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Sinuscan 301 

 
 

 
Sonomed Sp. z o.o. jest dystrybutorem urządzeń Sinuscan na 
terenie Polski. 

 
Sinuscan jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy  

Mediq Suomi Oy (wcześniej: Oriola Oy). 
 
 

Dane kontaktowe producenta: 
Mediq Suomi Oy,  

Skrz. poczt. (P.O. BOX) 115,  

FI-02201 Espoo,  

FINLANDIA, 

tel. +358 20 112 1744  

fax +358 20 112 1501  

www.mediq.fi/sinuscan 

www.mediq.fi/MEDIQ/In_English/Contact_information 
 
 
 

Instrukcja opracowana na podstawie oryginalnej instrukcji  
autorstwa firmy Mediq (wersja 1.0 z dn. 10.05.2016). 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 
 

Reprodukcja całości lub fragmentów za zgodą Firmy Mediq Suomi Oy lub Sonomed 
Sp. z o.o.  



3 
 

Spis treści 
1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ................................................................................................................................. 4 

1.1. Opis oznaczeń ................................................................................................................................................................................................ 4 
1.2. Ostrzeżenia ..................................................................................................................................................................................................... 4 
1.3. Wskazania ....................................................................................................................................................................................................... 5 
1.4. Przeciwwskazania .......................................................................................................................................................................................... 5 
1.5. Ostrzeżenia ..................................................................................................................................................................................................... 5 

2. Zasady ogólne ........................................................................................................................................................................................................... 5 
2.1. Przeznaczenie przyrządu .............................................................................................................................................................................. 5 
2.2. Zasada działania ............................................................................................................................................................................................. 5 
2.3. Kompletacja .................................................................................................................................................................................................... 5 
2.4. Połączenie elementów zestawu Sinuscan .................................................................................................................................................. 5 
2.5. Cechy aparatu Sinuscan 301 ........................................................................................................................................................................ 6 

2.5.1. Orientacja ekranu ................................................................................................................................................................................ 6 
2.5.2. Badana okolica ..................................................................................................................................................................................... 6 
2.5.3. Pamięć ................................................................................................................................................................................................... 6 
2.5.4. Ustawienia fabryczne .......................................................................................................................................................................... 6 

3. PRZED URUCHOMIENIEM ............................................................................................................................................................................. 7 
3.1. Przygotowanie Sinuscan do pracy .............................................................................................................................................................. 7 
3.2. Opis przycisków ............................................................................................................................................................................................ 7 
3.3. Tryby Pracy Urządzenia ............................................................................................................................................................................... 7 

3.3.1. Wyłączony (OFF) ................................................................................................................................................................................ 7 
3.3.2. Skanowanie, poziom SCAN .............................................................................................................................................................. 7 
3.3.3. Przeglądanie pamięci, poziom MEM ............................................................................................................................................... 7 
3.3.4. Ustawienia/informacje, poziom INFO ........................................................................................................................................... 8 
3.3.5. Tryb połączenia przez USB ............................................................................................................................................................... 8 

3.4. Funkcje Aparatu Sinuscan / Szybki Test .................................................................................................................................................. 8 
3.4.1.  Skanowanie .......................................................................................................................................................................................... 9 
3.4.2. Kopiowanie wyników na komputer ................................................................................................................................................. 9 
3.4.3. Przeglądanie poprzednich wyników badania .................................................................................................................................. 9 
3.4.4. Usuwanie wyników z pamięci ........................................................................................................................................................... 9 

3.5. Ładowanie akumulatora Sinuscan 301 ....................................................................................................................................................... 9 
4. BADANIE ............................................................................................................................................................................................................... 10 

4.1. Badanie Zatok Szczękowych Dorosłego ................................................................................................................................................. 10 
4.2. Badanie Zatok Czołowych Dorosłego .................................................................................................................................................... 10 
4.3. Badanie Zatok Szczękowych Dziecka...................................................................................................................................................... 11 
4.4. Interpretacja krzywej typu A na wyświetlaczu ........................................................................................................................................ 11 

5. WARUNKI KORZYSTANIA, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ........................................................................................... 13 
5.1. Środowisko Pacjenta ................................................................................................................................................................................... 13 
5.2. Warunki Korzystania, Transportu i Przechowywania ........................................................................................................................... 13 

6. CZYSZCZENIE .................................................................................................................................................................................................... 13 
7. KOMPLETACJA ................................................................................................................................................................................................... 13 
8. OBSŁUGA I KONSERWACJA......................................................................................................................................................................... 14 

8.1. Obsługa i Kalibracja .................................................................................................................................................................................... 14 
8.2. Wymiana Pakietu Akumulatorów ............................................................................................................................................................. 14 
8.3. Rozwiązywanie problemów ....................................................................................................................................................................... 14 
8.4. Akcesoria i części zamienne ....................................................................................................................................................................... 14 

9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE .................................................................................................................................................................... 15 
10. PRODUCENT ................................................................................................................................................................................................. 15 
11. WYCOFYWANIE URZĄDZENIA Z UŻYCIA ..................................................................................................................................... 16 
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMC ........................................................................................................................................................ 16 
13. ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................................................................................. 18 

13.1. Certyfikat ....................................................................................................................................................................................................... 18 
13.2. Deklaracja zgodności .................................................................................................................................................................................. 19 

 



4 
 

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1.1. Opis oznaczeń 
 

 
Zwróć uwagę na dokumentację towarzyszącą.  

 
 
Urządzenie klasy B 
 
 
Oznakowanie CE wskazuje, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń 
medycznych 93/42/EEC. 
 
