Solo
kompakt és hordozható
szűrő és diagnosztikus
ABR és ASSR

számos opció, egy okos rendszer

A gazdaságos megoldás
Meghallgattuk Önt és észrevételeit figyelembe véve alkottuk meg ezt a kedvező árú hordozható ABR
berendezést. Izgatottan mutatjuk be a Solo‑t: egy áramvonalas, hordozható, kompakt megoldást szűrésekhez,
valamint diagnosztikus ABR és ASSR vizsgálatokhoz.

Rendkívüli teljesítmény
Több, mint 35 év tervezői és fejlesztői tapasztalat, páratlan szakértelem a kiváltott potenciál területén.
Fentiek eredménye a következő generációs bioelektromos‑jel erősítő, amely kiemelkedő minőséget
garantál az Ön számára.
Megismételhető, megbízható adatok, melyekre támaszkodhat
• Nagy felbontású válaszok
• Tisztább, erősebb válaszok
• Megnövelt jel/zaj arány (SNR)
• Alacsony maradvány zaj
Rövidebb vizsgálati idő kompromisszumok nélkül.

Készen a klinikai alkalmazásra
A Solo remek eszköz az ABRs and ASSRs vizsgálatokhoz
olyan klinikákon, ahol gazdaságos, egy csatornás rögzítéshez
keresnek megoldást.
A Solo tartozéka az iChirp stimulus család.
A következő modulok elérhetőek a Solo‑hoz:
SmartEP

• Klikk ABR
• Toneburst ABR
• Keskeny‑sávú és széles‑sávú chirp ABR SmartEP
SmartEP‑ASSR

• Klikk and Széles‑sávú chirp ASSR
• Egy vagy több frekvenciás tone vagy chirp ASSR
SmartScreener‑Plus2

• Automatizált ABR szűrés

Válassza ki azon kiegészítőket, melyekre klinikájának
szüksége van és upgrade‑eljen bármikor.

Teljesítménnyel felvértezve
Az Universal Smart Box family legújabb tagja a Solo,
IHS minőség kisebb csomagban
• Rendkívül könnyű, tömege kevesebb, mint 1kg
• USB‑n táplált erőforrású: használja laptoppal vagy tablettel
• Egy rögzítő csatorna
• Beépült árnyékolás: bárhol használható, akár újszülött intenzív osztályon
Vizsgáljon bárhol! Rugalmasság mindenek felett.

Tökéletes klinikai élményre
fejlesztve

SmartEP

smart features

Az ideális klinikai eszköz Toneburst, Chirp, és Klikk ABR vizsgálatokhoz.

Felhasználóbarát kezelőfelület egyszerűsíti a munkát

• Többször ellenőrizhető, SNR, and alapzaj értékek minden méréskor

• Javított eszköztár és gomb‑design a legfontosabb
funkciók gyors elérése érdekében
• Minden paraméter könnyen elérhető az egyszerűsített
kezelőfelületről és észszerűsített menükből
• Saját, vagy előre definiált protokollok gyors betöltése
• Automatizált impedancia‑ellenőrzés és kijelzés
• Egy csatornás, automatikus elektróda váltóval
• Egyszerű betekintés a folyamatban lévő EEG jelekbe
a beteg állapotának gyors ellenőrzése érdekében
• Rengeteg opció annak érdekében, hogy a teszteket
úgy végezhesse el, ahogy Önnek a legmegfelelőbb

• Látencia‑Intenzitás normatív adatokra mutató grafikonok
automatikusan generálódnak a kijelölt hullámformákból

• Válasszon a számos stimulus közül, töltse be egyedi
tesztjeit, vagy hozzon létre saját stimulus opciókat
• Jelenítse meg, vagy rejtse el a vertikális vonalakat,
vagy a horizontális alapvonalat

TM

iChirp Stimulus
Recording with grid

Recording with baseline

Recording with grid and baseline

• Egyszerűen és gyorsan adjon hozzá, vonjon ki, invertáljon,
hasonlítson össze mérési eredményeket
• Több‑oldalas megjelenítés és leletezés módosítható
oldaljelöléssel
• Egyszerű PDF leletgenerálás
• Program bezárásakor automatikus mentés

Az intelligens Chirp a SmartEP és SmartEP‑ASSR‑hez
az alapcsomag része.
•
•
•
•
•

Széles és keskenysávú (500, 1000, 2000, 4000 Hz)
Megnövelt küszöbérték érzékelés
Magas amplitúdójú válaszok
Optimalizált V‑ös hullám beazonosítás
Opcionálisl, innovatívegyedi inger‑tervező alkalmazás

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

Előnyös ABR teszteléshez éber és aktív pácienseknél

Egyszerűsített munkafolyamat

Original Acquisition:
patient awake and active

• Jelölje meg egyszerűen az egyes hullámokat a közel
30 előre beépített címkével vagy készítsen egyedieket
Könnyedén módosíthatóak egérrel vagy billentyűzettel.
• Tekintse meg a látenciákat, amplitúdó csúcsokat direkt
módon, vagy az újonnan integrált információs panelon.

Median Average

Smart AverageTM

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

Weighted Average

• Változtassa gyorsan a hullámok méretét az új zoom
gombok segítségével
2000 Hz tone burst ABR (left) vs 2000 Hz iChirp ABR (right)

SmartScreener‑Plus2

SmartEP‑ASSR

SmartScreener‑Plus2 a leggazdaságosabb, teljes és könnyen használható újszülöttkori szűrőeszköz.
Használata rendkívül egyszerű a vizuális step‑by‑step utasításoknak köszönhetően.
Barátságos hangutasítások és figyelmeztetések állnak rendelkezésre hogy segítsék Önt a szűrés kivitelezése közben.

