Ototekniska artiklar

Här har vi samlat ett urval av de vanligast
förekommande verktygen för avtryckstagning och
justering av hörapparatinsatser.
Avtrycksmaterial samt lacker och material för
Insatser finns i DETAX-broschyren.
Rengöringsprodukter för hörapparatinsatser hittar
ni i HADEO-broschyren.
Om ni söker någon speciell produkt så hjälper vi gärna
till att finna den.

Otoskop Heine 3000/3000 F.O.
Otoskop i ny design och med ny typ av lampor som
ger bättre ljusutbyte. Finns med konventionell
alternativt fiberoptisk belysning. Batterier 2 x AA
Färger: svart och blått

Lysstav Heine
Penlight med belyst, lätt utbytbar, smal plastspets för
inläggning av hörselgångspads. Batterier 2 x AA

Lysstav
Penlight med belyst, lätt utbytbar plastspets för
inläggning av hörselgångspads. Batterier 2 x AAA

Pannlampa och Luppglasögon.
Hjälpmedel för vax- och hårborttagning i
hörselgången. Olika alternativ och prisklasser.
Begär offert!

Blandningsspatlar.
Finns i flera utföranden breda/smala i stål och
plastmaterial.
Blandningsplatta.
11 x 22 cm opalvit akryl.

Hörselgångspads.
Cylindriska skumplastpads med tråd. Längd 10 mm.
Diam. 7, 9, 12 och 15 mm.
Säljs i förpackningar om 100 st av samma storlek.
Finns även med limmad ventilationsslang

Avtrycksspruta.
Dubbelkolvspruta i flera olika färger.

Mikromotorer, arbetshuvar och utsug.
Maskiner av olika fabrikat, modeller och prisklasser
offereras på begäran.

Spiralborr.
Borrar för ventilations- och vädringskanaler från
0.8 mm samt till borrning för anslutning av knän.
2,35 mm skaft.

Rundborr (rosenborr).
Borrar i olika diameter för vidgning/rensning av kanaler samt
slanganslutningar. Säljs i hel- eller halvdussin.

Hårdmetallfräsar.
Koniska och päronformade fräsar för grovjustering av
akrylinsatser.

Diamantfräsar.
Koniska och päronformade fräsar för såväl grövre som finare
justeringar.

Sliphylsor.
Olika fräsar för bearbetning av silikonmaterial.

Gummipolerare.
Gummibunden karborundum för efterbearbetning av kantiga och
repiga ytor. Verktyget ger en slät men matt yta. Säljs i 5-pack.

Polertrissor.
Bomullstrissa, diam. 22 mm med 2,35 mm skaft för mikromotor.
Används tillsammans med polerpasta för blankpolering.
Säljs i förp. om 1 dussin.

Polerpasta.
Vaxblock för användning till polerhjul och polertrissor.
Har smörjande och slipande verkan vid blankpolering.

Knän
Knä med diskret utseende och mycket goda akustiska
egenskaper. Innerdiam. 2 mm resp. 3 mm.
Art.nr: 70020 resp. 70021
Knä + slang med fukttråd , d.v.s. inlagd bomullstråd som
absorberar och ventilerar ut fukt ur slangen.
Om annat knä används utnyttjas bara slangen. Art.nr: 70019
Standardinsatser/ eartips.
Tillverkade i mjuk silikon för tillfällig eller permanent användning.
3 storlekar. Kombineras med speciellt knä + slang.
Art.nr: 70022(knä+slang) 70024(S), 70025(MS), 70026(M)
Ljudslang
Transparent PVC-slang 2x3,1 mm.

Slangvidgare.
Underlättar montering av ljudslang på slangfästen och knän.
Sax
Lämplig för anpassning av ljudslang.
Verktygssats.
Innehåller slangvidgare, sax, 2 st pincetter och 2 st mejslar i
praktiskt etui med plats för ytterligare instrument t.ex. otoskop.
Lämpligt för ambulerande personal.
Samtliga verktyg av hög kvalitet.
Tryckluft
400 ml
För torr- och renblåsning.
Slyngor och skedar
För vaxborttagning i hörselgången.

Stetoclip.
Finns i olika prisklasser.

