Všetko pre novorodenecký skríníng sluchu
TEOAE, ABR a ASSR v jednom prístroji
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Úspešný príbeh echo-screen pokračuje.
Sentiero Advance je ľahký, prenosný prístroj kombinujúci
TEOAE, ABR a ASSR v modulárnom formáte.
Vďaka osvedčenej a patentovanej metóde vyhodnotenia
signálu tzv. binomiálnou štatistikou je testovací čas
mimoriadne krátky a navyše sa pravdepodobnosť falošne
negatívneho výsledku redukuje pod 0,2%.
Novinkou je možnosť rozšírenia prístroja o binaurálnu
diagnostickú ABR metódu, ktorá sa stáva štandardom
pre skríning sluchu rizokových novorodencov.

Kompletné riešenie pre všetky stupne skríningu
sluchu novorodencov!

Kompaktný & prenosný, napájaný akumulátorom

Vysoká spoľahlivosť, osvedčená binomiálna štatistika

Jednoduchý na použitie, farebný dotykový displej
s integrovanou nápovedou

Softvér pre pacientsky a dátový menežment,
MIRA softvér (pre PC)

Flexibilný, konfigurovateľné testovacie metódy
TEOAE, DPOAE, ABR, ASSR

Detailné výsledky a histórua testov,
kapacita do 1000 testov

Jednoduchá interpretácia, PASS / REFER

Konektivita, USB konektor pre dátovú komunikáciu

Spoľahlivosť výsledku, indikátor štatistickej
signifikantnosti

Vzájomne vymeniteľné sondy, kalibračné dáta
uložené v sonde

Nová generácia

Výhody Sentiero skrínerov
Najpokrokovejšia metóda vyhodnotenia výsledkov
jedinečný algorytmus binomiálnej štatistiky
citlivosť a špecificita sa blíži ku 100%
< 0,2% falošne negatívnych výsledkov
Skríner presne podľa vašich potrieb
modulárny Sentiero Advance je možné kedykoľvek
rozšíriť o potrebný modul
akákoľvek kombinácia OAE, ABR, ASSR
predkonfigurované Sentiero Basic a Sentiero ECO
Ľahká navigácia s nápovedou
intuitívne ovládanie s online nápovedou v českom jazyku
možnosť vlastnej konfigurácie parametrov testu

Konektivita & dátový menežment
USB konektor alebo bezdrôtový dátový prenos
na báze technológie mobilnej siete*
nezávislý na lokálnej PC sieti
MIRA PC softvér pre kompletný dátový menežment
a automatický upgrade skrínera
Ideálny pre funkčný UNHS program
pathTrack - kompletné riešenie obojsmernej výmeny
dát medzi centrálnym serverom a jednotlivými
skrínermi
bez konfliktov s lokálnou IT sieťou a informačným
systémom nemocnice

Predkonfigurované skrínery Sentiero
Sentiero ECO & Sentiero Basic
chronologické testovanie až do 1000 testov
s možnosťou editácie pacientskych dát (len Basic)
softvér pre TEOAE rýchly a diagnostický test
vrátane testovacej sondy a komplet príslušenstva
v praktickej odolnej brašni
opčná tlačiareň štítkov

*len modulárny Sentiero Advance
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