Science made smarter

Sera™
Otomatik
ABR Tarama

Odyometre

Timpanometre

Yeni doğan işitme
taramasında
mükemmel çözüm

ABR

OAE

İC Uygulama Sistemi

Denge

The Sera™ OAE &
automated ABR
screener is based on
many years of clinical
experience
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Sera™
Güçlü
kombinasyon
Çocuklarda konuşmanın, dil ve

Kısa sürede yanıtları elde edin

sosyal becerilerinin gelişiminde

Ekrandaki yönergeleri takip ederek

işitme kaybının erken teşhis edilmesi

hazırladığınız hastadan Otomatik ABR

ve uygun tedavinin uygulanması

ile yanıtları 30 sn'den* kısa bir süre

hayati önem taşımaktadır.

içerisinde alabilirsiniz. İstenildiği taktirde

Hızlı ve güvenilir
Otomatik ABR,
TEOAE ve DPOAE

eklenebilen OAE modülleri ile de
Yeni doğan işitme taraması

emisyon testlerini saniyeler içerisinde

Sera™, Otomatik ABR, TEOAE ve DPOAE

tamamlayabilirsiniz. Elde edilen yanıtlar

modülleri ile ulusal işitme tarama

Geçti/Kaldı şeklinde gösterilir, böylece

programlarına uygun olacak şekilde

minimum kullanıcı eğitimiyle cihaz

geliştirilmiştir. Hızlı ve güvenilir yanıtlar

kolaylıkla kullanılır.

ile yeni doğanlarda işitme kaybı
olup olmadığını saniyeler içerisinde

Günlük kullanımda Sera™

öğrenebilirsiniz.

Sera™ elinize oturan tasarımı ve
darbelere karşı cihazı koruyan yan

Hiç bu kadar kolay olmamıştı

bantları ile günlük rutin içerisinde çok

Sera™ menüsü ve arayüzüyle

hızlı ve güvenilir bir şekilde kullanılır.

kullanıcılarına hızlı ve güvenilir test

Dokunmatik ekran, elinizde eldiven olsa

yapabilme imkanı sunmaktadır. Cihazın

bile çalışmaktadır.

tüm fonksiyonlarına dokunmatik ekran
üzerinden kolayca erişilmektedir. Test

Kablosuz şarj etme ve yazdırma

başlamak için sadece üç tuşa basmanız

Sera™ kablosuz şarj ünitesi ile beraber

yeterlidir. Hasta demografik bilgilerinin

gelmektedir. Ayrıca test çıktıları da

kaydedilmesi hiç bu kadar kolay

kablosuz bilgisayar bağlantısı ile

olmamıştı.

alınabilir.

Hasta bilgilerini girdikten sonra,
yapmanız gereken hazırlık adımları

Verilerin aktarımı

ekranda gösterilmekte ve test tipi

Sera™, HearSIM™ yazılım ve veritabanı

seçilmektedir. Böylece her defasında

ile hasta verilerinin düzenlenmesini

hata yapmadan testi kolaylıkla

ve cihaz ayarlarının yapılabilmesini

uygulayabilirsiniz.

sağlamaktadır. HearSIM™ kullanıcı dostu
arayüzü ile verilerin hızlı ve eksiksiz bir
şekilde bilgisayara katarılmasını sağlar.
* Almeida, M.G., Sena-Yoshinaga, T.A., CôrtesAndrade, 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™
Otomatik ABR

Sera™ binöral test
imkanı ile her iki
kulağı aynı anda
değerlendirmenizi
sağlar

taraması
Otomatik ABR modüllü Sera™
yenidoğan işitme tarama
programlarında kullanılan
Geçti/Kaldı yanıtını hızlı ve güvenilir
bir şekilde vermektedir.
Bilgiye dayanır
Sera™ otomatik ABR, ABR alanında
yapılan klinik araştırma ve tecrübelere
dayanarak geliştirilmiştir.
Benzersiz CE-Chirp® uyaranı
Etkisi kanıtlanmış ve güvenilir CE-Chirp®
uyaranı ile test süresi 30sn'den* kısa
sürmektedir.

