Медичне
аудіологічне
обладнання
для обстеження
органу слуху
та рівноваги

Світовий лідер у галузі
діагностичного обладнання
Пишаємося минулим,
дивимось в майбутнє

Розумні
рішення,
орієнтовані
на майбутнє
Вже понад 45 років
Interacoustics допомагає
спеціалістам відкривати нові
вершини у сфері досліджень
слуху та вестибулярного
апарату. Сьогодні ми пропонуємо
вам повний спектр обладнання, що
задовільнять кожну вашу
потребу.

Найкращі діагностичні прилади
Наша мета як провідного постачальника
діагностичних приладів - покращити
щоденну працю та розширити діагностичний
потенціал наших клієнтів. Наше обладнання
проходить щоденне випробування в
реальному житті, де аудіологи,
отоларингологи, дослідники та персонал
клінік поєднують свій досвід і знання та наше
обладнання, щоб змінити на краще життя їх
пацієнтів.
Ми пишаємося нашею працею на цих
теренах та продовжуємо розробляти нові
прилади, не відхиляючись від нашої
головної мети.

Інвестиція в майбутнє
Обладнання Interacoustics охоплює всі
ділянки дослідження слуху та
вестибулярного апарату. При його розробці
ми ставили за мету простоту використання,
можливість використання в майбутньому та
інтеграцію платформ між собою.
Завдяки цим ключовим факторам, наше
діагностичне обладнання та програмне
забезпечення не тільки допомагає вирішити
ваші поточні задачі, але й полегшує всі
робочі процеси у вашій клініці, не тільки
зараз, але й в майбутньому.

Підтримка
Ми підтримуємо вас у щоденних потребах
та пристосовуємося до їх постійних змін,
пропонуючи обладнання, за
допомогою якого ви можете виконати усі
клінічні задачи будь-який зручний для
Вас час.
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Audiometry
Impedance
Balance Assessment
ABR/OAE
Fitting Systems

База даних OtoAccess™
OtoAccess™ - це наша
зручна база даних для
зберігання необмеженої
кількості аудіологічних даних
та інформації щодо клієнтів.
Підтримується всіма
виробами Interacoustics!
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Аудіометрія

AC40
Клінічний аудіометр

Callisto™

AC40 - це повноцінний двоканальний
аудіометр з усіма інноваційними
властивостями та функціями, потрібними
в сучасній клініці. Він містить набір
запрограмованих та автоматичних тестів,
результати яких виводяться на великий
рідкокристалічний екран.
Стандартно AC40 має функції високочастотної
аудіометрії, багаточастотної аудіометрії, MLD,
а також містить підсилювач вільного поля та
багато іншого.

Callisto™ - це втілена портативність та
простота користування.
Callisto™ має всі потрібні функції для
повітряної та кісткової аудіометрії та
маскування, необхідні для розширеного
клінічного та діагностичного використання.

• Повний набір клінічних тестів
з відповідними екранами
• Запрограмовані, автоматичні та вибрані
користувачем послідовності тестів
• Інтеграція з ПК для друку та зберігання даних
• Справжній гібридний прилад - ви можете
використовувати AC40 у сполученні з ПК або як
окремий аудіометр, або працювати на ПК через
аудіометр AC40
• Підказки для консультування пацієнтів
• Прямий вихід HDMI для
підключення зовнішніх моніторів
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AC440 Software

• Малі розміри та вага (565 г/1.25 фунтів)
• Живиться від ПК через USB
• Підказки для консультування пацієнтів
(за бажанням)
• Зручна сумка
• Високочастотна аудіометрія (до 16 кГц)
• Можливість зберігання даних в NOAH
або OtoAccess™

