
KLINIKAI AUDIOMÉTER 

Rollingtone at-61 

 

Extra kis méretben széleskörű szolgáltatás. 
 

Az at-61 klinikai audiométer a hallásvizsgálat korszerű, nagy megbízhatóságú, pontos műszere. Műszaki specifikációja 

megfelel a nemzetközi szabványok első kategóriájába sorolt készülékek iránti követelményeknek. 
 

Az at-61 a páciens visszajelzésen alapuló audiológia klinikai gyakorlatában ismert vizsgálatok döntő többségének elvégzé-

sére alkalmas. 
 

A készülék felhasználói köre széleskörű, audiológiai rendelőktől a területi audiológiai centrumokig. Használata elsősorban 

olyan helyeken előnyös, ahol nagy számú beteg alapos, de rutinszerű vizsgálata a feladat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZOLGÁLTATÁSOK: 
 

 Három független csatorna: 
 A vizsgáló és maszkoló jelek nyolc független hang forrás-

ból három egymástól független csatornán keresztül kerül-

nek a hallgatókra. 
 

 Széles frekvencia tartomány: 
 A vizsgáló frekvencia tartomány 125 Hz -10 kHz 
 

 Kis méret, mozgó érintkezők nélküli felépítés, teljesen 

zajtalan üzem. 
 

 Frekvencia modulált tiszta hang: 
 A vizsgálati lehetőségeket bővíti a tiszta hang modulálása. 

 

 Beépített „DALLAMTESZT”


: 
A készülékbe hét gyermekdal („Hová mégy te kis nyulacs-

ka…”, „Zsipp-zsupp kenderzsupp…” stb.) került beépítésre, 

a frekvencia és hangnyomásszint a tisztahanghoz hasonlóan 

szabályozható.   
 

 Szinkron maszkolás: 
A maszkoló hang együtt – egy kezelő szervvel – 

hangosítható a vizsgáló jellel, ez megkönnyíti a kezelést. 
 

 Automata küszöb felismerés: 
 Hughson-Westlake eljárás (IEC 8253-1/89) 
 

 Nagy stabilitású lég és csontvezetéses és insert  hall-

gatók: 
Az audiológiában használt legjobb hallgató típusok bizto-

sítják a stabil működést, a megbízható, hiteles hangszinte-

ket 

 Hangmegjelenítés: 
Folyamatos, vagy szaggatott hang (automatikus vagy kézi 

szaggatás). 

 

 
 

 Beépített pontmátrix kijelző 
 A beépített kijelző biztosítja a beállított adatok megjelenítését 

és a készülék logikus, könnyű kezelhetőségét. 
 

 Beépített beszéd-audiometria (opció): 

Belső memóriában tárolt szabványos beszéd-

audiometriás szöveg 
      A készülékhez CD-lejátszó is  csatlakoztatható   
 

 Beépített szabad-hangtéri mérés előkészítés: 
A készülékhez sztereóerősítő hangfalakkal csatlakoztatható 

a szabad-hangtéri méréshez  (opciós tartozék). 
  

 Beépített PC-s kapcsolat: „Rollingtone” opciós program. 
   A Rollingtone program a készülékhez soros vonalon csat-

lakoztatott számítógépen fut, ekkor: 

         -  a készülék a számítógépen keresztül is vezérelhető 
 

- a mérési adatok (audiogram) a számítógépben azonnal 

megjelennek,  így adattárolás, további feldolgozás, 

nyomtatás lehetséges. 
 

- az alábbi tesztek programozott, automatikus vagy ma-

nuális végzése lehetséges:  

            Küszöbteszt;   SISI;   SBLB;   ABLB;   Lüscher;    

          „Békésy” teszt;  TTDT ;  Speech teszt;   UCL teszt;  

  
 

 Kétoldalú beszédkapcsolat a pacienssel (opció): 
     A csendes szobai audiometriás méréshez szükséges két-

irányú mikrofon kapcsolatot a készülék és az  opciós tartozé-

kok tartalmazzák. Megkönnyíti a kapcsolatot az “átbeszélő” 

kapcsoló, mely azonnal, a mérési beállítás megváltoztatása 

nélkül teszi lehetővé a páciens figyelmeztetését. 

