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Mükemmel 
uygulamanın yolu

Aurical®
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İhtiyaçlarınızı 
karşılamanın 
yeni yolu
İşitme cihazı uyarlaması, bir işitme cihazını programlamak 
için birkaç düğmeye basmaktan daha fazlasıdır. Birden fazla 
adımla hassas bir süreçtir. Her hasta ve ihtiyaçları 
benzersizdir. İşitme bakımında doğru yolu seçmek, iş 
akışınızı buna göre ayarlamanızı sağlarken, müşterinizin 
güvende, bilgili ve anlaşılır hissetmesini sağlar.

Kullandığınız uyarlama ve doğrulama araçlarının sizin için 
çalışması gerekir. İş akışınızın her dakikasının etkili ve verimli 
olması için iş akışınızı desteklemelidirler. Aurical® tüm bu 
özelliklere sahiptir.

Aurical akıllı bir sistemdir. Odyometri, PMM ve 
HIT içerir , daha fazla verimlilik, daha fazla 
esneklik ve kalite danışmanlığı ile her müşteri 
için en uygun olanı elde etmenizi sağlar. 
Sonuç, sizin için daha akıcı bir iş  ve 
müşterileriniz için daha uygun bir deneyimdir.
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Akıllıca 
çalışmanın yolu
Dünya çapında binlerce işitme uzmanı Aurical®'in değerini her 
gün tecrübe ediyor. Tüm uyarlama sürecini destekleyen eksiksiz 
bir uyarlama sistemi olan Aurical, müşterilerine kaliteli bakım ve 
danışmanlık sunarken, uyarlama sürecinde verimlilik kazanımlarını 
gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Aurical size yardım edebilir
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Aurical, mükemmelliğe uymanızı 
sağlar müşterilerinizle daha 
kaliteli zaman geçirebilmeniz 
için çalışma tazınıza uyacak 
şekilde tasarlanmıştır.

Aurical, her adımda kaliteyi sağlarken, işitme 
değerlendirme, test ve danışmanlıktan uygulama ve 
doğrulamaya kadar tüm işitme cihazı uygulama sürecini 
kolaylaştıran eksiksiz ve uyumlu bir sistemdir.

Modüler, kullanımı kolay bir sistem olan Aurical ile
ihtiyaçlarınız değiştikçe Otosuite® ile çözümünüze 
kolayca modüller ve yeni işlevler ekleyebilirsiniz.

Esneklik

Aurical uzman eğitim, servis ve destek ile birlikte gelir. 
Benzersiz uygulama ve danışmanlık araçları, 
yatırımınızdan daha hızlı geri dönüş için daha fazla işitme 
cihazı ve aksesuarın takılmasını, satılmasını kolaylaştırır.

Uygulama sistemine yatırım

Aurical  |  05
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Zamanınız ve uzmanlığınız en önemli varlıklarınızdır. Aurical® 
her ikisinden de en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı 
olabilir. Aurical, uygulama işleminin her adımını kolaylaştırır. 
Kablosuz modüller, entegre Otosuite® yazılımı ve sezgisel 
uygulama, doğrulama araçları verimliliğinizi artırır, böylece 
zamanınızı etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Müşterilere 
danışmanlık yapıyor, personelinizi destekliyor veya gelecek 
yılın bütçesini planlıyor olun, Aurical aşağıdaki gibi özelliklerle 
sizin için zaman kazandırır:

Wireless ve binaural PMM
Prob Mikrofon Modülü (PMM) birimi olan Aurical 
Freefit, kablosuz binaural PMM sağlar. Kablo olmadan 
hassas ve kapsamlı kulak ölçümleri yapın.