Audiometry
Impedance
Balance Assessment
ABR/OAE

Equinox
Клінічний аудіометр
Fitting Systems

Equinox - це дуже зручний
клінічний аудіометр на базі ПК, який
можна напряму інтегрувати з базами
даних та електронними системами
медичних записів. Разом з Equinox
ви отримуєте повний набір тестів,
підказки для консультації пацієнтів,
можливість створення звітів,
вбудовані звукові файли та записані
зразки мовлення. Крім того, гнучкість
цього приладу дозволяє настроїти його
відповідно до потреб вашої клініки.
• Працювати легко та швидко
• Підказки для консультації пацієнтів
• Гнучка можливість створення звітів
• Звукові файли та записані зразки
мовлення (переліки VA)

The Equinox2.0
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Аудіометрія

AD226
Діагностичний аудіометр

AS608
Скринінговий аудіометр

PA5
Педіатричний аудіометр

Висока якість AD226 дозволяє
використовувати його у будь-яких
умовах (стаціонарно чи портативно),
де потрібно виконати діагностику
порогів слуху за допомогою повітряної
чи кісткової аудіометрії. Функція
автоматичного тестування, що
заощаджує час, та комп'ютерний
інтерфейс роблять AD226 ідеальним
для використання в умовах
сучасних медичних закладів

Портативний аудіометр AS608
ідеально підходить для використання
в школах, медичних кабінетах при
професійних закладах та базових
медичних закладах, а також всюди, де
потрібно виконати швидкий скринінг
слуху. Він дуже простий у
використанні та дозволяє виконувати
вимірювання за допомогою
каліброваного чистого та
модульованого тону. Розширена
версія AS608 включає також
автоматичний тональний тест
Хьюсона-Вестлейка та можливість
підключення приладу до ПК через USB
за допомогою програми Diagnostic
Suite, що дозволяє переносити дані та
берігати їх у вашому ПК.

PA5 - це аудіометр вільного поля,
призначений для тестування немовлят та малих дітей (для користування
ним потрібне спеціальне навчання).
Користуватися приладом можна,
тримаючи його в одній руці. Він
оснащений безшумною кнопкою
подачі стимулів (світлових та
звукових).

• Підходить для стаціонарного та
портативного застосування
• Інтеграція з ПК для друку та
зберігання даних
• Економне рішення для клінік, яким
потрібен аудіометр з повним набором
функцій
• Сумісний з NOAH

• Портативний (важить менше ніж
1.6 кг/3.5 фунтів)
• Недорогий та простий у використанні
• AS608e: Інтеграція з ПК та автоматичний
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• Можна користуватися однією рукою
• Безшумна кнопка активації стимулів
• Білий шум як стимул з покращеною
чутливістю

Audiometry

AA222 - це унікальна комбінація
діагностичного та клінічного аналізатора
середнього вуха та діагностичного аудіометра.
Завдяки цьому, AA222 стає очевидним вибором
для нової клініки, клініки з обмеженими
розмірами кабінету та мобільної клініки.

AD629 - це повноцінний традиційний
окремий діагностичний аудіометр, який
також має можливість інтеграції з ПК,
гнучкі засоби для створення звітів та
можливість збереження даних у базах
даних (NOAH, OtoAccess™, XML).
AD629 створить вам справжній професійний
імідж - як у клініці, так і за її межами.

Balance Assessment

• 10-дюймовий регульований екран та HDMI-вихід
• Повітряна, кісткова та мовленнєва аудіометрія
• Тимпанометрія, іпсі- та контралатеральні
рефлекси та затухання рефлексу
• Друк через принтер
• Індивідуальні протоколи користувача
Audiometry Impedance Balance Assessmen

AD629
Діагностичний
аудіометр

Impedance

AA222
Аналізатор середнього вуха
та аудіометр

ABR/OAE

• Широкий (5.7’’) кольоровий графічний екран з
високим розрішенням та можливістю регулювання
• Внутрішня пам'ять до 500
пацієнтів/50 000 тестових сесій
• Можливість друку результатів
• Інтегровані записані файли мовлення
• Високочастотна аудіометрія (до 20 кГц)

Fitting Systems

• Справжній гібридний прилад - ви можете
підключити AD629 до ПК, користуватися
ним окремо або виконувати дії на ПК
через аудіометр AD629.
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Імпедансометрія

AT235

MT10 Handheld

Titan

Діагностичний імпедансометр

Тимпанометр

Імпедансометричний скринер

AT235 - це автоматичний аналізатор
середнього вуха, ідеальний для
виконання діагностики та скринінгу.
AT235 має функції стандартної
тимпанометрії, тестування функції
Євстахієвої труби, іпсі- та
контралатеральних акустичних
рефлексів, затухання рефлексу та
аудіометрії повітряним шляхом.