 
Łącze USB 
 
 
 
Przekreślony kosz oznacza, że na obszarze Wspólnoty Europejskiej po z użyciu musi zostać 
umieszczony w pojemniku z segregacją odpadów. Patrz pkt. 9 “Złomowanie urządzenia” 
 

 
 

1.2. Ostrzeżenia 
• Przeczytaj uważnie ten podręcznik i zachowaj do późniejszego użytku. 
• Nie dopuszczaj do upadku urządzenia. Zakończenie głowicy jest delikatne. 
• Nie dopuść do porysowania zakończenia głowicy. Czyszczenie aparatu i głowicy – patrz pkt. 8, “Konserwacja i 

serwis”. 
• Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni urządzenia i zakończenia głowicy. Czyszczenie 

aparatu i głowicy – patrz pkt. 8.0 “Konserwacja i serwis”. 
• Do ładowania akumulatora urządzenia Sinuscan 301 używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta. 
• Nie podłączaj do urządzenia żadnego innego zasilacza poza oryginalnym dostarczonym przez producenta. Użycie 

innego zasilacza może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta. 
• Nie otwieraj ani nie rozbieraj aparatu. Wewnątrz aparatu nie ma innych części wymagających obsługi poza 

wymienionymi w pkt. 8, “Konserwacja i serwis”. Jako części zamiennych używaj jedynie tych dostarczonych przez 
producenta. 

• Silne pole elektryczne lub elektromagnetyczne (np. telefon komórkowy w pobliżu urządzenia) może mieć wpływ 
na jego funkcjonowanie. Trzymaj urządzenie poza tego rodzaju środowiskiem – w odległości przynajmniej 30 cm. 
Zaleca się używanie urządzenia bez ładowarki, silny wpływ sieci może czasami wywołać fałszywe echa na 
wyświetlaczu. W przypadku pojawienia się takich chwilowych zakłóceń, pomiar należy uznać za nieprawidłowy. 
Należy odłączyć ładowarkę i powtórzyć badanie. Patrz pkt. 12, "Informacja nt. kompatybilności 
elektromagnetycznej” oraz w pkt. 4, „Badanie”: „[...] i pomiar da się powtórzyć 3 razy”. 

• Minimalna odległość od sprzętu komunikacji bezprzewodowej wynosi 30 cm. Wyóg ten dotyczy samego 
urządzenia oraz podłączonych do niego akcesoriów i kabli. 

• Nie podłączaj kabla USB w otoczeniu pacjenta. Nie korzystaj z drukarki w otoczeniu pacjenta. Patrz pkt 5.1, 
"Środowisko pacjenta". Urządzenie Sinuscan 301 i dostarczona wraz z nim ładowarka mogą być używane w 
środowisku pacjenta. 

• Nie podłączaj elementów, które nie są wyszczególnione jako części systemu Sinuscan 301. Patrz pkt. 2.3, “Części 
składowe Sinuscana". 

• Nie dotykaj jednocześnie pacjenta i drukarki, kabla drukarki lub jakiegokolwiek innego niemedycznego 
wyposażenia elektrycznego. 

• Używanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż te dostarczone przez producenta może skutkować 
zwiększeniem podatności na zakłócenia lub emisji zakłóceń przez sprzęt i wywołać nieprawidłowe działanie. 
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1.3. Wskazania 
Metoda badania jest odpowiednia dla dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych, w tym dla kobiet w ciąży. 

Badanie można łatwo wielokrotnie powtarzać. 

1.4. Przeciwwskazania 
Wiarygodność metody nie została potwierdzona dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. 

1.5. Ostrzeżenia 
Nie stwierdzono żadnych szkodliwych biologicznych skutków przy stosowaniu mocy sygnału ultradźwiękowego 
generowanej przez urządzenie. Aparat jest bezpieczny zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. 
Nie są konieczne żadne określone środki ochronne. 
Sinuscan 301 został zaprojektowany z myślą o pracy w środowisku obiektu profesjonalnej opieki medycznej. Wyjątkiem jest 
praca w pobliżu wyposażenia chirurgicznego wysokich częstotliwości oraz systemów rezonansu magnetycznego, gdzie 
występują znaczne zakłócenia elektromagnetyczne. 

2. Zasady ogólne 

2.1. Przeznaczenie przyrządu 
Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania nieprawidłowości takich jak np. płyn w zatokach szczękowych i 

czołowych. Sinuscan osiąga to poprzez prezentację echa odbitego od tylnej ściany zatoki wypełnionej płynem; echo takie 
nie jest rejestrowane jeśli zatoka zawiera jedynie powietrze. Tym samym urządzenie będzie funkcjonowało zarówno jako 
pomoc do postawienia diagnozy oraz jako podstawa do dalszych badań. 

2.2. Zasada działania 
Sinuscan pracuje poprzez wysyłanie impulsów energii ultradźwiękowej i odbieranie echa dźwiękowego odbitego od warstw 
akustycznych na tej samej zasadzie jak echosonda ultradźwiękowa. Odbita fala akustyczna jest przekształcana w sygnał 
elektryczny, który jest zobrazowany przez wykres na wyświetlaczu LCD jako krzywa typu A. Krzywa ta pokazuje odległości 
warstw i siłę echa. Dokładność pomiaru wynosi 0,5 cm a głębokość badania 7cm. Użyta częstotliwość ultradźwiękowa 
(3MHz) przenika przez tkanki miękkie i kości człowieka, ale nie przez powietrze. 

