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Dispositivo de triagem auditiva portátil para OAE

Compatível com sistema Android

personalização
Modelos de teste de fácil 

portátil ou laser
Resultados impressos em impressora 

Aquisição rápida e precisa de OAE

O menor do mundo, mas poderoso

AUDITIVA
TRIAGEM 



 

parâmetros.
número de frequências de aprovação e outros 
de ruído, intensidade, critérios de aprovação SNR, 
melhores resultados a qualquer momento. Definir nível 
mais comuns. Use-os ou crie seus próprios para obter 
pré-definidos que se adequam às condições de gravação 
O aScreen vem com um conjunto de modelos 

PERSONALIZAR

MODELOS DE TESTE FÁCEIS DE 

Os dados podem ser baixados usando a interface USB.

com o dispositivo.
Bluetooth. O programa é fornecido gratuitamente 
instalado Neuro-Audio-Screen Manager, via 
computador, com o software de gerenciamento 
Os dados podem ser baixados do dispositivo para o 

EXPORTAÇÃO DE DADOS

Google Cloud Print.
com dispositivo Android ou qualquer impressora via 
portátil sem fio, qualquer impressora Wi-Fi compatível 
Os resultados podem ser impressos na impressora 

COMPATÍVEL COM ANDROID

de sua preferência.
capacidade de bateria 
tamanho da tela e 
dispositivo com 
escolher um 
que você precisa é 
On-The-Go, tudo o 
Com recurso USB 
em Android.
diversos smartphones e tablets baseados
de triagem auditiva OAE. Ele funciona com os 
aScreen é uma próxima geração de dispositivos 

desenvolvimento da linguagem e comunicação.
anos de vida, pois a audição é essencial para o 
verificada repetidamente durante os primeiros 
Recomenda-se que a audição de uma criança seja 

resultar em perda auditiva permanente. 
ou fluidos persistentes no ouvido médio podem 
passageira ou flutuante. Mas infecção persistente 
casos, a otite média pode causar perda auditiva 
comuns em crianças e bebês. Na maioria dos 
Além disso, infecções de ouvido médio são mais 

desenvolvimento saudável da fala.
fácil é a aquisição de linguagem e o 
cedo forem tomadas as medidas corretivas, mais 
adequado e intervenção oportuna. Quanto mais 
auditiva permite a realização do tratamento 
A identificação precoce de bebês com perda 

programas universais de triagem auditiva 
todos os países desenvolvidos são lançados 
risco conhecidos para isso. Por essas razões, em 
diagnosticadas em recém-nascidos sem fatores de 
A perda auditiva congênita ou a surdez podem ser 

mil bebês nascidos.
A perda auditiva é diagnosticada em três de cada 

TRIAGEM AUDITIVA

AQUISIÇÃO RÁPIDA E PRECISA DE OAE

Android.
sonda conectada ao dispositivo baseado em 
Esta pequena unidade OAE se assemelha a uma 

PODEROSO

MENOR DO MUNDO, MAS

trabalho.
razões, se integra perfeitamente ao seu fluxo de 
confiáveis e ainda de fácil conexão. Por essas 
ultracompacto, que proporciona resultados 
Dispositivo que não ocupa espaço por ser 

rápida e eficiente do que nunca.
tarefas diárias de triagem OAE de forma mais 
desempenho de ponta que ajuda a completar 
qualidade do teste. O resultado é um 

aScreen une os recursos de rejeição de ruído 

IMPRESSORA PORTÁTIL OU LASER

RESULTADOS IMPRESSOS EM

aScreen é capaz de realizar os testes de TEOAE 
Com um software intuitivo e fácil de usar, o 

e calibração precisa para maximizar a

e DPOAE em poucos segundos.
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(Notebook/Desktop)
Alimentado por USB

   Portátil

médio
analisador de ouvido 
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 Portátil 

Triagem OAE
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