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Vertimobile® iPhone1 ile göz hareketlerini kaydederek hasta başı 
testleri kolaylaştırmaktadır. Vertimobile® üç bileşenden 
oluşmaktadır:

• Vertimobile® Video Frenzel Sistemi üzerine iPhone yerleştirilerek 
hastanın başına takılır. Gözlükler ile hastanın harici ortama olan 
fiksasyonu tamamen engellenirken kamera ile pupil hareketleri 
kayıt edilir. Gözlükler yumuşak çerçeve ve kafa bandı ile hiçbir 
rahatsızlık vermeden takılır.

• Vertimobile® uygulaması hastanın göz hareketlerinin video kay-
dı almasına, iPhone® hafızasına kaydedilmesine ve geri oynatıl-
masına imkan verir. Bu uygulama Apple App Store®’dan ücret-
siz olarak indirilebilir. Tüm bunlara ek olarak, opsiyonel sunulan  
VertiPACS® yazılımı ile video klipler güvenilir bir şekilde bilgisa-
yara aktarılabilir.

• Opsiyonel VertiPACS® yazılımı tüm ZEHNIT Vestibüler ürünleri ile 
uyumludur. Bu yazılım göz takibi, veri düzenleme, baş pozisyonu 
ve rapor oluşturma fonksiyonlarına sahiptir.

VertiMobile® sisteminin kompakt yapısı itibariyle kullanıcılar büyük 
cihazları taşımak zorunda kalmaz, kendi iPhone® cihazını kullanarak 
hızlı bir şekilde Gaze testi veya BPPV manevraları yaparken hastala-
rın göz hareketlerinide kolayca kaydedebilirler. VertiMobile® uygula-
ması ile kullanıcılar göz hareketlerine ait videoyu geri sararak pratik 
bir şekilde değerlendirebilir.

Alınan video kayıtları VertiMobile® uygulaması altına kaydedilir ve 
isteğe göre tekrar oynatılabilir veya detaylı analiz için opsiyonel  
olarak sunulan VertiPACS® yazılımına aktarılabilir. 
VertiMobile® sistemi geleneksel frenzel gözlüklerinin ötesine 
geçerek baş pozisyonunu hatırlar ve göz takibini kolaylaştırır.

VertiMobile® aşağıda listelenen iPhone2 modelleri ile uyumludur. 
Lütfen kullandığınız iPhone modelinize göre sipariş veriniz.

• iPhone 6/6S
• iPhone 7/8
• iPhone X/Xs
• iPhone XR/11

1. VertiMobile® gözlükler 
iPhone 6/6S/7/8/X/Xs/XR/11 
modelleri ile uyumludur.
2. Cihaz iPhone hariç satılmaktadır.

VertiMobile® Shanghai ZEHNIT  
Medical Technology Co., Ltd.  tescilli 
markasıdır. iPhone®, Apple, Inc 
tescilli markasıdır. Tüm ticari markalar 
ve logolar ilgili sahiplerinin malıdır.
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