Duet
Kiváltott Potenciál és
Otoakusztikus Emisszió
tökéletes harmóniában

számos opció, egyetlen okos rendszer

A klinikai megoldás, amelyre várt
Meghallgattuk Önöket és a visszajelzéseik, igényeik alapján építettük meg legújabb platformunkat a Kiváltott Potenciál
és Otoakusztikus Emisszió vizsgálatok elvégzéséhez. Izgatottak vagyunk, hogy bemutathatjuk Önöknek
a Duet-et: a letisztult, hordozható, sokoldalú klinikai Kiváltott Potenciál és Otoakusztikus Emisszió rendszerünket.

Rendkívüli teljesítmény

Készen áll az Ön klinikai igényeire
A Duet kétféle kiszerelésben elérhető. DUET 2 csatornás AEP és DUET kétcsatornás AEP & OAE.
Válasszon a különböző kiegészítő modul közül a rendkívüli rugalmasság és sokoldalúság jegyében.
Bármikor dönthet úgy, hogy upgrade-et kér, és eszközét csupán minimális ideig vagy egyáltalán nem kell nélkülöznie.
Standard SmartEP modulok:

Több, mint 30 év fejlesztői és tervezői tapasztalat, valamint a Kiváltott Potenciál vizsgálatok terén szerzett páratlan
szakértelem egyesült most a biológiai jel-erősítők új generációjában, mely kiváló adatminőséget biztosít az Ön
számára a Kiváltott Potenciál és Otoakusztikus Emisszió Vizsgálatok területén.

•
•
•
•

Optional SmartEP modulok:

ECochG
ABR (click, tone burst, iChirp)
MLR
LLR/CAEP

Megismételhető, megbízható adatok, melyekre támaszkodhat

•
•
•
•
•

P300/MMN
eABR
Chained-Stimuli ABR
cVEMP, oVEMP
ASSR

Standard SmartOAE modulok:
• DPOAE
• TEOAE
• SOAE

• Nagyfelbontású válaszok
• Tisztább, erős jelgörbék
• Megnövelt jel/zaj arány
• Alacsonyabb alapzaj
Rövidebb vizsgálati idő kompromisszumok nélkül

Kutatási célokra is alkalmas
Fejlett opciók SmartOAE-hoz:

Fejlett opciók a SmartEP-hoz:
•
•
•
•
•
•

CLAD magasfrekvenciás stimulációhoz
Keskenysávú zajszűrés
Fejlett Audiotoros Vizsgáló Modul (AARM)
Komplex ABR
Frekvenciakövető Válasz
Acoustic Change Complex

• Contralaterális, ipsilaterális, és binaurális
TEOAE
• Kettős OAE szonda rendszer
• HF DPOAE for ototoxicitás monitorozásához

• CHIRP Stimulus Generation Module
• USB Fejlesztői Csomag

Teljesítményre felkészítve
Az Universal Smart Boksz Család legújabb tagját
a Duet-et letisztult vonalai ergonomikussá és hordozhatóvá teszik.
• Pehelykönnyű, súlya kevesebb, mint 2kg
• Tökéletesen illeszkedik egy 15 inch méretű laptop alá
• Beépített izolálója alkalmassá teszi, hogy bármilyen
környezetben használható legyen akár Újszülött-Intenzív
Osztályon is
Használja bárhol! Rugalmasság mindenek felett.

tökéletesített klinikai élményre fejlesztve

SmartEP

Okos jellemzők és eszközök

Az ideális klinikai eszköz a ECochG, ABR és egyéb vizsgálatok elvégzésére.

