MA 25 Odyometre
Tarama için hafif ve bağımsız tasarım

•• Yeni tasarımla kombine edilen yeni özellikler
•• 125 Hz'den 8000 Hz'ye kadar 11 frekanslı Hava İletimi
•• İhtiyaçlarınıza göre frekansları özelleştirme
•• 1dB veya 5 adımda -10 dBHL ve 100 dBHL arası yoğunluk dereceleri
•• Pure, warble ve pulse ton
•• Pil veya çevre dostu güç kaynağı sayesinde bağımsız
•• MA 25e ile Hughson-Westlake otomatik eşik belirleme testi

www.maico.biz

Odyometre MA 25
Tarama için hafif ve bağımsız tasarım
MA 25 odyometre; hızlı temel işitme taraması
değerlendirmesi gerektiğinde kullanılabilecek ideal
odyometredir. Bu model bizim en küçük ve en hafif
bağımsız odyometremizdir.
Tüm test seçeneklerine sahip
MA 25, tüm test aralıklarında test etme fırsatı
sunmaktadır. 125 Hz 'den 8000 Hz'ye kadar frekans
aralığı bulunmaktadır ve sinyal yoğunlukları -10 dBHL ve
100 dBHL arasında çalışır. Pure, pulse ve warble ton
özellikleri cihazın bütününü oluşturur.
Kolay Kullanım
Kısa kullanım kılavuzu size bir bakışta MA 25'in kolay
kullanımını gösterecektir.
Güvenilir Tasarım
Taşınabilir olduğundan, MA 25 güvenilir, hafif ve aynı
zamanda da sağlam şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı
dostu tuşları, frekansı ve işitme seviyelerini kolay ve
konforlu şekilde ayarlar.
Piller veya Güç Kaynağı
MA 25, 3 standart AA pil ile veya medikal standartlara
uygun çevre dostu bir harici güç kaynağı ile çalıştırılabilir.
Gelişmiş Fonksiyonlar
MA 25e’nin otomatik test Hughson-Westlake özelliği MA
25’in fonksiyonlarını daha öteye taşır. Parametreler
kişisel tercihlerinize göre kolayca uyarlanabilir. MA
25e’nin özellikle Sessiz Kabin içine kolay kurulumu hasta
iletişimine olanak verir.

MA 25 fonksiyon tuşları

Teknik Bilgi
Test sinyalleri:

Pure, pulse ve warble ton

Test frekansları Hz:

125, 250, 500, 750, 1000, 1500,
2000, 3000, 4000, 6000, 8000
5 veya 1 dB

DD45 kulaklıklı
dinamik aralık:

-10 dBHL – 100 dBHL
0.125 kHz’de 70 dBHL,
0.25 ve 8 kHz’de 90 dBHL
EN 60 645-1’e göre Sınıf 4
IEC 601-1,
IEC 645-1, sınıf 4, tıbbi
yönetmelik 93/42/EEC

Standart aksesuarlar: DD 45 kulaklık, odyogram kağıdı
3 AA pil (genellikle 100 saat ömürlü)
veya opsiyonel güç kaynağı kablosu
Genişlik x Yükseklik x Derinlik:
22.5 cm x 18 cm x 5.5 cm
980 g
Hughson-Westlake testi, hasta cevap
butonu, güç kaynağı kablosu, taşıma
çantası, DD 45 yerine Holmco 8103, TDH
39 veya DD65 kulaklık.
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Teknik özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

