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Permanente Amplificador de áudio de baixo ruído. 
Alimentação: 90 a 250 VAC 

Faixa de frequência: 20 a 20KHz 
Potência Máxima: 12,5 W por canal 

Impedância: entrada 10 Ohms saída 80hms 
Relação sinal ruído: > 50dB 
Distorção harmônica: > 3% 

Consumo energia: 25W 
Nível sonoro: até 110dB 

Dimensão: 120x70x190mm 
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Consumo Conjunto Bandinha Rítmica de 20 instrumentos mini reais, 
como segue:  

1 afuchê,  
1 agogô,  
1 black,  

1 campanela,  
1 Castanhola,  

1 Clave de Rumba,  
1 Conguê,  

1 Flauta Doce,  
1 Ganzá,  
1 Maraca,  

1 Pandeiro Pastorial,  
1 Platinetas,  

1 Prato, Surdo-Mor,  
1 Tambor,  
1 Surdão,  
1 Corneta,  

1 Reco-reco,  
1 Pandeirinho,  

1 Triângulo. 
• Família da Cor: Variável 

• Material: Madeira 
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Permanente 

Equipamento para teste da orelhinha. Otoemissões 
OtoRead Screening TE + DP. Equipamento portátil de 

Emissões Otoacústicas OAE. 
Frequência de Teste para TE   1.5,2,2.5,3,3.5,4KHz 

Frequência de Teste para DP  2,3,4,5 KHz 
Nível de intensidade do Estímulo TE  83db SPL 

Nível de intensidade do Estímulo DP 65 e 55db SPL 
Itens inclusos: 

• Unidade handheld (OtoRead) 
• Berço (base para descanso) 

• Impressora, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de 



 
força 

• Cabo de Impressora 
• Maleta de Transporte 

• Cabo de sonda 
• Rolo do papel da impressora térmica 
• Caixa de 146 eartips (12 tamanhos) 

• 4 ponteiras 
• 4 Baterias AA/UW3/R6 Alcalinas 

• Manual de Operação 
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Permanente Sistema de Campo Livre FF-70M (mono).  
Projetado para ser um produto para avaliar a audição em 
crianças que não aceitam o uso de fones de ouvidos com 
condicionamento ou em pacientes que usam ou usarão 

próteses auditivas, através de Ganho Funcional, o nível em 
que a resposta é encontrada e correlacionar essas 

respostas com os padrões de normalidade, proporcionando 
ao fonoaudiólogo a realização de exames para pessoas que 
utilizam prótese auditiva, com o objetivo de medir o ganho 

da mesma.  
O Sistema amplifica o sinal originado no Audiômetro e o 
envia através das caixas acústicas em níveis adequados 

para a avaliação. 
Acessórios inclusos:  

02 Caixas Acústicas (com corrente) 
04 Espumas com dupla face 

01 Par de cabos de conexão (Amplificador > Caixa Acústica) 
01 Cabo de conexão (Amplificador > Audiômetro) 

01 Caixa Campo Fone 
02 Fusível 2 A de retardo 

01 Cabo de energia 
01 Manual do Usuário 

01 Capa de proteção para o gabinete 
02 Suporte para instalação perpendicular da caixa acústica 
02 Sistemas de Estímulo Visual com LED (Suzuki & Ogiba) 

01 Painel de Controle do Estímulo Visual com LED 
01 Cabo de interligação Painel de Controle > Estímulo 

Visual. 
 

Este item deverá contemplar 
Software Winaudio Basic -  

Software de auxílio a diagramação dos exames de 
audiometria, imitanciometria, reflexo acústico, 

logoaudiometria, anamnese e meatoscopia, é possível fazer 
o cálculo automático dos métodos de avaliação clínico Davis 

e Silvermann. No winAudio o profissional pode efetuar os 
seus laudos e inserir seus próprios comentários dentro do 

exame, também é possível cadastrar vários textos padrões, 
para dar agilidade no processo de digitação dos exames. O 
WinAudio calcula a perda ou alteração no exame de acordo 

com os parâmetros cadastrados pelo profissional, e é 
possível criar e personalizar vários modelos de impressão 
dos exames de acordo com a realidade do profissional, e 
tem a possibilidade de inserir a logomarca da empresa e 

assinatura digital do profissional. O WinAudio é compatível 



 
com todos os audiômetros e imitanciômetros do mercado. 

Atualmente o banco de dados do WinAudio fica armazenado 
no próprio computador e sistema pode ser utilizado em rede 

local tendo um dos computadores como “servidor” e os 
demais como estação, de acordo com a quantidade de 

máquinas adquiridas por licença. 
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Consumo Testes Auditivos Comportamentais para avaliação do 
Processamento Auditivo Central.  

Contém: 1 livro teórico-prático com 82 páginas, 16 
protocolos de avaliação, 4 cartelas ilustradas e duas 

licenças de uso dos estímulos sonoros necessários para a 
investigação do processamento auditivo. 

 


