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VNG, vHIT, DVA,  
AHR sekä mittaukset  
pyörivässä tuolissa  
yhdellä ja samalla 

järjestelmällä

VisualEyes™
Tasapainomittaukset 
tehty näkyviksi



n

Räätälöi oma 
tasapainomittaus-
patteristo toimipisteesi 
tarpeisiin
Modulaarisuutta kaikille 
tasapainovastaanotoille
Monen vuoden kokemuksemme on 
nyt yhdistetty yhdeksi VisualEyesTM-
ohjelmistoalustaksi. Valittavana 
on useita ohjelmistopaketteja ja 
laitteistovaihtoehtoja, joten voit hankkia 
tarvitsemasi nyt ja seurata yksinkertaisia 
päivityspolkuja toimipisteesi tarpeiden 
muuttuessa.

Kliinikoilta kliinikoille
VisualEyesTM mahdollistaa eri 
tasapainotutkimustekniikoiden 
yhdistämisen tarpeidesi mukaan. 
Kliinisiin tutkimuksiin tarkoitetut 
protokollat, kuten sakkadometria, 
toiminnot, kuten kiertoalgoritmi ja 
käyttömukavuudet, kuten integroitu 
tietokanta ja tietojen siirtomahdollisuus, 
tarjoavat rajattomat mahdollisuudet.

Tehty kasvamaan toimintojesi 
mukana
VisualEyesTM tarjoaa vankan perustan, 
jota voit laajentaa tarvittaessa. Se 
on järkevä valinta kaikkeen, mitä 
toimipisteesi tarvitsee.

Edistykselliset 
okulomotoriset 

mittaukset 
kaikkien 

toimipisteiden 
tarpeisiin
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Kliinikon 
valinta
Herkkyys ja spesifisyys ovat kriittisiä kaikille 
neurokuntoutukseen suunnitelluille työkaluille. 
Interacoustics tarjoaa mielestäni markkinoiden 
herkimmät ja luotettavimmat laitteet. 
Voin luottaa siihen, että laite mittaa tarkasti ja 
toistettavasti sen, mitä se väittää mittaavan.

Käytän ainakin puolet päivästäni löydöksien
arviointiin  ja VisualEyesTM on ylivoimaisesti 
paras näkemäni järjestelmä tähän 
tarkoitukseen. Silmien liikevideot ja -kaaviot 
esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa. 
Tämän ansiosta voin tehdä havaintoja ja 
rakentaa kliinisen kuvan, jonka myös potilas 
ymmärtää ja joka ylittää selvästi kaikki muut 
aiemmin käyttämäni järjestelmät.

Dr. Glen Zielinski
DC, DACNB, FACFN
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VisualEyesTM 
tehty 
integroitavaksi
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VisualEyes™ 505

Video Frenzel

Orion Auto-Traverse
Orion Comprehensive
Orion Reclining

Pyöritettävät tuolit

VisualEyes™ 515
VisualEyes™ 525

Videonystagmografia (VNG)

Air Fx
Aqua Stim

Kaloriset ärsykkeet

EyeSeeCam vHIT

Diagnostic Package
Assessment Package

VORTEQ™

Lasit 
kaikkiin 
toimipisteen 
tarpeisiin

Lasit pienille kasvoille / lapsille

Lasit yläkameroilla sekä 
käynnistyspainikkeella

EyeSeeCam vHIT -lasit

Pääpanta

Lasit sivukameroilla ja 
vaahtomuovipehmustein

5



6



 Uusi
tehokas  

liikkuvan  
katseen  
seuranta

VisualEyes™ 
moduulit

Korvalääkäreille ja 
tasapainokeskuksiin: VisualEyes™ 515
Jos et tarvitse edistyksellistä 
okulomotorista mittauspatteria, 
VisualEyes™ 515 on sinua varten. Se 
tarjoaa käyttäjäystävällisen
käyttöliittymän, jonka käyttö on 
helppo oppia. VisualEyes™ 515 on 
mahdollista yhdistää Air Fx ja Aqua 
Stim kalorisiin ärsykkeisiin ja Orion 
pyörivän tuolin avulla saat lisäkeinoja 
tasapainotoimintojen arvioimiseen niin 
lapsilla kuin aikuisilla.

Liikuteltavaksi, fysioterapeuteille ja 
yleislääketieteeseen: VisualEyes™ 505
VisualEyes™ 505 on erilainen Video 
Frenzel -järjestelmä kuin useimmat. Voit 
käyttää huomattavaa määrää kliinisiä 
tietoja VisualEyes™ 505 -tekniikalla. Sen 
tutkimuspatteristo sisältää spontaanit 
nystagmukset, jotka hyödyntävät
nystagmuksen tunnistusalgoritmia, 
tarjoten tukea diagnosoitaessa 
tasapainohäiriöitä. Toiminnan arvioinnin 
ja BPPV -mittausten helpottamiseksi 
voit ottaa käyttöön edistyksellisen 
Dix-Hallpiken, lateraalisen päänkierron 
ja dynaamisen visuaalisen tarkkuuden 
mittaukset.

