
Az Amplivox Otowave 302 az objektív középfül 
mérések elvégzésére való megbízható asztali készülék

Választék és funkciók
Az Otowave 302 kétféle változatban kapható. Szűrő és klinikai mérések 
elvégzésére egyaránt alkalmas mindkettő.

• Az Otowave 302 (H opció) jellemzői:

• Impedancia mérések 226 és 1000 Hz-en (skaláris,
vektoros és komponens mérések; admittancia (Y),
szuszceptancia (B), konduktancia (G)).

• Ipszi- és kontralaterális reflex tesztek 500, 1000,
2000 és 4000 Hz-en.

• Az Otowave 302-vel (standard opció) 226 Hz-en impedancia
mérések (skaláris), valamint a felhasználó által programozható
ipszi- és kontralaterális reflex tesztek végezhetők 500, 1000, 2000
és 4000 Hz-en.

A mérési eredmények rögzítése
Az Otowave 302 rendkívül könnyen értelmezhető információkat 
jelenít meg a képernyőn, melyek különböző módokon 
tekinthetők meg:

• elmenthető a belső memóriában a páciens azonosítójával

• kinyomtatható az opcionális hordozható hőpapíros nyomtatóval

• számítógépre vihető az Amplivox TympView alkalmazás segítségével,
papíralapú és/vagy elektronikus archiválás céljából

• az Amplivox NOAH Impedance modullal a NOAH
adatbázisába vihető

Használat és hordozhatóság
Az Otowave 302 könnyen telepíthető asztali használatra 
kórházakban, rendelőkben vagy klinikákon, kis mérete 
miatt bárhol elhelyezhető.

Az Otowave 302-höz egyedileg tervezett 
hordtáska tartozik, melyben bárhová egyszerűen 
elvihető.

  •  Gyors és pontos 
impedancia mérések

  • Intuitív használat

  •  226Hz vagy 1000Hz 
tympanometria (H-Opció)

  •  Optimalizált, a felhasználó által 
megválasztható mérési sebesség

Ipszi- és kontralaterális reflextesztek  •

  • Könnyen olvasható grafikus kijelző

  •  Hordozható

  • PC kapcsolat és opcionális hordozható 
nyomtató
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Technikai specifikációk
Választható nyelvek

•  angol
• francia
• német

• olasz
• portugál
• spanyol

 Otowave 302
Tympanométer

Reflex típus: Ipszilaterális, kontralaterális vagy mindkettő
Reflex frekvenciák: Ipszilaterális és kontralaterális

A felhasználó által konfigurálható.
Választható: 500Hz, 1kHz, 2kHz & 
4kHz (+/-2%)

Reflex szintek:
(maximum)

Ipszilaterális: 70dBHL-től 100dBHL-ig 
(+/-3dB) Kontralaterális: 70dBHL-től 
110dBHL-ig (+/-3dB)

Reflex észlelési 
küszöb:

0.01ml-től 0.5ml-ig +/-0.01ml 
(0,01 ml-es léptékkel konfigurálható)

Elemzés: Reflex maximum amplitúdó és megfelelt/
nem megfelelt minden teszt szinten

Reflex mérések

Belső adatbázis: 36 beteg adatainak rögzítése 
azonosítóval

Nyomtatás közvetlenül
a nyomtatóra:

Opcionális nagysebességű, 
hordozható hőpapíros nyomtató

PC adatbázis
interfész:

Az Amplivox NOAH impedancia modul 
alapfelszereltségként biztosított a NOAH 
adatbázisba történő adatátvitel céljából, 
USB kapcsolaton keresztül.

Megtekintés és 
nyomtatás PC-ről:

Az Amplivox TympView alkalmazás 
alapfelszereltségként biztosított a PC-re 
történő adatátvitel céljából, USB 
kapcsolaton keresztül.

Adatkezelés

Teljesítmény: Hálózat: 100-240Vac; 50/60Hz az 
Amplivox hálózati adapteren keresztül
(az orvosi biztonsági szabványok szerint)

Méretek (mm): 270 széles x 175 mély x 70 magas 
(csatlakozók nélkül)
Szonda: 130 hossz x 25 (max) átmérő

Tömeg: 302 tympanométer: 760g 
Szonda: 115g (csatlakozó kábellel együtt)

Fizikai adatok

A Otowave 302 megfelel az alábbi szabványok 
vonatkozó előírásainak.
Biztonság: IEC 60601-1 (Az USA és Kanada 

nemzeti követelményeivel együtt)
EMC: IEC 60601-1-2
Impedancia: IEC 606045-5 2-es típusú tympanométer

ANSI S3.39 2-es típusú tympanométer
CE jelölés: Megfelel az EU orvostechnikai eszközökre

vonatkozó irányelveinek

Szabványok

• Tesztüregek
• Kezdőkészlet eldobható

fülillesztékekből
• Kontralaterális transzducer
• Hálózati adapter
• USB kábel

• CD használati utasítással, 
Amplivox TympView és 
NOAH impedancia modul 
PC alkalmazás

• Hordtáska

Alapfelszereltség

• Hordozható hőpapír nyomtató
• Hőpapír tekercsek

a nyomtatóhoz

• Tartalék eldobható 
fülillesztékek

• Tartalék szondafej

Opcionális kiegészítők

Szondafej 
frekvenciák és 
pontosság:

226Hz +/-2%; 85dBSPL +/-2dB 
1000Hz +/- 2%; 79dBSPL +/-2dB
(H-opció)
a hallójárat térfogat tartománya fölött

Nyomás tartomány
és pontosság:

+200daPa-tól -400daPa +/-10daPa-ig 
vagy +/-10% (amelyik nagyobb)
0,1ml-től 5ml-ig tartomány fölött

Pásztázás iránya:     a pozitívtól a negatív nyomás irányába
Térfogat tartomány 
és pontosság:

226Hz: 0.2ml-től 5ml-ig 
1000Hz: 0.1ml-től 5ml-ig
+/-0,1ml vagy +/-5% (amelyik nagyobb)

Elemzés: Admittancia csúcs szint ml-ben (226Hz)
      vagy m (  (1000Hz-en) és nyomás csúcson;
      meredekség daPa-ban (226Hz-nél);   

hallójárat térfogat (ECV)
Mérési 
pásztázás sebességek:

Választható: 100, 200 vagy 300 daPa/mp

Tympanometriás mérések

Az Amplivox elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, ezért a termék egyes jellemzői esetleg eltérhetnek az ebben a kiadványban részletezettől.

1193 Budapest, Víztorony u. 20.
Tel.: 06 1 280 3044
amplivox@yarus.hu
www.amplivox.hu




