2تسال) ستقلل من احتمالية حركة مغناطيس الغرسة .ومع
ذلك ،فقد يشعر املريض مبقاومة احلركة كضغط على اجللد .سيكون ذلك
اإلحساس مشابها للضغط بشدة على اجللد بإصبع اإلبهام.
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إذا شعر املريض بألم والعصابة في مكانها ،تأكد من أنها غير مشدودة
بإحكام شديد ،وإذا اقتضت احلاجة ،حاول إجراء الفحص باستخدام الرنني
املغناطيسي عند  0,2تسال (ال داعي الستخدام عصابة) .أو بدال من ذلك،
استشر طبيب املريض لتحديد ما إذا كان ينبغي نزع املغناطيس أو تطبيق
مخدر موضعي لتقليل اإلحساس بعدم الراحة.
تنبيه
عند استخدام مخدر موضعي ،احرص على عدم ثقب سيليكون
الغرسة.

مخاطر األجزاء الصغيرة

إن نظام الغرسة اخلارجي يحتوي على أجزاء صغيرة أو ملحقات قد تشكل
خطرا إذا ابتلعت أو قد تسبب اختناقا إذا ابتلعت أو استنشقت.

التسخني الزائد

إذا أصبح املعالج اخلاص بك دافئا أو ساخنا على غير العادة ،قم بنزعه
فورا واستشر األخصائي اخلاص بك .ينبغي على اآلباء ومقدمي الرعاية
ملس املعالج اخلاص بأطفالهم أو مبتلقي الرعاية لفحص احلرارة في حال
أظهر الطفل أو متلقي الرعاية عالمات تدل على االنزعاج.

اآلثار طويلة املدى للتحفيز الكهربي من خالل
الغرسة

ميكن ملعظم املرضى االستفادة من مستويات التحفيز الكهربي التي تعتبر
آمنة ،اعتمادا على البيانات التجريبية للحيوانات .وبالنسبة لبعض املرضى،
تتجاوز املستويات املطلوبة إلنتاج أعلى األصوات هذه املستويات .إن اآلثار
طويلة املدى ملثل هذا التحفيز على البشر غير معروفة.
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معلومات هامة 13 -

التحذيرات

أذى رضح الرأس

إن األطفال الذين يقومون بتطوير مهاراتهم احلركية أكثر عرضة خلطر
اصطدام رؤوسهم بأي شيء صلب (مثل منضدة أو كرسي).
قد تؤدي أي صدمة للرأس في منطقة القوقعة املزروعة إلى تلف الغرسة
مما يؤدي إلى تعطلها.
إن تعرض املكونات اخلارجية (مثل ،معالج الصوت أو املكون السمعي)
للصدمات أثناء ارتدءها قد يؤدي إلى حدوث ضرر باجلهاز أو إصابة.

البطاريات وأجهزة شحن البطاريات

تخلص من البطاريات املستعملة وفقا ً للضوابط احمللية .احتفظ بها
بعيدا ً عن متناول األطفال.
اغسل يديك بعد التعامل مع البطاريات التي تستخدم ملرة واحدة فقط.
ال تقم بشحن البطاريات التي تستخدم ملرة واحدة فقط.
ال تقم بتفكيك البطاريات أو تشويهها أو غمرها في املاء أو التخلص
منها في النار.
ال تخلط البطاريات اجلديدة بالقدمية أو تخلط البطاريات ذات املاركات و
األنواع اخملتلفة.
استبدل البطاريات مع تلك املوصي بها في تعليمات املستخدم املرفقة
مع املعالج اخلاص بك.
استخدم فقط البطاريات القابلة إلعادة الشحن وشاحن البطارية املقدم
أو املوصي به من قبل  .Cochlearإن استخدام أنواع أو ماركات بطاريات أو
أجهزة شحن بطاريات أخرى قد تؤدي إلى خطر وقوع ضرر أو إصابات .ال
تلمس مواضع تالمس شاحن البطارية أو تسمح لألطفال باستخدام شاحن
البطارية بدون إشراف من البالغني.
ال تسمح لألطفال بتغيير البطاريات بدون إشراف من البالغني.
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التحذيرات

