
Dane techniczne Integrity V500
Zastosowanie:

System:

Specyfikacja oprogramowania:

Architektura oprogramowania (graficzny interfejs użytkownika, GUI):

Format wyników:

Parametry modułów:

Specyfikacja sprzętu: 

Urządzenie Integrity V500 jest przeznaczone do badania narządu słuchu za pomocą 
różnych metod elektrofizjologicznych. Urządzenie to powinno być stosowane wyłącznie 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Jego oznakowanie, instrukcja i zasady 
użytkowania zostały opracowane na potrzeby wyszkolonych profesjonalistów.

System przenośny, wykorzystujący komputer PC, składający się z części sprzętowej 
i programowej. W skład systemu wchodzi również walizeczka transportowa.

Moduły (rodzaje badań): 
ABR       B   Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (diagnostyka i ocena progu 

 słyszenia)
ECochG       C      Elektrokochleografia 
DPOAE       D       Otoemisje produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka
TEOAE        T      Otoemisje wywołane trzaskiem

Siedem łatwych w obsłudze, przełączanych zakładkami ekranów funkcyjnych, wspólnych 
dla wszystkich modułów oprogramowania (rodzajów badania):

Pacjenci 

Plan pracy 

Protokół       
Badanie 

System 

Baza  danych

Info 

Wydruk (wg indywidualnych parametrów), plik PDF lub eksport pliku

 
ABR – diagnostyka oraz wyznaczanie progu słyszenia
Stymulacja: przewodnictwo powietrzne (AC) i kostne (BC), ipsilateralne i kontralateralne
Bodźce: trzask 100 µs oraz krótkie tony o częstotliwościach 0,5,1,2,3 i 4 kHz
Kalibracja: dB pe SPL i dB nHL dla AC oraz dB pe FL i dB nHL dla BC
Okna czasowe dla krótkich tonów: Blackman, prostokątne, liniowe
Częstość stymulacji: od 7,1 do 95 impulsów na sekundę, ze skokiem 0,1 /s
Polaryzacja bodźca: dodatnia (C), ujemna (R), naprzemienna (C i R).
W modzie naprzemiennym C i R wyświetlane oddzielnie
Rodzaje rejestracji: uśrednione (A+B), oddzielne bufory A i B, różnica (A-B)
Czas analizy: od -1 do 30 ms
Filtry cyfrowe: górnoprzepustowy od 30 do 300 Hz oraz dolnoprzepustowy od 1000 
do 3000 Hz
Mierzone parametry: w czasie rzeczywistym: latencja fal I, II, III, IV i V, interwały czasowe 
I-III, III-V, I-V, amplitudy fal I i V, iloraz amplitud V/I oraz współczynnik korelacji latencji
Normy latencji: dla noworodków i osób dorosłych (Uniwersyteckie placówki medyczne: 
UCLA, Vanderbilt oraz Boys Town)
Maskowanie: szum o natężeniu od 0 do 90 dB HL

ECochG
Bodźce: trzask 100 µs, 65-100 dB nHL (135 dB pe SPL)
Rejestracja: pozłacana elektroda ABR (TipTrodeTM)
Mierzone parametry: linia bazowa, latencja oraz amplituda potencjałów SP i AP, a także 
iloraz amplitud SP/AP

TEOAE - diagnostyka i badanie przesiewowe
Bodźce: trzaski  80  i 120 µs, 60-85 dB pe SPL, liniowe i nieliniowe 
Mierzone parametry: amplituda sygnału i szumu oraz ich iloraz w pasmach o szerokości 
1 oktawy oraz 1/2,1/4 i 1/6 oktawy
Kryteria oceny wyników: wielopunktowe, dobierane przez użytkownika

DPOAE - diagnostyka i badanie przesiewowe
Bodźce: częstotliwość f2 - 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 i 8 kHz; 
poziomy 40-75 dB SPL; stosunek f2/f1 - 1,2 i 1,22 (f2> f1) 

