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Oferta Handlowa 

 

 

Szanowny Panie Andrzeju, 

 firma Servona ma przyjemność przedstawić ofertę na 

aparat wspomagający mowę 

 

KRTAŃ ELEKTRONICZNA SERVOXdigital 
Cena 1600.00 PLN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Servona Group jest wiodącym producentem urządzeń do wentylacji i terapii oddechowej oraz 
wyposażenia dla pacjentów po zabiegu laryngektomii. W Servona Group łączymy przełomowe 
technologie i innowacje z zaawansowaną wiedzą ekspercką. Wszystkie nasze produkty są 
opracowywane w bliskiej współpracy z pacjentami i lekarzami oraz poddawane certyfikacji 
zgodnie z Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych. Dla Servona Group jakość oznacza 
najnowocześniejszy i trwały design, idący w parze z niezawodnością i funkcjonalnością 
perfekcyjnie odpowiadającą potrzebom pacjentów. 
Przedsiębiorstwo powstało w roku 1949 i specjalizuje się w dziedzinie wyposażenia do 
tracheotomii, laryngektomii oraz techniki wentylacji mechanicznej. Od  czasu wynalezienia przez 
Servona pierwszej krtani elektronicznej w 1958 r., firma cieszy się opinią jednego z wiodących 
producentów w branży. Marka SERVOX na całym świecie kojarzona jest z nowatorskimi 
produktami i najwyższą jakością. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krtań elektroniczna / aparat wspomagania mowy SERVOX® digital 
pozwala na naukę mowy bezpośrednio po zabiegu. Urządzenie jest 
niezwykle proste w obsłudze i przystosowane specjalnie do użytku w 
głośnym otoczeniu i sytuacjach stresowych. 
 
Refundacja NFZ 100 % 1600.00 zł (Kod P.088)  
 
 
SERVOX krtań elektroniczna  
Dzięki krtani elektronicznej SERVOX® digital pacjent może mówić bezpośrednio po operacji. 
Urządzenie jest łatwe w obsłudze i sprawdza się zwłaszcza w głośnym otoczeniu oraz 
stresujących sytuacjach. 

Większa indywidualizacja 
Podstawowa regulacja ręczna umożliwia wybór i zapisanie indywidualnych ustawień, np. 
częstotliwości i wysokości dźwięków. Zaawansowane ustawienia umożliwia zestaw do 
transmisji komputerowej.  

Wyraźna mowa – wysoka jakość dźwięku 
Indywidualne brzmienie dzięki użyciu dwóch różnych przykręcanych nakładek, 
umożliwiających wybór głosu męskiego lub żeńskiego. 

Praktyczna mobilność 
Pacjent sam może wymieniać lub zdejmować smycz do noszenia. Jeśli nie jest używana, 
otwór zamykany jest osłoną smyczy. Dzięki nylonowej saszetce z osobną kieszenią na 
baterie SERVOX® digital jest zawsze w zasięgu ręki. Nylonową saszetkę można 
dopasować do pasków o różnej szerokości.  



 

 

 

 

Wszechstronne zastosowanie 
Jeżeli umieszczenie aparatu przy szyi nie jest możliwe 
(np. po radioterapii lub operacji), istnieje możliwość 
transmisji dźwięku do emisji głosu w jamie ustnej i 
gardle za pomocą rurki doustnej. 

Optyczna kontrola baterii 
Kolorowe znaczniki sygnalizacyjne na regulatorze 
głośności pozwalają na stałą kontrolę stanu 
naładowania baterii. Nowoczesny system zarządzania 
zasilaniem, chroni baterię przed głębokim 
rozładowaniem i wydłuża czas mowy dzięki redukcji 
zużycia prądu.  

Ładowarka ze sterownikiem procesorowym 
Sprawdzona technika ładowania zapewnia łatwe, 
bezpieczne i szybkie ładowanie nawet dwóch 
akumulatorów jednocześnie.  

Zestaw SERVOX® digital 

 Krtań elektroniczna SERVOX® digital 
 Ładowarka LA 2.40 
 2 baterie NiMH 
 Saszetka przypinana do paska 
 Smycz z wymienną osłoną 
 Rurka doustna z adapterem 
 2 przykręcane nakładki 
 Instrukcja użytkowania 

Wartość oferty: 1 600,00 PLN (cena brutto) 

Transport Na koszt dostawcy 

Gwarancja Gwarancja na aparat SERVOXdigital 24 miesiące. 
Gwarancja na akumulatory 6 miesięcy. 

Refundacja NFZ 100% - dopłata dla Pacjenta 0 zł 
 

Z poważaniem, 
 

Wioletta Garbicz 
Key Account Manager 
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