 

2.3. Kompletacja 
• Sonda Sinuscan 
• Ładowarka akumulatora 
• Kabel USB do połączenia z komputerem 

Szczegółowa lista zawartości opakowania znajduje się w pkt. 7,“Zawartość Opakowania” 

2.4. Połączenie elementów zestawu Sinuscan 
Sinuscan 301 jest zaprojektowany jako samodzielne urządzenie. Ma wewnętrzny akumulator zapewniający wystarczająco 
długi czas skanowania (do 10 godzin) bez powtórnego ładowania. Gniazdo ładowarki znajduje się na końcu urządzenia. 
Wtyczka pasuje do gniazda tylko w jednym położeniu. 
Sinuscan 301 może zostać podłączony do komputera przy użyciu kabla USB. Kwadratowa wtyczka pasuje do gniazda w 
Sinuscan, a płaska wtyczka do gniazda USB w komputerze. Po podłączeniu, urządzenie zostanie wykryte jako dysk 
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wymienny. Połączenie obsługuje wyłącznie odczyt – można wyświetlać i kopiować dane pomiarowe z pamięci urządzenia. 
Danych znajdujących się w pamięci Sinuscan nie można modyfikować z poziomu komputera. 
Uwaga: Połączenie USB nie zapewnia ładowania aparatu Sinuscan 301. 

2.5. Cechy aparatu Sinuscan 301 

2.5.1. Orientacja ekranu 
Sinuscan 301 może zostać ustawiony do użytku przez osoby prawo- i leworęczne. 

2.5.2. Badana okolica 
Urządzenie może zostać ustawione do badania dwóch lub czterech obszarów albo w tryb uniwersalny. Gdy wybrany jest 
tryb dwóch obszarów Sin+Dex, badane i zapamiętywane w pamięci są tylko zatoki szczękowe (Sinister/Dexter). W trybie 
czterech obszarów Sin+Dex+Fro badane i zapamiętywane są zarówno zatoki szczękowe, jak i czołowe. Uproszczony tryb 
Easy scan oferuje pomiar „wszystko w jednym” wszystkich czterech obszarów, ale zapamiętywany jest tylko ostatni pomiar 
bez podanej nazwy. Zmiany trybu można dokonać w Ustawieniach, patrz: pkt. 3.3.4. 

2.5.3. Pamięć 
Urządzenie Sinuscan 301 ma cztery miejsca w pamięci. Wybór miejsca jest pokazany na wyświetlaczu ponad krzywą pomiaru. 
Wynik nowego skanowania zastępuje wcześniejszy pomiar w tej samej pamięci. Jeśli jest to potrzebne, wszystkie zapisane 
pomiary mogą być usunięte z pamięci (patrz: pkt. 3.3.3, „Przeglądanie pamięci, tryb MEM”). 
Miejsca pamięci: 

• Sinister, lewa zatoka szczękowa (Sinister) 
• Dexter, prawa zatoka szczękowa (Dexter) 
• Frontal, lewa zatoka czołowa (FroLeft) 
• Frontal, prawa zatoka czołowa (FroRight) 

Uwaga! Cztery wymienione miejsca pamięci nie są używane i wyświetlane w trybie Easy, ponieważ wyświetla on tylko ostatni 
pomiar i nie zostaje on zapisany do pamięci. 

2.5.4. Ustawienia fabryczne 
Urządzenie jest wstępnie ustawione w trybie łatwym Easy i dla osoby praworęcznej. 
Użycie aparatu przez osobę leworęczną lub badanie również zatok czołowych – patrz paragraf 3.3.4, “Ustawienia / 
informacje”. 
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3. PRZED URUCHOMIENIEM 

3.1. Przygotowanie Sinuscan do pracy 
Upewnij się, że pojemność akumulatora wystarczy na przeprowadzenie badania. Patrz paragraf 3.5, “Ładowanie 
Akumulatora Sinuscan 301”. 

3.2. Opis przycisków 
Sinuscan 301 ma pięć przycisków obsługujących funkcje urządzenia. 
Do normalnej pracy w trybie łatwym potrzebny jest tylko przycisk SKANUJ. Wszystkie przyciski to: 
• Przycisk „Skanuj” (scan) – rozpoczyna/zatrzymuje skanowanie) 
• Przycisk „Pamięć” (mem) – przeglądanie wyników badań) 
• Przycisk „Kasuj” (erase) – wymazywanie pomiarów) 
• Przycisk „Przełącz” ( ) – do zmiany miejsc w pamięci i poruszania się po menu) 
• Przycisk „Zasilanie” ( ) – do uruchomienia w poprzednim trybie i wyłączenia urządzenia) 

3.3. Tryby Pracy Urządzenia 
Urządzenie ma następujące tryby pracy 

• OFF  – wyłączony  
• SCAN  – skanowanie i wykres na żywo) 
• MEM  – przeglądanie pamięci (wykres „zamrożony”) 
• INFO  – ustawienia / informacje 
• USB  – połączenie z komputerem (kopiowanie pomiarów) 

3.3.1. Wyłączony (OFF) 
Urządzenie przechodzi automatycznie na poziom OFF, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ok. trzy minuty. 
Przycisk „Zasilanie” włączy urządzenie. 
W tym trybie wyświetlacz urządzenia nic nie pokazuje, chyba, że trwa ładowanie. 
Z poziomu OFF użytkownik może: 

• Uruchomić skanowanie przez naciśnięcie przycisku „Skanuj”. 
• Przeglądać wcześniej zapisane krzywe, naciskając przycisk „Pamięć”. 
• Wejść na poziom Ustawienia/informacje przytrzymując wciśnięty przycisk „Przełącz” i naciskając jednocześnie 

przycisk „Pamięć”. 
Uwaga: urządzenie nie wyłącza się całkowicie, jeśli jest połączone z komputerem przy pomocy kabla USB. 

