
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ωτοσκόπιο Cupris® TYM. 
 
Το TYM Otoscope είναι μία ιατρική συσκευή υψηλής ποιότητας, η οποία όταν συνδέεται σε 
συμβατό τηλέφωνο και με κατάλληλο χωνάκι ωτοσκοπίου, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε 
και να καταγράφετε εικόνες του έξω ακουστικού πόρου και του τυμπάνου. 
 
Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν με ασφάλεια και με άλλους 
χρήστες, όπως με επαγγελματίες υγείας, μέσω της εφαρμογής Cupris. 
 
Κατεβάστε την εφαρμογή Cupris app στη διεύθυνση: www.cupris.com 
 
Το πακέτο TYM περιέχει: 
 

 
 
Το σήμα CE υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
που αναφέρονται στην οδηγία 93/42 / ΕΟΚ για τις ιατρικές συσκευές. 
 
α) Ένα χωνάκι ωτοσκοπίου διαμέτρου 5 x 4,25 mm. Στη διεύθυνση www.cupris.com θα 
βρείτε μία πλήρη λίστα από συμβατά χωνάκια ωτοσκοπίου.  
 
β) Συνδετικό ωτοσκοπίου.  
 
γ) Θήκη κινητού τηλεφώνου.  
 
δ) Εγχειρίδιο οδηγιών. 
 

Συναρμολόγηση προϊόντων  
 
α) Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο μέσα στη θήκη του κινητού τηλεφώνου.  
 

 
 
β) Σύρετε το συνδετικό ωτοσκοπίου επάνω στην θήκη του τηλεφώνου με τις εσοχές της 
κοίλανσής του προς το τηλέφωνο μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση του.  

http://www.cupris.com/


 
 
γ) Κρατώντας τη βάση από το χωνάκι ωτοσκοπίου, βιδώστε απαλά μέχρι να ασφαλίσει στη 
σωστή θέση του, χωρίς να κρατάτε την κορυφή από το χωνάκι ωτοσκοπίου, καθώς αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει βλάβη και να μολύνει το χωνάκι. 

 
 
Ρύθμιση εφαρμογής  
 
α) Κατεβάστε την εφαρμογή Cupris στη διεύθυνση: www.cupris.com  
 
β) Εγγραφείτε ως χρήστης.  
 
γ) Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί σε σιωπηλή λειτουργία και ότι η λειτουργία 
δόνησης είναι απενεργοποιημένη.  
 
δ) Κάντε κλικ στην εφαρμογή στο εικονίδιο του ωτοσκοπίου.  
 
ε) Το ωτοσκόπιό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.  
 

Διεξαγωγή εξετάσεων αυτιών 
 
Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας για μαθήματα και επιπρόσθετο περιεχόμενο. 

 
 
α) Βεβαιωθείτε ότι ο έξω ακουστικός πόρος είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους απόφραξη. 
Αν παρατηρήσετε τυχόν απόφραξη, μην εισάγετε το ωροσκόπιο, καθώς αυτό θα μπορούσε 
να ωθήσει την απόφραξη πιο βαθιά μέσα στον έξω ακουστικό πόρο. 
 

 
 
β) Όταν ελέγχετε το αυτί ενός ενήλικα ή παιδιού άνω των 36 μηνών, κρατήστε το ωτοσκόπιο 
με το ένα χέρι (το ίδιο χέρι με το αυτί που βλέπετε) και χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι για 
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να τραβήξετε απαλά το πτερύγιο επάνω και πίσω. Αυτό ευθυγραμμίζει το κανάλι του αυτιού 
και βελτιώνει την απεικόνιση. Σε παιδιά ηλικίας 12-36 μηνών, τραβήξτε το πτερύγιο προς τα 
πίσω. 
 
Σε βρέφη ηλικίας κάτω των 12 μηνών, τραβήξτε απαλά το πτερύγιο προς τα κάτω και πίσω. 
Στα μικρότερα παιδιά είναι συχνά χρήσιμο να υπάρχει κάποιος άλλος επιπλέον ενήλικας, για 
να στηρίξει το παιδί και το κεφάλι του. 
 