Destekli FitAssist
Otosuite'deki kullanışlı özellikler, önemli uygulama 
görevlerini gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. İçerik:
• OnTarget ™ – İşitme cihazlarını kuralcı bir hedefe göre 
    fitting yaparken hesaplamaları otomatikleştirin
• QuickView – Doğrulama sırasında Aurical Otocam 
    300'ünüze anında erişin
• User Tests ve Sequencing – En sevdiğiniz testleri tekrar 
    kullanın, hızlı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirin
• ProbeTube Assistant™ – Prob tüpünün doğru 
    yerleştirilmesi için ekrandaki talimatlarla prob tüpü 
    yerleşimi endişesini ortadan kaldırın

Entegre odyometre
Aurical Aud güçlü, tam entegre bir odyometredir. 

Donanımın entegrasyonu, güvenilirliği arttırır ve kliniğinizin 
son teknoloji ürünlere sahip gösterirken, yerden ve paradan 
tasarruf sağlar.

Aurical Aud - RoomTune™
RoomTune, uygulama yazılımı ile kullanım için bir ses kartı 
görevi görür. Ses alanında sinyalleri güvenilir bir şekilde 
oynatmak için ses spektrumunu hoparlör ve oda 
özelliklerini dikkate alacak şekilde ayarlar.

Test chamber with OnePosition
OnePosition ile Aurical HIT kullanarak daha hızlı çalışın. 
İşitme cihazını yeniden konumlandırmadan kuplör tabanlı 
bağlantı parçaları ve işitme cihazı testi yapmanızı sağlar.

InterModule Communication (IMC)
Aurical ve Otosuite, IMC2'yi destekler, böylece Aurical 
ile doğrulamayı doğrudan, IMC özellikli işitme cihazı 
uygulama yazılımından yapabilirsiniz. 

Dahili Hi-Pro2
Doğrudan Aurical'in endüstri standardını kullanarak işitme 
cihazı programlama işlemini hızlı bir şekilde yapın, 
zamandan ve yerden tasarruf edin.

Danışmanlık aracı 
İşitme cihazı ve işitme kaybı simülatörleri ve konuşma 
haritalama gibi çeşitli araçlar, profesyonel bir müşteri 
deneyimi sağlar.

Aurical is a complete fitting 
system with the fitting and 
verification tools you need 
to streamline your fitting 
processes and work more 
efficiently.Zaman size 

çalışsın

Verimlilik
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“Aurical bütün günümü 
 Düzenleyip yardım ediyor.”

Kathleen Ulrich, Au.D.
Hinsdale, Illinois, USA



Kontrolü ve özgürlüğü 
elde edin

Aurical®, fitting ve doğrulama işleminin her alanında esneklik 
ve özgürlüğü bünyesinde barındırır. Modüler tasarım, esnek 
araçlar ve yenilikçi özelleştirme yetenekleri müşterilerinizle 
nasıl çalışmak istediğinizi destekler. Sezgisel ve 
özelleştirilebilir Otosuite® yazılım arayüzü, boyutuna 
bakılmaksızın uyarlama iş akışınıza ve klinik yönetiminize yeni 
bir esneklik düzeyi getirir. Aurical şunları sağlar:

Modüler bir yaklaşımla tasarım mükemmelliği 
Aurical, benzersiz bir modül ve taşınabilir tasarıma sahip 
eksiksiz bir uygulama sistemidir. Artık kliniğinizi ,değerli 
zamanınızı boşa harcamadan kendiniz için en iyi şekilde 
düzenleyebilirsiniz. Odyometreyi, HIT test kutusunu ve PMM  
birimini birlikte veya ayrı ayrı kullanın. İhtiyacınız olduğunda 
yeni modüller ekleyin.

Esnek kullanıcı testleriye Otosuite
Otosuite yazılım platformunun kullanımı kolaydır ve son 
derece basit şekilde özelleştirilebilir. Önceden tanımlanmış 
protokoller ve özel protokolleri için kendi Kullanıcı Testlerinizi 
yapabilme özelliği, iş akışlarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Özel protokol ve formüller
Standart protokolleri seçin veya çalışmak istediğiniz şekilde 
özelleştirin. Otosuite, özel sinyaller ve özel hedef eğrileri 
eklemenizi sağlar. Özel hedef eğrileri yazılım programlama 
becerileri gerektirmez.