3.3.2. Skanowanie, poziom SCAN 
Urządzenie wysyła impulsy energii ultradźwiękowej i odbiera echa. 
Wykres na wyświetlaczu jest prezentacją odbitych ech w czasie rzeczywistym. 

• Naciskając przycisk „Skanuj” użytkownik może rozpocząć skanowanie. Ponowne naciśnięcie spowoduje 
zamrożenie wykresu. 

3.3.3. Przeglądanie pamięci, poziom MEM 
Aby wejść na poziom MEM należy nacisnąć: 

• przycisk „Skanuj” gdy jesteśmy na poziomie SCAN (aby “zamrozić” wykres) 
albo: 
• przycisk „Pamięć” gdy jesteśmy na poziomie OFF. (aby wejść w funkcję przeglądania pamięci) 

 
Na poziomie MEM użytkownik może: 

• przewijać miejsca pamięci naciskając przycisk „Przełącz” lub „Pamięć” 
• usuwać pomiary trzymając wciśnięty przez trzy sekundy przycisk „Kasuj”. Na wyświetlaczu pokaże się wtedy 

symbol „X”, co oznacza, że wszystkie wyniki pomiarów zostały usunięte. 

Aparat Sinuscan 301 ma cztery miejsca w pamięci do przechowywania wyników badań różnych zatok. Wybrana zatoka jest 
oznakowana na wyświetlaczu. Nowy pomiar jest zapisywany na miejscu poprzednio zapamiętanego wyniku badania w tym 
samym miejscu pamięci. 
Miejsca pamięci to: 

• lewa zatoka szczękowa (Sinister) 
• prawa zatoka szczękowa (Dexter) 
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• lewa zatoka czołowa (FroLeft) 
• prawa zatoka czołowa (FroRight) 

Uwaga: Nazwy miejsc pamięci nie pokazują się w łatwym trybie pomiaru, ponieważ zapisuje on tylko ostatni pomiar. 

3.3.4. Ustawienia/informacje, poziom INFO 
W poziom INFO można wejść w następujący sposób: 

• Wyłącz urządzenie – przejdź do poziomu OFF przytrzymując przycisk zasilania. 
• Wejdź na poziom Ustawienia/informacje przytrzymując wciśnięty przycisk „Przełącz” i naciskając jednocześnie 

przycisk „Pamięć”. 

Na poziomie INFO wyświetlacz pokazuje: 

• Nazwę i typ urządzenia (Sinuscan, Type: 301) 
• Wersję oprogramowania (SW v: <wersja> 

Można też zmienić ustawienia: 

• Tryb badania: naciskając przycisk „Przełącz”, przesuń strzałkę do pozycji „Mode”. Wybierz odpowiedni tryb 
naciskając przycisk „Kasuj”. Dostępne tryby opisane zostały w rozdziale 2.5.2. Są to „Sin+Dex”, „Sin+Dex+Fro” 
oraz „Easy scan” 

• Prawo/leworęczny sposób użycia: naciskając przycisk „Przełącz”, przesuń strzałkę do pozycji „Use”. Naciskając 
przycisk „Kasuj” możesz przełączać aparat pomiędzy trybem prawo- i leworęcznym (odpowiednio „Right” i 
„Left”). 

• Jasność wyświetlacza: naciskając przycisk „Pamięć” możesz zmienić jasność wyświetlacza. Dostępne są 4 poziomy 
jasności. 

Wszystkie ustawienia zostaną automatycznie zapisane podczas wyjścia z poziomu Ustawień poprzez wciśnięcie przycisku 
„Skanuj” albo „Zasilanie” 

3.3.5. Tryb połączenia przez USB 
Aby wejść do tego poziomu, podłącz Sinuscan 301 do komputera przy pomocy dołączonego kabla USB. 

W tym trybie: 

• Nie jest możliwe użytkowanie aparatu 
• Można kopiować zapisane wyniki pomiarów do komputera. Połączenie obsługuje wyłącznie odczyt danych z 

aparatu. 
Uwaga: Połączenie USB nie służy do ładowania urządzenia. 

3.4. Funkcje Aparatu Sinuscan / Szybki Test 
W celu sprawdzenia poprawnego działania urządzenia można wykonać szybki test: w tym celu należy napełnić małą 
plastikową butelkę wodą lub żelem USG. Następnie nałożyć nieco żelu na czubek sondy i przyłożyć ją do ścianki pojemnika. 
Echo od tylnej ściany butelki powinno zostać przedstawione jako wykres w pobliżu tylnej części wyświetlacza, w odległości 
takiej, jak średnica pojemnika. 

 
Jeżeli uda się znaleźć echa, należy sprawdzić czy w butelce jest wystarczająca ilość żelu. Szczegółowa informacja o 
rozwiązywaniu problemów ze Sinuscan 301 znajduje się w pkt. 8.3, "Usuwanie usterek". 
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3.4.1.  Skanowanie 
Aby skanować aparatem Sinuscan należy:  

• Włączyć urządzenie naciskając raz przycisk „Skanuj”. 
• Nałożyć niewielką ilość żelu na koniec sondy 
• Skierować sondę w kierunku obszaru który ma być badany i przycisnąć go delikatnie do 

skóry 
• Obserwować wyświetlacz, powoli przechylając i poruszając sondą. 

Powtórzyć procedurę dla wszystkich obszarów, które zamierzamy zmierzyć. 
Jeżeli chcemy zamrozić wskazania wyświetlacza, należy raz nacisnąć przycisk „Skanuj”. Po 
kolejnym naciśnięciu przycisku “Skanuj” Sinuscan ponawia skanowanie. 

