DIAGNOSTIKAPPARATER FÖR PRIMÄRVÅRDEN
Serviceavtal
Audiometer
Vi säljer audiometrar lämpliga för primärvården från
flera olika tillverkare, MAICO, Sibelmed, Entomed och
Amplivox.
Entomeds SA 201 är nog den modell som är vanligast
förekommande i primärvården, och behöver nog ingen närmare presentation. Den nya designen har en fräsch och modern framtoning.
Amplivox 116 är en screeningaudiometer som passar utmärkt för t.ex. en
distriktssköterska som ibland tar med audiometern hem till vårdtagarna
eller en skolsköterska som tar den med mellan olika skolor men även inne på mottagningen. 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 som
Amplivox, MAICO och Grason-Stadler.
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 besök vår hemsida, för att se vårt utbud.

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. 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 kostnadseffektiv sinuitundersökning.
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Med ett serviceavtal med JHE MedTech AB får Ni regelbundet besök av vår
serviceingenjör, som då utför underhållsservice på de apparater som ingår i
avtalet. Vi kan även göra service på apparater som inte ingår i avtalet, om Ni
t.ex. köpt nya apparater efter att avtalet tecknades. De kan naturligtvis läggas till avtalet inför kommande servicebesök.
I avtalet ingår underhållsservice, en gång per år, av de apparater som avtalats specifikt för Er,
arbetstid och resa till Er, men inte eventuella reservdelar. Vid behov av service inne på vår verkstad kan i en del fall låneutrustning ställas till Ert förfogande. Skulle Ni behöva service mellan de
årliga besöken görs denna service till ett rabatterat pris för våra avtalskunder.
Bland de apparater som kan ingå i ett serviceavtal kan nämnas:
Audiometer, Tympanometer, Spirometer, Blodtrycksmätare, Personvåg,
EKG, Vakuumsug, Centrifug.
Otoskop, britsar och stolar kan vi också göra service på, men dessa har inte samma behov av
regelbunden underhållsservice, varför det oftast räcker med den kontroll användaren har i sin
dagliga användning av denna utrustning. Vid fel kan vi givetvis hjälpa till med reparationen.
Förmånligast priser för ett serviceavtal får, på grund av reskostnaderna, kunder i Skåne län, men
vi tecknar även avtal med kunder i andra län. Önskar Ni teckna ett avtal är Ni välkommen med en
förfrågan. Om vi kan samordna med någon annan kund i Er närhet kan reskostnaden delas och,
trots längre avstånd, komma ner i en rimlig nivå.

Kalibreringsavtal
Om reskostnaden blir för hög kan ett kalibreringsavtal vara ett bra alternativ. Då sker inte servicen på plats hos Er. Ni skickar istället in Er apparat efter ett bestämt schema, där frakter och
kalibrering ingår i priset. Vi håller då reda på när Er apparat senast kalibrerades och skickar,
några veckor innan nästa tillfälle, ut ett brev med adressetikett och instruktioner för hur transporten bokas. Då hämtar den speditör vi valt att anlita Er apparat. Efter kalibreringen levereras den
tillbaka till Er på samma sätt.

Servicecenter för MAICO och Entomed
Då vi i januari 2010 utsågs till servicecenter för MAICO är det ett naturligt val för Er att låta oss
hantera servicen av Era MAICO-apparater. Detta gäller även föregångaren till MAICO:s RaceCar
Tymp, QuickTymp 1 från Rösch och American Electromedics.
Vi träffade i september 2010 ett avtal med Entomed, som innebär att JHE MedTech AB hanterar
all service på Entomeds audiometermodeller, SA 201, SA 202, SA 203, SA 204, GSI 66, GSI 67,
GSI 68. Vi hanterar även all service på Entomeds äldre apparater som t.ex. Ultraljudsscannern
för sinuitdiagnostik Sinus 320, Tympanometern SA 130, Audiometern SA 250 m.fl., i den mån det
finns tillgång på reservdelar, samt på Entomeds agenturprodukter från GSI. Alla dessa produkter
arbetade vår serviceingenjör med i över 13 år som teknisk chef hos Entomed innan han etablerade JHE MedTech AB.
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