MT10 створений для швидкого та
ефективного скринінгу. Наприклад,
за його допомогою можна просто та
швидко виявити отит середнього
вуха, що становить одну з головних
причин тимчасової або постійної
втрати слуху у дітей.
Результати можна надрукувати на
інфрачервоному принтері або
зберегти у базі даних Diagnostic Suite
або OtoAccess™ на вашому ПК

Titan - це швидкий та точний скринер,
за допомогою якого можна виконати
тимпанометрію та рефлексометрію.
Проста та зрозуміла навігація Titan
суттєво полегшує роботу, оскільки
вимірювання автоматично
запускаються, як тільки вдається
герметично встановити зонд у вусі.
Унікальний та міцний дизайн помпи
забезпечує високоякісні результати,
а завдяки ергономічності, приладом
легко та зручно користуватися.
Пристрій важить 360 грамів, має обсяг
пам'яті 250 пацієнтів та може
безперервно працювати 3,5 годин
без перезарядження, тому їм легко
користуватися як портативним
приладом.
Серед функцій Titan - високочастотні
тони зонду, можливість роботи через
ПК за допомогою програми Titan Suite
та зберігання даних у базі даних
Interacoustics OtoAccess™.

• 10-дюймовий регульований
кольоровий екран
• Тиск від +400 даПа до -600 даПа

• Тиск від -400 до +200 даПа

• Діагностичний або клінічний зонд з
індикатором статусу

• Обсяг пам'яті: 30 пацієнтів
• Швидке та точне тестування

• Друк через комп'ютерний принтер

• Проста структура меню

• Індивідуальні протоколи користувача

• Іпсілатеральні рефлекси (додатково)

• HDMI-вихід
• Функція відволікання дитини
• Текст на екрані 15-ма різними мовами

• Швидкісні та високоточні
вимірювання
• Обсяг пам'яті: 250 пацієнтів
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AA222
AA222 - це унікальна комбінація діагностичного
та клінічного аналізатора середнього вуха та
діагностичного аудіометра. Завдяки цьому,
AA222 стає очевидним вибором для нової
клініки, клініки з обмеженими розмірами
кабінету та мобільної клініки.

• Ручний та комп'ютерний режим
• Швидкісні та високоточні
вимірювання
• Гнучкі протоколи та звіти

Titan може мати функцію
широкосмугової тимпанометрії новий вимір у дифференційній
діагностиці.
При виконанні ШСТ (WBT), замість
тонів зонду 226 Гц використовуються
широкосмугові клацання. Вимірювання
відбувається на частотах від
226 до 8000 Гц. ШСТ дозволяє
виконати традиційну тимпанометрію
по всьому частотному діапазоні за
одне коливання. Вимірювання
поглинаючої здатності покращує
процес дифференційної діагностики.

Fitting Systems

• Повноцінний пристрій для діагностичної
та клінічної імпедансометрії

• 10-дюймовий регульований екран та HDMI-вихід
• Повітряна, кісткова та мовленнєва аудіометрія
• Тимпанометрія, іпсі- та контралатеральні
рефлекси та затухання рефлексу
• Друк через принтер
• Індивідуальні протоколи користувача

