
touchTymp MI 24 
touchTymp MI24 är en idealisk screeningtympano-

meter för en primärvårdsmottagning. Den mäter i 

grundutförande med 226 Hz och kan kompletteras 

med 1000 Hz probeton. 1000 Hz probetonen an-

vänder man speciellt på riktigt små barn, framför 

allt under c:a 6 månader, där man kan få falskt 

positiva svar med den lägre 226 Hz tonen.  

touchTymp MI 24 gör en test på bara några få sekunder. Man byter enkelt 

mellan höger och vänster öra med en knapp på proben, och den startar 

testen så fort den själv känner en tät kavitet. Proben går att ställa rak eller i 

60o eller 85o vinkel. Man kan även mäta stapediusreflexen, och med extra 

tillval kan man även mäta denna reflex contralateralt. Den stora tryckkäns-

liga displayen gör den mycket enkel att använda, och utskriften från den 

inbyggda skrivaren har man i sin hand efter bara några sekunder. 

Inventis Flute 

Inventis Flute är i grundutförande en snabb scre-

eningtympanometer som även kan mäta Ipsi-

lateral reflex. Den finns även med 1000 Hz pro-

beton (Flute HF) och med ännu mer avancerade 

reflexmätningar (Flute Plus). Den går att 

komplettera med en inbyggd termoskrivare.  

Den går även att få med inbyggd audiometer och 

heter då Viola. 

I sitt kliniska utförande heter den Clarinet, där 

Basic-modellen har 226 Hz probeton medan Cla-

rinet Plus har 226, 678, 800 och 1000 Hz probeton, samt kan utföra i stort 

sett alla intressanta tester gällande mellanörats funktion.  

Alla Inventis tympanometrar är NOAH-kompatibla.  

OTOWAVE 102 
Otowave 102 från Amplivox är en liten handhållen 

screeningtympanometer som passar lika bra på den 

lilla privatmottagningen som på en större enhet. Den 

kan även mäta stapediusreflex IPSI-lateralt och föra 

över mätvärden till NOAH3. Minne för 30 mätningar. 

Drivs med 4 st Alkaliska AA-batterier, eller 4 st NiMH 

laddningsbara batterier. Levereras i en praktisk väs-

ka för att lätt kunna transporteras mellan patienter för 

den ambulerande verksamheten. 

Som tillbehör finns en portabel termoskrivare. 

easyTymp 

easyTymp från MAICO är en snabb och enkel scree-

ningtymp. Den mäter tympanogram och stapediusre-

flexer på några få sekunder. Den kan även komplet-

teras med 1000 Hz tympanometri. Internminnet kan 

spara mer än 1000 tester och kan överföra testdata 

till PC. Den levereras i en praktisk väska. 

Som tillbehör finns ett ställ där det finns plats för den 

praktiska asken för kuffarna. Stället innehåller även 

laddare samt ett extra laddningsbart batteri. Man 

kan även få en extern probe med 35 cm lång kabel, vilket kan underlätta 

test på små barn. easyTymp kan kompletteras med en extern skrivare 

PATH Sentiero Tymp 
Sentiero Tymp är en liten batteridriven tymp som kan 

”laddas” med en mängd funktioner. Tympanometri på 226 

Hz, men även 1000 Hz samt Reflex, ETF mm. Den kan 

vidare bestyckas med OAE och i sin mest avancerade 

version, en klass 3 audiometer med ton och maskering 

upp till 16000 Hz., men även ben och talaudiometri. 
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