
Audiometer 
Vi säljer audiometrar lämpliga för Skolhälsovård, Primär-

vård och Företagshälsovård från flera olika tillverkare, 

Amplivox, Entomed och MAICO. 

Entomeds SA 201 är nog den modell som är vanligast 

förekommande i primärvården och skolhälsovården, och 

behöver nog ingen närmare presentation. Den nya de-

signen har en fräsch och modern framtoning. 

SA 202, som ser nästan identisk ut, är speciellt anpassad för företagshälsovården och utför 

automatiskt Era hörseltester. Den används även på en del vårdcentraler eftersom den ger 

möjlighet att skriva ut audiogrammet direkt på skrivare, samt är viss tidsbesparing. Dessutom 

vet man att testerna är utförda enligt den standardiserade testmetoden. 

Amplivox 116 har också blivit en populär audiometer för primärvård och skola. Den har sam-

ma funktioner som SA 201 men styrs med knappar istället för rattar. 

Tympanometer 
Tympanometrar har vi från tillverkarna Amplivox och MAICO, både 

handhållna och bordsmodeller, samt Sentiero Desktop Tymp från tyska 

PATH Medical.  

Vissa av modellerna kan kombineras med audiometer 

vilket kan vara en fördel på den mindre mottagningen 

med begränsat utrymme för alla apparater man ”måste” 

ha. 

Tympanometri är ett viktigt hjälpmedel vid diagnostik av 
mellanöreproblem, men kanske främst efterkontroll av 

otiter. Kontakta oss, eller besök vår hemsida, för att se 

vårt utbud. 

 

 

Senaste tillskottet på tympanometersidan är Flute från italienska Inventis 

här till vänster. Det är en mycket trevlig tympanometer som klarar alla de 

mätningar man är intresserad av på en vårdcentral. Den kan levereras 

både med och utan inbyggd skrivare. 

Auktoriserad Entomed-serviceverkstad! 
Vi är sedan 2013 den enda auktoriserade serviceverkstaden för produk-

ter från Entomed. Detta borgar för att Ni får den bästa servicen på Er 

Entomed audiometer hos oss. Vi har tekniker som har arbetat med des-

sa i över 20 år, och varit delaktig i utveckling och produktion av Entomed 

produkter under många år. 

Vi är även svenskt servicecenter för MAICO, Amplivox, GSI och Spirare spiro-

meterhandtag och EasyOne spirometrar och har mångårig erfarenhet även av 

dessa märken. 

Vi kan naturligtvis hjälpa Er med service av apparater av andra fabrikat också 

som t.ex. Welch-Allyn, Interacoustics, Oscilla, Tegnér och många andra.  

Tympanometerkuffar och andra tillbehör 
Vi har ett brett sortiment av kuffar till tympanometrar, OAE och annan förbruk-

ningsmateriel. Besök gärna vår hemsida www.entomedmedtech.se eller ring 

oss på 040-48 11 40 för att få veta mer om vad vi kan erbjuda Er. 

Spirometer 
Spirometrar har vi från den spanska tillverkaren Sibelmed. Spirometri är ett 

viktigt hjälpmedel när man skall diagnostisera Astma- och KOL-

patienter, och följa upp deras behandling och sjukdomsutveckling.  

Sinuitdiagnostik med ultraljud 
Vi är också svensk representant för Sinuscan 301, ett ultraljudsin-

strument för sinuitdiagnostik som ger en säker och kostnadseffek-

tiv sinuitundersökning. 

Audiometrikurs 
Den 11 september håller vi nästa kurs på Scandic Crown i Göteborg. Vi fortsä’tter sedan till Scan-

dic Continental i Stockholm där vi håller samma kurs den 12 september. Anmälan till båda kurser-

na senast 10 augusti. Minsta antal deltagare 15 st, vid färre ställs detta kurstillfälle in. Högsta 

antal är 20 deltagare  för att de praktiska övningarna skall bli så effektiva som möjligt.  

Ni får gärna skicka e-post till info@entomedmedtech.se och ange ”Audiometrikurs” i ämnesra-

den så meddelar vi er via e-post så fort tid och plats för kommande kurstillfällen är bestämda. 

Ange då gärna hur många intresserade ni är. OBS! En sådan föranmälan innebär ingen bindande 

anmälan, endast intresseanmälan.  

Är ni tillräckligt många inom en vårdenhet, eller region, kan vi organisera en lokal kurs hos er där 

ni  ordnar lokal, lunch och fika. Kontakta oss för mer information om detta!  

Enligt webbsidan www.orlforum.se svarar ÖNH-relaterade sjukdomar 

för c:a 1/3 av alla besök i primärvården. Därför är det viktigt att hålla 

mätinstrumenten för ÖNH-kontroller (audiometer, tympanometer mm.) 

i gott skick genom regelbundna kontroller och utbyte av föråldrade 

apparater. Allt för att vara säker på att man ställer rätt diagnos, och för 

att möta kundernas/patienternas krav 
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