ABR/OAE

Titan дозволяє виконувати повноцінний
клінічний аналіз середнього вуха за
допомогою тонів зонду (226, 678, 800 та
1000 Гц), різноманітні тести Євстахієвої
труби (неушкодженої, пробитої та
відкритої), тестування іпсі- та
контралатеральних рефлексів, затухання
та латентності рефлексів, при ручному
та автоматичному режимі помпи.
Пристрій можна використовувати в
ручному режимі або в поєднанні з ПК.
Друк результатів відбувається через
невеликий термопринтер або
принтер ПК

Balance Assessment

Titan
Аналізатор
середнього вуха

Impedance

Аналізатор середнього вуха
та аудіометр

• Обсяг пам'яті 250 пацієнтів
• Революційна широкосмугова
тимпанометрія (додатково)
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Дослідження
вестибулярного
апарату
Micromedical
VisualEyes™ 505
Відеоокуляри для тесту
Френзеля
VF405 надає ідеальні умови для
спостереження за рухами очей
(без фіксації) під час тестування
спонтанного ністагму та позиційних
тестів, у тому числі тесту
Дікса-Холпайка та маневрів Еплі.
• Одночасне відображення рухів
пацієнта та рухів його очей
• Є різні можливості підключення
відеоокулярів через USB (монтуються
згори, збоку або cпереду)

Сенсорне
програмне
забезпечення

Micromedical
VisualEyes™
515/525
Вестибулярний та
окуломоторний аналіз
VisualEyes™ 515 - це найбільш
високотехнологічний пристрій для
тестування запаморочення та розладів
вестибулярного апарату. За його допомогою
можна швидко та зручно виконувати
комп'ютерний аналіз тестів спонтанного
ністагму, позиційних та калоричних тестів.
Швидкісна технологія передачі даних
забезпечує високу якість відеозаписів та
точність вимірювань. Всі результати
зберігаються в базі даних OtoAccess™.
Також система містить функції друку звітів та
розповсюдження даних. Система VisualEyes
поставляється з FireWire- або USB-камерою
(на ваш вибір). Також ви можете вибрати
спосіб кріплення камери (вгорі або збоку).
VisualEyes™ 525 призначений для клінік, що
виконують детальні дослідження
вестибулярного апарату. Він має всі функції
VisualEyes™ 515, а додатково - комп'ютерний
аналіз окуломоторних тестів.
• Сучасне сенсорне програмне забезпечення
• Ситуаційна камера для тестувань та
опитувань пацієнтів
• Персоналізовані протоколи
• Велике відображення очей на ПК та
додатковому моніторі
• Голосовий таймер з аудіоінформацією
• Звіти в форматі PDF
• Дистанційна праця
• Автоматичний світловий сигнал фіксації
• Відтворення відео без пауз
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Поворотне крісло Nydiag ідеально підходить для оцінки
вестибулоокулярного рефлексу (VOR). Воно застосовує
фізіологічну стимуляцію, більш ніж в 100 разів сильнішу,
ніж нефізіологічна калорична стимуляція, завдяки чому
кількість помилкових результатів при тестуванні на
поворотному кріслі значно менша, порівняно з калоричним
тестуванням. Також поворотне крісло Nydiag ідеально
підходить для дослідження різних стадій компенсаторного
процесу. Сумісне з VN415, VO425, VisualEyes 515 та
VisualEyes 525.

Ультратехнологічне крісло для діагностики та лікування
доброякісного позиційного пароксизмального запаморочення
(BPPV) – найчастішої причини гострого та епізодичного
запаморочення. Комбінуючи крісло з відеоокулярами, лікар
може стежити за рухами очей пацієнта при дослідженні
позиційного викликаного ністагму.
Окрім традиційних маневрів BPPV (таких як маневр Еплі та
Семона), крісло дозволяє виконувати унікальні нові маневри
(динамічні маневри), потрібні для ефективного лікування
будь-якого типу BPPV в одному з шести каналів.

