
Madsen® Zodiac

Timpanometri testinde 
Kontrol, güven ve verimlilik
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Başarılı İmmitans testi 
sizinle ve Madsen 

Zodiac’la başlar

Madsen Zodiac, rutin timpanogramlar veya daha 
gelişmiş testler yaparken, çalışma şeklinize 
odaklanmak için tasarlanmıştır. Güvenilir, duyarlı ve 
kullanımı kolaydır. Hastalarınıza odaklanın, test 
verimliliğini artırın ve test başarısını artırın. Madsen 
Zodiac hem çocuklar hem de yetişkinler için 
uygundur.
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Madsen® Zodiac, daha önce Otometrics 
olan Natus'un bir immitans testi 
çözümüdür. Tıpkı sizin gibi işitme uzmanları 
ile baştan sona inşa edilen Madsen Zodiac, 
başarılı immitans testi için ihtiyacınız olan 
kontrolü, güven ve verimliliği sunar.
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Farkı Hisset. Bir prob alın ve çalışmaya başlayın.

Gerçekten bu kadar kolay.

Görmek için  Natus temsilcinize başvurabilirsiniz.

Yada, daha fazla bilgi için
hearing-balance.natus.com/zodiac
Sitesini ziyaret edin

Madsen Zodiac’ın 3 versiyonu
mevcuttur:

– Quick Check
– Diagnostic
– Clinical

Her sürüm bağımsız ve PC tabanlı 
olarak mevcuttur. Daha fazla bilgi için 
sayfa 12'ye bakın.



Başarılı bir imitans testi, güvenilir bir 
tıkanıklık elde etmeye bağlıdır. 
Bununla birlikte, en sofistike sistemlerde ve 
problarda bile, bir tıkanıklık elde etmek zor 
ve sinir bozucu bir süreç olabilir.

Üç tip prob mevcuttur - Tarama için 
Quick Check ve daha gelişmiş testler 
için Classic veya Comfort teşhis 
probları. Her prob, daha kolay, daha 
hızlı ve daha kararlı yerleşim için 
benzersiz bir tasarıma sahiptir. Teşhis 
probları son derece hafiftir. Bu, hızlı 
sızdırmazlık, maksimum kontrol ve 
güvenilir sonuçlar sağlar.

Güvenilir bir test için 
kulak tıkamayı 
kolaylaştıran eşsiz 
bir tasarım
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Madsen® Zodiac, immitans testindeki 
tahminleri kaldırır. Ergonomik, duyarlı problar 
ellerinizde doğal gözükür. Probu yerleştirmeyi ve 
tıkanıklığı hissetmeyi kolaylaştırmak için onları en 
iyi şekilde çalıştırabilirsiniz. Teste ne zaman 
başlayacağınızı  biliyorsunuz.

Problardaki ve omuz askısındaki ışık göstergeleri 
hangi kulağı test ettiğinizi ve testin durumunu 
gösterir. Tıkanıklığı kaybederseniz sesli geri bildirim 
ve prob ışığı göstergeleri sizi hızlı bir şekilde uyarır. 
Tıkanıklığı kaybederseniz, pompa anında sıfırlanır ve 
testinizin bozulmasını en aza indirir.

Natus 
Makine mühendisi

Bazı müşterilerimiz kalem gibi bir prob alırken, 
diğerleri TV kumandası gibi sistemi tercih eder. Bu 
nedenle, Hızlı Kontrol probumuzu her iki konumda 
da rahat tutacak şekilde tasarladık.
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V-şekil 
Konforu ile

Tutuş rahatlığı

Prob ucu için
Kolay kilit

LED uyarıcı



Madsen® Zodiac, iş akışınızı ve konsantrasyonunuzu etkileyen 
engelleri kaldırarak timpanometri testini kolaylaştırır. Benzersiz 
özellikler hastalarınıza odaklanmanıza ve profesyonel becerilerinizden 
en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Hastalarınıza odaklanın
Daha iyi sonuçlar elde edin

6

Uzaktan kumanda düğmeleri, cihaza gidip gelmeden testlerin durdurulmasına, 
başlatılmasına ve kulakların değiştirilmesine olanak tanır. Uzun, sağlam kablolar 
özgürce hareket etmenizi ve hastanıza yaklaşmanızı sağlar. Rahat kaymaz omuz 
askısı takılı kalır.

