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Täydellinen valinta 
vastasyntyneiden 

kuulontutkimukseen 
missä tahansa



Sera™ OAE & 
automaattinen ABR 

seulonnat perustuvat 
monivuotiseen 

kliiniseen 
kokemukseen
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Nopea ja 
tehokas OAE- ja 
automaattinen 
ABR-seulonta

Sera™
Tehokas
yhdistelmä

Suorita mittaus hetkessä
Seuraamalla näytön helppoja ohjeita 
voit suorittaa automaattisen ABR-
mittauksen alle 30 sekunnissa*. 
Myös OAE -seulonta voidaan 
suorittaa sekunneissa, jolloin sinulle 
jää enemmän aikaa tutkittavasta 
huolehtimiseen. Mittaustulokset on 
helppo tulkita selkeiden läpäisytulosten 
perusteella.

Suunniteltu käytettäväksi
Sera™ sopii mukavasti käteen. Kestävän 
kotelon ja näytön vuoksi, se on hyvin 
suojassa päivittäisen käytön kolhuilta 
ja iskuilta. Kosketusnäytöltä voi helposti 
suorittaa mittaukset ja tallentaa 
tutkittavan tiedot, jopa käsineet 
kädessä.

Langaton lataus ja tulostus
Sera™ toimii langattomasti ja se 
toimitetaan lataustelineen kanssa. 
Näin se on aina valmiina mittaukseen. 
Voit myös tulostaa mittaustulokset 
myöhempää tarkastelua varten.

Tietojen siirtäminen
Sera™ toimitetaan oman 
ohjelmistomoduulin, HearSIM™:in 
kanssa, jonka avulla tutkittavien tietoja 
ja asetuksia voidaan hallinnoida. 
HearSIM™  on helppokäyttöinen ja 
tiedot siirtyvät nopeasti Sera™:sta. Kun 
tutkimustietoja käsitellään HearSIM™ 
-ohjelmistolla, ne tallennetaan 
OtoAccess® -tietokanaan.

* Almeida, M.G., Sena-Yoshinaga, T.A., Côrtes-
Andrade, I.F., Sousa, M.N.C., & Lewis, D.R. (2014). 
Automated auditory brainstem responses with 
CE-Chirp® at different intensity levels. Audiol 
Commun Res, 19(2), 117-123.

Kuulonaleneman varhainen 
havaitseminen on tärkeää, jotta 
lapsen puheen, kielen ja sosiaalisten 
taitojen normaali kehittyminen 
voidaan taata. 

Tehokas vastasyntyneiden 
kuuloseulonta
Tehokkaan DPOAE:n, TEOAE:n ja 
automatisoidun ABR:n avulla Sera™ 
tarjoaa mahdollisuuden helppoon ja 
nopeaan, mahdollisen kuulonaleneman 
havaitsemiseen vastasyntyneillä. Se 
on täydellinen valinta mihin tahansa 
kuuloseulontaohjelmaan.

Koskaan tutkimuksen tekeminen ei 
ole ollut helpompaa
Sera™:n valikko ja käyttöliittymä on 
suunniteltu nopeaan ja tehokkaaseen 
mittaukseen. Kaikki tärkeimmät 
toiminnot ovat käytettävissä 
kosketusnäytöltä. Jo kolmella 
painalluksella tutkimus on valmis 
aloitettavaksi, eikä uuden tutkittavan 
tietojen syöttäminen ole koskaan ollut 
yhtä helppoa ja nopeaa.  
Heti kun olet saanut syötettyä 
tutkittavan tiedot laitteelle, 
valmisteluohjeet näytetään näytöllä 
kullekin tutkimukselle. Tämä takaa, että 
tutkittava on joka kerta valmisteltu 
oikein. 

3



Sera™ ja ABRIS (automaattinen ABR) 
tarjoavat luotettavat ja helposti 
tulkittavat läpäisykriteerit, jotka 
ovat tärkeitä vastasyntyneiden 
seulontaohjelmissa. 

Perustuen tietoon
Sera™ automaattinen ABR ratkaisu 
perustuu laajoihin kliinisiin tutkimuksiin 
ja vuosien kokemukseen ABR-
mittauksista.

Ainutlaatuinen CE-Chirp® ärsyke
Tutkitusti luotettava CE-Chirp® ärsyke 
vähentää merkittävästi mittausaikaa, 
tyypillisesti alle 30 sekuntiin*, antaen 
sinulle enemmän aikaa tutkittavasta 
huolehtimiseen. 