• Автоматичне калібрування зі швидкісним сигналом,
що транслюється через USB
• Сумісний з Windows® 7, 8.1, 10 и FireWire®
• Компактний дизайн з повністю відкидною спинкою та
ніжками – ідеальний для калоричних та позиційних тестів

• Безпечне для пацієнтів (у тому числі, похилого віку та з
обмеженими можливостями)
• Стимуляція в точній площині кожного напівкружного каналу

EyeSeeCam
Відеотестування імпульсів голови (vHIT)

Aqua Stim
Калоричний водяний іригатор

Прилад EyeSeeCam vHIT дозволяє виконувати швидкі та
об’єктивні вимірювання вестибулоокулярного рефлексу
(VOR). На основі отриманих результатів, лікар може
ефективно оцінити стан пацієнта, що страждає на
запаморочення, та визначити, чи пов’язане запаморочення
в даного пацієнта з розладами вестибулярного апарату.

За допомогою Interacoustics Aqua Stim можна
виконувати калоричну іригацію (холодну - 30°C та
теплу - 44°C. Можна використовувати Aqua Stim
окремо або в поєднанні з програмою Interacoustics
VNG. Завдяки наявності зовнішнього резервуара з
водою, дренажі непотрібні.

Balance Assessment

TRV

Impedance

Nydiag
Поворотне крісло

ABR/OAE

• Запрограмовані рухи та положення

Fitting Systems

• Повноцінний - точне дослідження функції VOR в усіх шести
напівкружних каналах
• Простий – керівництво, яке допомагає створювати
точні імпульси голови
• Надійний – легкі високоякісні окуляри, що не ковзають з
голови пацієнта
• Гнучкий – можна тестувати ліве або праве око
• Точний – вимірює поточну регресію амплітуди та швидкості
• Всеосяжний – демонструє відкриті та приховані стрибкові
рухи очей, амплітуду та 3D-графіки

Air Fx
Калоричний повітряний іригатор
Калоричний іригатор Air Fx має отоскопічну рукоятку з
підсвітленням та функцією збільшення. Інтегрований
резерувар з водою дозволяє охолоджувати повітря для
іригації до 20°C (температура теплої іригації складає до
50°C). Можна використовувати Air Fx окремо або в
поєднанні з програмою Interacoustics VNG.

11

СВП/OAE
CE- Chirp

CE- Chirp®

Група стимулів

Вузькосмугові
CE-Chirps ®

EP15
Діагностичні СВП

EP25
Повноцінні AEP

Eclipse ASSR
другого покоління

EP15 дозволяє виконувати традиційні
СВП для дослідження порогів слуху та
неврологічної діагностики. ЕР15 значно
розширює можливості користувача
завдяки наявності великої кількості
запрограмованих тестів, цінних
додаткових функцій для моніторингу
якості отриманої реакції, залишкового
шуму, а також ефективного усереднення

EP25 створенний для повного
клінічного дослідження AEP (у тому
числі ранні, середні та пізні реакції
латентності та спеціальні
процедури). Прилад містить усі
функції EP15, а також стимули
CE-Chirp® NB CE-Chirp® LS, завдяки
яким час тестування порогів СВП
значно скорочується.

Наш прилад для тестування ASSR
другого покоління допомагає швидко
та точно визначити пороги за
допомогою технології багаточастотного
ASSR (по 4 частоти на кожне вухо).
Ідеально підходить для тестування
порогів у дітей та інших пацієнтів,
стан яких не дає можливості
виконувати біхевіоральну аудіометрію.

• Вікно реакції 15 та 30 мс

• Вікно реакції 1050 мс

• Вузькосмугові стимули NB CE-Chirp®

• Тестування ранньої латентності (СВП,
дослідження норми, eСВП)

• Тестування ранньої, середньої та пізньої
латентності

• Точну аудіограму можна зберегти
безпосередньо в NOAH

• Fmp та калькулятор залишкового шуму

• Розрахунок відносного розширення
ЕКохГ (за Дж. Ферраро)

• Потужний механізм виявлення, що
застосовує фазу, амплітуду та
гармоніки

• Група стимулів CE-Chirp® та NB
CE-Chirp® LS (додатково)

• Дослідницький модуль (додатково)

• Тест CM/ЕКохГ (додатково)

CE-Chirp®
група стимулів
Ці стимули компенсують час
поширення звуку в завитці.
Тому амплітуда отриманої реакції
перевищує амплітуду, отриману
стандартним клацанням, майже
вдвічі.
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Audiometry
Impedance
Balance Assessment

The Eclipse

Тест VEMP, що виконується на
платформі Eclipse, вимірює та
аналізує вестибулярний викликаний
міогенний потенціал, що генерується
гучними звуками.

