
DŹWIĘK NAUKI

MAMY OKO NA TWOJE UCHO
Innowacyjne rozwiązania
 w diagnostyce słuchu



Doskonały słuch rejestruje każdy dźwięk.
Doskonała technika rejestruje ciszę.
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Technologie, które wywierają wpływ.

 
 

 

Dr.-Ing. Hans Oswald   Dr.-Ing. Andre Lodwig 

Słuch jest jednym z naszych najcenniejszych zmysłów. Dla nas jest to 
także najbardziej fascynujące zjawisko. Od naszych pierwszych lat, 
słuch ma ogromny wpływ na sposób postrzegania świata, rozwój 
mowy i zdolność uczenia się. W dojrzałym wieku, wpływa na sposób, 
w jaki działa nasza pamięć. Wiele ubytków słuchu może być poddane 
terapii lub leczone, jeśli zostaną wcześnie wykryte. PATH MEDICAL 
opracowuje innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że diagnoza 
audiologiczna  wszystkich grup wiekowych staje się prosta, niezależ-
nie od czynników ryzyka. Dzięki tym rozwiązaniom można zapobiec 
schorzeniom i pato�zjologiom, które późno wykryte mogłyby być 
wyleczone jedynie częściowo lub z trudem.

Od 2007, wysoko wykwali�kowany zespół ekspertów PATH MEDICAL, 
składający się  z doświadczonych naukowców i młodych pracowników 
naukowych, rozwijał nowe metody i technologie oceniające 
funkcjonalność słuchu na rożnych etapach życia. Wykorzystanie 
najbardziej zaawansowanych metod pomiaru umożliwia wczesne
i wiarygodne rozpoznanie uszkodzenia słuchu. Metody te obejmują: 
tympanometrię, otoemisje akustyczne, potencjały wywołane pnia 
mózgu, audiometrię tonalną, testy rozumienia mowy, badania 
przesiewowe słuchu i audiologiczne testy dla medycyny pracy.  Zdalny 
monitoring na potrzeby służby zdrowia gwarantuje prawidłowy 
przebieg prowadzonych przesiewów. Nie bez powodu PATH MEDICAL 
jest postrzegany jako jeden z liderów innowacji w diagnostyce 
audiologicznej, a nasze produkty są używane w badaniach 
przesiewowych przez instytucje, szpitale, praktyki lekarskie
i logopedów na całym świecie - a to wszystko dzięki technologii "made 
in Germany".
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Wielkie innowacje w kompaktowym rozmiarze.

 

 

 
 

SENTIERO

 

SENTI

PATHTRACK 

 

Opracowanie wszystkich produktów PATH 
MEDICAL  jest oparte na najnowszych naukowych 
odkryciach w dziedzinie �zjologii i pato�zjologii 
słuchu. Urządzenia dostępne są w dwóch wersjach: 
przenośnej i biurkowej. Każda może być 
wyposażona w różne moduły badań. Dzięki 
elastycznej baterii testów oraz dostępnym 
ustawieniom urządzenia mogą być dopasowane do 
specy�cznych potrzeb.

SENTI zawiera wszystkie testy psychoakustyczne i 
łatwe do zrozumienia ilustracje - SENTI 
zaprojektowano do badań przesiewowych słuchu 
dzieci w wieku przedszkolnym od 2 do 5 lat. SENTI 
Desktop, jako audiometr klasy 3 z wieloma 
dodatkowymi funkcjami, umożliwia dalsze badania
słuchu u dzieci i dorosłych.