Aurical FreeStyle™

Aurical HIT ve PMM'deki FreeStyle özelliği, standart olmayan 
ayarlara ve ölçümlere izin vererek, esnekliği kullanım 
kolaylığıyla birleştirerek ölçümlerinize yeni bir özgürlük 
seviyesi ekler.

PMM ve Odyometri sekmelerini gizleme
Şu anda sizin için önemli olan görevlere odaklanın. 
Otosuite'deki esnek kullanıcı arayüzü, birkaç kolay adımda 
sekmeleri gizlemenizi ve göstermenizi sağlar.

Esneklik

Aurical eksiksiz ve çevik bir 
bağlantı sistemidir. Nasıl 
çalıştığınıza uyum sağlar ve 
uygulamaları en iyi şekilde 
yapmanız için yönlendirir.
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Aurical üç tam entegre modülden oluşur:
Aurical Aud odyometresi, Aurical HIT test odası ve
Aurical Freefit ve PMM .
Bunları birlikte veya ayrı ayrı kullanabilirsiniz.
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Uygulama 
sistemlerine yatırım 
yapmak
Bir fitting sistemine yatırım yaptığınızda, ihtiyacınız olanı 
sunmalıdır Bugün, yarın ve gelecek yıllarda işinizi 
desteklemelidir. Aurical®, daha fazla işitme cihazı ve aksesuarı 
takmayı ve satmayı kolaylaştıran son teknoloji ürünü uygulama 
ve danışmanlık araçları sunar, böylece yatırımınızdan daha hızlı 
bir geri dönüş elde edersiniz. Eksiksiz bir montaj çözümü olan 
Aurical, yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız 
olan araçları, eğitimi ve hizmeti sunar.

Veriminizi arttırın 
Simülatörler ve konuşma haritalama gibi ikna edici danışmanlık 
araçları, müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır. Prob Mikrofon 
Ölçümleri (PMM), kaliteli müşteri hizmeti ve danışmanlığı 
sağlarken veriminizi artırabilmeniz için fitting sürecini verimli,  
hassas bir şekilde ayarlar, doğrular ve belgeler.

Doğru işitme cihazlarını ve aksesuarlarını satın  
Aurical, iki kanallı FreeStyle™ ve işitme cihazı özelliklerini 
göstermenizi ve her müşteri için doğru işitme cihazını ve 
aksesuarları seçmenizi sağlayan benzersiz Feature2Benefit 
modunu içeren bir dizi özellik sunar.

İadelerinizi azaltın
Aurical, yeni müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanıza ve 
mevcut müşterilerin sadakatini artırmanıza yardımcı olur. 
Daha iyi bağlantı parçaları ile iade edilen işitme cihazı sayısı 
azalır ve daha fazla işitme cihazı satışı ile birlikte çalıştığınız 
işitme cihazı üreticileriyle daha iyi bir ilişki yaşayacaksınız.

Uygulamayı, kendini adamış ve deneyimli            
bir ortakla geliştir
Aurical'i seçtiğinizde, başarılı olmanıza yardımcı olmak için 
deneyimli bir ortak olan Natus'u seçersiniz. Yeni ekipman ve 
sistemlerle karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz. Aurical, yazılım 
güncellemeleri de dahil olmak üzere sorunsuz uygulama ve 
kolay bakım için optimize edilmiştir, böylece sisteminiz her 
zaman günceldir. Ayrıca, mükemmelliği elde etmek için 
ihtiyacınız olan uzman rehberliği, eğitimi ve desteği sağlamak 
için satın almadan önce, satın alma sırasında ve sonrasında 
sizinle birlikte çalışıyoruz.

