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När gjorde du hörseltest och
kontrollerade öronen för öronvax?
Kontrollera din hörsel och dina öron på vår drop-in-mottagning

Välkommen till en kostnadsfri hörselundersökning
och rådgivning hos oss på Suavis Hörselklinik!
Vi har öppet hus i Solna 9 och 10 maj kl. 8–16.
Suavis hörselklinik är auktoriserad av Stockholms Läns Landsting (SLL)
och följer deras regelverk. Vi gör hörselundersökningar och utprovning av
hörapparater på uppdrag av SLL. Hörselnedsättning kommer smygande
med åldern och det rekommenderas att man gör en hörselkontroll en gång
per år när man har passerat 65 år.

Kostnadsfritt drop-in-besök! Torsdag 9 mars och fredag 10 mars

kl. 8–16 är du välkommen till oss utan att boka tid. Du får träffa en legitimerad
audionom för att göra hörselundersökning och få rådgivning om din hörsel
samt kontroll av öronvax. Besöket är kostnadsfritt och beräknas ta 20 min.
Ta gärna med en anhörig som också behöver kontrollera hörseln och öronen.
Om dessa datum inte passar så kan du alltid boka en annan tid genom att
kontakta oss på tel. 010-207 11 77 eller mail kontakt@suavis.se

Om du redan har hörapparat: Vi undersöker om din nuvarande
hörapparat är bra eller behöver justeras, servas eller bytas ut. Du kan även få
en genomgång av hantering och skötsel om dina hörapparater. Vid behov av
hörapparat, kan du antingen välja en hörapparat ur SLL:s sortiment eller ur
vårt eget sortiment, där vi plockat ut vad vi tycker är det bästa valet oberoende av leverantör. Systemet kallas ”Fritt Val.”
Att ta sig till oss: Vi finns på Svetsarvägen 15, 2 tr i Solna. (Det står Regus på dörren,
innanför finns en reception. Vi sitter två trappor upp.) Välkommen!
Parkering: Det finns 2 tim gratis parkering under ICA MAXI som ligger mittemot
Svetsarvägen 15. Det finns även betalparkering på gatorna runtomkring oss.
Handikapparkering finns på Englundavägen 12.
Tvärbanan: Nr 22 stannar i Solna Business Park utanför huset.
Tunnelbana/Pendeltåg: 5 min gångväg till Sundbybergs pendeltågs- och tunnelbanestation.
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