
 
Den optimale tilpasning ved hjælp af REM!

Kære samarbejdspartner, 

Otometrics/Natus vil gerne byde jer velkommen til to dages kursus om Real Ear Measurements (REM) – for 

som vi ofte fortæller hinanden, er to ører ikke ens!

Når vi tilpasser høreapparater, gør vi det ud fra gennemsnitlige antagelser om øregangen, som 

høreapparats-softwaren beregner for os. Men vi ved reelt ikke, hvordan det ser ud i det rigtige øre.

Derfor vil vi gerne sætte fokus på hvad Aurical® PMM (Probe Microphone Measurements) systemet kan 

gøre for at hjælpe jeres klienter til en optimal hørelse og taleforståelse, samt give et reelt billede af hvilken 

forstærkning der er i øret.

Vi har derfor fornøjelsen af at invitere en af jeres audiologiassistenter eller audiologer med på kurset, hvor 

vi kommer omkring REM måling i teori og praksis med hands-on træning.

Praktisk information:

Hvornår:   21.-22. november 2019

Hvor:   Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K

Pris:  1215,- for et enkeltværelse (Specialpris)

Tilmelding: Skriv til Lotte Julsgaard på lotte.julsgaard@natus.com  

Otometrics/Natus tilbyder fuld forplejning begge dage inkl. middag den første aften.

Kursisten skal selv betale transport og hotelophold. Hvis der bookes på Hotel Kong Arthur igennem os vil I 

få det til specialpris.

Vi glæder os til at byde jer velkommen. Se venligst programmet på næste side.

Lotte Julsgaard   

Sales Mgr. & Audiological Educator

Otometrics/Natus
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Program
21. november

09:30 – 09:45 Velkommen – kaffe og morgenbrød

09:45 – 10:00 Hvilke forventninger har I til kurset? v/Lotte Julsgaard

10:00 – 10:45 BEAR projekt v/Gert Ravn fra FORCE (Delta)

10:45 – 11:00 Kaffepause

11:00 – 12:30 Baggrund for PMM/REM måling v/Mariana Roslyng-Jensen
– Det bedste workflow

– REUR/G, REOR/G, REAR/G

– Tube placering

– Forstærkningsregel

– Er “open fitting” virkelig åben?

12:30 – 13:30 Frokost

13:30 – 13:45 Opsummering på formiddagens læring

13:45 – 15:00 Hands-on træning i grupper

15:00 – 15:15 

15:15 – 16:30

19:00  –  

Kaffepause

Hands-on træning (fortsat)

Middag

22. november

09:00 – 09:15 Opsummering fra i går samt spørgsmål

09:15 – 10:30 Hvordan kan vi bruge REM i daglig praksis – diskussion v/Mariana Roslyng-Jensen
– Hvad kan vi bruge REM til?

– Hvordan skal vi bruge REM informationen?

– Hvad kan du forvente af målingerne?

– Hvad kan HA brugeren forvente?

10:30 – 10:45 Kaffepause

10:45 – 11:30 Integreret verifikation med Oticon, Phonak, Sivantos og ReSound v/Peter Kossek

11:30 – 12:30 Det optimale workflow v/Lars Lykkeskov
– Skræddersy din software til dit behov

– ”User test” 

– Forberedelse af klient

– Hvilke forbedringer er der ved brug af PMM målinger? 

12:30 – 13:15 Frokost

13.15 – 14.30 Hands-on træning (fortsat)

14:30 – 14:45 Kaffepause

14:45 – 15:00 Opsummering, evaluering og afslutning v/Lotte Julsgaard

Center of Excellence