SENTIERO jest rzetelnym specjalistą w audiometrii 
i podstawowym rozwiązaniem dla badań 
diagnostycznych noworodków i małych  dzieci. 
SENTIERO łączy pomiary �zjologiczne z pomiarami 
psychoakustycznymi: audiometrią tonalną i mowy, 
TEOAE, DPOAE, ABR i ASSR, co sprawia, że idealnie 
nadaje się do badań przesiewowych prowadzonych 
przez świadczeniodawców ochrony zdrowia 
w diagnostyce różnicowej i obiektywnym 
wyznaczaniu progu słyszenia. Pozwala to na 
elastyczność w reagowaniu na potrzeby pacjentów. 
SENTIERO jest prosty w użyciu, a zoptymalizowany 
interfejs użytkownika gwarantuje minimalny czas 
potrzebny na wykonanie badania! Nawet wersja 
biurkowa zachowuje mobilność SENTIERO, łącząc 
w sobie wszystkie standardowe testy 
audiometryczne i tympanometr w jednym 
urządzeniu, usprawniają wykonywanie badań 
tympanometrycznych, odruchów 
strzemiączkowych czy drożności trąbki słuchowej 
w praktyce lekarskiej i szpitalnej.

Programy badań przesiewowych bez centralnego 
systemu rejestracji są mało skuteczne.  Bazując na 
bogatym doświadczeniu, PATH MEDICAL oferuje 
długoterminowy, niezawodny i skuteczny system 
nadzorowania badań przesiewowych słuchu, 
adresowanych do przedszkoli i noworodków. System 
PATHTRACK umożliwia kontrolowanie jakości 
badań przesiewowych i dostarcza danych opartych 
na dowodach naukowych dla oceny efektywności 
programu. Dzięki zastosowaniu inteligentnych 
rozwiązań, obciążenie dla poszczególnych etapów 
zmniejsza się do minimum. W regionach 
o ograniczonym dostępie do ekspertów w dziedzinie 
zdrowia, PATHTRACK oferuje kompletne 
rozwiązanie dla procedur telemedycznych. 
PATHTRACK umożliwia analizę wszystkich 
zapisanych danych statystycznych.
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Rozwiązania PATH MEDICAL 

SENTIERO
// ADVANCED

SENTIERO
// TYMP DIAGNOSTIC

SENTIERO
// DIAGNOSTIC

SENTI
// DESKTOP

SENTIERO
// SCREENING

SENTI
// HANDHELD

ABR /ASSR

Tympanometria

Telemedycyna

OAE

Audiometria

SENTIERO
// TYMP SCREENING

PATHTRACK

 
 
 
 

Nasze portfolio oferuje szeroką gamę 
produktów, które spełniają wszelkie 
potrzeby dla: audiologii i otolaryngologii, 
badań przesiewowych dzieci w wieku 
szkolnym, medycyny rodzinnej, 
diagnostyki noworodków, w tym 
potencjałów wywołanych oraz otoemisji 
akustycznych.
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SENTIERO
// ADVANCED

Urządzenie typu wszystko w jednym:
OAE, ABR, ASSR i audiometr

 

Zalety produktu

  Dotykowy, kolorowy wyświetlacz! (prostota obsługi)

  Mobilność

  Elastyczność

  Zasilany bateryjnie

   Długi czas pracy na baterii (10 godzin),
pełne naładowanie w 4 godziny 

 

  Duża pamięć (zapis ponad 1000 badań)

  Badania diagnostyczne i przesiewowe

   Bardzo szybki dzięki przełomowej technologii
i opatentowanym metodom pomiarowym

  Obiektywne i subiektywne badania słuchu 
w jednym urządzeniu

   Ustawienia pozwalają na wykonywanie badań 
ABR osobno lub w połączeniu z ASSR, OAE, 
audiometrią tonalną lub słowną na poziomie 
diagnostycznym lub przesiewowym

 

 

   Możliwość połączenia badań ASSR oraz estymacji 
progu słyszenia przy pomocy DPOAE pozwala 
zastąpić adiogram (od 125 Hz do 8 kHz) obiektywnymi 
i całkowicie zautomatyzowanymi badanami

With TE,
DPOAE, ABR

and ASSR!

Kompletne rozwiązanie
Twoich potrzeb!

 

Wszystkie możliwości modelu SENTIERO 
(diagnostyczne i przesiewowe) są dostępne 
jako moduły SENTIERO Advanced. 
W razie potrzeby,wszystkie możliwości 
SENTI mogą być wykorzystane w SENTIERO.