<Szum i DP urządzenia: -10 dB SPL dla bodźców o natężeniu 75/75 dB SPL 
Mierzone parametry: amplituda sygnału i szumu oraz iloraz sygnał/szum przy częstotli-
wościach f2 
Kryteria oceny wyników: wielopunktowe, dobierane przez użytkownika

Interfejs bezprzewodowy VivoLink
Wzmocnienie: regulowane przez użytkownika, 0,10,20 & 40 dB (poza modułem Amplitrode)
Częstotliwość próbkowania: 38400 na sekundę)
Rozdzielczość przetworników A/D i D/A: 24 bity

3Urządzenie zawiera komorę o objętości 1 cm  dla sondy OAE, 3 zatrzaski na Amplitrode, 
wyłącznik zasilania, 3 diody LED sygnalizujące włączenie zasilania oraz dopasowanie 
impedancji i włączenie łączności bezprzewodowej

Filtry zaporowe: 50 lub 60 Hz lub wyłączone
Izolacja pacjenta: system bezprzewodowy o częstotliwości radiowej z rozproszonym 
widmem
Transmisja radiowa: z przeskokiem częstotliwości, 2402 do 2480 MHz, moc emitowana 
<1,02 mW, zasięg łączności - 10 metrów
Złącza: słuchawki douszne ER3-A (prawa i lewa), przewodnik kostny B-71, sonda OAE, 
moduł Amplitrode
Masa i wymiary: masa 350 g, 18 cm x 9,1cm x 3 cm (dł. x szer. x wys.) 
Baterie: 4AA NiMH (wielokrotnego ładowania) lub alkaliczne (jednorazowe)

Moduł przedwzmacniacza Amplitrode - biologiczny wzmacniacz różnicowy
zamontowany w elektrodzie
Wzmocnienie: 15000
Pasmo przenoszenia: 30-3000 Hz
Impedancja wejściowa: 1,5 M Ù dla częstotliwości  60 Hz
Poziom szumów własnych: 8 nVdla 100 Hz
Współczynnik tłumienia sygnału współfazowego (CMMR): >120 dB przy 60 i 50 Hz (typowo 
>135 dB)
Elektrody: Zatrzaskowe, Neuroline 720 00-S

Sonda OAE
Konstrukcja: wspólna dla DPOAE i TEOAE, 2 mikrofony, 2 odbiorniki
Łatwość czyszczenia: szczoteczka, ściereczki dezynfekujące, brak odłączanych części

Wszystkie systemy Integrity V500: Interfejs bezprzewodowy V51 VivoLink wer. 4.5 
z V51-PS i V51-GS, notebook, walizka, nauszniki tłumiące Peltor; ładowarka, 8 baterii 
wielokrotnego ładowania NiMH AA, płyta CD z wersją instalacyjną programu Integrity V500, 
instrukcja użytkowania systemu Integrity V500, baza danych.

Moduły pediatryczne ABR: przedwzmacniacz A51 Amplitrode®, komplet słuchawek 
dousznych ER3-A-ABR, przetwornik kostny B-71, płyta CD do kalibracji. Komplet 
materiałów jednorazowych do zbadania 100 pacjentów.  

Moduły ogólnego stosowania: przedwzmacniacz A51 Amplitrode®, 1 komplet słuchawek 
dousznych ER3-A-ABR, przetwornik kostny B-71, płyta CD do kalibracji, kabel do 
podłączenia elektrod do ECochG ER3-28V z klipsem mocującym i komplet startowy 
pozłacanych końcówek dousznych - 20 szt. ER3-26A (13 mm) i 20 szt. ER3-26B (10 mm), żel 
do elektrod Spectra 360. Komplet materiałów jednorazowych do zbadania 100 pacjentów.

Moduły TEOAE i DPOAE: sonda ogólnego użytku P40 OAE, zestaw do czyszczenia sondy, 
startowy komplet jednorazowych końcówek dousznych - 156 szt. w przezroczystym 
pudełku, licencja na oprogramowanie DPOAE i/lub licencja na oprogramowanie TEOAE.

