6

Ctrl+6

3

Ctrl+3
4

Ctrl+4

1

Ctrl+1
BC

SF

Maskerad

Ctrl+9

Ctrl+7

Maskerad

Maskerad

9

7

AC

Stimulusnivå: Pil upp/ned

Maskeringsnivå: Skift+pil
upp/ned
Frekvens: Pil höger/vänster

Använd numeriska tangentbordet
för snabbvalsknappar
R
L

•
•
•

THR: T
MCL: C
UCL: U

•
•

O

Instick:
Telefon:
Högfrekvens:
Ben:
Högtalare:
F8

Stimulus
5
6
7
8
9

Maskering
Skift+5
Skift+6
Skift+7
Skift+8
Skift+9
Stimulus av/på: N
Maskering av/på: M

Presentera maskering: AltGr
Presentera stimulus: Mellanslag

Snabbkommandon

•
•

SNABBGUIDE
OTOsuitekontrollpanelen i AuditBase

Klicka för att öppna
OTOsuite i
helskärmsläge

Välj ett OTOsuiteanvändartest

Klicka på upp- eller nedåtpil
för att ställa in
lyssningsnivån

Välj kanaler
och/eller Talk
Back för att
lyssna

Stimulusindikering

Patientkommunikation
Stäng av/sätt på lyssningshögtalare, välj
svanhalsmikrofon eller headset, Aktivera
Talk Forward

Ton:
Warble:
FRESH:

Stimulus
1
2
3
P+pil
upp/ned
F och F2
Numeriskt

Öra (höger/vänster): R(ight)/
L(eft)
Spara: S

Du kan använda OTOsuite-kontrollpanelen i AuditBase som ett alternativ till att arbeta med audiometern i OTOsuiteprogramvaran. Genom att använda den här kontrollpanelen kan du utföra all vanligt förekommande klinisk audiometri direkt i
audiometrivyn i AuditBase.
Snabbvalsknappar
Välj vilken kurva som
ska mätas

Visa och justera
testinställningar här

VIKTIGT! Mer fullständig information om säkerhet finns i användarmanualen till OTOsuite, samt i dokumentationen till din audiometer. De
innehåller information och varningar som du måste följa för att säkerställa säker användning av OTOsuite och din audiometer.
Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.
Tillverkare
GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, DK-2630 Taastrup, Danmark
Telefon: +45 45 75 55 55, Fax: +45 45 75 55 59
E-post: info@gnotometrics.dk; www.otometrics.com
Tillverkarens ansvar
Tillverkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftssäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som servats eller
reparerats av annan part.
Copyright© 2011, GN Otometrics A/S
All information och alla illustrationer och specifikationer i den här guiden baseras på den senaste produktinformationen tillgänglig vid tiden för
publiceringen. GN Otometrics A/S reserverar sig rätten att när som helst göra ändringar utan föregående meddelande.
Teknisk support
Kontakta din GN Otometrics-leverantör.

Lagring av OTOsuite-data
Det är inte säkert att alla mätvärden du genererar i OTOsuite visas i AuditBase. Däremot registreras alla insamlade data i
OTOsuite för den aktuella AuditBasepatienten. Du kan visa informationen i OTOsuite när som helst, oavsett om du startar
OTOsuite som en NOAH-modul eller genom OTOsuite-kontrollpanelen i AuditBase.

Skapa och redigera användartester
Alla konfigurationer och inställningar administreras i OTOsuite, till exempel att skapa och redigera användartester.

Om du läser in ett användartest i OTOsuite-kontrollpanelen i AuditBase som innehåller alternativ som inte finns representerade på
den här kontrollpanelen, öppnar AuditBase automatiskt motsvarande testskärm i OTOsuite i helskärmsläge. Om du vill stänga
OTOsuite-fönstret och återgå till AuditBase klickar du på knappen AuditBase i verktygsfältet i OTOsuite, eller så använder du
snabbkommandot O (i modulen för audiometri) eller Alt+F4 (i andra moduler).

Bilderna visar funktionerna Playing och Scoring i modulen
för talaudiometri i OTOsuite

När du arbetar i OTOsuite kan du utnyttja talspelaren och audiometerns ljudgenereringsfunktioner fullt ut. Du kan också använda
andra mättyper som inte finns tillgängliga i OTOsuite utan att starta NOAH-moduler.

AuditBase öppnar till exempel OTOsuite i helskärmsläge om du aktiverar någon av följande funktioner:
•
Talaudiometri
•
Särskilda tonaudiometritester
•
Immitanstestning, PMM (Probe Microphone Measurements ”IF”), osv.

AuditBase öppnar automatiskt OTOsuite i helskärmsläge om du aktiverar funktioner som inte finns representerade på OTOsuitekontrollpanelen i AuditBase. Bland dessa funktioner finns:
•
Alla funktioner i OTOsuite som inte finns på fliken Tone
•
Funktioner på fliken Tone som inte stöds av i OTOsuite-kontrollpanelen i AuditBase, till exempel funktionen Tala till
assistent

Du kan komplettera mätningen i AuditBase med andra tester som bara finns tillgängliga i OTOsuite. Från OTOsuitekontrollpanelen i AuditBase kan du öppna OTOsuite i helskärmsläge genom att klicka på knappen OTOsuite.

OTOsuite är en programvaruplattform som stödjer flera mätinstrument, till exempel den audiometer som du använder. Andra
instrument som stöds är till exempel immitansinstrument eller PMM (Probe Microphone Measurements ”IF”).
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