 

 

 

Po raz pierwszy niewielkie i przenośne urządzenie łączy 
w sobie audiometrię tonalna i słowną, TEOAE, DPOAE oraz 
potencjały wywołane (ABR & ASSR) w postaci kon�gurowal-
nych modułów diagnostycznych. Skupiliśmy się na 
elastyczności, prostocie obsługi, jakości pomiarów 
i minimalnym czasie potrzebnym na wykonanie testu.

Nowy, obuuszny, diagnostyczny ABR jest zazwyczaj używa-
ny w diagnostyce różnicowej i obiektywnym wyznaczaniu 
progu słyszenia.
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Dane techniczne ABR/ASSR  

   Obuuszny ABR, Trzask, chirp + bodźce tonalne
Polaryzacja: dodatnia, ujemna, naprzemienna

 
 

   Bodźce w zakresie do 120 dB peSPL

     Częstość bodźca: 10Hz do 90Hz, opcjonalnie
zmienne tempo

   Okno rejestracji: 0 do 30 ms

   Rejestrowane pasma: ABR - od 80Hz do 2kHz, 
ASSR - od 15 Hz do 2 kHz

    Częstotliwość próbkowania: 16kHz

    ASSR: Częstotliwość modulacji: 40 i 80 Hz, 
poziomy bodźców: aż do 100 dB, 
badanie do 4 częstotliwości/ucho jednocześnie
 - regulowane: maksymalny czas uśredniania, 
próg odrzucania artefaktów i poziom istotności

 

   Wyjątkowa wydajność dzięki uśrednianiu 
ważonemu dla różnych ustawień środowiska

   Stabilny tryb pracy, automatyczny �ltr cyfrowy 
50/60 Hz

   Prosta analiza przebiegu fali za pomocą 
zautomatyzowanych znaczników fal

    Dodatkowe opcje analizy po zakończeniu 
badania i po przeniesieniu danych z urządzenia 
do oprogramowania MIRA

   Mira Direcy Print - drukuj wynik badań 
do pliku pdf z urządzenia poprzez port USB

    Opcjonalne oprogramowanie MIRA pozwala 
na dalsze raportowanie oraz eksport danych

 

Łatwa nawigacja, poręczność 
i intuicyjne menu

 

   Dostępne moduły zintegrowanej OAE, 
audiometrii tonalnej i słownej

   Twórz własne ustawienia lub korzystaj 
z ustawień fabrycznych

   Pomoc online i menu w wielu językach

    Do 5 poziomów bodźca / przebiegów na 
sekwencję badania

 

    Automatyczny zapis aż do 1000 wyników 
badań (max. 1000 pacjentów) i parametrów

 

Oprogramowanie MIRA PC

    import wyników badań, eksport danych pacjentów 
oraz ustawień urządzenia poprzez port USB

 

    Rozbudowane możliwości raportowania i wydruków

    Funkcje zarządzania urządzeniem i wyszukiwania 
pacjentów

 

   Kon�gurowanie urządzeń i aktualizacja 
oprogramowania

   Podgląd, porównanie, wydruk i komentarze 
do wyników

   Archiwizacja i kopia zapasowa
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SENTIERO
// DIAGNOSTIC

Połączenie badań fizjologicznych 
i psychoakustycznych w jednym urządzeniu

 

Otoemisja akustyczna 

OAE może być mierzona w obu uszach jednocześnie

   DPOAE Szybkie/Diagnostyczne: 800 HZ do 10 kHz, 
wysoka rozdzielczość do 30 punktów na oktawę

 
 

Oszczędność czasu dzięki jednoczesnej stymulacji wielu kanałów 
oraz FMDPOAE (modulowanej częstotliwościowo DPOAE)

 

     Estymacja Progu Słyszenia DPOAE - (opatentowana metoda) - 
automatyczny audiogram ślimakowy do 50 dB HL. 
Poziomy bodźca od 20 dB HL do 65 dB HL 
Zakres częstotliwości: 1.0 kHz do 8 kHz

 

   TEOAE Szybkie/Diagnostyczne: 0.7 do 4 kHz 
Szybkie/Diagnostyczne badanie w pasmach szerokości 
pół oktawy z wieloma ustawieniami SNR i kryteriami 
automatycznego zatrzymania

