Poznámky k audiolog slovy:
Děkujeme Vám za použití ICSD audiogramu formulář. Naši sportovci musí vyplnit tento formulář plně přijímat
Identifikační číslo k účasti na nadcházejícím mistrovství nebo Deaflympics akce.
V souladu s předpisy ICSD audiogramu, zde je návod pro vás dokončení ICSD audiogram formě, jak je
uvedeno níže:
1. Oficiální ICSD Audiogram formulář je třeba použít. Formulář lze stáhnout z
www.deaflympics.com/formuláře/audiogram.pdf
2. Všichni čtyři (4) typy zkoušek audiogramu níže musí být vyplněny výhradně pro každé ucho, včetně:
1. Air Conduction
2. Bone Conduction
3. Tympanograms (Tympanometriy)
4. Akustické Reflexy (Reflexometry)

-prosím test na 500, 1000 a 2000Hz.
-prosím test na 500, 1000 a 2000Hz.
-Napište čísla
-Pište prosím čísla nebo NR, pokud nejsou k dispozici
žádné reakce. Nepoužívejte přístrojovou značku (-) nebo
nula (0).

3. Pod žlutá pole s čísly ukazuje požadované pole pro zadání:
1.
2.

Audiometrer - Určete název audiometru.
Examiner Name (zkoušející název) - Jméno, které
audiolog provede test.
3. Calibration (kalibrace) - Uveďte název použitého kalibrace.
4. Date of Examination (datum zkoušky) - Zadejte termín
zkoušky.
5. Air Conduction (vedení vzduchu)- Rekordní výsledky
testování vzduchu. Viz 2.1 výše. Pokud nejsou žádné
reakce v ovzduší vedení, napište NR, jak poznamenali v
"Klíč k symbolům".
6. Bone Conduction (vedení kostní) - Rekordní výsledky
testování kostí. Vidět 2.2 výše. Pokud nejsou k dispozici
žádné odpovědi v kosti Vedení, napište NR, jak je uvedeno
v "Klíč k Symboly".
7. Tympanometry - Rekordní výsledky tympanometrie test.
Viz 2.3 výše.
8. Reflexometry - Rekordní výsledky Reflexometry test. Vidět
2.4 výše.
9. Pure Tone Average (průměrný čistý tón) - Přidat 500,
1000, 2000Hz a děleno třemi (3) pro vzduch i výsledky
testování kostí.
10. Type of Hearing Loss (typ sluchu) - Určete typ ztráty
sluchu tím, 'X' podle toho, jak je uvedeno ve formuláři pro
příslušného ucha.
11. Comments (komentáře) - Napište komentáře podle potřeby o
Tento sportovec. Pokud nejsou Tympanogram nebo reflexní
zařízení testovat, napište komentáře v angličtině.
12. To je pro ICSD oficiální používá pouze, nepište.
Nedodržení požadavků bude mít za následek opožděné schválení.
Děkuji předem za Vaši spolupráci,
ICSD Zaměstnanci
od: května 2011