Az új és egyszerűsített felhasználói felület egyszerűbbé teszi a munkát
• Továbbfejlesztett eszköztár és gomb-design
a fontos eszközök gyorsabb elérése érdekében
• Minden paraméter könnyen elérhető az egyszerűsített
kezelőfelületről és észszerűsített menükből
• Saját, vagy előre definiált protokollok gyors betöltése

iChirpTM Stimulus

• A legtöbb tesztparaméter egy kattintással változtatható Az intelligens Chirp a SmartEP és SmartEP-ASSR-hez
az alapcsomag része.
• Állítsa be saját képernyő-skáláját
• Látencia-Intenzitás normatív adatokra mutató grafikonok • Széles és keskenysávú (500, 1000, 2000, 4000 Hz)
automatikusan generálódnak a kijelölt hullámformákból • Megnövelt küszöbérték érzékelés
• Magas amplitúdójú válaszok
• Egyszerűen és gyorsan adjon hozzá, vonjon ki, invertáljon,
hasonlítson össze mérési eredményeket, vagy változtasson • Optimalizált V-ös hullám beazonosítás
• Opcionálisl, innovatívegyedi inger-tervező alkalmazás
az időállandókon
• 2D és 3D Spektrális Analízis

• Egyszerű betekintés a folyamatban lévő EEG jelekbe
a beteg állapotának gyors ellenőrzése érdekében
• Rengeteg opció annak érdekében, hogy a teszteket
úgy végezhesse el, ahogy az Önnek a legmegfelelőbb
• Válasszon a számos stimulus közül, töltse be egyedi
tesztjeit, vagy hozzon létre saját stimulus opciókat

• Jelölje meg egyszerűen az egyes hullámokat a közel
30 előre beépített címkével vagy készítsen egyedieket
Könnyedén módosíthatóak egérrel vagy billentyűzettel.

• Ellenőrizze az impedanciát a képernyőn vagy a
páciens visszajelzése által

• Tekintse meg a látenciákat, amplitúdó csúcsokat direkt
módon, vagy az újonnan integrált információs panelon.

Előnyös ABR teszteléshez éber és aktív pácienseknél

Egyszerűsített munkafolyamat

• Rendezze az eredményeket automatikusan intenzitás,
teszt-sorrend, stimulus frekvencia szempontjából

Okosabb átlagolás kijelzési opciók
• Lehetőség van automatikus adatmentésre a mintavételezési ablakból a jobb jelfeldolgozás érdekében
• Egyszerűbben elemezheti a kapott görbét, köszönhetően a további átlagolási technikáknak a zajcsökkentés érdekében
• Az átlagolási technikák közül válassza a tradicionális lineárist, a középértékűt, vagy a súlyozottat

• Változtassa gyorsan a hullámok méretét az új zoom
gombok segítségével
• Jelenítse meg, vagy rejtse el a vertikális vonalakat, vagy
a horizontális alapvonalat
• Több képernyős megjelenítés és riport

2000 Hz tone burst ABR (left) vs 2000 Hz iChirp ABR (right)

• Egyszerű PDF fájl generálás
• Program bezáráskor automatikus mentés
Original Acquisition:
patient awake and active

Smart AverageTM

SmartEP-ASSR
Median Average

Weighted Average

• Az objektív válasz mérése jelölőket biztosít a mérés minőségének megállapításához
• Automatizált átlagolási szabályok az alapzaj mérésével lehetőséget adnak az adatok konzisztens és automatikus
kinyerését alacsony zajszint mellett

A tökéletes kettős - Electrocochleographia
Új-generációs erősítőnk a non-invazív IHS Lilly TM-Wick
Elektródákkal megbízhatóbb és reprodukálható
ECochG eredményeket biztosít.

Tökéletesített AP/SP amplitúdó, területi görbe analízis
és automatikus kiértékelés.

Teljesértékű integrált Screening és ASSR Rendszer.
• Gyors és pontos jelérzékelést biztosít az automatizált statisztikai analízisnek köszönhetően
• Mindkét fül egyidőben tesztelhető, fülenként négy frekvencián
• iChirp (szélessávú & frekvenciaspecifikus) a magas amplitúdókért, valamint harmonikus komponens
analízis a megnövelt jelérzékenységért és a rövidebb tesztperiódus érdekében
• Automatizált audiogram generálás SPL és HL
• Költséghatékony kiegészítés a SmartEP-hoz

SmartVEMP

Okosabb VEMP funkciók

Innovatív megoldás cVEMP és oVEMP vizsgálatokhoz

A várva várt megoldás VEMP vizsgálatokhoz

Az új és továbbfejlesztett SmartVEMP az egyetlen olyan eszköz, melyet az FDA is elismer a bármely életkorban elvégezhető
oVEMP és cVEMP vizsgálatok kivitelezésére (K163326). A legfejlettebb VEMP modult annak szem előtt tartásával fejlesztettük,
hogy az ideális megoldást nyújtson klinikumi körülmények között.