ال تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطاريات ،على سبيل املثال ،ال
تسمح بتالمس األجزاء الطرفية للبطاريات و ال حتمل بطاريات في جيوبك.
قم بتخزين البطاريات غير املستخدمة في علبة أصلية ،وفي مكان بارد
وجاف .عند عدم استخدام املعالج ،قم بفصل البطاريات التي تستخدم
ملرة واحدة فقط أو البطاريات القابلة إلعادة الشحن وقم بتخزينها بشكل
منفصل في مكان بارد وجاف.
ال تعرض البطاريات للحرارة ،على سبيل املثال ،ال تترك أبدا البطارية في
الشمس ،أو خلف نافذة أو في السيارة.
ال تستخدم بطاريات تالفة أو مشوهة .إذا حدث تالمس للجلد أو العينني مع
سائل البطارية ،قم بغسلهما باملاء والتمس العناية الطبية على الفور.
ال تضع البطاريات في الفم أبدا ً .في حالة ابتالعها ،اتصل بالطبيب اخلاص
بك أو مبركز معلومات السموم احمللي.
في ظروف معينة ،قد تصبح البطاريات القابلة إلعادة الشحن ساخنة جداً،
وقد تتسبب في إصابات .في حالة ارتفاع درجة احلرارة ،قم بإزالة اجلهاز فورا ً
وإخبار االخصائي اخلاص بك.
مينع استخدام البطاريات القابلة إلعادة الشحن مع املرضى الذين ال ميكنهم
إزالة اجلهاز بأنفسهم ،أو غير القادرين على إخبار مقدم الرعاية أن اجلهاز
أصبح ساخنا ً.

© Cochlear Limited 2013

معلومات هامة 15 -

االحتياطات
إذا الحظت تغير كبير في األداء أو أصبح الصوت غير مريح ،قم بغلق معالج
الصوت واتصل مبركز الزرع اخلاص بك.
ال تستخدم جهاز الغرسة إال مع األجهزة والكماليات املعتمدة املدرجة في
دليل االستخدام.
يحتوي نظام معالج الصوت واألجزاء األخرى من النظام على أجزاء إلكترونية
معقدة .هذه األجزاء قوية التحمل ولكن يجب التعامل معها بعناية .إن فتح
معالج الصوت اخلاص بك من قبل أي شخص غير أفراد اخلدمة املؤهلني من
 Cochlearسيؤدي إلى إلغاء الضمان.
كل معالج صوت تتم برمجته لكل حالة زرع على حدة .ال تستخدم أبدا
معالج خاص بشخص آخر أو تعير املعالج اخلاص بك ملستخدم غيرك .إذا
كان لديك معاجلني (واحدا لكل أذن) ،استخدم دائما املعالج املبرمج ألذنك
اليسرى باليسار ،واملعالج املبرمج ألذنك اليمنى باليمني .قد يؤدي استخدام
املعالج اخلاطيء إلى حدوث أصوات عالية أو مشوهة والتي قد تسبب في
بعض احلاالت إزعاجا شديدا.
ال تقم بتشغيل أو تخزين املعالج اخلاص بك في درجة حرارة غير املوصى بها
في دليل تعليمات املستخدم املرفق مع املعالج اخلاص بك.
قد يحدث تردي في جودة صوت املعالج اخلاص بك بشكل متقطع عندما
تكون في حدود  1,6كم تقريبا من برج بث إذاعي أو تلفزيوني .يكون هذا
األثر مؤقتا ولن يتسبب في تلف املعالج اخلاص بك.