γ) Τώρα, εισάγετε αργά το χωνάκι μέσα στον έξω ακουστικό πόρο κοιτάζοντας ταυτόχρονα 
την οθόνη Otoscope app του Cupris. Τα τοιχώματα του έξω ακουστικού πόρου μπορεί να είναι 
αρκετά ευαίσθητα, οπότε προσπαθήστε να μην πιέσετε την άκρη από το χωνάκι μέσα στον 
έξω ακουστικό πόρο. Μπορεί να σταθεροποιηθεί περισσότερο το χέρι που κρατάει το 
ωτοσκόπιο βάζοντας ταυτόχρονα ένα δάχτυλο στην πλευρά του κεφαλιού του ασθενούς. 
 

 
 
δ) Μην μετακινείτε το ωτοσκόπιο προς τα μέσα χωρίς να κοιτάζετε μέσα από την οθόνη του 
κινητού τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε τη διαδρομή μέσα από το κανάλι του 
αυτιού. Δεν χρειάζεται να εισάγετε το εξεταστικό άκρο πολύ βαθιά (μόνο ένα ή δύο εκατοστά) 
μέσα στον έξω ακουστικό πόρο, το φως εκτείνεται αρκετά πολύ πέρα από το εξεταστικό άκρο.  
 
ε) Κατευθύνετε το εξεταστικό άκρο του ωτοσκοπίου προς τη μύτη του ατόμου για να 
ακολουθήσει την κανονική γωνία του έξω ακουστικού πόρου. Κοιτάζοντας μέσα από το 
ωροσκόπιο, μετακινήστε το απαλά σε διαφορετικές γωνίες, ώστε να μπορείτε να δείτε τα 
τοιχώματα του έξω ακουστικού πόρου και το τύμπανο. Η εξέταση του αυτιού δεν πρέπει να 
είναι επώδυνη. Σταματήστε σε οποιαδήποτε ένδειξη πόνου. 

 
Μετά τη χρήση  
 
α) Ξεβιδώστε το χωνάκι του ωτοσκοπίου και καλύτερα να διαθέτετε μίας χρήσης χωνάκια. Μην 
το επαναχρησιμοποιείτε. Τα επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη πρέπει να καθαρίζονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

 
 
β) Σύρετε το συνδετικό ωτοσκοπίου.  

 
 



γ) Το κάλυμμα μπορεί να παραμείνει στη θέση του και να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό 
κάλυμμα τηλεφώνου ή να αφαιρεθεί εάν απαιτείται. 
 
Οδηγίες καθαρισμού  
 
α) Καθαρίστε το συνδετικό ωτοσκοπίου με ένα στεγνό πανί χρήσης οπτικών, χωρίς να 
προκαλείτε γρατζουνιές.  
 
β) Καθαρίστε την θήκη του κινητού τηλεφώνου με ένα ύφασμα που έχει υγρανθεί με αλκοόλη.  
 
γ) Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτη για το συνδετικό ωτοσκοπίου.  
 
δ) Μη βυθίζετε το συνδετικό ωτοσκοπίου σε καμία χημική ουσία.  
 
ε) Εάν δεν καθαρίζετε σωστά τους φακούς, ενδέχεται να δημιουργηθούν θολές εικόνες. 
 
Γενική ασφάλεια  
 
α) Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί σε σιωπηλή λειτουργία και ότι όλοι οι 
συναγερμοί  / ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένοι.  
 
β) Για να αποφύγετε την οποιαδήποτε ενόχληση, χρησιμοποιήστε χωνάκια ωτοσκοπίου 
κατάλληλου μεγέθους για την ηλικία και την ανατομία του αυτιού του ασθενούς.  
 
γ) Μη χρησιμοποιείτε το ωτοσκόπιο σε άτομο που δεν μπορεί να παραμείνει ακίνητο.  
 
δ) Μη χρησιμοποιείτε το ωτοσκόπιο σε ένα πρόσωπο του οποίου τα αυτιά είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητα, ή αν έχουν μία ανοιχτή πληγή ή αιμορραγούν. Σε αυτήν την περίπτωση ζητήστε 
ιατρική βοήθεια.  
 
ε) Για να αποφύγετε τη μεταφερόμενη μόλυνση, μην επαναχρησιμοποιείτε το διαθέσιμο 
χωνάκι καθώς είναι σχεδιασμένο για μία χρήση. Απομακρύνετέ το μετά από μία χρήση. 
 