“

Büyük dokunmatik
ekranı, sezgisel
menüsü ile Sera™
yenidoğan testlerinde
minimum eğitimle bile
hızlı ve güvenilir bir
şekilde çalışmaktadır.
Güvenilir Otomatik ABR
Sera™'nın varsayılan ABR protokolünün
algoritmik hassasiyeti %99'dan fazladır.

Gürültülü ortamlarda çalışacak
şekilde tasarlanmıştır
Sera™ Otomatik ABR, gürültülü
ortamlarda daha kolay kayıt alınabilmesi
için ağırlıklandırma algoritması
kullanmaktadır. Yaştan bağımsız çalışan
bu algoritma sayesinde sadece yeni
doğanlar değil 5-8 aylık ve daha büyük
bebekleri ve çocuklarıda güvenle test
edebilirsiniz.
Sera™ ile ölçüm yaparken
EarCups kullanarakta gürültüyü
engelleyebilirsiniz.
Sera™'nın gelişmiş pre-amplifikatörü
elektriksel gürültünün olduğu

İki kulağı aynı anda test edin

ortamlarda bile optimum performans

Insert başlıkları veya EarCups kullanarak

göstermektedir.

her iki kulağı aynı anda ayrı ayrı test
edebilir ve zaman kazanabilirsiniz.

Uyaranı koklear
gecikmeyi kompanse
eder. Böylece geleneksel
klik uyarana nazaran
iki katı amplitüde sahip
yanıtlar elde edilir.
* 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
- 30sn'den* kısa
sürede O-ABR
yanıtı elde edin!
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Sera™
saniyeler içerisinde
OAE taraması
Sera™, hızlı DPOAE ve TEOAE tarama

Küçük kulaklar için özel geliştirildi

Daha az gürültü, daha hızlı yanıt

modülleri ile yeni doğanların güvenle

Hafif ve yenidoğanlara uygun prob

Interacoustics mühendisleri tarafından

değerlendirilmesini sağlamaktadır.

uçları ile en dar kulak kanallarına bile

iyileştirilen OAE algılama algoritmaları

Tek yapmanız gereken ise probu

probunuzu rahatlıkla takabilirsiniz.

sayesinde gürültülü ortamlarda bile OAE

bebeğin kulağına yerleştirip

Sera™'nın prob uçları kolayca

taramalarını güvenle yapabilirsiniz.

sonuçların gelmesi için bir kaç saniye

temizlenebilir özelliktedir.

beklemektir.

Özel tasarımlı probu ve ekran
yönlendirmeleri ile Sera™ her zaman
doğru prob yerleşimi yapmanızı sağlar.
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Geribildirim
Düzgün prob yerleşimini gösteren uyarılar

Gürültü monitorizasyonu
Prob uçları

Test esnasında gürültü monitorizasyonu

Tıkandığı taktirde kolay
ve hızlı bir şekilde
temizlenebilen prob uçları

Prob

Algoritma
Geçti/Kaldı
sonucunu veren
akıllı algoritma

Yenidoğanlara özel geliştirilmiş,
hafif yapıda prob

Gelişmiş algoritma
ile her zaman
güvenilir OAE
yanıtları
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Science
made
smarter

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Denmark
+45 6371 3555
info@interacoustics.com
interacoustics.com

Interacoustics en gelişmiş çözümlerin
ötesinde!
Misyonumuz belli. Odyoloji ve denge
alanındaki problemleri çözmek istiyoruz:
-- Bilgi ile pratik uygulamalar
-- Bilinmeyen rahatsızlıkların ortaya
çıkartılması ve tedavi edilmesi
Gelişmiş teknoloji ve sofistike
çözümlerimiz ile sağlık profesyonellerinin
hizmetindeyiz.

Web sitemizden
tüm ürünlerimiz
hakkında bilgi
alabilirsiniz.

Tüm endüstri için standartları belirlemeye
devam edeceğiz. Bunu sadece bilim
yapmış olmak için değil aynı zamanda
dünya genelinde tedavi bekleyen tüm
insanlar için profesyonellerle beraber
başaracağız.
Interacoustics.com
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