Integrált EMG monitorozás
A SmartVEMP képes az EMG aktivitás monitorizálására
külön monitorozó elektródák alkalmazása nélkül.
Ehhez elegendő a vizsgálóelektródákat.használni.
A modul sajátja egy felhasználóbarát interfész, melynek
köszönhetően könnyedén megválaszthatóak a páciens
vizsgálatához szükséges EMG szintek.

• Előre definiált cVEMP és oVEMP protokollok gyors betöltése
• Egyszerű hullámcsúcs megjelölés egérrel vagy billenytűzettel
• Automatikusan megjelölt alapértékek a felhasználó által
megjelölt elfogadási tartományhoz

• Integrált alapérték EMG válasz normalizáció

• Hozzon létre nagy átlag adatbázist nagyszámú
vizsgálati eredmények alapján
• Hasonlítsa össze egyszerűen a jobb és bal oldali VEMP válaszokat
• Automatikusan kalkulált amplitúdó korrekció és
asszimetria arányok
• Pre-stimulus EMG aktivitáson alapuló amplitúdó korrekciók

Sample oVEMP Recordings

• Válassza meg a megfelelő amplitúdó nagyságot
páciens specifikusan mindkét fülön
• Automatikusan számolja a tűrési tartományt
• Felhasználó által meghatározhatóak a tűrési
és az azon kívül eső régiók
A képernyőn egyszerűen nyomon követhető EMG
a páciens pillanatnyi állapotának ellenőrzésére.

Tökéletesített biológiai-jel opciók
Páciens-barát opciók a vizuális biológiai jelek rögzítéséért:
• Visszajelző egység LED indikátorokkal
• On-screen EMG jelszint kijelzés mosolygós/szomorú arccal
• Animációs videók gyermekek teszteléséhez

Sample cVEMP Recordings

AAR/FFR

cABR

Teljes kontroll az ingerlés és adat-kinyerés felett

cABR adatok kinyerése és kiértékelése:

Fejlett Auditoros Kutatási Célú Modul - Frequency Követő Válasz és Akusztikus Változási Összegzés

A SmartEP ezen kiegészítője lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyedileg módosítsa az ingerlés és adatrögzítés
minden jellemzőjét. Teszi mindezt egy könnyen átlátható felhasználói felületen, melynek köszönhetően a modul ideális
eszköz a Frekvencia-követő Válasz (FFR) vizsgálatok elvégzésére.
Amennyiben a Keskeny-sávú Zajszűrő Modul hardver rendelkezésre áll, lehetővé válik az ingerek keverése, melynek
segítségével a szakember képes lesz meghatározni a rögzítési időket az egyes ingerlések késleltetésével, eltolásával.

• Használjon egyszer vagy összetett ingereket, mint pl.
sinus jelet, iChirp-et, beszéd jelet, vagy zajt.
• Határozzon meg egyedi ingereket a beépített modulátorral
• Változtatható mintavételezési frekvencia:
40kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz.
• Alkalmazzon akár 8s hosszúságú, egyedi inger fájlokat

Komplex ABR Kutató Modul

• Előre definiált beállítások komplex stimulusokhoz, ide értve
a beszédhangzókat, szótagokat, pl. "BA, GA, DA"
• Egyedi beállítások és ingerlési módok definiálása

• cABR-specifikus jelölők
• A megjelölt eredmények egyszerű összehasonlítása
• cABR analízis, spektrogram, és fázisgörbe eszközök
• A kiértékelő modul rendelkezik a kereszt-korrelációs funkcióval, a stimulusok, a válaszok,
és a jelerősség spektrumok egymásra helyezhetőek
• Definiálható a kiértékelés régiója, a felül és alul-áteresztő szűrők
• Szűrt és nyers spektogramok megjelenítése, összevetése
• Adatok, korrelációs információk és a rögzített eredmények exortálhatók további, külső elemzés céljából
• MATLAB® modulokkal további elemzésekre van lehetőség

