
Kaloriset   
ärsykkeet
Luotettavat 
kaloriset 
mittaukset  

Science made smarter

ABR OAE TasapainoTympanometriAudiometri Kuulokojesovitus

Interacoustics tarjoaa joko 
vesi- tai ilmaärsykkeen 

kalorisia mittauksia varten VNG 
mittausprotokollaan



Air Fx
Kalorinen ilmaärsyke

Monipuolinen  
kalorinen 
ilmaärsyke
AirFx kalorisella ilmaärsykkeellä saat monia 

hyötyjä. Se tarjoaa otoskoopin niin valolla kuin 

suurennuksella. Lisäksi ärsykkeen voi aloittaa 

painamalla painiketta otoskoopin kahvassa 

sekä VisualEyes™515/525 tai VN415/VO425 

-sovelluksen avulla.

Air Fx on saatavana sekä 110-130 V ja 

220-240 V kokoonpanona, joten se sopii 

kaikkialle maailmassa.

Integroitu vesisäiliö mahdollistaa kylmän 

ärsykkeen aina 20°C:seen saakka riippumatta 

ympäristön lämpötilasta, joten se soveltuu 

käytettävksi lämpimässä ilmastossa. Lämpimään 

ärsykkeeseen  Air Fx pystyy lämmittämään ilman 

jopa 50°C:seen.

Lämpötilan tarkkuus ja stabiliteetti on +/- 0,5°C, 

ja ilmavirran stabiliteetti on +/- 0,5 L/min

Integroitu 
Interacousticsin 

 VNG -ohjelmistoon

Kohokohdat:

 - Jäähdytys- ja lämmityskyky:  

 20°C - 50°C

 - Valaistu ja suurentava otoskooppi

 - Itsesäädettävä jäähdytyskyky

 -  Integroitavissa Interacoustics VNG 

-sovellukseen 

Kalorinen mittaus VisualEyes™515/525 -sovelluksessa
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Aqua Stim
Kalorinen vesiärsyke

Monipuolinen 
kalorinen 
vesiärsyke
Interacoustics Aqua Stim tarjoaa luotettavat 

kaloriset ärsykkeet. Aqua Stimiä voidaan 

käyttää erillisenä laitteena tai voit ohjata 

sitä VisualEyes™515/525 tai VN415/VO425 

-sovelluksella.

Ärsyke käynnistyy, kun kahvassa olevaa 

käynnisyspainiketta painetaan kerran. Käyttäjän 

määrittämä kalorinen protokolla käynnistyy.

Ulkoinen vesisäiliö riittää noin 14 ärsykkeeseen 

vähentäen näin tutkimushuoneen 

viemäröintitarvetta.

Aqua Stim on saatavana sekä 110-130 V ja 

220-240 V kokoonpanona, joten se sopii 

kaikkialle maailmassa

Voidaan käyttää VisualEyes™515/525 tai VN415/VO425 
-sovelluksen kautta.

Integroitu 
Interacousticsin 

 VNG -ohjelmistoon

Kohokohdat:

 -  30°C kylmä ja 44°C lämmin ärsyke

 -  Käytettävissä Interacoustics VNG -sovelluksella 

tai erillisenä

 -  LED -valo ja käynnistyspainike kahvassa

 - Poistaa viemärin ja vesihanan tarpeen  

 tutkimushuoneessa

Sisältää ulkoisen 
vesisäiliön
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Tutustu verkossa
koko tuote-

valikoimaamme
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VisualEyes 525

Täydellinen VNG ratkaisu 

tasapainon tutkimiseen 

Tuotetiedot

Kaikkia tuotteita koskevat tekniset ja laitteistotiedot voidaan ladata verkkosivuiltamme.

Orion

Pyörivä tuoli 

tasapainotutkimuksiin

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1

5500 Middelfart

Denmark

+45 6371 3555

info@interacoustics.com

interacoustics.com

Muita
tuotteita

ABR OAE TasapainoTympanometriAudiometri Kuulokojesovitukset

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 

EyeSeeCam vHIT

Videoiva pään impulssimittaus


