
Otoscan®

Geleceğin yolunda 
bizimle ol



Otoscan ile tanışın

Natus’un 
3D dijital kulak 
tarama cihazı



Daha fazla hasta çekin

Süreçleri kolaylaştırın

Otoscan® işitme cihazı danışmanlığının geleceğidir ve 
işitme cihazı uygulama şeklinizi değiştirir. Otoscan, 
kliniğinize girer girmez yeni ve eski  hastalarınızın 
dikkatini çekmek ve onlarla iletişime geçmek için yeni 
ve güçlü  yollar sunar. Otoscan, kişileştirilmiş 
danışmanlık ve çözümlerini  verimli bir şekilde sunarak 
hastalarınızı memnun etmenize yardımcı olur.

Otoscan, 50 yıldan uzun süredir işitme sektöründe
endüstri lideri olan Natus , Otometrics tarafından 
geliştirildi.

İşitme uygulamasının geleceğinde bizimle olun.



Daha fazla hasta çekin
Otoscan® işitme uygulama danışmanlığında en son teknoloji ile 
kliniğinizde farkındalık, ilgi ve heyecan yaratmanıza yardımcı olur. 
Otoscan, tıpkı sizin gibi klinisyenler için işitme uzmanları tarafından 
geliştirilen ilk 3D kulak tarayıcısıdır. Şimdi Otoscan faktörünü 
kliniğinizde gösterebilir ve:

• Yeni dijital kulak tarama teknolojisi ile hastalarınızı 
    heyecanlandırın.

• İşitme uygulamasındaki en son yeniliği gösteren toplum sağlığı 
   etkinlikleri aracılığıyla daha fazla hastaya ulaşın ve hasta 
   portföyünüzü büyütün.

• Özelleştirilmiş işitme bakımı sunum ve uygulamanızı farklılaştırın.

Neler 
Yapabileceklerini görün!



Daha fazla hastaya ulaşın
Otoscan, hastalarla etkileşime girmeniz ve güçlü hasta ilişkileri kurmanız için daha fazla yol sunar. 

Tarama işlemiyle, hastayla diyalog başlatmak için alakalı bir bağlam oluşturursunuz:

• Güçlü bir ilişki kurun ve hastanın klinikteki deneyiminizi kişiselleştirin

• Deneyimlerini unutulmaz kılarak hasta bağlılığını artırmak

• Hastaların şu soruyu cevaplamasına yardımcı olun: “İstediğim işitme cihazını alabilir miyim?”

• Özelleştirilmiş işitme bakımı sağlayan klinik olarak profesyonel bir izlenim bırakın

Hasta için 
 anında çözüm

“The Otoscan digital image 
enables us to engage with 
our patients on a completely 
new level.” 

Peter D. Sotiropoulos, Au.D., FAAA, 
Doctor of Audiology
Hearing Rehabilitation Center,
Kankakee, IL



Zaman tasarrufu

Süreçleri kolaylaştırın
Otoscan® verimli bir şekilde özelleştirilmiş işitme uygulaması sunar. 

Otoscan, kulak kalıpları ve işitme cihazları gibi kulak içi parçaların 

üretim sürecini kolaylaştırır. Yeni teknoloji, kulağın görüntülerini, özel 

ürünlerin üretiminde anında kullanım için bir Cloud hizmeti olan 

Otocloud®’a yüklenen 3D dijital dosyalara dönüştürüyor.

 Yapabilecekleri:
• Kulak kalıplarının ve işitme cihazlarının kullanımında zaman ve 
    paradan tasarruf edin

• Kolay saklama, erişim ve kullanım için güvenli dijital hasta kayıtları

• Daha iyi bir uyum sağlayın, tekrarları ve iadeleri azaltın

• Daha temiz ve daha güvenli bir uygulamanın tadını çıkarın

“Hedefimiz kulak kalıbının geri dönüş süresini 
minimumda tutmaktır. Otoscan, nakliye süremizi 
ve maliyetimizi yüzde elli azaltmamıza yardımcı 
oluyor. Bu bizim için çok büyük bir zaman ve 
maliyet tasarrufu.”

Peter D. Sotiropoulos, Au.D., FAAA, Doktor Odyolog. 
İşitme Rehabilitasyon Merkezi Kankakee, IL

Otocloud® 

Portalı
3D DİJİTAL DOSYA HASTA BİLGİLERİ

AL GÖNDER



Kişiselleştirilmiş bir tarama çok şey söyler 
Otoscan, kulak taraması pasif bir dağıtım mekanizmasını
uygulamanız için güçlü bir satış ve danışmanlık varlığına 
dönüştürür. Otoscan hastalarla etkileşimi kolaylaştırır ve 
beklentileri karşılar.

Otoscan ile başladığınızda, siz ve hastanız, hastanın kulağının 
benzersiz yapısının doğru bir görselleştirmesini elde 
edersiniz. Satış ve danışmanlık sürecinin başlangıcında, 
hastanın işitme zorluklarını, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve 
olası çözümleri sunmayı kolaylaştırır.

Bizimle iletişime geçin ve Otoscan’ın kişiselleştirilmiş işitme 
bakımı sunmanıza ve uygulamanızı geliştirmenize nasıl 
yardımcı olabileceğini öğrenin.

hearing-balance.natus.com/otoscan

İŞİTME TESTİ HASTA DANIŞMANLIĞI KARAR VERİLEN
İŞİTME CİHAZLARI

KULAK İZİ CİHAZIN 
TAKILMASI

OTOSCAN İŞİTME TESTİ HASTA DANIŞMANLIĞI KARAR VERİLEN
İŞİTME CİHAZLARI

CİHAZIN 
TAKILMASI

Teslim
mekanizma

Engage
ile
hastalar



Natus Hakkında

İşitme ve denge ürünleri ve çözümlerinde lider olan Otometrics 2017 yılında satın 
alındı ve şu anda Natus olarak biliniyor. Yaklaşık 60 yıldır uzman bilgi, güvenilir 
çözümler ve hizmetler ve güvenilir ortaklıklar sunarak klinisyenlerin müşterileri ve 
hastaları için yaşam kalitesini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Madsen®, Aurical®, ICS®, Otoscan® ve Bio-logic® dahil olmak üzere güvenilir 
marka isimleri altında 80'den fazla ülkede odyolojik, otonörolojik ve vestibüler 
ekipmanları geliştirmeye, üretmeye ve pazarlamaya devam ediyoruz.

Natus Medical Incorporated, hasta sonuçlarını iyileştirmek için merkezi sinir ve 
duyusal sistem bozukluklarının teşhis ve tedavisine bağımlı küresel markadır. 
Daha fazla bilgi için lütfen natus.com adresini ziyaret edin.
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Akıllı uygulamalar ile işitme sağlığı çözümleri

Natus Medical Incorporated

natus.com
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