Ця система, підключена до ПК, надає
можливість вимірювання усіх аспектів
слухових викликаних потенціалів та
отоакустичних емісій. Зібрані дані
обробляються та зберігаються в єдиній базі;
звіти можна отримувати в друкованому
варіанті або в форматі EMR.
Користувач може створити власну систему,
вибравши тільки потрібні модулі, а пізніше,
коли потреби зміняться, додавши
нові модулі та функції.

• Монітор пацієнта для стеження за
скороченнями ГКСМ (моніторинг ЕМГ)
• Масштабування ЕМГ

Повноцінне рішення

Fitting Systems

• cVEMP та oVEMP

ABR/OAE

Eclipse VEMP
Дослідження
вестибулярного апарату

• Розрахунок співвідношення амплітуд
• Дослідницький модуль (додатково)

• Всі тести на одній платформі
• Модульний прилад, який можна
використовувати з майбутніми
системами
• Група стимулів CE-Chirp® LS
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СВП/OAE

Eclipse TEOAE25
Скринінговий та клінічний

Eclipse DPOAE20
Скринінговий та клінічний

Eclipse ABRIS
Скринінг новонароджених

Модуль TEOAE25 застосовує лінійні
або нелінійні широкосмугові клацання,
що викликають отоакустичні емісії.
Завдяки повному спектрові клінічних
можливостей, можна виконати повне
клінічне дослідження TEOAE.
Модуль TEOAE25 має установки
протоколу для автоматичного
відображення успішного/неуспішного
результату скринінгу слуху.
Також можна використовувати
заводські налаштування.

Модуль DPOAE20 надає можливість
отримання детальної DP-грами.
Користувач сам установлює протоколи
тестування згідно зі своїми
побажаннями та вимогами. Ви можете
створити власні набори нормативних
даних або використовувати нормативні
дані Interacoustics.

ABRIS - це програма швидкого скринінгу,
яку можна застосовувати для дослідження
осіб будь-яких вікових груп. Вона надає
зрозумілий результат (успішно/не успішно),
вимагає мінімальних навичок оператора,
є автоматичною та об'єктивною.

• Автоматичний скринінг ОАЕ
• Детальна діагностика ОАЕ
• Зручний інтерфейс
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• DP-грама

• Успішний/не успішний результат
(зазвичай, для отримання успішного
результату потрібні 20 сек.)

• DP Вхід/вихід

• Алгоритмічна чутливість 99.9%

• Нормативні дані

• Специфічність >96%

Audiometry
Impedance

CE- Chirp®
Stimulus Family

Balance Assessment

• Зрозуміле функціонування

OtoRead™
Портативний прилад
для ОАЕ

Sera™ - це потужна комбінація
скринінгу ОАЕ та автоматичного
скринінгу СВП, яка надає можливість
швидко та просто виявити потенційні
проблеми слуху в новонароджених.
Тому цей пристрій ідеально підходить
для будь-яких програм скринінгу.

OtoRead™ - це швидкий, простий у
використанні, портативний (ручний)
автоматичний прилад для
повноцінного тестування DPOAE
та/або TEOAE в немовлят, дітей та
дорослих. Тестування займає декілька
секунд, а тлумачити результати та
керувати даними дуже просто.