3.4.2. Kopiowanie wyników na komputer 
Pomiary przechowywane w pamięci Sinuscan 301 mogą być skopiowane na komputer w 
następujący sposób: 

• Podłącz Sinuscan 301 do komputera przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB 
• Skopiuj dane z poziomu komputera 

W trakcie połączenia z komputerem Sinuscan wyświetla napis „USB Connected”. Nie jest wtedy możliwe korzystanie z 
innych funkcji aparatu. 
 
Sinuscan 301 jest wykrywany przez komputer jako Dysk Wymienny. Zapisane w jego pamięci pomiary są ukazane w postaci 
plików z rozszerzeniem CSV, które można otworzyć w dowolnym edytorze arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel). Pliki można 
skopiować standardową metodą kopiuj-wklej do komputera w celu późniejszego wykorzystania. 

3.4.3. Przeglądanie poprzednich wyników badania 
Wyniki są automatycznie przechowywane w pamięci, gdy aparat jest na poziomie OFF. Wyniki mogą być przeglądane po 
włączeniu aparatu przyciskiem „Pamięć”: 

• Włącz aparat naciskając przycisk „Pamięć”. 
• Wybierz wynik badania, które chcesz obejrzeć korzystając z przycisku „Przełącz”. 

Zapamiętane wyniki badań mogą zostać skopiowane do komputera tak jak to zostało opisane w pkt. 3.4.2, „Kopiowanie 
wyników na komputer” 

3.4.4. Usuwanie wyników z pamięci 
Wyniki są automatycznie usuwane z pamięci, gdy aparat jest włączany przyciskiem “Skanuj”. 
Jeżeli chcesz usunąć wyniki ręcznie: 

• Naciśnij przycisk „Pamięć”. 
• Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „Kasuj” przez dwie sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „X”, 

sygnalizujący, że wszystkie wyniki zostały usunięte. 

3.5. Ładowanie akumulatora Sinuscan 301 
Akumulator powinien zostać naładowany, gdy tylko ikonka akumulatora na wyświetlaczu wskazuje jedną trzecią pełnej 
pojemności. 

Pełny akumulator:   Rozładowany akumulator:  
 
Aby naładować akumulator aparatu Sinuscan 301, zwróć uwagę, że: 

• Gniazdo ładowania jest umieszczone na końcu urządzenia. Wtyczka pasuje do gniazda tylko w jednym położeniu. 
• Włącz wtyczkę ładowarki do urządzenia Sinuscan a ładowarkę do gniazdka w sieci. 

• Ładowarka posiada lampkę świecącą na zielono podczas pracy. 
• Zielona lampka na Sinuscan 301 miga w trakcie ładowania. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, zielona lampka 
świeci światłem ciągłym. 
• Nominalny czas ładowania pustych akumulatorów wynosi 8 godzin. 
• Nie ma możliwości przeładowania, nawet jeżeli urządzenie jest ładowane dłużej niż 8 godzin. 

W pełni naładowany nowy akumulator pozawala na 10 godzin pracy przy ciągłym skanowaniu. 
Jeżeli urządzenie nie jest używane, akumulator powinien być ładowany co miesiąc. Akumulator powinien wystarczyć na 
minimum 500 cykli ładowania zanim trzeba będzie go wymienić. Do wymiany należy używać tylko pakietów 
akumulatorowych dostępnych u producenta. Patrz paragraf 8.4, “Akcesoria i Części Zamienne”. 
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Jeżeli urządzenie nie włącza się z powodu rozładowanego akumulatora a lampka nie zaczyna migać pomimo podłączonej 
ładowarki, może to oznaczać uszkodzenie akumulatora. Patrz pkt. 8.2, „Wymiana akumulatora”. 

4. BADANIE 
Obszary badania: 

 

4.1. Badanie Zatok Szczękowych Dorosłego 
• Najpierw wyjaśnić procedurę pacjentowi. 
• Wykonaj czynności opisane w punkcie 3.4, "Funkcje urządzenia Sinuscan/Szybki test" 
• Nałóż żel ultrasonograficzny na koniec głowicy. Skieruj głowicę na miejsce, które ma zostać zbadane i lekko 

dociśnij głowicę do skóry. 
• Celuj głowicą w protuberantia occipitalis, czyli przyśrodkowo i lekko w dół w płaszczyźnie strzałkowej, z głową w 

pozycji na wprost. Jeżeli wyświetlacz pokazuje echa na głębokości od 3,5 do 6 cm i możesz powtórzyć ten sam 
wynik trzykrotnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że w jamie jest obecna wydzielina. 

• Pochylaj sondę w górę i w dół w obrębie wybranej płaszczyzny strzałkowej, żeby odnaleźć pozycję głowicy 
prostopadłą do tylnej ściany. Jeżeli nie da się otrzymać echa od tylnej ściany, ustaw głowicę w innej płaszczyźnie 
strzałkowej dzieląc obszar badania na sektory. 

Pamiętaj: Urządzenie jest ustawione tak, aby otrzymać echo od przedniej ściany wypełnionej powietrzem zatoki, na co 
wskazuje wierzchołek krzywej na wyświetlaczu w odległości 1 – 1,5 cm. Impuls dźwiękowy odbijający się tam i z powrotem 
pomiędzy przetwornikiem a powietrzem w zatoce może dać obraz jednego wielokrotnego echa z całkowicie zdrowej, 
wypełnionej powietrzem jamy zatoki. Należy też zwracać uwagę na ułożenie głowy pacjenta, gdyż odchylenie do tyłu może 
spowodować utratę kontaktu między wydzieliną a przednią ścianą zatoki, doprowadzając do braku echa od tylnej ściany 
zatoki i błędne wskazanie, że jest ona zdrowa. 
Granice ruchów głowicy są utworzone przez zewnętrzny róg oka, dolny brzeg nosa, dolną granicę oczodołu i bok nosa. 
 

