
Parhaasta on 
tullut vieläkin 
parempi

Science made smarter
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Titan

Tympanometria-,  
OAE-, ABRIS-mittaukset 

ja edistyksellinen 
laajakaistainen 

tympanometria yhdessä 
ainoassa tehokkaassa 

laitteessa



Anna laitteistosi 
täyttää tarpeesi
 
Interacousticsin Titan on 
modulaarinen laitteisto, jossa 
yhdistyvät tarvitsemasi työkalut 
joustavassa ja kannettavassa 
laitteessa – kaikki samalta 
luotettavalta toimittajalta. 

Yksi laite sopii kaikkeen 
 - Seulontaan
 - Diagnostiikkaan
 - Edistyneisiin kilinikkatason 

mittauksiin

Räätälöi Titanisi seulontaan, 
diagnostiikkaan tai edistyneisiin 
klinikkamittauksiin. Yhdistele moduuleja 
omien tarpeidesi mukaan ja päivitä niitä 
vaatimusten muuttuessa. Titan tarjoaa 
seuraavat mittaukset: tympanometria, 
ABRIS, OAE ja edistyksellinen 
laajakaistainen tympanometria. 

Kehitetty muuntautumaan
Jokainen Titanin ohjelmistomoduuli 
perustuu hyväksyttyihin teknologioihin 
sekä käyttäjien ja audiologian 
asiantuntijoiden palautteeseen. 
Ominaisuudet on kehitetty 
muuntautumaan muuttuvien 
tarpeiden mukaan ja sisältävät 
uusimmat tekniikat, joiden ansiosta 
Titan on turvallinen sijoitus myös 
tulevaisuudessa

Laitteiston edut
Titan on todella tehokas, 
helppokäyttöinen, ammattimainen 
laitteisto kätevästi yhdessä ja samassa 
laitteessa. 

Ominaisuudet:
 - Edistyksellinen, ammattimainen  

 ulkonäkö
 - Kevyt
 - Korkearesoluutioinen värinäyttö
 -  Mittaukset monilla mittapäillä ja  

 kuulokevaihtoehdoilla mitattavan  
 mukaan
 - Kannettava tai tietokoneohjattu
 -  Helppo käyttää ja oppia 
 -  Kalibrointiarvojen tallennus 
mittäpäähän helpottaa käytettävyyttä

• 
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Ensimmäinen  
ja ainutlaatuinen. 
Neljä ylivoimaista 

moduulia  
yhdessä laitteessa
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Hanki paras 
yhdistelmä
yhdelle laitteelle

Räätälöi Titan erityisillä ohjelmistomoduuleilla 
ja luo huippuyhdistelmä seulontaan, 
diagnostiikkaan tai klinikkamittauksille.

Seulonta-, 
diagnostiikka- tai 

klinikkatympanometria

Seulonta- tai klinikka-
OAE

Automaattinen ABR-
mittaus pikkulasten 

seulontaa varten

Seulonta- tai klinikka-
OAE

IMP440

DPOAE440

TEOAE440

*Ei saatavana kaikilla markkina-
alueilla

ABRIS440*
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Helppo käyttää
perusseulonnasta 

edistyneeseen 
diagnostiikkaan.  

Titania kehitettäessä on 
ajateltu käytettävyyttä. 

Intuitiivinen käyttöliittymä 
ja ammattimainen muotoilu 

tarjoavat parhaan mahdollisen 
hyödyn, käytät sitten 

esiasetettuja protokollia tai 
räätälöityjä asetuksia.
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IMP440
kaikkiin 
tutkimuksiin
Monikäyttöinen kumppani
IMP440 on saatavissa seulontaan, 
diagnostiikkaan tai klinikkamittauksiin. 
Siinä on tympanometria, ipsi- ja 
kontralateraaliset akustiset refleksit ja 
refleksin sammuminen sekä latenssi ja 
kolme korvatorvimittausta. 

Nopein saatavissa oleva 
tympanometri
IMP440 on varustettu edistyksellisillä 
teknologioilla. Niitä ovat: 
“keskeytymätön ilmavirta” 
-paineensäätötekniikka, korkean 
resoluution tallennukset sekä älykäs 
pumppujärjestelmä mukautuvalla 
nopeusvalvonnalla tärykalvohuipun 
ympärillä. IMP440-moduuli helpottaa, 
parantaa ja nopeuttaa päivittäistä 
työskentelyäsi.

