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Samtliga produkter är medicintekniska och klassificerade enligt MDR om inte annat anges.  

 
Röstförstärkare 

Namn: Röstförstärkare MMT-4 
HMV art nr: 19915   
Leverantör: Xena medical www.xenamedical.se  

Storlek:  Mått: 25 x 70 x 117 mm  
Vikt: 173 gram 

Beskrivning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt: 

Röstförstärkare som personen bär med sig. Utrustningen  
består av talförstärkare, nackbygel, laddare samt 
förlängningssladd till mikrofonen. Talförstärkaren är 
försedd med ett clips och kan bäras i byx-/kjollinningen, 
fästas i en blus-/skjortficka eller bäras i en rem runt 
halsen. Nackbygeln som väger 13 gram är diskret och 
justerbar. Mikrofonarmen är flexibel. 
 
Användningstid: cirka 8 timmar  
Laddningstid: 10–12 timmar 
Maximum uteffekt: 2 W  
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
 

Namn: Pico voicebox 18   

HMV art.nr: 43478 
Leverantör: Picomed www.picomed.se  

Storlek: Mått: 45 x 96 x 120 mm 
Vikt: 395 g + headset 
 

Beskrivning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt: 

Lite större röstförstärkare i jämförelse med MMT-4. Extra 
klart ljud. Förstärkaren bärs på kroppen via halsrem. Av/på 
samt volym regleras på mindre tryckknappar som ska hållas 
in några sekunder. Stöttålig och regnsäker. Levereras med 
svart trådbundet headset, laddare, bärrem och väska.  
 
Användningstid: 10–12 timmar 
Uppladdningstid: 3–5 timmar 
Taltid: 10–12 h 
 Max uteffekt: 18 W 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
 

 
 
 

  

http://www.xenamedical.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.picomed.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
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Namn: Strongvoice 18 wireless   

HMV art nr: 40063  
Leverantör: Strongvoice   www.strongvoice.se   

Storlek: Mått: 98  x  88  x  43 mm 
Vikt: 218 gram 
 

 

Beskrivning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt: 
 
 

Röstförstärkare med trådlöst headset. Överföringen sker 
via bluetooth. Förstärkardelen kan bäras runt halsen eller 
ställas fristående. Genom att placera förstärkaren hos 
samtalspartnern minskar risken för rundgång.  
 
Observera att både headsetet och förstärkaren måste 
laddas  
och att utrustningen har inställningsknappar som inte   
ska användas vid dagligt bruk. 
 
Användningstid: 12–14 timmar 
Laddningstid: 4–5 timmar 
Räckvidd: cirka 1 500 kvadratmeter (öppen yta) 
Maximum uteffekt: 18 W 
Räckvidd trådlöst headset från enhet: cirka 20 meter 
beroende på yta 
 
Konsumentprodukt (Läs mer på vår hemsida) 
Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 
 

 

Röstgenerator 

Namn: TruTone Röstgenerator  

HMV art.nr: 40867 
Leverantör: Atos Medical www.atosmedical.se  

Beskrivning: TruTone är en röstgenerator som kan hjälpa den som mist 
sin röst till följd av operation av struphuvudet att göra sig 
hörd igen. Den kan också användas av patienter som 
upplever en temporär röstförsämring eller måste vila rösten 
efter en exempelvis tracheotomi eller är kopplade till en 
respirator. Levereras med batteri, laddningssladd och extra 
skruvlock.  
 

http://www.strongvoice.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment
http://www.atosmedical.se/