 - 16معلومات هامة
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االحتياطات

أجهزة الكشف عن السرقة واملعادن

قم بإيقاف تشغيل املعالج اخلاص بك عند االقتراب من أجهزة الكشف عن
السرقة واملعادن أو املرور من خاللها .ينبغي ملتلقي القوقعة حمل بطاقة
تعريف مريض غرسة القوقعة الصناعية من  Cochlearمعهم طوال الوقت.
تنتج أجهزة مثل أجهزة الكشف عن املعادن في املطارات وأنظمة الكشف
عن السرقة التجارية مجاالت كهرومغناطيسية قوية .قد تنشط املواد
املستخدمة في غرسة القوقعة الصناعية أنظمة الكشف عن املعادن.
قد يشعر بعض متلقي غرسة القوقعة الصناعية بصوت مشوش عند املرور
خالل أو بالقرب من أحد تلك األجهزة.

الهواتف احملمولة

بعض أنواع الهواتف الرقمية احملمولة ،مثل النظام العاملي لالتصاالت احملمولة
) (GSMاملستخدمة في بعض الدول ،قد تتداخل مع تشغيل اجلهاز اخلارجي.
ونتيجة لذلك قد يشعر متلقي الغرسة بصوت مشوه عند االقتراب من
هاتف رقمي محمول مستخدم في حدود  4-1م.

السفر جوا

تطلب بعض شركات الطيران من الركاب غلق األجهزة الكهربية احملمولة،
مثل احلواسيب احملمولة واأللعاب اإللكترونية ،أثناء اإلقالع والهبوط أو عند
إضاءة عالمة حزام األمان .يعتبر املعالج اخلاص بك جهازا إلكترونيا طبيا
محموال ،لذا ينبغي عليك إعالم موظفي شركة الطيران أنك تستخدم نظام
غرسة .ميكنهم حينها تنبيهك بإجراءات السالمة التي قد تشمل احلاجة
لغلق املعالج اخلاص بك.
يُطلب غلق أجهزة اإلرسال مثل الهواتف احملمولة على منت الطائرة .إذا كان
لديك وحدة حتكم عن بعد (مساعد عن بعد) للمعالج اخلاص بك ،ينبغي
غلقه أيضا ألنه يقوم بإرسال موجات السلكية عالية التردد عند تشغيله.
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االحتياطات

الغوص العميق

أقصى عمق
 40م

نوع الغرسة
غرسات  CI422و CI512و CI513و CI522وCI551
و ABI541و Freedom CI24REوHybrid CI24REH
غرسات  Nucleus 24و Nucleus 22

 25م

جدول  :4أقصى عمق للغوص مع ارتداء الغرسة

ينبغي ملتلقي الغرسة االستشارة الطبية قبل املشاركة في نشاط غوص
للتعرف على ما مينع من ممارسة الغوص ،مثل إصابة األذن الوسطى ،وغير
ذلك .وينبغي جتنب الضغط على موقع الغرسة عند ارتداء قناع.

النوم

ال تقم بالضغط املستمر على امللف عندما يكون مالمسا ً للجلد (على سبيل
املثال :النوم/االستلقاء على امللف أو استخدام قبعة ضيقة) حيث قد يؤدي
ذلك إلى تقرحات الضغط.

التداخل الكهرومغناطيسي مع األجهزة الطبية

يتوافق املساعد البعيد  Cochlear Nucleusمع املعايير الدولية احملددة
للتوافق الكهرومغناطيسي ) (EMCواالنبعاثات .ومع ذلك ،ونظرا ألن املساعد
البعيد يشع طاقة كهرومغناطيسية ،فمن احملتمل أن يتداخل مع األجهزة
الطبية األخرى مثل أجهزة قياس ضربات القلب وأجهزة إزالة رجفان القلب
القابلة للزرع عند استخدامه بالقرب منها .يوصى بإبعاد املساعد البعيد
عن األجهزة املعرضة للتداخل الكهرومغناطيسي مسافة  15,2سم تقريبا
على األقل .ولزيادة التأكيد ،يرجى أيضا االطالع على التوصيات املقدمة من
قبل الشركة املصنعة للجهاز.