Uygulama sistemine yatırım

Aurical her gün değerini kanıtlıyor. 
Uyarlama ve danışmanlık araçları, 
eğitim, servis ve destek, daha fazla 
verimlilik, daha az iade ve daha 
memnun müşteriler sağlar.
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Otosuite® herşeyi 
beraberinde getirir
Aurical®, işitme değerlendirmesi, uygulama ve doğrulama 
için geliştirilmiş entegre bir yazılım sistemi Otosuite üzerinde 
çalışan modüler bir fitting sistemidir. Otosuite, tüm Aurical 
modüllerinde tek yazılım ortamında çalışmanıza olanak tanır. 
Daha etkili bir şekilde çalışıyorsunuz çünkü ölçümler ve 
testler yapabiliyor, müşteri bilgilerine erişebiliyor, 
paylaşabiliyorsunuz ve tek bir uygulamadan müşterilerinizle 
sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabiliyorsunuz. Sonuç, sizin 
için daha akıcı ve profesyonel bir uyum, doğrulama süreci ve 
müşterileriniz için daha iyi bir deneyimdir..

Sadelik, Otosuite tasarım özelliğidir. Sezgisel kullanıcı arayüzü, 
öğrenmeyi hızlı ve kullanımı kolaylaştırır. Dahası, çalışma 
şeklinize uyacak şekilde özelleştirilebilir. 
Kolaylığı keşfedin:
 • Kullanımı kolay Kullanıcı Test fonksiyonu
 • Özelleştrilebilir protokoller
 • Ayrıntılı görünüm ile kısa sürede öğrenme
 • Benzersiz ölçeklenebilirlik sayesinde ihtiyacınız 
    olduğunda daha fazla modül ekleyebilirsiniz
 • Noah ve Electronic Medical Records (EMR) uyumlu
 • IMC2 hazır
 • Otosuite® Raporları
 • Paylaşımı kolay Kullanıcı Testleri ve raporları –  
     birden fazla uzmana ulaşımı kolay

12  |  Aurical

Otosuite yazılımı, size ve 
müşterilerinize kullanımı kolay 
bir programda daha uygun bir 
deneyim sunmak için 
ihtiyacınız olan herşeyi sunar.



Aurical  |  13



Test chamber with 
OnePosition

The vertical design of Aurical HIT 
combines a small footprint with a 
strong feature set and portability.

Counseling tools

Convincing tools that help 
clients understand and 
participate in the fitting 
process.

Probe Microphone 
Measuring Unit 

Aurical Freefit is a wireless 
PMM and offers fast, accurate 
monaural or binaural fitting.

Audiometer

Aurical Aud is a complete 
portable audiometer with a 
unique set of features.

Tamamen 
modüler fitting 

çözümü



Video otoscope

The state-of-the art Aurical 
Otocam 300 joins a powerful 
light source with advanced 
software for crisp, full-color 
video and images.

Sonraki adımı 
atın

Aurical®, her gün ve her müşteri ile mükemmelliği 
elinizin altında tutar. Sizin ve kliniğinizin uygulama 
işleminizde artan verimlilik, esneklik ve mükemmellik 
avantajlarını nasıl sağlayabileceğiniz hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için bölgenizdeki yerel Natus 
satış temsilcisiyle iletişime geçin veya hearing-
balance.natus.com/aurical adresini ziyaret edin

Aurical – Mükemmel uygulamanın yolu.
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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

©2020 Natus Medikal Incorporated. Tüm hakları Saklıdır. Bu belgede görünen tüm ürün adları, Natus Medical 
Incorporated, yan kuruluşları veya bağlı kuruluşları tarafından sahip olunan, lisanslanan, tanıtılan veya dağıtılan ticari 
markalar veya tescilli ticari markalardır.7-26-8060-EN/07.  P/N 7-26-80600-EN.

Akıllı uygulamalar ile işitme sağlığı çözümleri

Natus Medical Incorporated

natus.com
Daha fazla bilgi için bize ulaşın:

+90 0212 554 00 24www.diagnostics.eartechnic.com
 turkiye@eartechnic.com




