
Phonak Target 6.2

 

Tilpasningsguide for TargetMatch
TargetMatch,  som  er  utviklet  av  Phonak  i  samarbeid  med  Otometrics,  er  et  integrert  system  for  tilpasning  av 

høreapparater  og  finjusteringsparametere  med  Otometrics’  AURICAL-maskinvare  og  -programvare.  Sammen  med 

Phonak Target-tilpasningsprogramvare gjør systemet det mulig med enkel tilpasning og verifisering av høreapparater. 

TargetMatch  veileder  deg gjennom riktig  plassering  av  probeslange,  real  ear-målinger  og  2cc-/testboks-målinger  og 

automatisk  eller  manuell  måltilpasning.  Se  tilpasningsguiden  for  Phonak  Target  for  mer  informasjon  om 
programmering og tilpasning av Phonak-høreapparater. 

Krav

Phonak Target-versjon Phonak Target 6.1 eller høyere

NOAH-versjon Noah 4.4.0 (build 2280) eller nyere

Otometrics Otosuite-versjon Otosuite 4.83.00 eller høyere

Utstyr Otometrics AURICAL FreeFit og AURICAL HIT-testboks

Se www.otometrics.com/aurical for mer informasjon om AURICAL fra Otometrics.



1. Koble til høreapparatene

Velg tilpasningsenheten du vil bruke for å programmere høreapparatene [NOAHlink] / [iCube II] / [HI-PRO] / 
[Noahlink Wireless]  via nedtrekksmenyen som er plassert i midten øverst på hovedskjermbildet. 

Det er anbefalt å bruke iCube II for TargetMatch. 

Bruk nye batterier i høreapparatet når du bruker en trådløs 

tilpasningsenhet. Klikk på [Koble til] for å etablere forbindelse til 

høreapparatene.

Merk:Kontroller eller bytt tilkoblingsalternativene etter behov for å 

sikre at egnede tilpasningsparametere blir brukt.

 

Når høreapparatene er koblet til, vises skjermbildet [Akustiske parametre] automatisk. 

2. Tilpasningsformel

Den  ønskede  tilpasningsformelen  kan  velges  i  skjermbildet 

[Grunninnstilling].  TargetMatch vil ta i bruk passende parametere og 

Real ear-mål basert på dette valget. 

Grunninnstillinger gjøres via [Tilpasning] og [Grunninnstilling].

3. TargetMatch

Få tilgang til TargetMatch via [Grunninnstilling] > [TargetMatch].

Klikk på [H] / [Start begge] / [V] for å starte TargetMatch. Assistenten 

veileder deg gjennom trinnene.

Det anbefales å kjøre [Feedback & real ear test] før testing med 

TargetMatch.



4. Valg av metode for forberedelse

Velg om du vil utføre målinger ved hjelp av [REM] eller 
[Couplerverifisering]

REM-målinger: 
 Velg [Nye målinger]. Programvaren veileder deg gjennom 

trinnene for å kalibrere, plassere probeslangen og utføre 
REUG-, REOG- og RECD-målinger mikrofonkontroll/MLE.

2cc/testboksmålinger:

 Velg [Couplerverifisering] for å utføre målinger og 
TargetMatch direkt i 2cc/testboksen. Tidligere målte RECD-er 
eller gjennomsnittlige, aldersavhengige RECD-er som er 
tilgjengelige under tilpasningen, vil 
bli brukt. Se pkt. 8. TargetMatch for å fortsette direkte med 
verifisering 
av 2cc/testboks.

5. Forberedelser

Følg instruksjonene for å kalibrere probeslangene. 

Merk: Hvis kalibreringskurvene er ujevne og ikke jevne slik det er vist 

på bildet, må du kontrollere at probeslangene ikke berører noe 

annet, og gjenta kalibreringen.

Klikk på [Lukk] for å gå videre.

6. Plassering av probeslange og REUG-måling

Veiledet plassering av probeslange er en funksjon som hjelper deg å plassere probeslangen med riktig innsettingsdybde. 

Dette er tilgjengelig for pasienter fra 10 år.

Klikk på [R Start] / [L Start] for å åpne REUG-måling med veiledet probeslangeplassering.

Når probeslangen er plassert ved øreåpningen, kan du klikke på [Start] 
eller trykke på [Power Button] på AURICAL FreeFit for å starte den 

veiledede probeslangeplasseringen. 

Flytt probeslangen forsiktig mot trommehinnen slik som angitt. Verdiene 

er angitt i millimeter og samsvarer med merkingen på probeslangene fra 

Otometrics. 

Det grønne avkrysningsmerket indikerer når probeslangen står i riktig 

posisjon.

Klikk på [Måle] eller trykk på [Power 
Button] på AURICAL FreeFit for å starte 

REUG-målingen.



7. Real ear-målinger: RECD, REOG og mikrofonkontroll/MLE

Sett høreapparatene på ørene til pasienten, og bruk [Koble til på nytt] 
for høreapparatene.

Merk: Pass på at probeslangeposisjonen ikke endres når 

høreapparatene settes inn.

Klikk på [Start måling] for å måle RECD og REOG automatisk, og for 

å utføre mikrofonkontroll/MLE.

8. Mål og match kurver

Velg det programmet som skal være aktivt under verifiseringen, og velg 

hvordan du vil utføre verifiseringen.

Velg [Automatisk tilpasning] for å bruke akustisk informasjon 

automatisk (dvs. REUG, REOG og RECD), kjøre responsmålinger og 

justere høreapparatets lydsignaler for TargetMatch. 

(Alternativt)

 Velg [Manuell tilpasning] for å justere høreapparatets 
respons manuelt for TargetMatch

 Velg [Kun verifisering] for å kun måle høreapparatets 
respons

MERK: Ved målinger med 2cc/testboks vil du få en påminnelse om å 

legge høreapparatene i testboksen.

klikk på [Start måling] for å starte automatisk tilpasning.

TargetMatch vil automatisk bruke de akustiske overføringene, kjøre 

responsmålinger og utføre justeringer for å samsvare med de valgte 

målene.



9. Fullføre TargetMatch

Klikk på [Lagre] for å bruke endringene i tilpasningen og lagre alle 

målingene i Noah. Resultatene kan gjennomgås etterpå, enten i 

Otometrics’ Otosuite eller Phonak Target.

10.Informasjon om og beskrivelse av symboler og systemkrav

Informasjon om og beskrivelse av symboler og oversikt over systemkrav finnes i tilpasningsguiden for Phonak Target.  
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