
På en hörselmottagning/audionomklinik behövs rätt utrustning för att kunna utföra adekvata undersökningar
på ett effektivt sätt. Mercado Medic AB är en av Sveriges ledande leverantörer av smidiga patient-/
undersökningsstolar för olika typer av kliniska patientundersökningar. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda
kundanpassade stolskonfigurationer för alltifrån enklare diagnostik, till mer avancerade kliniska
undersökningar och utprovningar (även i mindre storlekar för barn/ungdomar). Stort utbud av olika tillbehör
och färgval. Nedan finner du två exempel på stolskonfigurationer, en något enklare, och en lite mer avancerad.
Vi tillverkar alla våra stolar i egen regi i Sverige.  

REAL 8000 Auditus Enkel EL
El-reglerad höj/sänk (20 alt 28 cm)
Utan sitstilt
Reglering via fjärrkontroll med alt. utan sladd
¹/₄ uppfällbar fotring som ej följer sithöjd
Handbroms + fotbroms

REAL 8000 Auditus Avancerad EL
El-reglerad höj/sänk (20 alt 28 cm)
El-reglerad sitstilt
El-reglerad ryggfällning
Reglering via fjärrkontroll med alt utan sladd
Fotplatta som följer sitthöjd
Handbroms + fotbroms
Körbygel

Mercado Medic på 
Audionomdagarna

Pris från  21 500 :- 
(ex. moms)



Region Syd
Håkan Hammarstedt
Tel : 070-827 96 16
hakan.hammarstedt@mercado.se

Region Norr
Fredrik Lindberg
Tel : 070-579 25 62
fredrik.lindberg@mercado.se

Mercado Medic
Tryffelslingan 14 
18157 Lidingö

Region Väst
Kenneth Linnerhag
Tel : 070-810 78 74
kenneth.linnerhag@mercado.se

Region Öst
Daniel Lundgren
Tel : 070-082 20 58
daniel.lundgren@mercado.se

Mercado Medic är representerade över hela Sverige, 
kontakta oss för visning, lån, konsultation eller en offert.

Vi har vårt huvudkontor på Lidingö och vi är c.a 40 anställda i Sverige. Här har vi även egen tillverkning och montering av våra produkter. 
Våra kunder ska känna att de inte bara köper stolar utan också högsta kvalitet, kompetens och servicegrad. Tillsammans 
arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer. Mercado Medic AB är certifierade enligt SS-EN ISO 13485:2016, 
SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.
 

08-55514300
www.mercado.se