  

 



MŰSZAKI ADATOK 
 

Tiszta hang (TONE)   
 

Frekvenciák és hangszint maximumok:                 
                           Légvezetés (AC)   Csontvezetés (BC) 

   125  Hz 70  dB HL --- 

   250      90               45  dB HL 

   500    120 60 

   750     120 60 

 1000     120 70 

 1500     120 70 

 2000     120 70 

 3000     120 70 

        4000    120 60 

 6000    110 50 

 8000    100 40 

 10000    90 ---                
 

Hangszint minimum: - 10 dB 

Frekvencia pontosság:   0,1 % 

Hangszint pontosság:  < 3 dB 

Hangszint szabályozás: 5 dB vagy 1 dB-es lépésekben 
 

Amplitudó moduláció:  5;   2;  1,5;  1;  0,5;  0,2;  01 dB 

 moduláció üteme: 0,5;  1;  2  impulzus/s, 

Frekvencia moduláció:  5 % frekvencia löket 

 modulációs ütem:  5 Hz 
 

Torzítás:  2 % (AC) EN 60645-1  

 

Maszkoló jelek 
 

 Középfrekvenciák  és hangszint maximumok:                 
                             (AC)                         (BC)                       

 125 Hz 60 dB EM --- 

 250       80                35  dB EM 

 500     100  50 

 750     100  50 

 1000     100  60 

 1500     100  60 

 2000     100  60 

 3000     100  60 

 4000     100  50 

 6000     100  40 

 8000   90  30 

 10000         80  ---                  

 

Fehér zaj (WN) 
 Frekvenciatartomány:  100 - 8000 Hz 

 Szint tartomány:  -10 -    110 dB SPL (AC) 

                                          -10 -      70 dB SPL (BC) 

Beszéd zaj (SN) 

 Frekvenciatartomány: IEC 645 szerint 

 Szint tartomány:  -10 – 110 dB SPL (AC) 

  -10 –   70 dB SPL (BC) 
 

 Zajszint pontosság:   5 dB 

 Zajszint szabályozás:  5 dB vagy 1 dB lépésekben 
 
 

Gyártja: 

 
 

MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 

 
 

Beszéd-audiometria 

 Szinttartomány:      0 – 120 dB SPL (AC)  

                         0 –   75 dB SPL (BC) 

                        vagy         -10 – 110 dB HL (AC)  

                                         -10  –  65 dB HL  (BC) 

 

Páciens kapcsolat:   kétoldalú, beépített mikrofon, au-

tomatikus átbeszélési  szintbeállí-

tással 
 

Monitor: mindkét csatorna visszahallgatása, szintkijelzés 
 

Hitelesítés:  TONE AC: ISO 389,  

  TONE BC:  ISO 389-3 

  NBN AC:  ISO 389-4 

  Beszéd:         EN 60645-2 

      
 

Számítógép kapcsolat:  RS-232/C 

 

Tápfeszültség:  110 – 240 V /rendelés szerint/ 

   50 –   60 Hz 
 

Fogyasztás:  max. 7 VA 

 

Tartozékok: 
     Fejhallgató: Telephonics  TDH-39   

     Csontvezetéses hallgató  Radioear B 71         

     Paciens kézi visszajelző 

     Hálózati adapter    

    Beszédteszt modul 

   Csendeskabin kapcsolat modul 
    Használati Utasítás 
     Hordtáska      

 

Méret:            275 x 195 x 50 mm  
 

Tömeg:        <  1 kg 
 

Opciók:  

           Insert hallgató : Eartone 3A 

           Szabad-hangtéri modul  (at61-FFA) 

          Zajvédett fejhallgató 
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(52) 533-737      Fax  (52) 534-446 

E-mail:  mediroll@mediroll.hu 

Honlap: http://www.mediroll.hu 