 

4.2. Badanie Zatok Czołowych Dorosłego 
• Najpierw wyjaśnić procedurę pacjentowi. 
• Nałożyć żel ultrasonograficzny na koniec głowicy. 
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• Należy odchylić głowę do tyłu o około 30 stopni, aby utrzymać jakąkolwiek wydzielinę obecną w zatoce w pozycji 
pozwalającej na jak najlepszy kontakt impulsu ze ścianą tylną. 

• Sondę należy umieścić naprzeciw podstawy zatoki czołowej prawie równolegle do grzbietu nosa i przechylać 
powoli w górę i w dół przesuwając ją płaszczyźnie poziomej. Echo od tylnej ściany wypełnionej płynem jamy 
znajduje się zwykle na głębokości 1 – 3 cm. 

Uwaga: Położenie zatoki czołowej jest trudne do określenia bez zdjęcia rentgenowskiego. 
Jeżeli nie dysponujemy obrazem rentgenowskim pacjenta, należy szukać po obu stronach linii środkowej w odległości do 2 
cm. 
Uwaga: Jeżeli poszukiwanie zostanie rozciągnięte poza ten obszar, można uzyskać fałszywe odbicia, pochodzące np. z 
oczodołu, żuchwy, podstawy czaszki i jamy ustnej. 

 

4.3. Badanie Zatok Szczękowych Dziecka 
Umieścić głowicę na policzku tak, aby jej górny brzeg znajdował się poniżej dolnej granicy oczodołu i aby lekko dotykała 
boku nosa. Badany obszar i kierunki celowania sondą są takie same jak u dorosłego pacjenta, a także te same są źródła 
błędów. Echo od ściany tylnej znajduje się na głębokości 2 – 4 cm, jeżeli w jamie znajduje się wydzielina. 
Uwaga: Badane mogą być zatoki szczękowe u dzieci 3-letnich i starszych. 

 
U dziecka dolna ściana zatok szczękowych jest położona relatywnie wyżej i badanie powinno się zaczynać od przeszukiwania 
dolnej krawędzi oczodołu.  

4.4. Interpretacja krzywej typu A na wyświetlaczu 
Treść informacji diagnostycznej otrzymywanej za pomocą urządzenia Sinuscan 301 to obecność lub brak wydzieliny w jamie 
zatoki. 
Urządzenie nie informuje o tym ile lub jaki rodzaj wydzieliny znajduje się w jamie. 
Wysokość krzywej nie wskazuje na większą lub mniejszą ilość wydzieliny. 
Aby wyniki skanowania były wiarygodne, należy dokonać trzykrotnego skanowania tej samej jamy i otrzymać ten sam wynik 
za każdym razem. 
 
Poniżej znajduje się kilka przykładów obrazów otrzymywanych na wyświetlaczu i ich interpretacje. Nie można podać 
dokładnych przykładów, które były by obowiązujące dla wszystkich pacjentów, ponieważ jamy różnych ludzi, jak i 
okoliczności badania znacznie się różnią. Również jamy u tego samego pacjenta rzadko są symetryczne. 
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Prawidłowa zatoka szczękowa. 
Brak wskazań lub wskazanie między 0 a 1,5 cm 
 
Wskazanie negatywne 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wydzielina w zatoce szczękowej. 
Wskazanie pomiędzy 3,5 a 6 cm. 
 
Wskazanie pozytywne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cysta lub polip w zatoce nosowej.  
Wskazanie między 2 a 3 cm. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wydzielina w zatoce czołowej. 
Wskazanie pomiędzy 1 a 2 cm. 
 
Wskazanie pozytywne 
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Wydzielina w zatoce nosowej dziecka.  
Wskazanie pomiędzy 2 a 4 cm. 
 
Wskazanie pozytywne 

 
 
 
 

5. WARUNKI KORZYSTANIA, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA 

5.1. Środowisko Pacjenta 
Środowisko pacjenta (przykład) jest opisane poniżej: 

 

5.2. Warunki Korzystania, Transportu i Przechowywania 
Urządzenie można używać, transportować i przechowywać w następujących zakresach: 

 Temperatura otoczenia Wilgotność względna Uwagi 

Korzystanie 10 – 35°C 20 – 90% bez kondensacji 

Transport 0 – 40°C 10 – 90% bez kondensacji 

Przechowywanie 0 – 40°C 10 – 90% bez kondensacji 

6. CZYSZCZENIE 
Sinuscan 301 należy czyścić przed badaniem każdego pacjenta. 
Czyścić urządzenie, kable i zasilacz według wskazówek poniżej: 

• Wyłącz zasilacz, jeśli jest włączony. 
• Użyj czystej ściereczki lub waty lekko zwilżonej 50-70% izopropanolem. Uważaj, żeby woda ani inne płyny nie 

dostały się do wnętrza urządzenia lub złączy. Nie używaj mokrej ściereczki, wystarczy lekko wilgotna. 
• Wytrzyj do sucha powierzchnie, jeśli to konieczne. 

 
UWAGA: Nigdy nie używaj etanolu, jakichkolwiek rozpuszczalników organicznych, na bazie silikonu lub ściernych środków 
czyszczących. 