Molempien korvien tutkiminen 
yhtäaikaa
Käyttämällä joko inserttikuulokkeita 
tai EarCups -korvakuppeja, voit mitata 
molemmat korvat samanaikaisesti ja 
näin lyhentää mittausaikaa. 

“Opastava työnkulku 
ja iso kosketusnäyttö 
tekevät Sera™:sta 
nopean ja helpon 
käyttää mitattaessa 
vastasyntyneitä, jopa 
kokemattomille.  

Ärsyke kompensoi 
sisäkorvan läpäisyaikaa. 

Tuloksena on 
vasteamplitudi, joka on 
jopa kaksinkertainen 
verrattuna tavalliseen 

klikkiin.

Sera™
automaattinen 
ABR seulonta

Sera™ lyhentää 
binauraaliseen 

mittaukseen 
käytettävää aikaa 
ja sitä on helppo 

käyttää

Luotettava automaatiinen ABR
Sera™:n automaattinen ABR protokolla 
tarjoaa luotettavat tulokset algoritmin 
herkkyyden ollessa yli 99.9%.

Optimoitu häiriöherkkiin 
ympäristöihin
Sera™:n automaattinen ABR-algoritmi 
käyttää painotettua keskiarvotekniikkaa 
torjuessaan häiriöitä tallenteissa. 
Myös EarCups-korvakuppien 
käyttäminen Sera™:n kanssa auttaa 
vähentämään häiriöitä haastavissa 
mittausolosuhteissa.

Sera™:n ainutlaatuinen esivahvistin 
varmistaa optimaalisen toiminnan 
ympäristöissä, joissa sähköisiä häiriöitä 
saattaa esiintyä.

* Almeida, M.G., Sena-Yoshinaga, T.A., Côrtes-Andrade, I.F., Sousa, M.N.C., & Lewis, D.R. (2014). Automated 
auditory brainstem responses with CE-Chirp® at different intensity levels. Audiol Commun Res, 19(2), 117-123.
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Sera™ ABRIS  
- automaattinen 

ABR vain 30 
sekunnissa*
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Sera™
OAE seulonta 
sekunneissa
Sera™ tarjoaa nopeat DPOAE- ja 
TEOAE- seulonnat vastasyntyneille 
helppokäyttöisellä ja kädessä 
pidettävällä laitteella. Aseta 
mittapää vauvan korvaan ja 
muutaman sekunnin kuluttua selkeä 
mittaustulos näytetään näytöllä.

Suunniteltu huolellisesti pienille 
korville
Sekä SeraTM SnapPROBETM että sen 
korvatipit ovat nimenomaan suunniteltu 
sopimaan vauvojen korviin. Mittapään 
pysymistä korvassa mittauksen aikana 
on parannettu, ja suodattimet, jotka 
suojaavat mittapäätä lialta, on helppo 
vaihtaa. 

Vähemmän häiriöitä takaa 
luotettavat tulokset
Ryhmä asialle omistautuneita 
Interacousticsin insinöörejä ovat 
kehittäneet OAE-tunnistusalgoritmit, 
jotka tarjoavat ennen näkemätöntä 
luotettavuutta häiriöitä ja muita 
artefakteja vastaan.

Yhdessä tyylikkään muotoilun ja 
näytöllä esitettävien ohjeiden kanssa, 
Sera™ varmistaa, että mittapään tiiveys 
on aina oikea.

6



Palaute tipin tiiveydestä

SnapPROBETM on suunniteltu 
erityisesti vastasyntyneiden 
korviin

Älykäs algoritmi 
mittaustulosten 

havainnointiin

Häiriöiden seuranta mittauksen 
aikana

Palaute

Mittapää

Älykäs

Häiriöiden seuranta

Erinomainen 
tiiveydentunnistus 

varmistaa 
luotettavan OAE-

tuloksen joka 
kerta!
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Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Denmark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com
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Interacoustics on enemmän kuin
uusimmat tuoteratkaisunsa

Tehtävämme on kirkas. 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 

Tutustu verkossa
koko tuote-

valikoimaamme

Muita
tuotteita

Science 
made 
smarter

Tuotetiedot
Kaikkia tuotteita koskevat tekniset ja laitteistotiedot voidaan ladata verkkosivuiltamme.

Eclipse
Yksi alusta kaikille: AEP, 

ASSR, VEMP ja OAE.

Titan
Tympanometri, OAE,

ABRIS ja WBT

OtoRead
Käsikäyttöinen 
DPOAE & TEOAE 


