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– för ett hälsosamt liv
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Vår övriga verksamhet

Våra tjänster och produkter 

Intramedic – ledande distributör av 
utrustning för er verksamhet
Intramedic grundades för mer än 30 år sedan och är idag en ledande distributör inom medicinsk teknik i 

Sverige. Vårt mål är att leverera de bästa produkterna till djur och människor och tillsammans med våra 

kunder bidra till att vården, träningen och rehabiliteringen utvecklas vidare och alltid håller högsta kvalitet. 

Intramedic följer marknadens utveckling och levererar produkter och tjänster som alla klarar våra kunders 

högt ställda krav. För att bibehålla rollen som en ledande aktör har Intramedic ett nära samarbete och 

informationsutbyte med forskare och specialister på de olika områden där vi är verksamma.  

Intramedic har varit representerade på Sveriges sjukhus och kliniker sedan starten för mer än 30 år sedan. Organisationen har 
under lång tid utvecklats och formats till att klara marknadens högt ställda krav. På området för rehabilitering finns Intramedic 
representerade på sjukhusens fysioterapi- och rehabiliteringskliniker och på området för lungfunktion finns vi representerade 
på klinisk fysiologi, lungmottagningar, barnmottagningar m.fl. Intramedic har under många år samarbetat med flera av Sveriges 
största och meriterade idrottscenter där utrustning för mätning och testning varit största fokus, både avancerade syreupptags-
tester och enklare tester för sprint och hopp.

Intramedics omfattande utbud av produkter har en självklar plats i såväl veterinärvården som den efterföljande 

rehabiliteringen med häst- och hundmassörer samt fysioterapeuter. Vi tror på att mätning och noggrannhet 

levererar de bästa resultaten och har handplockat våra produkter därefter. Vi har 25 medarbetare, alla 

specialister på sitt område, och vi erbjuder service- och supporttjänster i ett helhetskoncept.



 
Deep Oscillation

Behandling av traumatisk skada, överansträngning eller sjukdom hos häst och hund. 
DEEP OSCILLATION® är en evidensbaserad och välbeprövad metod inom både 
human- och veterinärmedicinen. Behandlingen ger en antiinflammatorisk och 
ödemreducerande effekt. Det stimulerar mobilisering av vätska/slaggprodukter och 
lindrar smärta. DEEP OSCILLATION® möjliggör en tidigare återgång till aktiviteter. 
Behandlingen är non-invasiv, upplevs behandling och ger ingen värme/smärta.

• Effektiv smärtlindring
• Antiinflammatorisk effekt
• Reducering av ödem
• Förbättrad och snabbare sårläkning
• Ökad rörlighet
• Reducering av fibros

 
Doppler för blodflöde och blodtryck

Med en inbyggd kraftig förstärkare presenteras blodflöde och systoliskt blodtryck 
mycket klart. Används med fördel när det systoliska blodtrycket är så lågt att 
ett stetoskop inte fungerar tillförlitligt. Lyssna på pulser distalt och få en bättre 
upplösning, framför allt på små tunna kärl. Blodtryck låga som 10 mm Hg är 
mätbara. 

Fördelar
• Inbyggd högtalare samt uttag för hörlurar
• Mäter låga blodtryck
• Effektiv i veterinärvård
• Uppladdningsbara batterier
• Flera olika sonder efter behov

 
Lactate Plus

Elitidrottare världen över använder sig av laktatmätningar (mjölksyra) för att styra sin 
träning. Samma metodik appliceras på flera håll för att optimera träningen för hästar. 
Några fördelar med Lactate Plus är den korta analystiden på endast 13 sekunder, att 
den kräver mycket mindre mängd blod vid analysen jämför med andra mätare, och 
dess höga reliabilitet samt precision. Lactate Plus kan också användas till hund.

Fördelar

• Kompakt
• Snabba svar
• Behöver endast en liten droppe blod
• Kalibreringsfri

Fördelar



Kontakta oss så hjälper vi dig

Rådgivning och försäljning

Installation och utbildning

Support och service

Rätt utrustning för behandling, rehabilitering 
och diagnostisering
Oavsett om det gäller en människa eller ett djur ska den bästa vården och behandlingen erbjudas. Intramedics 

sortiment av behandlingsapparater och diagnostisk utrustning skapar de bästa förutsättningarna för er i den 

verksamhet ni bedriver.  

Med ett unikt utbud av marknadsledande produkter hjälper vi er att höja livskvaliteten hos djuren som ni 

behandlar. Oavsett om det gäller någon av våra utrustningar för rehabilitering, våra doppler eller laktatmätning 

levererar vi hög kvalitet och med ett stort engagemang. 
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Produktspecialist Rehab
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