• Ефективний та швидкий скринінг
слуху в новонароджених
• Зрозуміле функціонування
• Великий сенсорний екран
• Оптимізований для праці в шумному
середовищі
• Бінауральний автоматичний скринінг СВП
• Унікальний стимул CE-Chirp® зменшує
час тестування
• Безпровідний друк
• База даних скринінгу HearSIMTM,
сумісна з HiTrack

Fitting Systems

Платформа Titan - найкраще рішення
для скринінгу слуху новонароджених
та наступних діагностичних
досліджень. Ви можете налаштувати
модульний прилад таким чином, щоб
виконувати автоматичне тестування
СВП, DPOAE,TEOAE, тимпанометрію та
широкосмугову тимпанометрію тобто, дослідження всього слухового
шляху.
Titan має ергономічний дизайн та є
справжнім гібридним пристроєм з
можливістю повної індивідуалізації
протоколів, екранів тестів та звітів.
А завдяки інноваційному стимулу
CE-Chirp® зваженому усередненню,
можливості автоматичного або
ручного тестування DPOAE/TEOAE та
ШСТ, прилад можна назвати
по-справжньому унікальним.

Sera™
Ручний скринер для ОАЕ
та автоматичних СВП

ABR/OAE

Titan
Портативний прилад для
OAE/СВП, імпедансометрії
та ШСТ

• Ергономічний дизайн (можна
працювати однією рукою)
• Кольоровий екран з простою навігацією
та тлумаченням результатів
• Маленький та легкий зонд для невеликих
дитячих вух
• Тестування DPOAE на частоті до 12 кГц
• 6 версій для скринінгу та діагностики
• Заводські та персоналізовані
протоколи тестів
• Безпровідна передача даних та друк

• Можна користуватися вручну або в
поєднанні з ПК
• Завантаження даних пацієнта та сесій
• Створення індивідуальних протоколів
• Один зонд для всіх тестів
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Системи для налаштування

Модуль для вимірювань
в реальному вусі

Візуальна карта
мовлення

Модуль для вимірювань в реальному
вусі (REM440) - важливий
верифікаційний пристрій, потрібний
для точної настройки слухових
апаратів.

Візуальна карта мовлення поєднує
консультаційну функцію з
вимірюваннями в реальному вусі та
допомагає пояснити пацієнтові
функції, переваги та функціонування
слухових апаратів. Під час перевірки
на екрані з'являються корисні
підказки. Модуль "Візуальна карта
мовлення" включає наступні функції:

• Настроювання робочого процесу
• Режим "на передньому плані"
• Можливість настроювання відкритих СА
• Створіть власні шаблони друку та звітів
• RECD та перевірка на куплері

• Порівняння слухового сприйняття
з СА та без нього

• Задані значення DSLv5 та NAL-NL2

• Нормальні пороги слуху (як орієнтир)

• Візуальна карта мовлення (додатково)

• Звукові приклади

• Бінауральне REM

• Живий голос або калібровані
мовленнєві сигнали

• Перевірка FM

Аудіометричний модуль (AC440)
дозволяє виконати розширене
діагностичне тестування при простоті
використання. Окрім стандартної
повітряної, кісткової та мовленнєвої
аудіометрії, модуль AC440 надає
можливість виконання широкого
спектру тестів, що робить його
ідеальним для будь-якої аудіологічної
клініки.
AC440 має наступні функції:
• Повітряна, кісткова та мовленнєва
аудіометрія
• Індивідуальні шаблони друку та звітів
• Індивідуальні настроювання користувача

• Вікна з прикладами звуку та мовлення

• Тест QuickSIN™ та TEN (додатково)

• Бінауральний перегляд (для демонстрації
переваг бінаурального протезування)

• Готові переліки слів

• Індекс розпізнавання мовлення
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Аудіометричний модуль

• Індивідуальні підказки

Audiometry
Impedance

2.0
Callisto™
Новий вимір портативності

Balance Assessment

Callisto™ - це ультрапортативна
модульна система на основі ПК, яка
поєднує діагностичний аудіометр та
повноцінний модуль для вимірювань в
реальному вусі (в тому числі, візуальну
карту мовлення). Callisto™ програмно