Komplet materiałów jednorazowych do zbadania 100 pacjentów. Komplet piankowych 
końcówek dousznych do słuchawek ER3-A-ABR - 100 szt. ER3-14A (13 mm) -100 szt. 
ER3-14B (10 mm), Końcówki douszne PVC - 20 ER3-14E 4,0 mm i 20 ER3-14D 3,5 mm, 
startowy komplet jednorazowych końcówek dousznych - 156 szt. w przezroczystym 
pudełku, 2 adaptery impedancyjne, 1 tubka żelu do szorstkiej skóry, 100 szt. waciki 
przygotowawcze PDI, 300 szt. Elektrody jednorazowe Neuroline® (12 paczek x 25 
szt./paczka), komplet pozłacanych końcówek dousznych ECochG - 20 szt.* ER3-26A 
(13 mm) i 20 szt.* ER3-26B (10 mm)*, żel do elektrod Spectra 360*. 
*Nie wchodz¹ w sk³ad modu³u pediatrycznego.

Notebook: Ekran 15”, rozdzielczość 1024 x 768, min. 3 gniazda USB. 

Urządzenia opcjonalne: drukarka

Roczna gwarancja na części i wykonawstwo. Możliwość przedłużenia gwarancji.

Kanada: Nr licencji Health Canada Medical Device 67609. Industry Canada IC 6273A-V50
USA: FDA 510(k) K043396. FCC Part 15 Product ID TVZ-V50
Unia Europejska: Rejestracja znaku CE DE/CA09/0170/1207 to 1212, 
ETSI EN 300 328 V1.6.1 (2004-07)

92584     Elektrokochleografia
92585     Słuchowe potencjały wywołane dla audiometrii odpowiedzi wywołanych
92586     Słuchowe potencjały wywołane
92587     Otoemisje wywołane
92588     Otoemisje wywołane -  ocena kompleksowa lub diagnostyczna

Kody diagnostyczne ICD-9:
380.00-380.89     Zaburzenia ucha zewnętrznego
381.00-381.89      Zapalenie ucha środkowego oraz dysfunkcja trąbki Eustachiusza
382.00-382.9      Ropne i nieswoiste zapalenie ucha środkowego
383.00-383.9      Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne
384.00-384.9      Inne zaburzenia błony bębenkowej
385.00-385.9      Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
386.00-386.9      Zawroty głowy i inne zaburzenia układu przedsionkowego
387.0-387.9       Otoskleroza
388.00-388.8      Inne zaburzenia ucha
389.00-389.8      Utrata słuchu
780.4  Zawroty głowy

Konfiguracje:

Gwarancja:

Pozwolenia wymagane prawem:

Kody CPT (USA): 

Moduł do wprowadzania danych pacjenta, wzorowany na arkuszu kalku-
lacyjnym
Moduł do planowania terminów badań, wzorowany na arkuszu kalku-
lacyjnym
Moduł do zmiany parametrów badania, zabezpieczony hasłem
Moduł w języku SQL do przeprowadzania badań i analizy wyników w trybie 
online
Moduł do zmiany ustawień systemowych i tworzenia bezpiecznych kopii 
danych oraz odczytywania i łączenia danych z wielu urządzeń Integrity 
Wykorzystująca język SQL, bezpieczna, chroniona hasłem, w formacie 
arkusza kalkulacyjnego. Służy do sortowania, wyszukiwania i prze-
glądania wyników oraz ich analizy offline, do sporządzania raportów oraz 
drukowania wyników i sprawozdań, a także do eksportowania danych do 
programów służących do analiz statystycznych 
Dane identyfikacyjne oprogramowania i pomoc dla użytkowników

120-5525 Eglinton Ave. W. Toronto, ON M9C5K5; Linia bezpłatna: 1.877.255.7685 Faks: 416.231.2289 E-mail: sales@vivosonic.com Internet: www.vivosonic.com
Integrity, Vivolink i Amplitrode są znakami towarowymi Vivosonic Inc. Patenty USA nr 6 463 411, 6 778 955, 7 206 625 i 7 286 983. Inne patenty oczekują na rejestrację w USA i innych państwach. 
Pozwolenia FDA, FCC Cleared, Health Canada Licensed, CE Marked. Nr dokumentu 11230, r.2, 30-marca-09.

