
 

 

AudiogramDirect i Remote Support

For å få tilgang til AudiogramDirect under en Phonak Remote Support-konsultasjon, må Phonak Target 6.2.7 eller nyere 
installeres. Nedenfor finner dere de vanligste spørsmålene om bruk av AudiogramDirect under fjernjustering. 
 
 

- Hvilke tester kan utføres med AudiogramDirect? Luftledning kan måles ved frekvenser mellom 250Hz og 6000Hz. 
 

- Hvilke funksjoner er ikke tilgjengelige under en Remote Support-konsultasjon? Det er ikke mulig å gjennomføre 
Feedback og real ear test under konsultasjonen. Mulighetene for å øke MPO, ta UCL-målinger og å presentere toner 
over 100 dB HL er også deaktivert under Remote Support. 

 
- Hvordan produseres tonene, og hvordan vet jeg om de er kalibrert? 

Tonene som genereres produseres i høreapparatet, på samme måte som det genereres et varselsignal ved svakt 
batteri eller ved et programbytte. Tonene måles i dB SPL, konverteres, og blir vist i dB HL. Høreapparatet er kalibrert 
før det sendes fra fabrikken. 
 

- Er det en forsinkelse i tonepresentasjonen når du utfører AudiogramDirect under en Remote Support-
konsultasjon? En forsinkelse i signaloverføringen kan potensielt oppstå, da dette er avhengig av stabiliteten og 
styrken i nettforbindelsen fra både klinikk og bruker. Pause noen sekunder lenger mellom tonepresentasjonene for å 
ta høyde for dette. 
 

- Hvilke type miljø skal bruker være i når AudiogramDirect utføres? Bruker bør sitte i et rolig miljø. Du har i  
Target mulighet å se nivå på eventuelt bakgrunnsstøy. I finjusteringsfanen klikker du på klientvisning i menylinjen 
øverst. Når skjermbildet for klientvisning åpnes, velger du alternativet uten HA. Bakgrunnsstøyen bør være under 
svak tale.  
 
Vi anbefaler at du bruker pulserende toner når AudiogramDirect utføres. 
 

- Hva skal du gjøre hvis AudiogramDirect viser vesentlig forskjell fra brukers tidligere audiogram? Hvis tersklene 
viser vesentlig forskjell (+/- 24dB), anbefales det at bruker flytter seg til et roligere miljø og sjekker propp/receiver 
for voks innen det utføres en ny test. Hvis mulig, anbefales det at bruker møter på klinikken for en fullstendig 
hørselsundersøkelse. 
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- Hvis bruker har byttet propp/dome eller slange, endres da tersklene som er oppnådd via AudiogramDirect? 
Hvis endringen legges inn under «Akustiske parametre» i Target, beregnes høreapparatinnstillingene på nytt, men 
tersklene som oppnås via AudiogramDirect endres ikke. For å sikre nøyaktighet etter bytte av propp/dome, anbefales 
det å teste AudiogramDirect på nytt..  

 
Kan jeg bruke en kombinasjon av standard audiogram og AudiogramDirect ved høreapparattilpasningen? I 
Target har vi ikke noen mulighet å kombinere disse målingene - du må velge det ene eller det andre. Target vil varsle 
deg om å beregne innstillingene på nytt basert på det valget du gjør. Finjusteringer av endringer og 
programalternativer påvirkes ikke av omberegningen med mindre det er spesifisert. 
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