Dual Probe™
Dahası, Madsen Zodiac, çift prob 
seçeneğine sahip tek timpanometre 
cihazıdır. Benzersiz sistem, tarama 
probunu ve teşhis probunu aynı
anda bağlı tutmanızı sağlar. Sadece belirli 
bir hasta için ihtiyacınız olan probu iş 
akışınızı kesintiye uğratmadan çalıştırın. 
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Klinisyenlerle konuştuktan sonra, her türlü immitans 
testini gerçekleştirirken sadece bir prob tipine sahip 
olmanın ne kadar sinir bozucu olduğunu öğrendik. 
Bu yüzden Dual Probe ™ seçeneğini geliştirdik. Hem 
rutin hızlı timp. hem de teşhis yeteneklerine ihtiyaç 
duyan klinikler için idealdir.

Natus’da çalışan Odyolog

Quick check
prob kablosu

Vidalar ile 
yerine kolayca
takılır.

Maksimum açı ile 
esneklik ve tapa 
üzerinde basıncı 
azaltır.

Diagnostic
prob 
kablosu



Diagnostik prob
ağırlığı yarıya 

indirildi

Kablolar-takviyeli 
ekstra güçlü

Dual Prob™
opsiyonu

Hızlı dahili yazıcı 
sorunsuz ve kolay 

kağıt değişimi

Sökülebilir 
kontrol kumanda
pedi

Silikon omuz askısı
probları daha iyi
kavramaya 
yardımcı
olur.

 • Kontrol testleri
• Sesli uyaran

Dahili
test kavitesi

Thumb ‘push’ 
tasarımı 

Sağlam pompa
hızlı bir şekilde
yanıt verir

Kontralateral
uyaran probu



Fast built-in printer
         with no-hassle
      paper change

• Kolay temizlenen yüzey
• Tek dokunuşla işlev düğmeleri
• Sezgisel gezinme

• 
• 

Uzaktan kontrol
ve ışıklı geribildirim

EasyLock™  hızlı sistem ile
kolay prob ucu değişimi

Ekran çözünürlüğü
tüm testleri her açıdan 
kolayca görebilmek için
optimize edildi

Ucuz, şeffaf 
prob uçları 

Prob yuvası

Madsen® Zodiac

Uzun ve güçlü kablolar®



Madsen® Zodiac immitans ve refleks taraması kolaylaştırır. İster PC tabanlı ister masaüstü 
sürümü seçin, Madsen Zodiac kullanımı her türlü kolaydır. Sadece teste başlayın!

Düz menü yapısı ve açıklayıcı ‘Otosuite’ yazılımı, 
sistemde verilerinizin kaybolmasını engelleyerek kolayca 
bulmanızı sağlar.

Her adımı kolaylaştırın
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Masaüstü sistem, kompakt çözüm sağlar ve zariftir. Geniş 
renkli 7 inçlik ekran tasarımına sahiptir ve tüm test 
sonuçlarını ayrıntılı şekilde her açıdan görebilirisiniz.
Net ekran çözünürlüğü ve düşük yansıma ayrıntılı görünüm 
sağlar. Grafiklerin, tepe noktasının ve normatif alanın grafik 
alanını uzaktan bile ayrıntılı görebilirsiniz.

Masaüstü versiyon, timpanometri, refleks, 
ipsi ve kontra gibi  yaygın testlere doğrudan 
erişimi sağlayan düğmelere ve şık tasarımlı 
ön panele sahiptir.



Test sonuçlarını ve raporları dahili 
yazıcı ile hızlı bir şekilde yazdırın. 
Kağıt rulosunu değiştirmek 
inanılmaz derecede basittir.
Otosuite’ yazılımı ile daha fazla 
yazdırma seçeneği

Madsen Zodiac  bugünün hastanelerinin ve kliniklerin katı 
hijyen gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve 
enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Örneğin; cihazın 
tüm yüzeylerinin temizlenmesi kolaydır, düğmeler bile.  
Easylock™ sistemiyle ucuz prob uçlarını hızlı bir şekilde 
istediğiniz sıkılıkta değiştirin.
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Bir odyolog için kısa bir demodan sonra Zodiac’ın ne kadar 
kolay kullanıldığını anladım. Tüm sistemi Odyolog’un  
görmesi için meslektaşımı çağırdım. Benim tekrarlamam 
gerek kalmadan Odyolog sistemi sorunsuz şekilde çalıştırdı 
ve test yaptı.

Odyolog ve Ürün Müdürü
Natus

Dahili LED ışıklı düğmeler

Menülerde gezinmeyi kolaylaştıran 
yumuşak arama butonu 



Madsen®  Zodiac üç versiyon mevcuttur:
Quick Check, Diagnostic ve Clinical.

Size en uygun olan     
sistemi seçin

Diagnostic 
/ Clinical
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Quick Check

Her üç versiyon da  masaüstü ve Pc tabanlı olarak mevcuttur.