Badania ABR bez znieczulenia, badania OAEs
Nieinwazyjne badania ECochG
System diagnostyczny

Dystrybutor w Polsce: GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
al. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn tel +48 89 651-06-80, biuro@resound-polska.pl 

www.resound-polska.pl

Każdy posiada jakąś tajną broń.

Nasza nazywa się Kalman.

Opatentowany przez Vivisonic algorytm
(Kalman Weighted Filtering/filtr Kalmana) 
optymalizuje cyfrowe przetwarzanie sygnałów 
i radykalnie zmniejsza liczbę artefaktów 
związanych z aktywnością elektryczną mięśni 
twarzy, szyi i oczu, dzięki czemu możliwe 
jest zbadanie praktycznie każdego pacjenta.

Urządzenie doskonale nadaje się do badania 
pacjentów w stanie czuwania, nierozluźnionych, 
a nawet aktywnych, tak jak chociażby
niemowląt podczas karmienia lub bawiących 
się dzieci.

To właśnie filtr Kalmana sprawia, 
że za pomocą systemu Integrity 
można wykonać badanie ABR 
u pacjentów w stanie czuwania.

Aby uzyskać więcej informacji o systemie 
Integrity i jego możliwościach klinicznych 
proszę skontaktować się z nami w celu 
zorganizowania pokazu.

1.877.255.7685 
www.vivosonic.com



W urządzeniu Integrity zostały zastosowane opatentowane i wyróżniane nagrodami rozwiązania ograniczające 
lub eliminujące problemy, które utrudniają współczesnym audiologom wykonywanie badań ABR. 
Dzięki temu, urządzenie wyróżnia się doskonałymi rezultatami zastosowań klinicznych, jest przyjazne 
dla pacjenta i opłacalne w zastosowaniu.

Dzięki zastosowaniu filtru Kalmana system Integrity pozwala uzyskać doskonałe wyniki diagnostyczne 
bez usypiania pacjenta. Jest to szczególnie cenne w przypadku dzieci, które teraz mogą podczas badania jeść, 
mówić, bawić się, czy też budzić ze snu. Urządzenie doskonale sprawdza się też przy badaniach pacjentów 
dorosłych sprawiających trudności diagnostyczne. 

W systemie Vivosonic Integrity dostępny jest szeroki wachlarz opcji, takich jak badanie ABR pacjentów w stanie 
czuwania, badanie OAE, nieinwazyjne badanie ECochG, dzięki czemu lekarz może zdiagnozować słuch metodą 
słuchowych potencjałów wywołanych lub otoemisji u niemal wszystkich pacjentów, począwszy od noworodków 
aż po osoby w wieku podeszłym.

Integrity, jako pierwszy system wyposażony w łączność
bezprzewodową, zrewolucjonizował technikę mobilnej 
diagnostyki: aparat diagnostyczny zakłada się 
dyskretnie na plecy dziecka, które spokojnie bawi 
się podczas badania. Urządzenie można też umieścić 
w pokoju zabiegowym. Dodatkowo moduł Amplitrode 
(miniaturowy przedwzmacniacz zamontowany 
na elektrodzie) chroni system przez zakłóceniami 
elektromagnetycznymi, pozwalając uzyskać
rejestrację o wysokiej jakości z miejsca, gdzie 
występują zakłócenia elektryczne i magnetyczne 
- np. na oddziałach neonatologicznych, 
w szpitalach, w wojskowych ośrodkach 
medycznych, salach operacyjnych i innych 
warunkach klinicznych. Integrity jest przydatnym 
sprzętem także w takich sytuacjach, w których 
konieczne jest zastosowanie narkozy, 
i może być użyty do monitorowania 
pacjenta podczas operacji.

Szpitale mogą wyeliminować ryzyko, które wiąże się 
z usypianiem pacjenta, oraz skrócić czas trwania
badań i obsługi. Dodatkowo zmniejsza to wydatki 
ponoszone na anestezjologię przez krajowy system 
opieki zdrowotnej.

