DIAGNOSTIKAPPARATER FÖR PRIMÄRVÅRDEN
Servicecenter för MAICO och Entomed
Audiometer
Vi säljer audiometrar lämpliga för primärvården från flera
olika tillverkare, MAICO, Sibelmed, Entomed och Amplivox.

Då vi i januari 2010 utsågs till svenskt 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.

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.

Vi har sedan september 2010 ett avtal med Entomed, som innebär att JHE MedTech AB hanterar
servicen på Entomeds audiometermodeller, SA 201, SA 202, SA 203, SA 204, GSI 66, GSI 67,
GSI 68. Vi hanterar även service på Entomeds övriga apparater, samt på Entomeds olika
agenturprodukter. Alla dessa produkter arbetade vår serviceingenjör med som serviceingenjör
och teknisk chef hos Entomed innan han 2009 etablerade JHE MedTech AB.

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.

Vi kan naturligtvis hjälpa Er med service av apparater av andra fabrikat också som t.ex. Interacoustics, GSI, Amplivox, Oscilla, Tegnér och många andra. Kontakta oss för mer information om
våra möjligheter att hjälpa Er med service av Era apparater.

För mer information om våra olika modeller får ni gärna ringa oss, eller besöka vår hemsida.

Serviceavtal

Tympanometer

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, då till en tilläggskostnad, om Ni t.ex. köpt nya apparater sedan
avtalet tecknades. Dessa apparater kan naturligtvis läggas till avtalet inför kommande servicebesök.

Tympanometrar har vi från tillverkarna Amplivox och
MAICO.
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.

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
Helt nyligen blev vi svensk representant för Sinuscan
201, ett ultraljudsinstrument för sinuitdiagnostik som
ger en säker och kostnadseffektiv sinuitundersökning.
Se även vår höstkampanj på nästa sida!

Utskrift från www.jhe-medtech.se

Kalibreringsavtal
Om reskostnaden blir för hög för ett serviceavtal där vi besöker Er för den årliga kontrollen 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. I vissa fall kan vi, till
en mindre extrakostnad, även tillhandahålla en låneapparat under servicetiden.

Höstkampanj
Fram till och med 2012-10-31 har vi kampanjpris på ett
ÖNH-paket bestående av 1 st handhållen tympanometer, Amplivox Otowave 102, och 1 st ultraljudsscanner
Sinuscan 201. Detta paket är då nedsatt till

29500:vilket är ett KANONPRIS! Vårt ordinarie pris för dessa
två apparater är tillsammans 34725:-. Skulle Ni bara
behöva den ena typen av apparat får Ni naturligtvis ett
bra pris på den också under kampanjtiden. Moms tillkommer.
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