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Come with us
It’s the way forward 

Otoscan

itsthewayforward.com

+44 7799 435 418



Our Solutions

With innovative solutions in newborn care, neuro 
and hearing & balance, Natus has become the 
brand clinicians depend on to improve patient 

outcomes across the globe.
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Our Markets
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Our Global Presence

Pleasanton, CA
Corporate Headquarters

Reaching and serving clinicians in

over 140 countries

Europe
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Canada
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China
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Australia/New Zealand
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USA
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Bent u klaar voor de toekomst ?
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Ontdek de Otoscan

De digitale 3D oorscanner van Natus/Otometrics

Ontworpen door 
en voor hoorspecialisten



OTOSCAN

• Product Development History
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1st Agreement with UnSc

• Field of use defined

• UnSc in control of R&D

1st prototype

• Baseball bat look and feel

• External cameras

• Scan view on PC not device

• 180 degree scan

• Scan time (>5 minutes)

2013 2014 - 2015 Heden

Challenges

• Focus on hearing industry

• Software stability

• Scan accuracy

• Headset movement

• Scan time

• Ear canal lighting

• Usability

2nd agreement with UnSc

• Otometrics takes over R&D

Accomplishments

• Secured continued relationships 
with key consultants

• Built R&D team (FTE: 20)

• Anchored development in 
Copenhagen and fully integrated 
into Otometrics

• Added new subject matter 
experts to the project

• Expanded manufacturing 
capabilities (away from UnSc)



Het Otoscan

systeemOtoscan Hardware

• Scanner met USB aansluiting

• Headset voor de patient

• Speciale laptop met Otocloud software

• Training Kit 

Otoscan – Otocloud Portal

• Cloud based software, maximaal beveiligd

• Gebruikers / Administrators

• Scan management 

• Overal toegankelijke website met een

login en een wachtwoord

• Bestand met gecertificeerde leveranciers

Een compleet digitaal systeem
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Otoscan - een compleet en exclusief systeem voor
het maken van digitale afdrukken van het oor 
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➢ Nauwkeurig en diepere afdrukken
➢ Veilig, hygiënisch en comfortabel
➢ Onderscheidende klantenbenadering
➢ Efficiente workflow 
➢Milieu bewust
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[Place video]
Instuctie video
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Van een passief aanpasproces naar een klantvriendelijke technologische oplossing
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Een tevreden klant is goud waard



Silicone  

impressionHearingassessment Impression  

scanning E-sculpting 3Dprinting

Hearing aidfitting

Huidig productie proces
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ScanningHearingassessment
E-sculpting 3Dprinting

Hearing aidfitting

OTOcloud®

portal

OTOscan
images

Proces met Otoscan
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Otocloud

• Scan- en het producenten portal
• Back-up 
• Toegankelijk via internet vanaf

ieder PC
• Beveiliging persoonsgegevens
• Updates  
• In Benelux aangesloten

fabrikanten/laboratoria: GN, 
Phonak, Starkey, WSA, Noizezz
en Comfoor



• Realtime feedback van de insteekdiepte

• Realtime feedback waar het scangebied zich bevind in 
het oor

• Veilig en makkelijk te reinigen

• Software geeft aan waar nog ‘punten’verzameld
moeten worden

• 3..5 mm meer afdruk lengte door ontbreken van ‘watje’

• Consistente en comfortabele afdrukken omdat oor niet
vervormd wordt, waardoor minder remakes

• 85% van de oren kunnen worden gescand tot na de 
tweede knik
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Otoscan
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Training: We helpen u op weg

• Interactief trainingsprogramma is standaard! 

• Inclusief de trainingssoftware die praktische 

feedback en je leert omgaan met de scanner

• Hands-on real-time 

• Logische en opeenvolgende lessen

• HBA



Service  

Natus is committed to provide customers 
with peace of mind to focus on patients 

and improve clinical outcomes. 
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