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Helppokäyttöinen 
ja ergonominen 

ilma-, luu- ja 
puheaudiometri



Helppo 
diagnostiikka      
Kätevä ja helppokäyttöinen 
AD528 on täydellinen audiometri 
sinulle, joka tarvitset tehokasta 
diagnostiikkalaitetta. Se on 
muokattavissa juuri sinun tarvitsemillesi 
tutkimuksille. Meille se tarkoittaa  
‘Helppoa diagnostiikkaa’: 

 - Käynnistyy muutamassa sekunnissa.   
 Ihanteellinen toimipisteissä, 
joissa laite   tarvitsee 
käynnistää useita kertoja päivän  
 aikana 
 -  Helppo käyttää.  Selkeä esillepano 
takaa nopean käytön oppimisen

 -  Ergonomisesti miellyttävä. Taipuvan 
näppäimistön ja käytännöllisen 
asettelun ansiosta potilaiden 
tutkiminen on miellyttävää läpi päivän 

 -  Nopea peiteääni. Voi nopeasti lisätä 
tai vähentää peiteääntä näppäimistön 
oikeanpuoleisella säätöpyörällä

Joustava tutkimusvalikoima
AD528 tarjoaa joustavan 
tutkimusvalikoiman, joka sisältää 
Stengerin ja muokatun Hughson-
Westlake -mittaukset. Voit räätälöidä 
AD528:n tarpeidesi mukaiseksi 
valitsemalla eri lisätutkimuksia.

Ergonomisesti miellyttävä
Ergonomia on  avainasemassa 
AD528:ssa. Näppäimistön kaarevuus 
yhdessä kätevästi sijoiteltujen 
kytkimien ja säätöpyörien kanssa 
varmistaa miellyttävän työasennon.  
Näin säästetään ranteitasi rasitukselta 
ja mittausten tekeminen on 
mukavampaa läpi päivän.

Käytä omalla kielelläsi
Näytön kieli voidaan vaihtaa seuraaviin: 
kiina, tsekki, englanti, suomi, ranska, 
saksa, kreikka, italia, japani, korea, 
norja, puola, portugali, venäjä, espanja 
tai turkki.  
 
Voit myös valita näppäimistön tekstiksi 
jonkun seuraavista: brasilian portugali, 
kiina, englanti, ranska, saksa, italia, 
japani, korea, puola, venäjä, espanja tai 
turkki.
 
Suunnittele omat raportit ja tuloste
Valinnainen ohjelmistopaketti sisältää 
ohjatun tulostustoiminnon muokattavia 
raportteja ja tulosteita varten. Voit 
tulostaa myös suoraan pieneen 3 
tuuman tulostimeen.

Yhdistä ja määritä ohjattu tulostus eri 
lähteistä
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AD528  
perustuu 50 vuoden 

kokemukselle 
audiometrien 

valmistuksesta

Kulkee helposti mukana
Kätevä ja kevyt 1,5 kg :n koko 
yhdistettynä lisävarusteena 
saatavaan kantolaukkuun sekä nopea 
käynnistymisaika tekevät AD528:sta 
hyvän kumppanin, kun toimipisteet 
sijaitsevat eri paikoissa. 

Yhdistyy moniin 
järjestelmiin
Synkronointilisenssin 
voi hankkia erikseen, 
jolloin laite yhdistyy 
Noah:iin, paikalliseen 
EHR järjestelmään tai OtoAccess® 
tietokantaan.

50 vuoden kehitys
Interacoustics on kehittänyt 
audiometrejä 50 vuoden ajan. Tämä 
takaa laadukkaat ratkaisut, jossa kaikki 
aiempien audiometrien edut on koottu 
vastaamaan kiireisen toimipisteen 
tarpeita, jossa vaaditaan luotettavuutta.

Tutkimusvalikoima AD528

Ilma, luu ja äänikenttä x

Puhe (CD, MP3, mikrofoni tai 
aalto)

x

Stenger x

Muokattu Hughson-
Westlake

x

ABLB Valinn.

SISI Valinn.

Langenbeck Valinn.

Békésy Valinn.

Weber Valinn.

Hälypuhe ja binauraalinen 
puhe

Valinn.

Synckronointilisenssi 
integraatioon Noah:in, 
paikallisen EHR järjestelmän 
tai OtoAccess® tietokannan 
kanssa 

Valinn.

Noah 4
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Tuotetiedot
Kaikkien tuotteidemme tekniset ja laitekohtaiset tiedotovat ladattavissa vekkosivuiltamme. 

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Denmark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Muut  
tuotteet
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Science 
made 
smarter
Interacoustics on enemmän kuin 
uusimmat tuoteratkaisunsa

Tehtävämme on selvä. Haluamme 
näyttää tietä audiologiassa ja 
tasapainotutkimuksissa tekemällä vaikean 
helpoksi:
 - Haasteet muutettu helpoiksi ratkaisuiksi 
 - Tiedon valjastaminen käytäntöön
 - näkymättömät lääketieteelliset tilat 

 tehty konkreettisiksi ja hoidettaviksi 
 
Edistyksellinen tekniikkamme ja 
hienostuneet ratkaisumme helpottavat 
kuuloalan ammattilaisten elämää.
 
Haluamme luoda uusia käytäntöjä koko 
toimialalle. Ei vain tieteen vuoksi vaan 
voidaksemme tarjota ammattilaisten 
avulla erinomaista huolenpitoa 
miljooonille potilaille ympäri maailmaa.

Interacoustics.com 

AD629
Diagnostiikka-audiometri

Viot™
Video-otoskooppi

AT235
Välikorvatutkimus