7. KOMPLETACJA 
Główne elementy w dostawy Sinuscana to: 
1) Skaner ultradźwiękowy Sinuscan 301  
2) Ładowarka akumulatorów Sinuscan 301  

(Friwo FW7660M/12 z adapterem) 
3) Opakowanie żelu USG 
4) Instrukcja używania 
5) Instrukcja skrócona 
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6) Informacja na kluczu USB (pendrive) 
7) Kabel USB  
8) Walizka 
 

 

8. OBSŁUGA I KONSERWACJA 

8.1. Obsługa i Kalibracja 
W urządzeniu nie ma części zamiennych i nie wymaga ono żadnej kalibracji. Jeżeli wystąpią jakieś problemy z urządzeniem, 
proszę skontaktować się z jego dostawcą. 

8.2. Wymiana Pakietu Akumulatorów 
Uwaga: Nie używaj żadnych innych pakietów akumulatorowych oprócz przeznaczonych dla aparatu Sinuscan 301 i 
dostarczonych przez producenta. 
Urządzenie jest dostarczane z już zainstalowanym akumulatorem. Gdy trzeba wymienić akumulator, zwróć się do serwisu 
Sonomed Sp. z o.o. 
Tylko wykwalifikowany personel techniczny może przeprowadzać serwis urządzenia. 

8.3. Rozwiązywanie problemów 
Sprawdź właściwe funkcjonowanie urządzenia tak jak to jest opisane w paragrafie 3.4, ”Funkcje Aparatu Sinuscan/Szybki 
test”. 
Jeżeli urządzenie nie włącza się lub pracuje jedynie przez chwilę, należy naładować akumulator. Patrz paragraf 3.5, 
”Ładowanie akumulatora Sinuscan 301” 
 
Jeżeli Szybki Test nie da żadnego echa: 

• Sprawdź, czy na czole głowicy jest wystarczająca ilość żelu 
• Sprawdź, czy jest wystarczająco dużo żelu w butelce 

Można wymusić restart urządzenia poprzez przytrzymanie przycisku „Przełącz” i jednoczesne naciśnięcie „Kasuj”. Uwaga: 
czynność ta resetuje urządzenie i może doprowadzić do utraty danych pomiarowych. 
W przypadku usterki skontaktuj się z firmą Sonomed. 

8.4. Akcesoria i części zamienne 
Następujące akcesoria i części zamienne do urządzenia Sinuscan 301 są dostępne u producenta: 
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• Akumulator 34676 
• Ładowarka akumulatora uniwersalna: Friwo FW7660M/12 z adapterem  
• Głowica (wraz ze wskazówkami jak wymienić głowicę) 
• Żel ultrasonograficzny 
• Kabel USB 

9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Sinuscan 301: 
Głowica    przetwornik piezoelektryczny, Φ 8 mm 
Częstotliwość akustyczna      3.0 MHz 
Maksimum ciśnienia ujemnego     < 1 MPa 
Średnie natężenie wiązki      < 20 mW/cm2 
Natężenie szczytowe w przestrzeni uśrednione w czasie  < 100 mW/cm2 
 
Akumulator:       6 V / 730 mAh NiMH 
Ładowarka akumulatora: Friwo FW7660M/12 

Napięcie wejściowe 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 250 mA 
Napięcie wyjściowe 12V DC, 800 mA 

 
Sposób założenia adaptera ładowarki: 
 

 
 
Czas ładowania 8 godzin od całkowicie rozładowanego akumulatora do pełnego naładowania 

10. PRODUCENT 
Mediq Suomi Oy 
Luomanportti 3, BOX 115 
FIN-02200 Espoo 
FINLAND 
tel. +358 20 112 1500 
fax +358 20 112 1501 
Strona producenta: www.mediq.fi  
Strona produktu: www.mediq.fi/sinuscan 

Dystrybutor: 
Sonomed Sp. z o.o. 
02-118 Warszawa 
Pruszkowska 4d 
tel. 22 6541506 
fax 22 6541507 
www.sonomed.com.pl 



11. WYCOFYWANIE URZĄDZENIA Z UŻYCIA 
Na obszarze Unii Europejskiej po zaprzestaniu korzystania należy się go pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na 
innych obszarach pamiętaj, że następujące części należy traktować specjalnie: 
• Akumulator, typ NiMH 
• Metale ciężkie w elementach elektronicznych płytki drukowanej  
Przestrzegaj lokalnych przepisów przy usuwaniu urządzenia. Można również odesłać cały zestaw do producenta w celu 
usunięcia. 

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMC 
Sinuscan 301 spełnia wymagania normy EMC IEC 60601-1-2 dla elektrycznego sprzętu medycznego. Elektryczny sprzęt 
medyczny wymaga specjalnej uwagi względem zgodności elektromagnetycznej oraz powinien być zainstalowany i 
uruchamiany zgodnie z przedstawioną tu informacją nt. EMC. 
Stałe nadajniki i przenośne oraz mobilne urządzenia łączności radiowej mogą mieć wpływ na Sinuscan 301. Tabela 3 zawiera 
wytyczne jak uniknąć takich zakłóceń. 
Urządzenie nadaje się do użytku we wszystkich placówkach, włącznie z placówkami domowymi, które są bezpośrednio 
podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej budynki używane dla celów mieszkalnych. 
 

Tabela 1: Emisja 
Wskazania i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna 

SINUSCAN 201  jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić, że będzie ono użyte w takim  właśnie środowisku. 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazania 

Emisja częstotliwości radiowych 
(RF) wg 

CISPR 11 

Grupa 1 Urządzenie korzysta z energii RF tylko do swych działań 
wewnętrznych. Dlatego, jego emisja w zakresie RF jest bardzo 
niska i jakiekolwiek zakłócenia interferencyjne w pobliskich 

urządzeniach elektronicznych nie są możliwe. 

