
Audiometer 
Vi säljer audiometrar lämpliga för primärvården 
från flera olika tillverkare, MAICO, Sibelmed, En-
tomed och nu senaste tillskottet som presenteras 
utförligare på nästa sida, Amplivox. 

Entomeds SA 201 är nog den modell som är van-
ligast förekommande i primärvården, och den har 
kommit i en ny uppdaterad version som är byggd med den modernaste 
tekniken, ytmonterade komponenter och blyfria lödningar, med dess 
miljömässiga fördelar. För mer information om våra olika modeller får ni 
gärna ringa oss, eller besöka vår hemsida. 

Tympanometer 
Tympanometrar har vi också från flera olika tillverkare. 
MAICO och Grason-Stadler och vår senaste modell, 
Otowave från Amplivox, se nästa sida. 

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, men kanske främst 
efterkontroll av otiter. Kontakta oss, eller vår hemsida, för att se vårt utbud. 
 

Spirometer 
Spirometrar har vi från den spanska tillverkaren Sibel-
med. Spirometri är ett viktigt hjälpmedel när man skall 
diagnostisera Astma- och KOL-patienter, och följa 
upp deras behandling och sjukdomsutveckling. Även 
här har vi flera olika modeller för att kunna möta just 
ert behov. 
 

Sinuitdiagnostik med ultraljud 
Vi kan även leverera ultraljudsinstrument för sinuitdiagnostik. 
Sinuscan 201 är ett instrument som ger en säker och kostnads-
effektiv sinuitundersökning.  

Otowave 102  
från Amplivox är vårt senaste tillskott i Tympanometerfa-
miljen. Det är en liten handhållen screeningtympanometer 
som passar alldeles utmärkt både på den lilla privatmottagning-
en och på en större enhet. Kan också mäta stapediusreflex IPSI-
lateralt. Denna funktion går lätt att välja bort i inställningsmenyn. Den låga 
vikten, endast 380 gram, och den medföljande bärväskan gör den enkel att ta 
med sig t.ex. vid hembesök hos vårdtagare. Liten portabel termoskrivare finns 
som tillbehör. 

 

Amplivox 116 
Denna screeningaudiometer passar utmärkt för t.ex. 
en distriktssköterska som ibland tar med audiometern hem 
till vårdtagarna, men även inne på mottagningen. Den väger 
endast 655 gram och levereras med en bärväska där alla tillbehör 
som hörtelefoner, audiogramblock mm. får plats. Den kan även fås för 
batteridrift och kan utrustas med dämpande kåpor för hörtelefonerna så 

att man med bättre noggrannhet kan utföra hörseltester utan att behöva ha tillgång till en hörsel-
bur eller ett ljuddämpat rum. 

Service och Kalibrering 
I vår serviceverkstad kan vi utföra all den service som krävs 
enligt gällande standarder, lagar och praxis. Vi har en klimatan-
läggning som ser till att vi håller oss inom de gränser för tempe-
ratur, luftfuktighet, störande bakgrundsljud och lufttryck som 
standarden tillåter för att kalibrera audiometrisk utrustning. 

Kalibrering skall göras årligen, där man mäter upp apparatens 
prestanda i form av ljudnivåer och förvrängningen av tonen, för 
tympanometrar mäter man vilket tryck pumpen avger mm. Detta 
kräver avancerad mätutrustning, som finns på vår verkstad. 

Genom att teckna ett service/kalibreringsavtal med oss riskerar ni inte att glömma bort denna 
årliga kalibrering. Vi kallar in er apparatur en tid innan det är dags. Kunder som tecknat ett sådant 
avtal får dessutom viss rabatt på andra serviceåtgärder som utförs i samband med kalibreringen, 
men även om oturen skulle vara framme mellan de årliga kalibreringstillfällena. 

Kontakta oss, eller besök vår hemsida för mer information. 
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