IMP440 sisältää...
Kolme korvatorven toimintatestiä, 
intakti, puhjennut ja avoin
Ipsi- ja kontra-akustiset refleksit
Nopeat seulonnat yhdellä 
voimakkuudella tai nopeat kynnyshaut
Refleksin sammuminen
Ipsilateraalinen sekä kontralateraalinen 
stimulointi
Refleksin latenssi  
Yksityiskohtainen refleksin laukeamisen 
tutkiminen
Valinnaiset korkeataajuiset 
mittapään äänekset 
(678, 800 ja 1 000 Hz)
Esivahvistimen ja mittapään LED-valo 
Helpottavat käyttöä ja mittauksesta 
saatavaa visuaalista palautetta

Ohjattu tulostaminen. 
Titan suiteen upotettu 

tulostustoiminto 
pystyy yhdistämään 

tiedot kaikista neljästä 
moduulista sekä muista 
Interacoustic Suiteista 

muodostaen täydellisen 
potilasraportin.

“Esiasetettu vai räätälöity? 
Käytä olemassa olevia tai 
luo omia protokollia ja 
tulostuspohjia
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ABRIS440*
Automaattinen  
ABR sekunneissa

Automaattinen ABR
ABRIS440-moduuli Titanissa tekee 
automaattisen, nopean ja helpon 
ABR-mittauksen lapsille ja aikuisille. 
Seulontamoduuli käyttää edistyksellistä 
CE-Chirp®-ärsykettä ja painotettua 
kokonaiskeskiarvoa lyhentäen näin 
mittausaikaa 50 % perinteisiin ääneksiin 
verrattuna. Helposti luetavan näytön 
(kannettava tai tietokoneohjattu), 
HiTrack-yhteensopivuuden ja 
käyttäjälähtöisten protokollien avulla 
ABRIS440:ssa yhdistyy nopea ja laadukas 
mittaus sekä verraton käytettävyys. 

Painat vain “START”
Tutkittavan valmistelun jälkeen, paina 
vain start, odota ja näet tuloksen. Lyhyt 
mittausaika ja ABRIS440 CE-Chirp®-alueen 
(35dBnHL) protokolla suorittaa luotettavan 
automaattisen ABR-mittauksen 99,9 % 
herkkyydellä ja yli 96 % tarkkuudella. 
Valitse neljän mittapään välillä, jotka 
tunnistetaan automaattisesti, kun ne 
yhdistetään esivahvistimeen. 

Ärsyke stimuloi koko
simpukkaa samanaikaisesti.
Tuloksena vasteamplitudi on

kaksinkertainen 
vakioäänekseen

verrattuna.

*Ei saatavana kaikilla markkina-
alueilla
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Joustavaa vapautta.
Joustavan tuotekehityksen 

ansiosta seulonta- tai 
klinikkamittausten 
protokollat voidaan 
muokata tarkalleen 

mittausvaatimusten mukaan. 
Hybridinä Titania voidaan 

käyttää käsikäyttöisesti tai 
tietokoneohjatusti.
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“OAE-moduulit erityisillä 
eduilla: diagnostinen 
OAE-arviointi ja 
vastasyntyneiden 
kuuloseulonta. 

Mukanasi joka vaiheessa
Erilaiset seulontamittaukset 
ovat nopeita, tarkkoja ja 
käyttäjäystävällisiä. Titan takaa 
tarkan stimulaatiovoimakkuuden koko 
mittauksen ajan ja valvoo ääntä, jotta 
saadaan mahdollisimman tarkka tulos, 
yhdessä painotetun kokonaiskeskiarvon 
kanssa, joka suojaa potilasta liian 
kovilta ääniltä. Ohjelmisto on erittäin 
tehokas erityisesti lasten seulonnassa.

Klinikkamittaukset ovat uskomattoman 
joustavia ja laaja taajuusalue takaa 
täydellisen diagnostisen arvioinnin. 
Mukautettavat protokollat tarjoavat 
rajattoman määrän mittauksia, joissa 
voidaan käyttää useita parametreja 
kuten eri ärsykkeitä, voimakkuuksia, 
pysäytyskriteereitä ja paljon muuta.

