
ØRE NESE HALS I FOKUS 

UNIT – MIKROSKOP – PASIENTSTOL  
OPERATØRSTOL - OPERASJONSBORD 

VIDEOSPATEL – LASER – AUTOKLAVER 



 

Hvilken HEINEMANN UNIT? 

Heinemann har et stort 

produktsortiment og individuelle 

utstyrsmuligheter.  

Heinemann har uniter som dekker 

alle behov. 

Vi designer din unit tilpasset dine 

behov.  

ØNH UNIT / MIKROSKOP / PASIENTSTOL 

Et plassbesparende kirurgisk 

mikroskop for rutinemessige ØNH-

formål. 

Det manuelle OPMI® pico fra 

ZEISS er et høykvalitets system med 

en kompakt og robust design, som er 

skreddersydd for daglig bruk i ØNH-

praksisen. 

Som et resultat av 30 år med konstant 

design og utvikling har GREINER 

undersøkelses og behandlings stoler en 

kompromissløs kvalitet og 

funksjonalitet. 

Justeringen av ryggstøtten og leggstøtte 

kan gjøres enten manuelt eller ved hjelp 

av en elektrisk motor. 

Justeringsområdet for elektrisk sete og 

høydejustering er 30 cm.  

Alle stoler kan vinkles i alle posisjoner. 

DICO AS har gjennom mange år befestet sin posisjon som en betydelig aktør i 

det norske helsemarkedet som leverandør av HEINEMANN ØNH Uniter og 

ZEISS mikroskop. 



OPERASJONSBORD /OPERATØRSTOL 

Brumaba Opertørstoler 

"THRONUS" setter nye standarder i dagens 
operasjonsrutiner. Den har en solid rustfri 

stålkonstruksjon, komfortabel og patentert polstring. 

Dette gjør det til et uunnværlig verktøy for sittende 
kirurger.  

Brumaba leverer også operatørstoler i andre 

segmenter 

Brumaba "CADDY" Pasientstol 

"CADDY" kombinerer variable 

justeringsmuligheter for pasienten med 

komfortabel polstring og god styrbarhet i et 

førsteklasses produkt. 

BRUMABA Operasjonsbord 

Denne bordserien er utviklet og 

produsert med henblikk på 

operasjoner og prosedyrer i 

hoderegionen. 

Bordet er leveres i flere varianter og 

egner seg svært godt til prosedyrer 

som øye, ØNH og tann/kjeve. 



SINUTRONIC / LASER /AUTOKLAV 

DICO lanserer Sinutronic nå i det norske 

markedet. 

Sinutronic er en moderne diagnostisk videospatel 

som brukes til undersøkelse og vurdering av: 

Nasopharynx, larynx, stemmebånd, mesopharynx, 

ytre øregang og trommehinne. 

DICO AS leverer Diodelasere til de 

fleste kliniske applikasjoner 

DICO AS leverer driftssikre Diodelasere 

som dekker de fleste kliniske behov. 

Kirurgiske applikasjoner krever en 

teknologi som tilbyr en effektiv ablasjon 

og koagulasjon. Diodelasere dekker ditt 

behov ved hjelp av forskjellige 

bølgelengder, 810nm, 940nm, 980nm, 

1470nm og 1940nm. 

Melag State Of The Art Autoklaver og 

Vaskedesinfektorer. 

Melag leverer driftssikre 

vaskedesinfektorer og autoklaver i mange 

størrelser tilpasset de fleste klinikker. 

Autoklavene kan leveres med innebygd 

dokumentasjonssystem for sikker 

sporbarhet og enkel lagring. 

En høy oppetid, lave driftskostnader og en 
sikker sporbarhet på alle prosesser, vil 

sikre din klinikks oppbygde renommé. 
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