 - 18معلومات هامة
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االحتياطات

تفريغ شحنات الكهرباء الساكنة )(ESD

ينبغي إزالة املعالج قبل املشاركة في األنشطة التي تسبب تفريغ شديد في
شحنات الكهرباء الساكنة ) (ESDمثل اللعب على املنزلقات البالستيكية.
ميكن أن يؤدي تفريغ شحنات الكهرباء الساكنة في حاالت نادرة إلى تلف
املكونات الكهربائية لنظام غرسة القوقعة الصناعية أو تلف برنامج املعالج
اخلاص بك.
في حالة تواجد شحنات الكهرباء الساكنة ،على سبيل املثال ،عند ارتداء
أو نزع املالبس من الرأس أو عند اخلروج من السيارة ،البد أن يلمس متلقي
القوقعة املزروعة جسما موصال ،مثل ،مقبض باب معدني قبل مالمسته
ألي جسم أو شخص.
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اخلصوصية وجتميع البيانات
ا لشخصية
أثناء عملية استالم جهاز  ،Cochlearسيتم جمع بيانات شخصية خاصة
باملستخدم/املتلقي أو والده أو ولي أمره أو مقدم الرعاية أو اختصاصي
الصحة السمعية لالستخدام من قبل  Cochlearوغيرها من املشتركني
في عملية االعتناء باجلهاز.
للحصول على مزيد من املعلومات ،الرجاء قراءة سياسة اخلصوصية لـ
 Cochlearعلى املوقع  www.cochlear.comأو طلب نسخة من Cochlear
على العنوان األقرب لك.

 - 20معلومات هامة
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التوافق الكهرومغناطيسي )(EMC
اإلرشادات وتصريح املُصنع

إن تشكيلة معاجلات الصوت واملساعدات البعيدة ووحدات التحكم عن بعد
من  Nucleusمعدة لالستخدام في البيئات الكهرومغناطيسية احملددة في
هذا الدليل.
وقد مت اختبارها وأثبتت توافقها كما هو موضح .عليك اتخاذ احلرص الكاف
الستخدام املعالج اخلاص بك وفقا ملا هو مبني.

االنبعاثات الكهرومغناطيسية
اختبار االنبعاث
انبعاثات الترددات
الالسلكية

االمتثال
اجملموعة 1

CISPR 11

انبعاثات الترددات
الالسلكية

الفئة B

CISPR 11

االنبعاثات املتناسقة
IEC 61000-3-2

تذبذبات الفولتية/

انبعاثات االرتعاش

غير مطبق

اإلرشاد
تُستخدم طاقة الترددات الالسلكية
في الوظائف الداخلية اخملصصة
لها فقط .انبعاثات الترددات
الالسلكية قليلة جدا ومن غير
املرجح أن تسبب أي تداخل مع
املعدات اإللكترونية القريبة.
يعد اجلهاز مناسبا لالستخدام في
كل املنشآت ،مبا في ذلك املنشآت
الداخلية وتلك التي تتصل مباشرة
بشبكة اإلمداد بالطاقة العامة
منخفضة اجلهد التي متد املباني
املستخدمة لألغراض الداخلية.

