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1_ Beoogd gebruik 
 

Het beoogde gebruik van Jacoti Hearing Center is het uitvoeren van zelfanalyses van 
het gehoor door personen in levensechte omgevingen door middel van akoestische 
signalen met een gecontroleerde intensiteit, zonder de hulp van een gehoorexpert. 
De resultaten van de analyse door Jacoti Hearing Center kunnen door gehoorexperts 
worden gebruikt voor diagnostische doeleinden en kunnen dus ook dienen als input 
voor het configureren van gehoorondersteunende apparaten. 

1.1_ VS 

In de Verenigde Staten is het beoogde gebruik van Jacoti Hearing Center het 
uitvoeren van gehooranalyses door middel van akoestische signalen met een 
gecontroleerde intensiteit. 

Het is ontworpen voor zowel de consument als professionele gebruikers.  

Bij gebruik door consumenten in levensechte omgevingen zonder de hulp van een 
gehoorexpert is Jacoti Hearing Center bedoeld als testhulpmiddel voor informatieve 
doeleinden. 

Bij gebruik onder toezicht van een audioloog, audicien of KNO-arts is Jacoti Hearing 
Center bedoeld om te worden gebruikt als audiometer voor aanpassing en diagnose 
van het gehoor. 

1.2_ Vereisten 

U kunt Jacoti Hearing Center gebruiken op een iPhone 5 / 5C / 5S / 6  / 6 Plus / 6S / 
6S Plus / SE. De iOS-versie moet iOS 9 of 10 zijn. 

Let op: in de Verenigde Staten is het gebruik van Jacoti Hearing Center beperkt tot 
gebruikers van 18 jaar of ouder. 

1.3_ Koptelefoon 

 

 

 

 

 

 

Jacoti Hearing Center is gekalibreerd voor de originele Apple EarPods en dient alleen 
te worden gebruikt met dit type koptelefoon. U kunt het geluidsvolume aanpassen 
met de hardwareknoppen aan de zijkant van het apparaat.  

Raadpleeg de instructies bij uw apparaat voor het correct verzorgen, reinigen, 
updaten en, indien nodig, vervangen van het apparaat en de koptelefoon. 
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1.4_ Starten 

Om met Jacoti Hearing Center te gaan werken, moet u een account maken op 
myJacoti 1, de webservice die u in staat stelt uw audioprofielen op te slaan in de 
cloud, ze te delen met andere apparaten en verbinding te maken met de 
gehoorexpert van uw keuze. Als het account is gemaakt, moet u uw e-mailadres 
bevestigen door te klikken op de link die u hebt ontvangen in uw e-mailprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na registratie is de applicatie volledig werkend en kan deze zonder 
internetverbinding werken. Het verdient echter aanbeveling uw account te 
bevestigen, zodat u de informatie kunt opslaan in de cloud. 

																																																								
1 Verdere informatie over myJacoti is te vinden op www.jacoti.com/my-jacoti/ 
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1.5_ Gebruik  

Het hoofdscherm bevat twee kaarten, die na het uitvoeren van een test worden 
gevuld met gehooranalysegegevens. Het hoofdscherm bevat tevens een hoofdknop 
die u rechtstreeks naar het uitvoeren van de test brengt. 

Nadat u op de linkerbovenhoek hebt getikt, verschijnt links een menu. Er zijn 
menuopties om uw accountgegevens te bewerken, de tutorial door te nemen, 
informatie over Jacoti op te vragen en u af te melden. Nadat u de test hebt 
uitgevoerd, kunt u door op “Probeer een demo” te tikken zelf beoordelen hoe goed u 
hoort, met geluid dat helemaal is afgestemd op de kenmerken van uw eigen gehoor.  
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 De test wordt gestart door te tikken op “Doe een test” op het dashboardscherm. 

 

 

Deze knop brengt u naar een voorwaardenscherm, waar Jacoti Hearing Center u 
verzoekt om uw apparaat correct in te stellen voor uitvoering van de test: 

• Voor het uitvoeren van de test is een stille omgeving vereist. De 
geluidsniveau-indicatie waarschuwt u als de omgeving te lawaaiig is. 

• De test werkt met de Apple EarPods, dus zorg ervoor dat deze zijn 
aangesloten. 

• Stel het volume voor kalibratiedoeleinden in op het maximale niveau. 

• De testresultaten worden opgeslagen onder uw gebruikersaccount. Als een 
andere persoon de test wil doen, zorg dan dat hij/zij is aangemeld bij de 
applicatie.   