Diagnostyka słuchu u wcześniaków, dzieci z grup ryzyka 
i noworodków jest szczególnie istotna. Teraz wszystkie niezbędne 
narzędzia dostępne są w prostym , komfortowym w użyciu 
przenośnym urządzeniu. Ostatnie badania epidemiologiczne 
wskazują na wzrost występowania zaburzeń słuchu u dzieci. 
Zależnie od przyjętych kryteriów dane mogą się różnić, niemniej 
ilość wykrytych niedosłuchów u dzieci jest zdecydowanie wyższa, 
niż ilość ubytków słuchu wykrytych w programie badań 
przesiewowych noworodków. Opóźnienia rozwoju mowy są 
jednymi z najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych 
występujących w dzieciństwie. Wczesne wykrycie zaburzenia 
słuchu jest kluczowe szybkiego rozpoczęcia terapii. W odróżnieniu 
od badań noworodków, badania przesiewowe dzieci 
w wieku przedszkolnym powinny dostarczać wyników bardziej 
specy�cznych częstotliwościowo oraz z bardziej mierzalnych.

2 sondy 
jednocześnie

Dane szczegółowe audiometrów: strona 12 i 13.
Wszystkie ustawienia są dostępne 
na stronie internetowej

  
 

www.pathme.de
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SENTIERO
// SCREENING

Zalety produktu

    Szybki przesiew (5, 4, 3, 2 kHz, zaliczają 3 z 4, 
wielokanałowy, FMDPOAE, 55/65 dB, SNR 6 dB)

 

    Standardowy przesiew (5, 4, 3, 2 kHz, zaliczają 
3 z 4, wielokanałowy, FMDPOAE, 55/65 dB, 
SNR 6 dB)

 

    Audiometria tonalna (przesiewowa); dostępne 
bodźce: ton czysty, pulsacyjny i modulowany, 
poziom bodźca od 0 dBHL do 70 dBHL.
Częstotliwości: 0.5, 1, 2, 4, 6 kHz; audiometr 
tonalny klasy 4

 

Połączenie najszybszej i dokładnej OAE  
z audiometrem tonalnym!

Sentiero Screener zapewnia wydajne i proste badania 
dla wszystkich grup wiekowych (począwszy od 3 miesiąca), 
dzięki dużemu ekranowi dotykowemu i jego wyjątkowej  
wielokanałowej (dwie częstotliwości na raz) technologii badań. 
Opatentowany pomiar FM DPOAE ™ zapewnia ulepszoną 
amplitudę sygnału bez utraty specy�ki częstotliwościowej.

 

 

Oprogramowanie MIRA PC
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SENTIERO
// TYMP DIAGNOSTIC

Urządzenie typu wszystko w jednym: 
OAE, tympanometria i audiometria

 

Sentiero Desktop sprawia, że badania ucha środkowego, 
OAE i audiometryczne są na wyciągnięcie ręki!
Badanie ucha środkowego pozwala określić stan
i funkcje ucha środkowego. Badania te są niezastąpione 
w wykrywaniu perforacji błony bębenkowej, 
nieprawidłowego ciśnienia w jamie bębenkowej, 
zatorów z woszczyny w przewodzie słuchowym oraz 
możliwym występowaniu niedosłuchu przewodzeniowego.
Tympanometr diagnostyczny, pomiary ipsi i kontralateralne
odruchów strzęmiączkowych, audiometr tonalny 
i otoemisje akustyczne w JEDNYM, przenośnym, 
lekkim urządzeniu.

 
 
 

Zalety produktu

    Wielokanałowe DPOAE (dwie częstotliwości 
w tym samym czasie)

 

   FMDPOAE (modulowane częstotliwościowo)

   OAE można mierzyć równocześnie w obu uszach 
i to przy wybranym przez Ciebie ciśnieniu statycznym!

    Próg DPOAE (obiektywna ocena progu słyszenia) 
bazująca na opatentowanym paradygmacie Scissor

 

    Sentiero Desktop jest jedynym urządzeniem 
łączącym tympanometr z OAE i audiometrem.