• Állítsa be, hogy az inger megadott időszakonként érje a páciens
fülét, vagy pedig folyamatosan

• Kombináljon akár 2 stimulust fülenként, vagy maszkoljon
ipsilaterálisan
Opcionális erősen árnyékolt ER3 vagy ER2 insert fülhallgatók

The Advanced Auditory Research Module, cABR Research Module, and Ultra-Shielded Insert Earphones are for research use only;
they are not for use in diagnostic procedures.
Full functionality requires the Auxiliary Output Channel hardware and the Notched Noise Masking software option.
Visit the Auditory Neuroscience Lab website (www.brainvolts.northwestern.edu) for information about the research supporting
the cABR technology and about upcoming scientific talks by the Lab.

Okosítsa Duet rendszerét

SmartDPOAE
Screening és diagnosztikus Disztorziós Otoakusztikus Emisszió

Növelje lehetőségeinek számát a következő audiometriás kiegészítők hozzáadásával

• Egyszerű és gyors konfigurálás akár 41 frekvenciával egyetlen tesztben
• Automatikus szonda-illeszkedés ellenőrzés és kalibráció a megnövelt pontosság érdekében
• Könnyen értelmezhető, színes DPGram és részletes kiértékelés minden tesztelt frekvencián
• Egyértelmű "hagyd ki" vagy "teszteld" megjelölés a felhasználó igényeinek függvényében
• A DPGram normál tartományának egyedi definiálása megkönnyíti a kiértékelést
• Magasfrekvenciás tesztlehetőség az ototoxikus érintettség monitorozására
• Beépülő modulok lehetővé teszik, hogy egyedileg határozzuk meg a tesztfrekvenciák, valamint
az ingerlési intenzitások szekvenciáját az automatikus adatgyűjtés érdekében
• Az alapzaj szintjének eltérésnek rögzítése és opcionális grafikai megjelenítése a könnyebb
értékelés érdekében

Okos Audiométer
PC-alapú szűrő audiométer.
• Tisztahangok 250 Hz-től 16kHz-ig való automatikus generálása
a stimulátor függvényében
• Stimulusok széles választéka 500, 1000, 2000 és 4000 Hz-en:
vobbuláló hang, keskenysávú burst, small band bust,
szélessávú burst, Gauss-burst tisztahangok
• Képes egyedi ingerek alkalmazására is
• Sztenderd klinikai ‘5-up/5-down’ Felnőtt Self-Test
automatizált eljárás a visszajelző egység használatával
• Nyomtasson részletes riportot folyamatinformációkkal
frekvenciatáblákkal és küszöbadatokkal
• Beépített audiogram jelölök a különféle stimulusokhoz
• Opcionális beszéd diszkriminációs modul

Intelligens VRA

SmartTrOAE

Szűrő és diagnosztikus Transiens és Spontán Otoacoustikus Emisszió
•
•
•
•
•
•

Gyors és egyszerűen konfigurálás és adatelemzés
Automatikus szonda-illeszkedés ellenőrzés és kalibráció a megnövelt pontosság érdekében
Egyértelmű "hagyd ki" vagy "teszteld" megjelölés a felhasználó igényeinek függvényében
Az OAE idő jel, frekvencia analízis és hallójárati response megjelenítése
Klikk-inger, szinuszos jel, vagy felhasználói, egyedi fájlok alkalmazása ingerként
Idő-Frekvencia grafikon a tranziens OAE válaszok frekvencia-összetevőinek, a zaj és jel/zaj
arány hogyan változott

A Duet elérhető kettős szonda opcióval,
amellyel lehetővé válik a kontralaterális,
ipsilaterális és binaurális TEAOE vizsgálat
kivitelezése.

