Guia Rápido - Monocular Vídeo Frenzel
Por favor reveja o Vídeo de Treinamento para Vídeo Frenzel Monocular & Solução para Visão Ocluída antes de
examinar os pacientes

Reprodução
Os vídeos, do olho ou da sala podem ser reproduzidos sincronizadamente. Dependendo da configuração do teste pode
reproduzir em velocidade normal ou em velocidade lenta.

Solução para Visão Negada

Preparação da Máscara
• Assegurar que a máscara tenha uma nova espuma não
reutilizada.
• Limpar o espelho usando a flanela.
Colocação da Máscara
1. Posicione a máscara na face do paciente sobre o início do
nariz.
2. Traga a alça de elástico sobre as orelhas do paciente e ao
redor da parte de trás da cabeça.
3. Aperte o elástico bem apertado o suficiente para garantir
que a máscara não irá se deslocar horizontalmente durante
o teste.
4. Para permitir alguma flexibilidade do cabo durante o movimento da cabeça no teste, prenda o clipe de cabo na roupa
do paciente no topo do ombro direito.
5. Verifique se o olho está bem aberto com a pálpebra posicionada para não interferir na coleta de dados.
Sincronizando a sala de vídeo
Posicione a sincronização da sala de vídeo para gravar a área de
interesse (ex: paciente)
Configuração do teste
1. Escolha sua opção de configuração:
• Toda a Imagem ou Região de Interesse
• Sem visão
• Velocidade de gravação dos olhos
• Configurações da Sala de Vídeo
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Concha Olho Direito

Cobertura Olho Esquerdo

O Software OTOsuite Vestibular grava e reproduz o video do olho
sincronizado ao video da sala em velocidade normal ou lenta.
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Coleta de Dados
Clique no botão "Start" no software ou use um controle remoto para iniciar ou parar o teste. O controle remoto vendido a
parte pode ser adquirido com o OTOsuite Vestibular.