 

Tympanometria

   Częstotliwość: 226 Hz. Opcjonalnie (klasa 1): 
678 Hz, 800 Hz i 1000 Hz

 

   Poziom: 69 dB HL

   Kontrola ciśnienia: automatyczna (elastyczne 
ustawienie ciśnienia początkowego i końcowego)

 

    Zakres ciśnień: -600 do +400 daPa
(-300 do +200 daPa dla Klasy 2)

 

   zmiana wartości ciśnienia: 50, 100, 150,
200 daPa/s, "tak szybko, jak możliwe"

 

   Zakres: 0.1 do 8.0 ml dla tonu 226 Hz i 0.1 do 15 mmho 
dla tonów: 678, 800 i 1000 Hz

    Pomiar odruchu mięśnia strzemiączkowego dla 
częstotliwości Ipsi/Kontra: 500, 1000, 2000, 3000, 
4000 Hz, Szum (LP, HP, BB)

Pierwsze na świecie 
połączenie 

OAE
+Tympanometru 

+Audiometru

 

Klasa 1: diagnostyczny

Patient ID:

Gender:

Date of Birth:

Patient Name:

5468484
Tymp, Thomas  

04.08.201 2 

Male

Comment:

Examiner:

Left Contra
û8007.08.2015 15:47Right Contra

û80û80û80û80ü80û80û80ü8007.08.2015 12:28Left Ipsi
ü80ü8007.08.2015 15:47Right Ipsi

HPLPBB4k3k2k1k500
Screening (dB HL)Test TimeReflex

89 daPaTW:226 HzProbe Tone:

1,4 ml at -5 daPaPeak:1,0 mlECV:

04.08.2015 15:39 LeftImmittance ReportRight 04.08.2015 16:31

31.07.2015 12:42 LeftOAE ReportRight 31.07.2015 12:40

18,515,211,7SNR
-6,9-4,3-5,9Noise

11,610,95,8DP65

5 k4 k2 kDataL2

4,6-12,8-25,0-13,4-7,6-6,0-2,5-9,3-0,99,410,3-11,17,8SNR
-10,9-11,8-9,2-12,1-7,8-8,2-7,8-8,9-8,4-7,3-7,7-8,1-9,3Noise

-6,3-24,6-34,3-25,4-15,4-14,2-10,3-18,2-9,32,12,6-19,2-1,5DP35

7,88,31,97,28,610,32,38,09,012,911,110,110,0SNR
-9,3-8,1-7,9-11,1-8,8-9,0-9,0-10,1-8,7-7,0-5,9-7,5-6,7Noise
-1,50,1-6,0-3,8-0,21,3-6,7-2,10,25,95,32,63,3DP45

10,99,17,610,99,914,49,110,512,313,113,013,012,9SNR
-7,8-7,6-10,0-8,8-6,5-8,3-7,7-6,2-4,8-3,4-4,0-3,9-3,9Noise
3,01,5-2,42,13,46,01,44,37,59,79,09,19,0DP55

8 k6,7 k5,7 k4,8 k4 k3,4 k2,8 k2,4 k2 k1,7 k1,4 k1,2 k1 kDataL2

32 daPaTW:226 HzProbe Tone:

4,0 ml at -27 daPaPeak:0,9 mlECV:

Printed on:  07.08.2015 16:00 Page 1 / 1

GmbH
Landsberger Strasse 65
D- 82110 Germering
Germany
Please replace with your 
hospital logo and address



11

SENTIERO
// TYMP SCREENING

Wszystkie testy psychoakustyczne 
z SENTIERO mogą być dodane do SENTI!