Kummatkin moduulit pystyvät 
suorittamaan paineistettuja 
OAE-mittauksia, mikä on erittäin 

käytännöllistä nuorten ja lasten 
välikorvan testauksessa. Tekniikalla 
vähennetään välikorvan haitallista 
painetta ja useammat lapset saavat 
nopeamman diagnoosin.

Seulontamittaukset
DPOAE440 & TEOAE440
 - DP-alue 0,5—6 kHz 
 - TE-alue 1—4,5 kHz (60-84 dB SPL) 
 - Muokattava hyväksytty/hylätty-tulos
 - Edistynyt AGC 
 - Painotettu kokonaiskeskiarvo 
 - Noah & Hitrack -yhteensopiva 
 - 226 Hz:n tympanometria 
 -  Käyttö Titanilla tai tietokoneohjattuna 
(valinnainen) 

 -  Pikakäyttöoppaat verkossa 
 - Paineistettu OAE (valinnainen)

DPOAE440 
TEOAE440
Helppo seulonta 
ja diagnostiikka

DPOAE440 
-mittaus hyväksytyllä tuloksella 

Klinikkamittaukset
DPOAE440 & TEOAE440
 - DP-alue 500 Hz —10 kHz 
 -  TE-alue 500 Hz-5,5 kHz  
(30—90 dB SPL) 

 - Täysin mukautettavat protokollat 
 - Normaali ja edistynyt näkymä 
 - Manuaalisesti ohjattu mittausaika 
 - Rajattomasti mittauspisteitä 
 - Edistynyt AGC 
 - Painotettu kokonaiskeskiarvo 
 - Noah & Hitrack -yhteensopiva 
 - DP-sisääntulo-/ulosmenotesti 
 - 226 Hz:n tympanometria 
 - Käyttö Titanilla tai tietokoneohjattuna 
 - Paineistettu OAE 
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Esittelyssä
vallankumouksellinen  
laajakaistainen 
tympanometria
Laajakaistainen tympanometri – WBT 
– avartaa käsitystämme välikorvasta. 
WBT tuo uuden ulottuvuuden 
erotusdiagnostiikkaan. 

Yksi pyyhkäisy:  
Useita tympanogrammeja
Erotusdiagnostiikkaa 
3D-tympanometriatietojen avulla koko 
taajuus- ja painealueella. Klikkiäänen 
teho voidaan mitata myös painehuipun 
kohdalta.

Klikkiäänen teho 
Klikkiärsyke mittaa monitaajuisen 
tympanometrian samassa ajassa, kun 
se mittaisi yhtä taajuutta.

3D-tulos kertoo välikorvan 
suorituskyvystä jokaisella taajuudella 
paineen vaihtuessa.

Yhdistä OAE ja automaattinen ABR
WBT täydentää välikorvan 
johtumisongelmista johtuvaa tietoa, 
mikä parantaa OAE- tai 
ABR-mittausten diagnoosia.

3D tulosteet
Absorbanssi esitetään moniulotteisella 
grafiikalla, jonka avulla asiantuntija 
pystyy välittömästi taajuuden ja 
paineen avulla havainnoimaan 
välikorvan suorituskyvyn. Diagnostinen 
tulkinta on tehty helpoksi selkeän 
välikorvatoimintakartan avulla.

Ei vaadi erityisiä taitoja
WBT on sekä helppo että täysin kattava. 
Diagnosointi on tehty helpommaksi 
kerroksittaisten vertailutietojen 
avulla. Vertaa tuloksiasi erilaisten 
patologioiden esimerkkituloksiin.

Pressure [daPa]Frequency [Hz]
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Selkeitä etuja
WBT muuttaa välikorvan  
diagnosoinnin ja antaa 

tarkkoja mittaustuloksia  
koko taajuusalueelta.
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Tutustu
tuotevali-

koimaamme
verkossa
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Eclipse
Yksi alusta: AEP, ASSR, VEMP 

ja OAE.

Viot™
Video Otoskooppi

Muita
tuotteita

Science 
made 
smarter
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 

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Denmark/ Tanska

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

ABR OAETympanometri

Tuotetiedot 
Kaikkia tuotteita koskevat tekniset ja laitteistotiedot voidaan ladata verkkosivuiltamme.

AD629 
Diagnostiikka-

audiometri