Automatizált vizuális megerősítő audiometria
• Megnövelt megbízhatóság és pontosság egy vizsgálóval
• Válasszon egyet a számos 4-10 másodperc hosszúságú animációs
videónkból, vagy használjon saját videókat
• Használja a három beépült teszt egyikét, alkalmazzon beszéd
megkülönböztető mintákat (IVRISD), vagy futtasson VRA tesztet manuálisan

CASTTM
Audiogramok szekvenciális
osztályozása, mely a legvalószínűbb
adudiogramot 9 mintából választja ki
a gyors és hatékony szűrés érdekében.

• A szonda próba leköti a páciens figyelmét a hallásgörbe felvétele közben
• A kontroll lehetősége, hogy megítélje az eredmény megbízhatóságát
• A megismételt vizsgálatok eredményei összevethetőek, hiszen a
riportok részletes információkat tartalmaznak minden tesztről
• A végső teszt-riport tartalmazza az audiogramot

OHTATM
Optimalizált Hallásteszt Algoritmus
négy frekvencián tesztelve, nem
szekvenciálisan, lépcsőzetes módon
emelve az intenzitást.

5-up/5-down
Automatizált, lépcsőzetesen az
intenzitást emelő, intenzitást
csökkentő módon négy kiválasztott
frekvencián.

Specifikációk
EP Erősítő

SmartEP

Stimulus: Klikk, Tone, Broadband iChirp és
Két csatornás
Oktáv-sáv iChirps, Complex, beszéd valamint
A/D Converter: 16-bit
Mintavételezési frekvencia: 200 to 40000 Hz (állítható) egyedi hangfájlok
Stimulus hossz μsec vagy ciklusokban
Rögzítő ablak: -2.5 s - 2.5 s (max)
AARM modulnál felhasználó által állítható (max 10s) Click: 100 us alap (állítható)
Tone: akár 500 ms (állítható);
Adat-pontok hullámonként 1024
AARM modulnál akár 4s
AARM modul esetén 4096
Stimulus hullámformák: Rectangular, Blackman,
Állítható Gain: 5,000 - 200,000
Exact Blackman, Cosine, Cosine Squared
Állítható Alul és felül-áteresztő szűrők
(Hanning), Cosine Cubed, Extended Cosine (Rise/
HPF: -6 dB/Oct, -24 dB/Oct @ 70 Hz
fall time), Triangular (Bartlett), Trapezoidal (Rise/
LPF: -6 dB/Oct, -24 dB/Oct @ 500 Hz
fall time), Gaussian
Felül-áteresztő: 0.1 - 300 Hz
Stimulus beállítás:
Aluláteresztő: 30 - 5000 Hz
Folyamatosan, vagy csak kívánságra
Rarefaction, Condensation, Alternating
Digitális Szűrők: Finite Impulse Response (FIR/
Stimulus ráta: 0.1 - 200 Hz,
Smoothing), Sávszűrők, keskenysávú szűrők
(függ a stimulus hosszától)
a kiértékelő-ablak teljes területén
Ráták > 200/s - CLAD
Állítható artefaktum szűrő szint (0-100%)
Szint pontosság: +/- 1dB
Csillapítási tartomány: 150 dB
Vonali Frekvencia Keskeny-sávú Szűrő:
Frekvencia pontosság: +/- 1%
50 or 60 Hz (-12 dB/Oct)
Maszkolási szint: akár 125 dB SPL
Zajszint: ≤ 0.27 uV RMS
Maszkolási Frekvencia Válasz: Flat - 20kHz
Bemeneti Impedancia: > 10 MOhms
(transzducer korlátai határozzák meg)
Electróda Impedancia: mérő frekvencia
Maszkolás típusai:
1000 Hz, mérési tartomány 1 - 25 kOhms
Specifikus vagy a stimulushoz relatív szint
OAE Erősítő
Contralaterális vagy Ipsilaterális
Mintavételezési frekvencia: 40 kHz
Fehérzaj vag Keskeny-sávú zaj
A/D Converter: 16-bit
SAL
Frequencia precizitás: max. 0.01% eltérés