  
 

Impedancja/Tympanometria  Klasa 1 Klasa 2 
+1000 Hz

Klasa 3 

Ton 226 Hz   

Tony 678, 800, 1000 Hz 

Ton 1000 Hz 

Wieloczęstotliwościowa tympanometria (4 tony lub 2 tony na raz)  

Zakres ciśnień -300 do +300 daPa  

Zakres ciśnień -300 do +300 daPa 

5 ustawień własnych użytkownika   

Podgląd składowych Y/B/G (admitancja, susceptancja, konduktancja) 

Funkcja "Auto stop" 
(kończenie tympanogramu po uzyskaniu właściwego wyniku)

 

Pamięć wielu przebiegów (do 3 przebiegów w czasie jednego pomiaru) 

Sekwencja automatyczna Tympanometr + Odruchy   

Odruchy

Bodziec do 100 dB HL dla 500, 1000, 2000, 3000, 
4000 Hz (105 dB HL dla wybranych częstotliwości)

  

Szerokopasmowy szum wysoko- i nisko 
częstotliwościowy aż do 90 dB HL

  

Odruch ipsilateralny   

Odruch kontralateralny   

Automatyczny próg odruchu   

Sterowanie ręczne 

Test zanikania odruchu 

Drożność Trąbki Eustachiusza (ETF)

ETF – Błona Bębenkowa bez Perforacji 

ETF – Błona Bębenkowa z Perforacją 

ETF – Patologiczna Trąbka Eustachiusza 

Klasa 2: kliniczny 
i przesiewowy

 

   Dostępne 9 kombinacji modułów OAE, 
audiometrii i tympanometrii

 


   

Funkcje OAE: strona 8 i 9


  
Dane szczegółowe audiometrów: 
strona 12 i 13



12

SENTI
// DESKTOP

Zalety produktu

Badania audiometryczne
   Audiometria tonalna z przewodnictwem kostnym 

i powietrznym, funkcja "mów do pacjenta", 
maskowanie, wolne pole i wiele więcej.

   Audiometria zabawowa MAGIC 
(Multiple-Choice Auditory Graphical 
Interactive Check)

 

Testy mowy w wielu językach
    SUN: przesiewowe badanie "Mowa w szumie"

    UST: Uniwersalny Test Mowy z możliwością 
dostosowania do różnych języków

   MATCH: audiometryczne badanie Mainzer'a 
dla dzieci 3-5 lat oparte na badaniu mowy

    MAUS: badanie przesiewowe percepcji słuchowej 
i rozumienia poleceń dla dzieci od 6-11 lat

Dodatkowe moduły dostępne 
dla Twojej lokalizacji i języka

 

Audiometria tonalna i słowna, tradycyjna 
i obrazkowa w JEDNYM urządzeniu

 

Nowe
podejście

do audiometrii

Senti jest 
elastyczny

i łatwy 
w obsłudze

 
 

Audiometria tonalna nadal jest standardem w ocenie 
wad słuchu. W Senti, jest ona dostępna jako audiometr 
klasy 3 (IEC 60645-1) z dodatkowymi funkcjami: talk 
over, zewnętrzne źródło sygnału, audiometria 
wysokoczęstotliwościowa (aż do 16 kHz). 
Rozpoznawanie mowy w hałasie i przetwarzania 
mowy, to kluczowe umiejętności dla dzieci i dorosłych 
pozwalające na interakcję z otoczeniem. Senti 
dysponuje testami przesiewowymi mowy w szumie, 
audiometrią obrazkową dla dzieci, testami zaburzeń 
przetwarzania słuchowego i wieloma więcej!

Modułowa konstrukcja pozwala zamówić Ci Senti, 
które najlepiej będzie spełniać Twoje potrzeby. To 
doskonałe rozwiązanie dla medycyny pracy, 
internistów, pediatrów oraz gabinetów lekarskich.

Wszystkie funkcje Senti mogą być zawarte 
w funkcjonalnościach Sentiero! Wybierz odpowiedni 
zestaw, aby korzystać z tych możliwości!
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SENTI
// HANDHELD

Audiometria tonalna

   Częstotliwości od 125 Hz aż do 16 kHz 
(opcja dla słuchawek HDA 300)

 

    Poziom głośności od -10 do 110 dB HL w krokach co 5 dB

   Szeroka gama akcesoriów: HDA280, HDA200, HDA300, 
DD45 (równoważne z TDH39), B71, wolne pole, słuchawki 
wewnątrzuszne, przycisk pacjenta

    Przewodnictwo kostne i powietrzne z maskowaniem

    Zautomatyzowany pomiar audiometrii tonalnej

    Audiometria kliniczna i przesiewowa

Wszystkie testy psychoakustyczne
dostępne w SENTI, mogą być także
dołączone do modułów Twojego
SENTIERO

 

 

Wszystkie zestawy można znaleźć na naszej
stronie internetowej: www.pathme.de
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PATHTRACK

Inteligentne rozwiązania w koordynacji badań 
i telemedycynie

 

Rozwiązania
do śledzenia

badań dostępne
zaraz po wyjęciu

z pudełka!