IEC 61000-3-3

جدول  :5االنبعاثات الكهرومغناطيسية
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التوافق الكهرومغناطيسي )(EMC

املناعة الكهرومغناطيسية
اختبار املناعة
تفريغ شحنات
الكهرباء
الساكنة

IEC 61000-4-2

انفجار/متور عابر
كهربائي سريع

اإلرشاد

مستوى
مستوى اختبار
االمتثال
IEC 60601
راجع قسم تفريغ
اتصال
اتصال
 6±كيلو فولت  6±كيلو فولت شحنات الكهرباء
 8±كيلو فولت  8±كيلو فولت الساكنة
هواء
هواء

IEC 61000-4-4

اشتداد التيار

IEC 61000-4-5

انخفاضات
الفولتية وحاالت
االنقطاع القصيرة
وتغيرات الفولتية
في خطوط دخل
تغذية الطاقة

غير مطبق

IEC 61000-4-11

تردد الطاقة
(60/50

 3أمبير/متر

 3أمبير/متر

هرتز) مجال
مغناطيسي

IEC 61000-4-8

الـ  RFاملتصل
IEC 61000-4-6

غير مطبق

الـ  RFاملشع
IEC 61000-4-3

 3فولت/متر
 80ميجاهرتز حتى
 2,5جيجاهرتز

 3أمبير/متر

يجب أن يكون
تردد طاقة اجملاالت
املغناطيسية
في املستوى
املميز للموقع
النموذجي في
البيئة النموذجية
التجارية أو بيئة
املستشفيات.
راجع
• التحذيرات
واالحتياطات و
• اإلرشادات أدناه

جدول  :6املناعة الكهرومغناطيسية
 - 22معلومات هامة
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التوافق الكهرومغناطيسي )(EMC

اإلرشاد

يجب أال تستخدم معدات اتصال الترددات الالسلكية احملمولة والنقالة
بالقرب من أي جزء من اجلهاز ،مبا في ذلك الكابالت ،أقرب من املسافة الفاصلة
احملسوبة املسموح بها من املعادل املطبق على تردد جهاز اإلرسال.
املسافة الفاصلة املوصى بها ):(d
 80 P 1,2 = dميجاهرتز إلى  800ميجاهرتز
 800 P 2,3 = dميجاهرتز إلى  2,5جيجاهرتز
حيث  Pهي احلد األقصى خلرج الطاقة املقدرة اخلاصة بجهاز اإلرسال بالوات
طبقا ملنتج جهاز اإلرسال و  dهي املسافة الفاصلة املوصى بها باملتر )م(.
يجب أن تكون قوة اجملال من أجهزة إرسال الـ  RFالثابتة ،كما حددها مسح أحد
املواقع الكهرومغناطيسية a،أقل من مستوى االمتثال في كل مدى ترددb.
قد يحدث التداخل في موقع املعدة املوضوع عليها الرمز التالي:

ملحوظة
	 .1عند  80ميجاهرتز و 800ميجاهرتز ،ينطبق مدى التردد األعلى.
	 .2قد ال تنطبق اإلرشادات على كل املواقف .يتأثر البث
الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من املباني،
واألشياء واألشخاص.
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التوافق الكهرومغناطيسي )(EMC

مالحظات توضيحية:
a.ال ميكن نظريا التنبؤ بدقة بقوة اجملال من أجهزة اإلرسال الثابتة ،مثل
محطات القاعدة لهواتف الراديو (اخللوي/الالسلكي) ومحموالت الراديو
األرضية ،راديو الهواة ،البث اإلذاعي للـ FMوالـ AMوبث التليفزيون .يجب
وضع مسح املوقع الكهرومغناطيسي في االعتبار ،عند تقييم البيئة
الكهرومغناطيسية طبقا ألجهزة إرسال الترددات الالسلكية الثابتة.
إذا جتاوزت القوة املغناطيسية املقاسة في املوقع املستخدم فيه املعالج
مستوى االمتثال للترددات الالسلكية باألعلى ،يجب مراقبة املعالج
للتحقق من التشغيل الطبيعي .إذا لوحظ أداء غير عادي ،قد يكون
من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية ،مثل إعادة توجيه أو إعادة تعيني
موقع املعالج.
b.عند جتاوز متوسط التردد  150كيلوهرتز حتى  80ميجاهرتز ،يجب
أن تكون قوة اجملال أقل من  3فولت/متر.

