ISMERJE MEG A TÖKÉLETESSÉG
VILÁGÁT

NAGYOBB PONTOSSÁG…GYORSABB DIAGNÓZIS

Adatgyűjtés
•  Kényelmes, pehelykönnyű USB szemüveg.
•  Tegye fel, és kezdje a vizsgálatot. Egyéb teendő nincs.
•  Felveszi a szemmozgást.
•  Felvételre rögzíti a szemet, nézéskor vagy takarásban
(kiküszöbölve a fixációs szupressziót).
•  Felveszi a teljes vizsgálatot (fekete-fehérben, vagy színesben).
•  Felvétel-kijelző, mely mutatja az eltelt időt.
• Felvétel indítása/leállítása.
•  A szemről videót mutat egy külön külső monitoron, vagy
laptop-on.
Adatvizsgálat
•  A szemmozgás és a vizsgálat videóinak egyidejű lejátszása.
•  Normál és a lassú sebességgel való lejátszás.
•  Beazonosítja, melyik felvétel, milyen információkat
tartalmaz egy-egy pillanatban. Jelöléseket végez a videón
a vizsgálatazonosításhoz (spontán nystagmus, nézés,
pozicionálás).
•  Figyelmeztető jel elhelyezése bármelyik videóba, az egyedi, ill.
eltérő adatok megjelöléséhez.

SEGÍTSEN TÖBB EGYENSÚLYZAVAROS PÁCIENSNEK
További információkért keresse fel a madsen.hu
és az ICSImpulse.com weboldalakat.
Madsen Kft., Magyarország. +36 1 268 0182. madsen@madsen.hu
GN Otometrics, Headquarters. +45 45 75 55 55. info-dk@gnotometrics.com
www.otometrics.com www.icsimpulse.com

OTOsuite Vestibular™ szakvélemény
•  Készítsen teljesen testreszabott szakvéleményt.
•  Válassza a listából a tüneteket, ismertetőjegyeket és
makrókat, vagy hozzon létre sajátot.
•  A riporton intézménye információi és logója is megjelenik.
•  Válassza ki, milyen betegadatokat tartalmazzon a jelentés.
•  A szakvélemény mentése a beteg adatbázisába, a későbbi
vizsgálatokhoz.
Szabadalmazott OTOsuite Vestibular adatbázis és az
adatmegosztás
Az adattárolás elengedhetetlen a minőségi egészségügyi
ellátásban, ezért az Otometrics kifinomult OTOsuite Vestibular
adatbázisa elmenti és tárolja a páciensek demográfiai adatait
és felvételeit. Ezáltal bármikor lehetővé válik bármennyi adat
összehasonlítása.
•  Adatmentés egyetlen, egyszerű lépésben.
•  Kombinált, vagyis a szem és a vizsgálati/szoba videó, egyetlen
fájlban való továbbítása.
•  Az XML használatával a beteg adatok, így a videók is azonnal
továbbíthatók az elektronikus orvosi, ill. más adatbázisokba.
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Az ICS Impulse® Monokuláris Video Frenzel szemüvegével könnyen vizsgálható és kezelhető a páciensek
egyensúlyzavara. A legkönnyebb USB szemüveggel és a legkorszerűbb szoftverrel a vizsgálat felvételeit
kimagaslóan nagy felbontású képminőségben rögzíti. A monokuláris Video Frenzel eszközt bármikor
lehet további tesztmodulokkal frissíteni.