 
 

pathTrak to proste rozwiązanie do wymiany danych 
pomiędzy centralnym systemem raportowania 
i urządzeniem. Jest on podzielony na pathTrak.Level1 
(wysyłanie/odbieranie i eksport) oraz pathTrack.Level2 
(moduł monitorowania). Z pathTrack.Level1 mogą być 
połączone wszelkie istniejące już moduły nadzorowania 
badań.

Zastosowana w bezprzewodowym modemie radiowym 
technologia sprawia, że jest on bezpieczny, łatwy 
w użyciu i bezpośrednio przekazuje dane z urządzenia 
do serwera. Jest on niezależny od istniejącej 
infrastruktury IT w placówce opieki zdrowotnej i może 
być używany zaraz po instalacji modemu.

System można najlepiej porównać z używaniem smartfona: 
poprzez kartę SIM w modemie, dane są wysyłane 
i odbierane, przy zapewnieniu szyfrowanego połączenia. 
Urządzenie i odbiornik są połączone bezpośrednio. 
Technologia ta może być stosowana w badaniach 
przesiewowych słuchu w gabinetach lekarskich 
lub w szpitalach z centralnym systemem raportowania.



15

Zalety produktu

   Brak kon�iktów z siecią lokalną i systemem 
informatycznym placówki/szpitala  

   Gotowy do użycia i bezobsługowy

   Urządzenie zastępcze automatycznie 
otrzymuje wszystkie ustawienia

 

   Bezpośrednie i szyfrowane połączenie między
urządzeniem i serwerem

 

   Brak konieczności tworzenia podsystemów transmisji, 
możliwość archiwizowania wyników 
w oprogramowaniu MIRA PC

 

   Automatyczne aktualizacje �rmware i ustawień 
(oszczędność czasu)

 

   Proste uaktualnienie poprzez zmianę danych badacza

   Zarządzanie miejscem oraz funkcjami

   Potencjalna możliwość wypożyczania 
i serwisowania urządzeń w oparciu o plan roczny 
(pytaj o dostępność)

 

 

   Wyświetla status połączenia i siłę sygnału

   Czas trwania transmisji to około 10 sekund

   Działa wszędzie zaraz po wyjęciu z pudełka, 
podobnie jak Twój smartfon  

   Niewielki transfer danych minimalizuje 
koszty utrzymania  

Dlaczego dwukierunkowa 
transmisja danych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pathTrack
Tracking Software

Badania
przesiewowe

dzieci w wieku 
przedszkolnym

Mądre rozwiązanie z dwukierunkowym przesyłem danych

Badania
przesiewowe
noworodków

 Telemedycyna

Dwukierunkowa wymiana danych umożliwia ośrodkowi 
centralnemu raportowania (np. centrum monitoringu) 
zdalną kon�gurację urządzenia, przez co oszczędzamy 
czas i koszty związane ze zmianami ustawień urządzeń! 
Zmiany w urządzeniach/ustawieniach modułów są 
często konieczne, np przy zmianie operatora lub danych 
badania, zmianach ustalonych wytycznych czy 
aktualizacji oprogramowania urządzenia. 
W telemedycynie system umożliwia analizę wyników 
przez ekspertów. Nawet w przypadku naprawy czy 
serwisu, wypożyczony sprzęt natychmiast otrzymuje 
ustawienia z naprawianego urządzenia. Wszystkie 
kon�guracje są tworzone i dystrybuowane centralnie 
przez pathTrak.Client Con�gurator. Upraszcza to 
codzienną pracę użytkownikom sprzętu jak również 
ośrodkowi monitorowania.
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