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kunt u doorgaan naar de gehoortest. Eerst 
wordt u echter verzocht een interactieve tutorial door te nemen, waarin wordt 
uitgelegd hoe de test werkt.  
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1.6_ DuoTone™-gehooranalysetest 

De gehooranalysetest is gebaseerd op de gepatenteerde DuoTone™-procedure. Twee 
stimuli met zuivere tonen met verschillende frequenties kunnen aan de gebruiker 
worden gepresenteerd. Eén stimulus (A) bevat één lange toon met de lagere 
frequentie en een andere stimulus (B) bevat drie korte tonen met de hogere 
frequentie. Een derde stimulus (C) bevat helemaal geen signaal en 
vertegenwoordigt de “stille” stimulus. 

Een van de drie stimuli wordt willekeurig geselecteerd en aan de testpersoon 
gepresenteerd. De stille stimulus (C) wordt met een duidelijk lagere 
waarschijnlijkheid gepresenteerd om tijd te sparen en onzekerheid bij de gebruiker 
te voorkomen. 

Na elke stimulus wordt een responsie van de gebruiker ontvangen doordat deze tikt 
op een van de drie knoppen op het scherm, die respectievelijk één langere toon, drie 
korte tonen en stilte vertegenwoordigen. Op basis van dit paradigma is de toevallige 
raadkans van de testpersoon 33%. 

De stilteknop speelt een belangrijke rol: de testpersoon weet dat er ook stille stimuli 
zijn. Wanneer een van de twee stimuli (A) of (B) wordt gegeven op een 
intensiteitsniveau dat onder de gehoordrempel van de testpersoon ligt, zal hij of zij 
niet gokken tussen (A) en (B) maar (C) kiezen. 

Na de responsie van de gebruiker wordt de volgende teststimulus automatisch 
aangeboden na een korte wachttijd. Als het antwoord juist was en de teststimulus 
een toon bevatte, heeft de volgende teststimulus voor die frequentie een 5 dB 
lagere intensiteit. Was het antwoord daarentegen niet juist, dan heeft de volgende 
teststimulus voor die frequentie een 10 dB hogere intensiteit. Na 3 lagere 
omkeringen – dat wil zeggen een verhoging van de intensiteit meteen na een 
verlaging van de intensiteit – wordt de adaptieve procedure voltooid door de 
berekening van de detectiedrempelwaarde bij die specifieke frequentie. Als de 
gebruiker niet binnen 5 seconden reageert, is de testtijd verstreken en wordt de 
volgende stimulus aangeboden. 

Na afloop van de tests zijn de drempelwaarden beschikbaar, één voor elke geteste 
frequentie. Ze worden gepresenteerd in “Uw audiogram”, waarin de resultaten net 
zo worden weergegeven als bij standaard klinische audiogrammen. 

Bij terugkeer naar het dashboard staat op de kaarten de gehoorverliesanalyse voor 
elk oor, op een visueel antrekkelijke manier gepresenteerd, waarbij wordt 
aangegeven of de gebruiker gehoorverlies heeft en zo ja, in welke mate. 
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2_ Technische specificaties 
Type IV audiometer conform de norm EN 60645-1 voor audiometers en de standaard 
ANSI S3.6. 

Automatische geluidsniveaudetectie. 

Automatische DuoToneTM -luchtgeleidingsprocedure. Mate van wijziging van het 
geluidsdrukniveau is 5 dB of 10 dB (afhankelijk van de adaptieve procedure). 

Zelfstandige software-applicatie.   

Veiligheids- en ontwerpnorm: ISO14971. 

De transducers (Apple EarPods) zijn gekalibreerd met een G.R.A.S. 45CA 
testopstelling, voorzien van een RA0045 gesloten oorsimulator en aangesloten op 
een NTi XL2 geluidsniveaumeter (alle voldoend aan IEC 60318-4). De voor de 
kalibratie gebruikte methode is de "drempelbepalingsmethode" zoals beschreven in 
ANSI S3.6-2010 §D.4 van Annex D, met een HDA 200 als referentie-koptelefoon. 

RETSPL (equivalente referentiedrempelwaarde geluidsdrukniveau)  

Frequentie (Hz) RETSPL 
125 17,9 
250 11,3 
500 7,4 
750 3,9 
1000 3,1 
1500 4,3 
2000 8,3 
3000 8,2 
4000 6,8 
6000 9,4 
8000 13,9 
12000 13,1 

Demping 

Frequentie (Hz) Demping (dB)  
125 0 
250 0 
500 0 
750 0 
1000 0 
1500 2 
2000 1 
3000 -7 
4000 -7,5 
6000 -1 
8000 -2,5 
12000 -6 

Uitgangsniveaubereik 

Frequentie  (Hz) min. niveau (dB HL) max. niveau (dB HL) 
125 (*) 10 85 
250 10 85 
500 10 85 
750 10 85 
1000 10 85 
1500 10 85 
2000 10 85 
3000 10 85 
4000 10 85 
6000 10 85 
8000 10 85 
12000 10 85 
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Totale harmonische vervorming (THD) 