Stand-alone

Stand-alone

PC-based

PC-based



Her gün daha fazla test
Madsen Zodiac Quick Check; timpanometri ve refleks 
taramasını daha verimli hale getirir. Taramaya adanmış  
temiz ve basit bir tasarım, yalnızca ihtiyacınız olan 
düğmelere ve test listesine sahiptir. Prob’daki kumanda 
ile testi kontrol etmenizi sağlar. Dahili yazıcıyı kullanarak 
test sonuçlaını hızlı bir şekilde okuyun, belgeleyin ve 
sonuçları Otosuite®. Kaydedin. Pdf  dosyası olarak 
arşivleyin, kaldırın veya dışarı aktarın.

Kapsamlı timpanometri testleri yapın
Madsen Zodiac Diagnostic ve Clinical sürümleri ile daha 
kapsamlı test ve klinik araştırmalar için kapsamlı immitans 
test bataryası sunar. Esnek kurulum seçenekleri, gelişmiş 
testler için manuel basınç kontrolüne geçmenizi sağlar, 
ayrıca  ayarlamaları iş akışınıza göre değiştirebilirsiniz. 
İstediğiniz zaman iş akışınızı kesintiye uğratmadan 
Diagnostic prob’dan  Quick Check prob’a geçmek için
çift prob özelliğini kullanın.
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Otomatik timpanometri

Manuel timpanometri

226 Hz prob ton

1000 Hz prob ton

678 ve 800 Hz prob tonları

Refleks Tarama

Refleks Eşik Tarama (ipsi/contra)

Refleks Dekay

ETF-P

Admittans Kayıt

B&G timpanogramlar

Quick Check Diagnostic Clinical

1961’den beri yenilikçi testler
Eskiden Otometrics olan Natus, 50 yılı aşkın bir süredir immitans yeniliğini 
yönlendirdi. Poul Madsen, 1961'de dünyanın ilk ticari olarak temin edilebilen 
elektro-akustik empedans köprüsünü başlattı. Madsen Zodiac, müşterilerimizin 
hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmede başarılı olmasına yardımcı olan en son 
çözüm ürünümüzdür.



Madsen® Zodiac iş akışı, tüm Natus işitme değerlendirme ve 
yerleştirme çözümleri için paylaşılan arayüz olan Otosuite® yazılımına 
dayanmaktadır. Otosuite®, test ve veri yönetimini daha verimli, doğru 
ve kullanışlı hale getirir.

Madsen Zodiac ve Otosuite, 
mükemmel bir uyum
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Özel Otosuite immitans modülünün öğrenilmesi ve kullanımı kolaydır. Bireysel ihtiyaçlara 
göre özelleştirilebilir veya daha büyük kuruluşlar arasında protokolleri standart hale 
getirebilirsiniz. Otosuite, dokunmatik ekran için bile optimize edilmiştir, böylece immitans 
testinizi istediğiniz ekrandan kontrol edebilirsiniz.

Otosuite® Raporları
Otosuite ile, kliniğinize özgü tutarlı ve 
profesyonel raporlar oluşturabilirsiniz. 
Otosuite Raporları, ihtiyacınız olan raporları 
hızlı bir şekilde tasarlamanızı ve paylaşmanızı 
sağlayan güçlü raporlama özellikleri ve kolay 
özelleştirme araçları sunar. Otosuite Raporları, 
kendi standart raporlarınızı oluşturabilmeniz 
için bir veya daha fazla Natus cihazınızdaki 
verileri birleştirir ve kullanır. Her adımı 
tamamladığınızda verileri anında dolduran 
eşzamanlı rapor işlevselliği dahildir, bu 
nedenle test sürecinize anında bir genel bakış 
ve her testin sonunda bitmiş bir rapor elde 
etmek mümkündür. Ayrıca, Natus veritabanı 
Otobase® kullanıyorsanız, üreticiden 
bağımsız olarak tüm cihazlarınızdaki verileri 
kullanarak standart dışı raporlar oluşturmak 
da mümkündür.
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Otosuite, tüm hasta yolculuğu için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde tutar; odyometre, OAE, video 
otoskop ve immitans cihazlarınızla tek bir paylaşılan arayüzde çalışmanıza olanak tanır. Noah ve harici 
Elektronik Tıbbi Kayıtlar (EMR) ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Verileri seçilen hasta dosyalarına 
kolayca ve güvenli bir şekilde aktararak hataları azaltarak her gün zaman kazanabilirsiniz. 

Madsen® Astera2 

Klinik Odyometre

Madsen® Zodiac 
Timpanometre

Aurical® Otocam 300 
Video otoscop
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Madsen® Capella2



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.

Madsen® Zodiac
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Farkı hisset

©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. P/N 7-26-93100-EN/05.

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




