
AS608 / AS608e 

Science made smarter

ABR OAE TasapainotutkimusTympanometriAudiometri Kuulokojesovitus

Kannettava 
seulonta-

audiometri

Diagnostic Suite-ohjelma 
(vain AS608e)

Todella
nopea 
kuuloseula  



Kannettava
ja 
helppokäyttöinen
AS608 / AS608e kannettava 
audiometri on ihanteellinen 
kouluihin, työterveyshuoltoon ja 
muihin kohteisiin, missä tehdään 
nopeaa kuulon seulontatutkimusta. 
Laite on helppokäyttöinen, eikä 
vaadi mittavaa käyttökoulutusta. 
Laitteessa on kalibroidut puhdas- 
ja uikkuäänekset laajalla 
taajuusalueella.

Kannettava
AS608 / AS608e sisältää kevyen 
kantolaukun olkahihnalla, johon 
mahtuvat audiometri, kuulokkeet ja 
audiogrammikaavakkeet.

Paristot tai verkkovirta
AS608 / AS608e toimii joko kolmella 
AA-sormiparistolla tai lääketieteelliseen 
käyttöön hyväksytyllä ulkoisella 
verkkovirtalähteellä. Paristojen kesto 
on noin puoli vuotta..

Tietokoneyhteys (AS608e)
AS608e -malli voidaan yhdistää 
tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. 
Diagnostic Suite-ohjelman avulla 
mittaukset voidaan siirtää tietokoneelle.
Diagnostic Suite ohjelma mahdollistaa 
seuraavat toiminnot:
 - Muokattavat tulostuspohjat
 - Kehittynyt raporttisivu
 - Istuntojen käsittely
 -  Tietokannan tallennus: OtoAccess™ tai 
Noah -yhteensopiva

Automaattiset kynnysmittaukset              
(vain AS608e)
AS608e sisältää automaattisen Hughson 
Westlake -kynnysmittauksen. Kun testi 
on valmis, voidaan mittaustulos helposti 
palauttaa muistista ja näyttää Diagnostic 
Suite -ohjelmalla.

Laitteen ominaisuudet
 - Vankka rakenne
 - 11 taajuutta 125-8000 Hz
 - Muokattavat taajuusvalinnat
 - Ulostulo -10dB - +100dBHL
 -  Puhdasääni, uikkuääni ja pulssi
 - Äänetön ärsykepainike
 - Pariston ilmaisin
 - Kantolaukku
 - Potilaspainike (vakio AS608e-mallissa)i
 - Ulkoinen virtalähde (valinnainen)
 - Melusuojakuulokkeet (valinnainen)
 - Tutkijamikrofoni (vain AS608e)
 - Tietokoneyhteys (vain AS608e)
 -  Hughson Westlake-automaattinen 
kynnysmittaus (vain AS608e)
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Tulostussivu Diagnostic Suite-ohjelmassa 
(vain AS608e)

Raporttisivu Diagnostic Suite-ohjelmassa 
(vain AS608e)

Pehmeä kantolaukku

Kokonaispaino
alle 1,6 kg
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Tutustu
tuotevali-

koimaamme
verkossa
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Tuotetiedot
Kaikki tekniset ja laitekohtaiset tiedot koskien kaikkia tuotteitamme voidaan ladata vekkosivuiltamme. 

AD226
Diagnostiikka-audiometri

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Denmark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Muut  
tuotteet

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 

Viot™
Video-otoskooppi

MT10
Kevyt tympanometri