املسافات الفاصلة املوصى بها

من املفترض أن يُستخدم املعالج اخلاص بك في بيئة كهرومغناطيسية
يكون فيها اإلزعاج الناجت عن إشعاع الترددات الالسلكية حتت السيطرة.
ملنع التداخل الكهرومغناطيسي ،حافظ على أن تكون املسافة الفاصلة
أقل ما ميكن بني معدات اتصال الترددات الالسلكية احملمولة والنقالة
(أجهزة اإلرسال) واجلهاز كما هو موصى به في األسفل طبقا للحد
األقصى خلرج طاقة معدات االتصال.
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التوافق الكهرومغناطيسي )(EMC

احلد األقصى
لطاقة اخلرج
املقدرة جلهاز
اإلرسال (وات)

املسافة الفاصلة حسب تردد جهاز اإلرسال (م)

 150كيلوهرتز  80ميجاهرتز
حتى
حتى
 80ميجاهرتز  800ميجاهرتز
P 1,2 = d

0,01
0,1
1
10
100

غير مطبق

P 1,2 = d

0,12
0,38
1,2
3,8
12

 800ميجاهرتز
حتى
 2,5جيجاهرتز
P 2,3 = d

0,23
0,73
2,3
7,3
23

جدول  :7املسافات الفاصلة املوصى بها

بالنسبة ألجهزة اإلرسال التي مت تقيمها عند احلد األقصى خلرج الطاقة غير
املدونة أعاله ،فإن املسافة الفاصلة املوصى بها  dباملتر )م( ميكن تقييمها
باستخدام املعادلة املطبقة على تردد جهاز اإلرسال ،حيث  Pاحلد األقصى
لطاقة اخلرج املقيمة بالوات تبعا ملُصنع جهاز اإلرسال.
ملحوظة
	 .1عند  80ميجاهرتز و 800ميجاهرتز ،تنطبق املسافة الفاصلة
اخلاصة مبدى التردد األعلى.
	 .2قد ال تنطبق اإلرشادات على كل املواقف .يتأثر البث
الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من املباني،
واألشياء واألشخاص.
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تعريف الغرسة
إذا لزم األمر ،ميكن تعريف نوع وموديل الغرسة دون احلاجة إلى تدخل جراحي
باستخدام الطرق التالية:
1.حتتوي بعض غرسات القوقعة الصناعية (Freedom CI24RE
واألقدم منها) على حروف ظليلة لألشعة مطبوعة عليها.
يحدد احلرف األوسط موديل الغرسة وميكن التحقق منه باستخدام
األشعة السينية.
2.بالنسبة لبعض غرسات القوقعة الصناعية (Freedom CI24RE
واألحدث منها) ،ميكن لبرنامج البرمجة توفير معلومات تمُ كّن موظفي
 Cochlearمن تعريف الغرسة.
اتصل بـ  Cochlearللحصول على مزيد من املعلومات.
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.إن أجهزة القوقعة املزروعة محمية بواحد أو أكثر من براءات االختراع الدولية
. تخضع املواصفات للتغيير دون إخطار، وعلى الرغم من ذلك.يعتد بصحة البيانات الواردة بهذا الدليل اعتبارا من تاريخ النشر
ESPrit وCustom Sound وContour Advance وContour وCochlear وClinicnet وBeam وAutoNRT وAdvance Off-Stylet إن
SPrint وSmartSound وOff-Stylet وNucleus وNRT وInvisible Hearing وHybrid وHear now. And always وFreedomو
 هي إما عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لصالح شركةmyCochlear وCodacs باللغة الصينية وNucleusوالشعار البيضاوي و
 هي عالمات جتارية مسجلة لصالح شركةVistafix وBaha Intenso وBaha Divino وBaha Caleido وBaha  إن.Cochlear Limited
.Anchored Solutions AB Cochlear Bone
.Bostik Limited  هي عالمة جتارية مسجلة لشركةBlu-Tack
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