W klinikach prywatnych system Integrity pozwoli zaoferować 
wysokiej jakości badania słuchu i zwiększy liczbę leczonych 
pacjentów dzięki zmniejszeniu liczby skierowań 
na zewnętrzne konsultacje. 

Badanie ABR bez znieczulenia

Różnorodność opcji badań oraz łatwość dopasowania parametrów badania do indywidualnych potrzeb

Bezprzewodowe badania prawie w każdej sytuacji

Wyższy poziom opieki nad pacjentem 
i większa opłacalność

System Integrity V500 i jego elementy składowe

Amplitrode®
Amplitrode jest pierwszym na świecie 
opatentowanym wzmacniaczem sygnałów 
biologicznych organizmu, działającym 
bezpośrednio w miejscu pomiaru. 
Dzięki zamontowaniu bezpośrednio 
na elektrodzie, wzmacnia sygnały u źródła, 
co pozwala zmniejszyć zakłócenia elektryczne, 
magnetyczne i radiowe. 
W efekcie otrzymuje się czysty sygnał EEG w praktycznie 
wszystkich środowiskach, takich jak oddziały neonatologiczne, 
OIOM, gabinety lekarskie. Wzmacniacz Amplitrode jest mocowany 
do elektrod sprężynowymi przyciskami, dzięki czemu można go łatwo 
i bezpiecznie zakładać i zdejmować.

Sonda OAE
W skład pakietu OAE wchodzi sonda ogólnego stosowania 
(wentylowana, wielokrotnego użytku), składająca się z miniaturowych 
mikrofonów Knowlesa i wydajnych, średniej wielkości odbiorników 
(głośników), układu dwóch mikrofonów dodatkowo zwiększającego 
o 3 dB stosunek sygnał/szum oraz miękkiego, długiego na 2 m
kabla z klipsem do mocowania na ubraniu. Sondę można 
wygodnie dopasować do uszu niemal każdego dorosłego 
lub dziecka, korzystając z dołączonych do zestawu 
wkładek dousznych; możliwe jest też użycie 
nauszników tłumiących hałas.

Nieinwazyjne badania ECochG
W wypadku osób dorosłych wymagających dodatkowych badań pod kątem 
takich dolegliwości jak choroba Meniere’a, Integrity jest jednym z najlepiej 
odpowiadających potrzebom pacjentów systemów ECochG dostępnych na rynku. 
W przeciwieństwie do innych systemów, Integrity daje zapisy wyniki ECochG 
o wysokiej jakości dzięki zastosowaniu końcówek dousznych ze złotą folią,
pozwalających efektywnie przeprowadzić badanie bez dotykania lub przebicia 
błony bębenkowej.

Vivolink™
VivoLink jest jedyną na świecie 

platformą bezprzewodową do badań 
diagnostycznych i przesiewowych 

słuchu metodą ABR 
i otoemisji akustycznych. 
Urządzenie jest zasilane 

bateriami niezakłócającymi 
uzyskiwanych wyników. 

Do generowania bodźców i analizowania 
odpowiedzi elektrofizjologicznych reakcji 

służy wbudowany mikroprocesor. 
Precyzyjne generowanie impulsów 

i dokładną rejestrację sygnałów gwarantują 
w VivoLink przetworniki A/D i D/A o wysokiej 

rozdzielczości i wysokie częstotliwości 
próbkowania. Aparat jest poręczny i wygodny 
w użyciu: można go zamocować za pomocą 

sznurka u osoby dorosłej, położyć przy 
niemowlęciu w inkubatorze, na siedzeniu 

samochodu, w spacerówce. 
Może też nosić go 
opiekun dziecka 

lub samo dziecko 
jako plecak.

Przetwornik kostny
W przypadku zaburzeń słuchu 

typu przewodzeniowego 
konieczne może być badanie ABR 

dla przewodnictwa kostnego. 
Do tego celu służy 

przewodnik kostny, który dzięki 
rozwiązaniom zastosowanym 

w systemie Integrity rejestruje 
minimalną liczbę 

artefaktów.