στ) Μη χρησιμοποιείτε το ωτοσκόπιο με αντικείμενα που είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή 
ακουστικών του κινητού τηλεφώνου, στην υποδοχή τροφοδοσίας ή σε οποιεσδήποτε άλλες 
υποδοχές / συνδέσεις που μπορεί να έχει η κινητή συσκευή.  
 
ζ) Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών, φαρμάκων ή καύσιμων αερίων.  
 
η) Το ωτοσκόπιο δεν έχει δοκιμαστεί σε τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Για να 
αποφύγετε πιθανά προβλήματα, μην χρησιμοποιείτε το ωτοσκόπιο σε κοντινές αποστάσεις 
με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.  
 
θ) Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά ή από όποιον δεν είναι σε θέση να χειριστεί σωστά 
το ωτοσκόπιο.  
 
ι) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη βροχή ή σε οποιοδήποτε υγρό περιβάλλον. 
 
 
Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ικανοποιητική απόδοση του ωτοσκοπίου απαιτείται η σωστή φροντίδα και 
προσοχή. Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή πριν από τη χρήση. Αν διαπιστωθεί ζημιά ή 
παρατυπίες, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.  
 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε παρατεταμένο ηλιακό φως ή άμεσο ηλιακό φως 
μέσω των οπτικών φακών, καθώς αυτό θα μπορούσε να μεγεθύνει τις ηλιακές ακτίνες και να 
προκαλέσει πυρκαγιά.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη διάγνωση των λοιμώξεων 
του αυτιού ή άλλων παθήσεων του αυτιού. Δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια διάγνωση. 
Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υγείας που μπορεί να εξετάσει, να 
διαγνώσει και να παράσχει συμβουλές στον ασθενή. Μην επιχειρήσετε να κάνετε 
αυτοδιάγνωση βάσει των δεδομένων που συλλέγονται με το ωροσκόπιο. Εάν παρατηρήσετε 
οποιαδήποτε επιδείνωση της υγείας σας, αναζητήστε πάντα εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή 
και θεραπεία. 
 
 
Συντήρηση  
 
α) Δεν απαιτείται προληπτική συντήρηση.  
 
β) Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή επισκευή αυτής της συσκευής 
απαγορεύεται αυστηρά.  
 
 
Εγγύηση  
 
Η Cupris Ltd παρέχει περιορισμένη εγγύηση για το ωτοσκόπιο. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.cupris.com/warranty 
 
 
 
  



Σύμβολα Γλωσσάριο  
 
Πολύγλωσσες οδηγίες χρήσης  
 
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης  
 
Εφαρμοσμένο μέρος τύπου Β  
 
LOT Κωδικός παρτίδας  
 
REF Αριθμός καταλόγου  
 
Κατασκευαστής  
 
 
 
95% έως 5%. Όρια υγρασίας – Δείχνει το εύρος υγρασίας στο οποίο η συσκευή μπορεί να 
εκτεθεί με ασφάλεια.  
 
45 ° C (113 ° F) έως -20 ° C (-4 ° F). Όρια θερμοκρασίας - Υποδεικνύει το εύρος θερμοκρασίας 
στο οποίο η συσκευή μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια.  
 
Προσοχή υποδεικνύεται στον χρήστη να συμβουλευθεί το εγχειρίδιο οδηγιών (για σημαντικές 
πληροφορίες προειδοποίησης, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που δεν μπορούν για 
διάφορους λόγους να παρουσιαστούν στην ίδια την ιατρική συσκευή). 
 
Cupris Ltd 
United House 
North Road 
London 
N7 9DP 
UK 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.cupris.com  
 
Ή στείλτε μας email στο: support@cupris.com 
 
www.cupris.com/multi-lingual/ 
 
www.facebook.com/cuprishealth/ 
 
@CuprisHealth 
 
 
Το CUPRIS και το λογότυπο CUPRIS είναι σήματα κατατεθέντα της Cupris Limited. 
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν και προστατεύονται από το κοινοτικό σχέδιο αριθ. 
003303742 & 003304161. © Cupris Limited, Σεπτέμβριος 2016, όλα τα δικαιώματα 
διατηρούνται. 
 
Αριθμός Μητρώου Εταιρίας: 07867790 
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