Повноцінне
рішення
система для виконання аудіометрії,
вимірювань в реальному вусі та
технічного тестування слухових
апаратів. Також вона містить
консультаційні інструменти та набір
спеціальних тестів для розширеної

ідеально підходить як додатковий прилад
сумісна з базами даних NOAH та OtoAccess™.
• Універсальний прилад
• Аудіометрія (стандартна та спеціалізовані тести)

• Додаткова функція підказок

• Вимірювання в реальному вусі,
додатково - візуальна карта мовлення

• Зручна сумка

ABR/OAE

• Невеликі розміри та вага (565 г/1.25 фунтів)
• Живлення від ПК через USB

• Тестування слухових апаратів
• Аудіометрична клавіатура (додатково)
Fitting System
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Системи для налаштувань

Модуль для тестування
слухових апаратів

TBS25
Tестова камера

VIOT™
Відеоотоскоп

Модуль для тестування слухових
апаратів дозволяє виконувати технічну
перевірку слухових апаратів усіх видів.
Ви можете створити власні тести або
вибрати зі переліку стандартних
протоколів.

TBS25 - це спеціальна тестова камера з
високоякісним відтворенням та якістю
сигналу. Цей компактний пристрій
підходить для випадків, коли потрібне
максимальне зниження перешкод, та
для офісів малого розміру. Пристрій
застосовується для тестування
слухових апаратів з системами
, а також з
Equinox
різноманітним нестандартним
обладнанням та обладнанням власної
розробки.

Відеоотоскоп VIOT™ - це компактний
пристрій для ендоскопії та медичної
документації. Програма VIOT™ дозволяє
отримувати зображення та відеозаписи
високої якості, які можна зберегти
одним натисненням кнопки.

• Високий рівень відхилення шуму

• Можливість перегляду кадрів

• Тестування нелінійних слухових апаратів

• Два діапазони фокусування - на
барабанну перетинку та зовнішню
частину

• Вбудовані стандарти ANSI та IEC
• Індивідуальні вибірки тестів
• Тестування індукційної котушки
• Індивідуальні шаблони друку та звітів

• Тестування направлених мікрофонів

• Отримання контрастних зображень з
високим розрішенням
• Чітка якість відеозаписів
• Потужне та яскраве джерело світла для якісної передачі кольору зйомки

• Мала вага та ергономічний дизайн
• Міцний та герметичний сіліконовий
корпус, який легко чистити
Для виконання технічних вимірювань
кісткових слухових систем,
застосовується імітатор черепу
)

TBS10
Тестова камера
TBS10 - пасивна тестова камера, що
застосовується з Callisto™.
• Невеликі розміри
• Міцний та компактний пристрій
• Налаштування слухових апаратів на базі
куплера (RECD вбудований в TBS10)
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Interacoustics
Interacoustics - світовий лідер у галузі виробництва діагностичного обладнання для
дослідження слуху та вестибулярного апарату. З 1967 року ми розробили та виготували
велику кількість інноваційних аудіологічних діагностичних приладів. Наша мета - надати
клієнтам якісну та надійну продукцію.

Разом з вами - назавжди
Наша дбайливо створена мережа дистриб'юторів та сервісних центрів працює більш ніж
у ста країнах світу. Купуючи продукцію Interacoustics, ви отримуєте не тільки високоякісний
виріб, але й професійне навчання та обслуговування.

Технічні умови на продукцію
Всі технічні умови на наші вироби ви можете завантажити з нашого сайту.

Дізнайтеся більше на сайтах:
interacoustics.com
audiometers.aurora.ua

Interacoustics A/S

Ексклюзивний дистриб’ютор та Представник в Україні:

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Denmark

ТОВ Центр слухової реабілітації АВРОРА®
вул. Деміївська, 43,
03040, м. Київ, Україна

T +45 6371 3555
F +45 6371 3522

Т +380 (44) 501 03 51
aurora@aurora.ua
audiometers.aurora.ua

info@interacoustics.com
interacoustics.com
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