SmartDPOAE

Stimulus: 2 Tisztahang
F2/F1 arány
375 - 12000 Hz, Standard
375 - 16000 Hz, Magasfrekvenciás
Szintek: 65/55 (állítható L1, L2, 0-80 dB SPL)
Válasz pontok Oktávonként: 1-10 (állítható),
akár 41 frequenciás DPGram
Frequencia Analízis (FFT) pontok száma: 4096
FFT Frekvencia Felbontás: 9.8 Hz Standard,
15.6 Hz Magasfrekvenciás
Rögzítési idő: 102.24 ms
DP I/O Funkció

SmartTrOAE

Stimulus: Klikk, 75 us alap (állítható);
vagy Tone
Stimulus Frekvencia tartomány: 250 - 6000 Hz
Beállítás: Lineáris vagy non-lineáris
Szint: 0 - 95 dB SPL (állítható)
Stimulus ráta: 1-50/s (állítható)
Válasz analízis frekvencia: 300 - 6000 Hz
Frekvencia Analízis (FFT) pontok száma: 1024
FFT Frekvencia Felbontás: 39.1 Hz
Rögzítési idő: 25.56 ms
Contralaterális, Ipsilaterális és Binaurális
Kettős szonda opció

SmartEP-ASSR
Gain: 100K
Felülátersztő szűrő: 30 Hz
Aluláteresztő szűrő: 300 Hz
Stimulus: Klikk, Tone, Széles-sávú iChirp és
Oktáv-sávú iChirps, és egyedi hangfájlok
Frekvenciák: 250, 500, 1000, 2000, 4000, és
8000 Hz
A két fül egyidejű tesztelése
Teszteljen akár 4 frekvencián

Hálózati feltételek:
115-230 VAC, 560-350 mA
30W, 50/60 Hz
Biztosíték típusa: Time Lag (Slow-Blow) biztosíték
2A, 250V~ (IEC 60127-2 compliant)

Működési Környezet

Hordozható Berendezés
Beltéri használatra
Működési tartomány: 15 °C - 35 °C
Relatív páratartalom: 15% - 90% 40 °C
Földrajzi Magasság: 0 - 3000 m
Légnyomás: 98kPa -104 kPa

Tárolás
Hőmérséklet: 0 °C - 50 °C
Atmoszférikus nyomás: nem meghatározott

Standard Megfelelőség
Safety: IEC 60601-1 Class II, Type BF
EMC: IEC 60601-1-2
EP: IEC 60601-2-40
Medical Device Directive: Class IIa 93/42/EEC
Vízállóság: IPX0 – Nem vízálló

Transzducer

ER-3C Insert Fülhallgató:
Intenzitás: akár 132 dB SPL
Frekvencia tartomány: 125 - 10000 Hz
ER-2 Insert Fülhallgató:
Intenzitás: akár 118 dB SPL
Frekvencia tartomány: 125 - 16000 Hz
TDH Fejhallgató:
Intenzitás: akár 120 dB SPL
Frekvencia tartomány: 125 - 12000 Hz
B71 Csontvezetéses Vibrátor:

PC - követelmények

Intenzitás: akár 125 dB SPL
Frekvencia tartomány: 250 - 4000 Hz
B81 Csontvezetéses Vibrátor:
Intenzitás: akár 138 dB SPL
Frekvencia tartomány: 250 - 8000 Hz
ER-10D OAE Szonda:
Intenzitás: akár 100 dB SPL
Frekvencia tartomány: 125 - 16000 Hz

Windows 10 Operációs Rendszer
Minimum 4 GB RAM
Minimum 5 GB hely a winchesteren
Monitor minimális vertikális felbontása
900 px, Full HD ajánlott
Földelt
IEC 60950 Megfelelőségű
Egér vagy más mutató eszköz
Egy szabad USB Port
CD író, vagy pendrive, NAD vagy más,
biztonságos felhőalapú tárolási lehetőség
Nyomtató (opcionális)

A szabadhang-teres erősítés és a hangfalak
frekvenciatartománya függ az egyes modellektől
Auxiliáris kimenő csatorna ipsilaterális maszkoláshoz
és ha két stimulus egyidejűleg juttatunk ugyanazon fülbe

Minőség - Rendszer
ISO 13485 minőségi tanúsítvány jegyében gyártott,
tervezett, fejlesztett és értékesített rendszer.
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