Tasapainokeskuksille, audiologeille 
ja neurologeille: VisualEyes™ 525
VisualEyes™ 525 on täyden palvelun 
VNG -järjestelmämme, joka tarjoaa 
edistyksellisen okulomotorisen 
tutkimuspatterin. Sen avulla 
voit kvantifioida perifeerisen 
tasapainojärjestelmän ja keskeisten 
tasapainoreittien toiminnallisuuden. Voit 
valita erilaisten seuranta-algoritmien 
välillä tutkiessasi haastavia tapauksia, 
jotka saattaisivat jäädä huomaamatta 
yksinkertaisemmilla järjestelmillä .
Sellaiset protokollat kuin Ocular Counter 
Roll silmien kääntymisseurannalla 
ja sakkadometria auttavat sinua 
saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa 
tutkittavan keskushermoston häiriöistä, 
joka voi olla avuksi hermoston 
kuntoutusterapian suunnittelussa.
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Päivitä 
tasapainolaitteesi 
matkan varrella, 
tarvittaessa 

vaiheen ja  symmetrian lisäämisen 
VOR:iin sekä nopeamman pään vauhdin. 
Voit myös käyttää olemassa olevia 
VNG -lasejasi tehdessäsi binokulaarisia 
pään impulssimittauksia. Nämä 
tulokset voidaan tulkita suoraan VNG 
-mittauksestasi. Paketti voidaan lisätä 
VisualEyes™ 525:een.

VORTEQ™ Assessment
Tämä paketti voidaan lisätä seuraaviin: 
VisualEyes™ 505, 515 tai 525. Se sisältää 
BPPV -moduulin (edistynyt Dix-Hallpike, 
lateraalinen päänkääntö ja dynaaminen 
visuaalinen tarkkuusmittaus). 
Ihanteellinen tasapainoklinikoille, 
joissa tilaa on vähän, mutta 
lisätoimintoja tarvitaan. VORTEQ™:n 
sisäisellä mittausyksiköllä (IMU) saat 
objektiivisempia arvioita verrattuna 
perinteisiin mittausmenetelmiin.

Tutkijamoduuli
Tutkijamoduuli on suunniteltu tutkijoille 
ja yliopistoille. Tämä uusi työkalu 
voidaan listätä VisualEyes™ 525 
-järjestelmääsi tuomaan tarvittavaa 
joustoa tutkimuksen viimeistelyyn. 
Tutkijamoduulissa voit muokata kaikkia 
nystagmuksen tunnistusparametreja 
ja siirtää kaikki tutkimustiedot helposti 
Excel-taulukkoon.

Electronystagmography (ENG)
Toimipisteissä kohdataan usein 
tutkittavia, jotka eivät voi tai halua 
käyttää videolaseja. Tämä on yleistä 
pienillä lapsilla ja tutkittavilla, joilla 
on nenäongelmia. Näitä tapauksia 
varten tarjoamme ENG-vaihtoehdon, 
joka voidaan lisätä VNG-järjestelmääsi 
tai Orion-tuoliisi elektrodipohjaisten 
okulografiatallenteiden  
aikaansaamiseksi.

EyeSeeCam vHIT
EyeSeeCam vHIT yhdessä VisualEyes™:n 
kanssa yhdistää sekä vHIT ja VNG 
tulokset yhdeksi raportiksi. Voit 
myös suorittaa monokulaariset 
okulomotoriset mittaukset käyttäen 
EyeSeeCam vHIT -laseja. Tämä säästää 
aikaasi, kun tarvitset vain nopeasti 
tiedon siitä, kuinka silmät liikkuvat 
tai haluat tarkastaa nystagmuksen 
katseessa tai poikkeavat silmän liikkeet.

EyeSeeCam vHIT:illä voit yhtäaikaisesti 
arvioida sekä silmän että pään 
liikkeitä ja lisätä ne neurologiseen 
kokonaisuuteesi.

VORTEQ™ Diagnostic
Käytännöllinen päivitys toimipisteisiin, 
joissa ei ole paljon tilaa, mutta 
enemmän toimintoja tarvitaan. Lisänä 
tulee VORTEQ™ Active Head Rotation 
(AHR), joka mahdollistaa  vahvistuksen, 
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VORTEQ™ Diagnostics  
– Active Head Rotation (AHR) ja  VORTEQ™ vHIT VNG -laseilla

EyeSeeCam vHIT -moduuli

VORTEQ™ Assessments  
– Dynamic Visual Acuity (DVA)

VORTEQ™ Assessements BPPV -moduuli  
(edistynyt Dix-Hallpike ja lateraalinen päänkääntö)

Vaihtoehtoja 
saatavilla 

kaikkiin klinikka-
kokoonpanoihin
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Monipuoliset tutkimukset
pyörivässä tuolissa

Orion pyörivien
tuolien sarja

Tutkimukset pyöritettävässä 
tuolissa antavat objektiivisen arvion 
tasapainoelimen toiminnasta. 
VisualEyes™ alusta integroituu Orion 
-tuolien kanssa edistykselliseksi 
tasapainon tutkimuslaitteistoksi. 
Valitse jokin seuraavista, Orion Auto 
Traverse, Orion Comprehensive ja 
Orion Reclining.

-  Orion Auto-Traverse: Pyörivä 
tuoli akselin ulkopuolisella 
keskikiihdytyksellä.

-  Orion Comprehensive: Pyörivä 
tuoli, joka on ihanteellinen lasten 
tutkimisessa.

-  Orion Reclining: Suunniteltu klinikoille, 
joissa vähän tilaa.

Laajenna 
vastaanottoasi 
Orion pyörivien

tuolien  
vaihtoehdoilla

Orion ComprehensiveOrion Reclining
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Orion Auto-Traverse
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Tutustu verkossa
koko tuote-

valikoimaamme
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Tuotetiedot
Kaikkia tuotteita koskevat tekniset ja laitteistotiedot voidaan ladata verkkosivuiltamme.

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Denmark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

ABR OAE TasapainoTympanometriAudiometri Kuulokojesovitus

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 

Muita
tuotteita

TRV Chair
Hyvälaatuisen 

asentohuimauksen (BPPV)
diagnostisointiin ja hoitoon

Air Fx & Aqua Stim
Monipuolinen kalorinen 

ilma- ja vesiärsyke 

Tasapainoalustat
Portable Essential & 
Portable Functional 