Voor 250 Hz ≤ freq ≤ 4000 Hz: THD < 1% 

Voor de frequenties buiten dit bereik: THD < 2%  
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3_ Hulp krijgen van een gehoorexpert 
 

U kunt een gehoorexpert vragen u te ondersteunen bij het analyseren van uw 
gehoorverlies. De gehoorexpert kan ook de website my.jacoti.com bezoeken om een 
Jacoti Hearing Expert (gehoorexpert) te worden.  
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4_ Informatie over regelgeving 

 

Jacoti Hearing Center heeft een eigen FDA-registratie als Klasse II medisch 
hulpmiddel in de VS en een Klasse IIa MDD (voldoet aan de eisen van Annex II van 
de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEC) en heeft een CE-certificering in 
Europa. Als medisch hulpmiddel is het ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd 
conform een kwaliteitssysteem dat voldoet aan 21 CFR Part 820 (Verenigde Staten) 
en de ISO13485-normen. Dit houdt in dat het voldoet aan de kwaliteitseisen van 
Amerikaanse en internationale regelgevingsorganen voor de gezondheidszorg. 

De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de 
pagina Regelgeving van de website van Jacoti: http://www.jacoti.com/regulatory/. 
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5_ Handelsmerken 

 

 

Jacoti® en Jacoti ListenApp® zijn geregistreerde handelsmerken van Jacoti bvba. 

Apple®, iPhone®, iPad®, iPod touch® en EarPods® zijn geregistreerde handelsmerken 
van Apple Inc. 

 

 



	

	
 

	

 
www.jacoti.com 

 
Neem contact op met info@jacoti.com voor verdere informatie en ondersteuning. 

 
Hearing Center | 
Gebruikershandleiding |  14 

 

6_ Waarschuwingen en contra-indicaties 

 

Jacoti Hearing Center mag alleen worden gebruikt met originele 
Apple EarPods koptelefoons. Als u een hoorapparaat heeft, mag u 
dit niet gelijktijdig met Jacoti Hearing Center gebruiken. 

 

 

Gedeeltelijke afsluiting van de gehoorgang door de EarPods 
koptelefoon kan leiden tot irritatie van het buitenoor. Overweeg in 
dit geval vermindering van het gebruik van Jacoti Hearing Center en 
raadpleeg een KNO-arts in uw omgeving. 

 

 

Als u weet of denkt dat er iets mis is met uw oren of evenwicht, 
raadpleeg dan uw huisarts of een gehoorexpert. 

 

 

Als u Jacoti Hearing Center vele uren wilt gebruiken, zorg er dan 
voor dat de batterij van het apparaat opgeladen blijft. 

 

 

Jacoti Hearing Center versie 1.1 kan veilig worden gebruikt tot 
November 2017. Na deze datum wordt deze versie van Jacoti 
Hearing Center niet meer ondersteund door Jacoti bvba. Controleer 
op updates; er kan een nieuwere versie van Jacoti Hearing Center 
verkrijgbaar zijn in de app store. 

 

 

U kunt ons beleid in verband met privacy, handelsmerken en 
intellectuele eigendom terugvinden op onze website 
www.jacoti.com. 

 

 

Jacoti Hearing Center wordt niet ondersteund op gejailbreakte 
apparaten. 

 

 

Jacoti Hearing Center vereist dat de persoon wiens gehoor wordt 
geanalyseerd, zich registreert en aanmeldt bij myJacoti. Als een 
andere persoon de test wil doen, moet de huidige gebruiker zich 
afmelden en moet de andere persoon zich registreren/aanmelden. 
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Zorg ervoor dat de toegankelijkheidsinstellingen voor gehoor van 
het apparaat zijn teruggezet op de standaardinstellingen. Als dat 
niet het geval is, kunnen de testresultaten onnauwkeurig zijn. 
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Contact 

 

  

About Jacoti 

COMPANY HEADQUARTERS (BELGIUM) 

Jacoti bvba 
Vlamingstraat 4,  

8560 Wevelgem / Belgium 

 
www.jacoti.com  
info@jacoti.com 
press@jacoti.com 

DEVELOPMENT CENTRE (SPAIN) 

Jacoti Hearing Technologies S.L. 
Via Augusta 158, 8-2 

  08006 Barcelona / Spain 

We make state-of-the-art hearing 
solutions accessible and affordable for 
hearing-impaired individuals all over the 
world. As a company we realize this 
mission by focusing on the development 
and commercialization of hearing aid 
software and hearing support systems. 
We achieve this by integrating our 
proprietary technology with internet-
ready consumer hardware such as 
smartphones. 


