
Kalorik  
İrrigatörler
Güvenilir 
kalorik testi

Science made smarter

ABR OAE DengeTimpanometreOdyometre İC Uygulama Sistemleri

Interacoustics 
irrigatörleri, VNG test 
protokolü içerisinde 

yapılan kalorik testler 
için hem hava hem de 

su ile uyarım
imkanı sunmaktadır.

Micromedical
by Interacoustics



Air Fx
Kalorik irrigatör

Esnek Hava 
Kalorik İrrigatör
AirFx kalorik irrigatör üzerinde bulunan 
otoskop ve büyüteç ile hastaların kulak 
kanalını doğru bir şekilde uyarmanızı 
sağlamaktadır. Buna ek olarak testi 
irrigatör üzerinde bulunan butona 
tıklayarak veya VisualEyes™515/525 
or VN415/VO425 yazılımları üzerinden 
başlatabilirsiniz.

Air Fx 220 V şehir şebekesiyle 
çalışmakta ve USB portu üzerinden VNG 
sisteminin kurulu olduğu bilgisayara 
kolaylıkla bağlanarak eş zamanlı kayıt 
alınmasını sağlamaktadır.

Cihaza entegre su rezervuarı sayesinde 
ortam sıcaklığına bağlı kalmaksızın hava 
20°C'ye kadar soğutulabilir. Cihaz havayı 
50°C'ye kadar ısıtarak sıcak testlerin 
yapılmasını mümkün kılmaktadır..

Sıcaklık doğruluğu ve hassasiyeti:+/- 
0,5°C' vehava akış stabilitesi +/- 0,5 L/
dakika'dır.

Interacoustics VNG 
yazılımı ile entegre

Dikkat çeken özellikler:
 - 20°C - 50°C arasında havayı soğutma  

   ve ısıtma
 - Aydınlatmalı ve büyüteçli otoskop
 - Havayı kendi kendine soğutabilme 
 - Interacoustics VNG yazılımları ile  

   entegresyon

VisualEyes™515/525 yazılımı ile kalorik testler
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Aqua Stim
Kalorik irrigatör

Esnek Su  
Kalorik İrrigatör
Interacoustics Aqua Stim güvenilir 
kalorik irrigasyon imkanı sunar. Aqua 
Stim tek başına kullanılabildiği gibi 
VisualEyes™515/525 veya VN415/VO425 
yazılımları aracılığıylada kullanılabilir.

İrrigasyon cihaz el ünitesi üzerinde 
bulunan butona basarak kolaylıkla 
başlatılabilir.

Aqua Stim, harici su tankı ile yaklaşık 
14 irrigasyon yapılabilir ve tasarımı 
itibariyle su giderine bağlanmasına 
gerek yoktur.

Aqua Stim 220V şehir şebekesiyle 
çalışmakta ve USB portu üzerinden VNG 
sisteminin kurulu olduğu bilgisayara 
kolaylıkla bağlanarak eş zamanlı kayıt 
alınmasını sağlamaktadır.

VisualEyes™515/525 veya VN415/VO425 
yazılımları ile beraber kullanılabilir.

Interacoustics VNG 
yazılımı ile entegre

Dikkat çeken özellikler:
 -  30°C soğuk ve 44°C sıcak irrigasyon
 - Interacoustics VNG yazılımı ile beraber  

   veya tek başına kullanım imkanı
 - El ünitesinde kulak kanalını rahat  

   görebilmek için LED aydınlatma ve  
   testi başlatma butonu
 - Su giderine veya lavaboya  

   bağlanmasına gerek olmadan çalışır.

Harici su tankı
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ABR OAE DengeTimpanometreOdyometre İC Uygulama Sistemleri

Science 
made 
smarter
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.
 
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  


