HEARLab
Kortikal Uyarılmış Potansiyellerin Analizi
Araştırma sonuçlarının HEARLab ile yorumlanması
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HEARLab TEKNİK ÖZELLİKLER

YAPILAN TESTLER:
Cihazlı Kortikal Değerlendirme (CKD)
Kortikal Eşik Değerlendirme (KED)
Test sonuçları :		

Genel ortalamalar

				

Kortikal Eşik Değerlendirme için yığın izleme

				

Saptama ve farklılık için istatistiksel analiz

Kayıtlar:				

Hasta bilgisi ve ölçüm bilgileri veri tabanına kaydedilir.

GİRİŞ KANALLARI:
Uyarı Kontrol Cihazı:		

2 Mikrofon kanalı

Elektrot İşlemcisi:		

2 kanalda kayıt (kortikal yanıt sinyali ve uyaran sinyali)

ÇIKIŞ BAĞLANTILARI:
Serbest alan hoparlörü (test hoparlörü)
Serbest alan hoparlörü (kontrol hoparlörü)
Insert kulaklık, sol ve sağ
Kemik yolu vibratörü
UYARILAR VE DÜZEYLERİ
CKD Uyarıları			

Konuşma sesleri /m/, /t/, /g/

				

CKD Çıkışları ve Düzeyleri

				

KED Uyarıları Saf ton 500, 1k, 1k5, 2k, 3k, 4k Hz

KED Çıkışları ve Düzeyleri

Insert kulaklık : -10 – 110 dB HL, 5 dB’lik adımlar (500 Hz için 60 dB HL )

				

Kemik yolu vibratörü : -10—70 dB HL, 5 dB’lik adımlar (60 dB HL for 500 Hz)

Maskeleme Sinyalleri

KED: Dar bant gürültü
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Serbest alan çıkışı yalnızca @ 55, 65 ve 75 dB SPL
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