Emisja RF wg 

CISPR 11 

Klasa B 

Emisje harmoniczne wg 

IEC 61000-3-2, 

Klasa D 

Nie stosuje sie, aktywna moc 
wejściowa <50 W 

Wahania napięcia/ emisja ... 
[flicker] wg 

IEC 61000-3-3 

Nie stosuje sie 

 

Urządzenie jest dostosowane do użytku we wszystkich placówkach, 
włącznie z placówkami publicznymi, podłączonymi bezpośrednio 

do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne 
i publicznego użytku 

 
Tabela 2: Odporność 

Wskazania i deklaracja producenta – odporność elekrtomagnetyczna 

SINUSCAN 201  jest przeznaczony do użytku w niżej określonym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić, że będzie ono użyte w takim  własnie  środowisku. 

Próba odporności IEC 60601 

Poziom próby 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - 
wskazania 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) wg 

IEC 61000-4-2 

6 kV dotyk 

8 kV powietrze 

6 kV contact 

8 kV air 

Podłogi powinny być z drewna, betonu lub 
płytek ceram. Jeżeli podłoga jest pokryta 

materiałem syntetycznym, względna 
wilgotność  powinna  wynosić najmniej 30 % 

Elektryczne szybkie stany 
przejściowe /burst 

wg IEC 61000-4-4 

2 kV do linii wejścia 

1 kV do linii 
wejścia/wyjścia 

 

< 1 kV do linii 
wejścia/wyjścia 

Mogą wystąpić sporadycznie fałszywe echa 
nawet przy zasilaniu handlowym lub typowym 

dla środowiska szpitalnego 

Udary (SURGE) wg 

IEC 61000-4-5 

1 kV... [differential mode] 

2 kV ...[common mode] 

1 kV differential mode 

2 kV common mode 

Zasilanie powinno być klasy przewidzianej dla 
typowego handlowego lub szpitalnego 

środowiska. 

Zapady napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany napięcia 

w sieci wg 

IEC 61000-4-11 

<5 % Ut (>95% zapadu w 
Ut) przez 0.5 okresu 

40  %  Ut (60% zapadu w 
Ut) dla 5 okresów 

70 % Ut (30 % zapadu w 
Ut) dla 25 okresów 

<5 % Ut (>95% zapadu w 
Ut) dla 5 sek. 

<5 % Ut (>95% zapadu w 
Ut) przez 0.5 okresu 

40  %  Ut (60% zapadu w 
Ut) dla 5 okresów 

70 % Ut (30 % zapadu w 
Ut) dla 25 okresów 

<5 % Ut (>95% zapadu w 
Ut) dla 5 sek. 

Zasilanie powinno być klasy przewidzianej dla 
typowego handlowego lub szpitalnego 

środowiska. 

Pole magnetyczne  o 
częstotliwości sieci (50/60 

Hz) wg 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pole magnetyczne o częstotliwości sieci 
powinno być   na poziomie przewidzianym dla 
typowego położenia w typowym handlowym 

lub szpitalnym srodowisku. 

Uwaga: Ut  oznacza przemienne napięcie zasilające w sieci przed próbą 
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Tabela 3: Odporność w polu elektromagnetycznym 
Wskazania i deklaracja producenta– odporność elektromagnetyczna 

SINUSCAN 201  jest przeznaczony do użytku w niżej określonym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić, że będzie ono użyte w takim  własnie  środowisku. 

Próba odporności IEC 60601 

Poziom próby 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - zalecenia 

Conducted RF 

IEC 61000-4-6 

 

 

 

Radiated RF 

IEC 61000-4-3 

3 Vrms 

150 kHz to 80 MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz to 2,5 GHz 

3 V 

 

 

 

 

3 V/m 

Przenośny sprzęt radiokomunikacyjny nie powinien być 
używany bliżej jakiegokolwiek elementu SINUSCAN'a 

201, z przewodami włącznie, niż zalecany odstęp 
obliczony na podstawie równania stosownie do 

częstotliwości nadajnika. 

Zalecany odstęp:: 

d = 1,2 P      80 MHZ do 800 MHZ 

d = 2,3 P      800 MHz do 2,5 GHz 

gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika  w 
wattach  (W) wg producenta nadajnika a d jest zalecanym 

odstępem w metrach (m). 

Natężenie pola od stałych nadajników, wg pomiarów 
elektromagnetycznych dla danego terenu, powinno być 

mniejsze od deklarowanego dla   zestawu poziomu 
zgodności w każdym przedziale częstotliwości 

Zekłócenia mogą pojawić się w sąsiedztwie urządzeń 
oznaczonych symbolem: 

 

UWAGA 1   Dla 80 MHz i 800 MHz, stosuje się wyższy zakres częstotliwości.. 

UWAGA 2   Ten plan może nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie 
i odbijanie od budynków, obiektów i ludzi. 

 

a) Natężenie pola od stałych nadajników, takich jak  base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, 
AM and FM radio broadcast and TV broadcast dokładnie określone teoretycznie. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne spowodowane 
stałymi nadajnikami radiowymi , należy uwzględnić pomiaty elektromagnetyczne dla okolicy. Jeżeli zmierzone natężenie pola w okolicy, w 

której SINUSCAN 201 ma być używany przekracze powyżej przyjęty poziom zgodności, nrmalne działanie SINUSCANA 201 powinien być 
kontrolowan. Jeżeli występują niewłaściwe wyniki, mogą być niezbędne dodatkowe środki, such as reorientacja i relokacja aparatu 

SINUSCAN 201. 
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13. ZAŁĄCZNIKI 

13.1. Certyfikat 
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13.2. Deklaracja zgodności 
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