6

Ctrl+6

3

Ctrl+3
4

Ctrl+4

1

Ctrl+1
Maskering

Fritfelt

Maskering

Ctrl+9

Ctrl+7

Maskering

Benledning

9

7

Luftledning

Stimulusniveau: Pil op/ned

Høretærskel: T
Komfortabelt
niveau: C
Ukomfortabelt
niveau: U

Maskeringsniveau: Skift+Pil
op/ned
Frekvens: Pil højre/venstre

Brug taltastaturet til hurtige
genvejstaster
R
L

•
•
•

•
•

O

Insert:
Hovedtelefon:
High Freq:
Benleder:
Højtaler:
F8

Stimulus
5
6
7
8
9

Maskering
Skift+5
Skift+6
Skift+7
Skift+8
Skift+9
Stimulus til/fra: N
Maskering til/fra: M

Afspil maskering: AltGr
Afspil stimulus: Mellemrumstast

Tastaturgenveje

•
•

KVIKGUIDE
OTOsuite kontrolpanelet i AuditBase

Klik for at åbne
OTOsuite i
fuldskærmstilstand

Vælg en OTOsuite
brugerdefineret
test

Klik på pil op eller pil ned
for at justere
monitoreringsniveauet

Vælg kanal(er)
og/eller Talk
Back for at
monitorere

Stimulus
indikatorpanel

Kommunikation
Slå lyden til/fra for
monitoreringshøjtalere. Vælg mikrofon på
computer eller hovedtelefon. Aktiver
Talk Over

Tone:
Warble:
FRESH
Noise:

P+Pil
op/ned

Stimulus
1
2
3
F og F2
Taltastatur

Gem: S
Øre (Højre/Venstre): R/L

Du kan anvende OTOsuite kontrolpanelet i AuditBase som et alternativ til at arbejde med audiometeret i OTOsuite softwaren. Når
du anvender dette kontrolpanel, kan du udføre alle dine regelmæssige, kliniske toneaudiometri målinger direkte i
audiometrioversigten i AuditBase.
Hurtig genvejstast
Vælg kurven for at
udføre måling

Vis/juster testindstillinger her

VIGTIGT! Se OTOsuite brugervejledningen og brugervejledningen til audiometeret for at få mere detaljerede oplysninger om sikkerhed. De
indeholder oplysninger og advarsler, som skal efterkommes for at sikre sikker anvendelse af OTOsuite og audiometeret.
Eventuelle regler og bestemmelser fra lokale myndigheder skal altid overholdes.
Producent
GN Otometrics A/S
Hørskætten 9, DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 45 75 55 55, Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: info@gnotometrics.dk; www.otometrics.com
Producentens ansvar
Producenten frasiger sig alt ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er blevet efterset eller repareret
af en tredjepart.
Copyright© 2011, GN Otometrics A/S
Al information og alle illustrationer og specifikationer i denne guide grunder sig på den senest tilgængelige produktinformation ved publikationen
af dokumentet. GN Otometrics A/S forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at foretage ændringer.
Teknisk bistand
Kontakt venligst din GN Otometrics leverandør.

Lagring af OTOsuite data
AuditBase viser muligvis ikke alle de data, der måles i OTOsuite. Alle data, der indsamles i OTOsuite, lagres dog for den aktuelle
AuditBase patient. Du kan altid få vist dataene i OTOsuite, uanset om du har startet OTOsuite som et NOAH modul eller via
OTOsuite kontrolpanelet i AuditBase.

Oprettelse og redigering af Brugerdefineret test
Alle konfigurationer og indstillinger angives i OTOsuite, herunder oprettelse og redigering af Brugerdefineret test

Hvis du indlæser en Brugerdefineret test i OTOsuite kontrolpanelet i AuditBase, som indeholder valg, der ikke findes i dette
kontrolpanel, åbner AuditBase automatisk det relevante testskærmbillede i OTOsuites fuldskærmstilstand. Klik på knappen
AuditBase på værktøjslinjen i OTOsuite, eller anvend genvejstasten O (i Audiometri modulet) eller Alt+F4 (i andre moduler) på
tastaturet for at lukke vinduet OTOsuite og vende tilbage til AuditBase.

Billederne viser funktionerne Afspilning og Score på
OTOsuite Tale Audiometri modulet

Når du arbejder i OTOsuite, kan du udnytte audiometerets taleafspiller og scorefunktioner fuldt ud. Du kan også drage direkte
fordel af andre måletyper, som er tilgængelige i OTOsuite, uden at skulle starte NOAH moduler.

AuditBase åbner f.eks. automatisk OTOsuite i fuldskærmstilstand, hvis du aktiverer en af følgende funktioner:
•
Tale Audiometri
•
Specielle Tone Audiometri test
•
Immittance test, PMM Målemodul osv.

AuditBase åbner automatisk OTOsuite i fuldskærmstilstand, hvis du aktiverer funktioner, som ikke findes i OTOsuite
kontrolpanelet i AuditBase. Dette omfatter:
•
Alle funktioner i OTOsuite, som ikke findes på Tone Audiometri fanebladet
•
Funktioner på Tone fanebladet, som ikke understøttes i OTOsuite kontrolpanelet i AuditBase, som f.eks. funktionen
Talk Assistant

Du kan supplere dine test i AuditBase med andre test, som kun er tilgængelige i OTOsuite. I OTOsuite kontrolpanelet i AuditBase
kan du åbne OTOsuite i fuldskærmstilstand ved at klikke på knappen OTOsuite.

OTOsuite er en softwareplatform, som understøtter diverse måleapparater, som f.eks. audiometeret. Andre understøttede apparater
omfatter f.eks. Immittance instrumenter eller udstyr til PMM Målemodul.
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