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

• Gyors, pontos és megbízható automatizált ABR
szűrés
• Automatikus "Hagyd ki" vagy "Teszteld"
• Szűrés eredmények két perc alatt
• Bármilyen életkorban alkalmazható
• Több felhasználó elmentése, különböző
hozzáférési szintekkel
• Hozzon létre saját ABR protokolt akár 3
különböző ingerlési szinttel
• A stimulus intenzitás szintek beállítása után
adminisztrátori jogosultsággal zárolhatóak
• ABR hullámok kijelzése
• Integrált adatmentő alkalmazás teszi lehetővé
az adatok zökkenőmentes továbbítását egy
központi adatbázisba Hi*track, OZ‑esp, vagy
más adatbázisba
• Hozzon létre egyszerűen és nyomtasson
igazolásokat, szülői tájékoztatókat és leleteket
• Kategorizáljon és kövessen nyomon folyamatban
lévő és befejezett szűréseket
• Beépült rendszerkarbantartó az egyszerű
rendszerellenőrzésekért és automatikus adatminőségi
analízisekért
• A Dokumentum & Video Modul a kívántaknak
megfelelően beállítható

ABR Screening

• A két fül szimultán vizsgálata
• Gyors, középvonalú ABR elektródaelrendezés
• ABR elektróda elhelyezés és impedancia
értékek a képernyőről leolvashatóak
• Jelszóvédett, felhasználó által megválasztható
intenzitás‑szintek

baba‑barát EarHug
A baba komfortját szem előtt tartva terveztük
• Gazdaságos, egyszerhasználatos coupler
• Speciális flexibilis anyaga a bőrre simul, de könnyen
eltavolítható
• Nagy felületű ragadós felszíne biztosan a helyén tartja
az EarHug‑ot hogy az a vizsgálat alatt ne mozdulhasson el
• A kényelmes, ergonomikus kialakítás lehetővé teszi, hogy
a gyermek akkor is álomba merülhessen, ha az EarHug‑on
fekszik

Tartozékok

• Minden kábel könnyedén csatlakoztatható
• Két elektróda típus - egyszer használatos valamint
sterilizálható elektróda
• Árnyékolt ER-3C insert fülhallgató

Specifikációk
SmartEP
Stimulus: Klikk, Tone, iChirps,
egyedi fájlok
Stimulus hossz μsec-ban vagy ciklusban
Stimulus hullámformák: Rectangular,
Blackman, Cosine, Hamming, Hann,
Bartlett, Trapezoidal (Rise/fall time),
Extended Cosine (Rise/fall time),
Triangular, Gaussian
Stimulus folyamatosan vagy csak
kívánságra
Contralaterális zaj maszkolás
meghatározott szinten, vagy követve
a stimulus szintet

SmartScreener‑Plus2
Stimulus: Klikk
A két fül szimultán tesztelése
Opcionális megjelenítés vagy elrejtés:
• ABR hullámok
• spektrális grafikonok
• teszt státusz mutatók
Impedancia automatikusan és
periodikusan mért az elektródák
állapotának ellenőrzése céljából
a teljes tesztprocedúra alatt.

EP Erősítő

Működési környezet

Egy csatorna
Hordozható Berendezés
A/D Converter: 16-bit
Beltéri használatra
Gain: 100K
Működési tartomány: 15 °C - 35 °C
Felül-áteresztő szűrő: 30 Hz (-12 dB/Oct) Relatív páratartalom: 15% - 90% 40 °C
Alul-áteresztő szűrő: 1500 Hz (-12 dB/Oct) Földrajzi Magasság: 0 - 3000 m
Módosítható műtermék elnyomó rendszer
és időállandók
Vonali keskenysávú szűrő
Tárolás
(-12 dB/Oct) 50 or 60 Hz
Hőmérséklet: 0 °C - 50 °C
CMR:
≥ 105 dB at 1 kHz
≥ 115 dB at 60/50Hz
Standard Megfelelőség
Safety: IEC 60601-1, ed 3.0
Zajszint: ≤ 200 nV RMS
Class II, Type BF
Bemeneti impedancia: > 10 MOhms
EMC: IEC 60601-1-2, ed 3.0
Mintavételezési frekv.: 200 to 40000 Hz
EP: IEC 60601-2-40, ed 1.0
Medical Device Directive: 93/42/EEC
Transzducer
ER-3C Inzert Fülhallgató:
Intenzitás: 0 - 130 dB SPL
Frekvencia tartomány: 125 - 10000 Hz

Hálózati feltételek:
USB Powered:
+5V DC, 0.65 A 3.25W

SmartEP‑ASSR
Stimulus: Klikk, Tone, iChirp és
egyedi stimulus
Frekvenciák: 250, 500, 1000, 2000,
4000 és 8000 Hz
A két fül egyidejű tesztelése
Teszteljen akár 4 frekvencián

PC ‑ követelmények
Windows 7 vagy 10 Operációs Rendszer
Minimum 4 GB RAM
Minimum 5 GB hely a winchesteren
Monitor minimális vertikális felbontása
(900 pixel)

Földelt
IEC 60950 Megfelelőségű
Egér vagy más mutató eszköz
Egy szabad USB Port
CD író, vagy pendrive, NAD vagy más,
biztonságos felhőalapú tárolási lehetőség
Printer (opcionális)
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