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IOP-MÄTNING MED 
ÖVERLÄGSEN TEKNIK



EN EXAKT OCH LÄTTANVÄND 
TONOMETER ÄR ETT MÅSTE 
FÖR VARJE KLINIK

Hur många röda ögon ser du varje dag på din klinik?  
Det intraokulära trycket bör alltid mätas vid rödögdhet.

”De flesta ögonsjukdomar orsakar rödögdhet. Trycket i ögat bör 
alltid mätas på rödögda patienter. Det går snabbt och enkelt att 
mäta det intraokulära trycket med TONOVET tonometer. Mät-
ningen är smärtfri för djuret och ingen lokalbedövning behövs. 
Mätningen tar mindre än en minut och ger viktig information:  
Ett högt eller låg tryck i ögat är ofta det enda symtom som skiljer 
allvarliga och ofarliga ögonproblem åt.” 

- Elina Pietilä, DVM, DipECVO
Klinisk lektor i veterinär oftalmologi,
universitet i Helsingfors, Finland -

”Röda ögon är ett av de vanligaste symtomen inom veterinär 
oftalmologi. Det finns många olika differentialdiagnoser, även 
ögonsjukdomar som kräver omedelbar operation eller läkeme-
delsbehandling för att synen ska kunna räddas. Glaukom är en 
farlig ögonsjukdom som i tidigt stadium kan visa sig som lätt eller 
måttlig rödögdhet, utan några andra ögonsymtom. Sjukdomen 
kan föregå obemärkt av en allmänveterinär som inte mäter det 
intraokulära trycket. Jag tycker att TONOVET är en tonometer  
som är lätt att använda, inte besvärar patienterna och kan  
användas även till mycket små patienter.” 

- Marta Leiva, DVM, PhD, DipECVO 
Klinisk lektor i veterinär oftalmologi, 
universitetet i Barcelona, Spanien -

”Mätning av det intraokulära trycket är en viktig del i en fullstän-
dig ögonundersökning, särskilt för att kunna ställa diagnos på 
uveit eller glaukom. En enkel och tillförlitlig tonometer är därför 
ett oumbärligt instrument, både för allmänpraktikern och ögon-
specialisten. TONOVET har blivit väldigt populär bland ögonve-
terinärer eftersom den är bärbar, enkel att använda, tolereras 
mycket väl av djuren och varken kräver lokalbedövning eller kali-
brering innan den kan användas.”

- James Oliver BVSc CertVOphthal DipECVO MRCVS
Ögonspecialist, Centre for Small Animal Studies, 
Animal Health Trust, Kentford, Storbritannien -
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BÄTTRE VÄRDE & VÅRD     ÖKAD VINST

ANALYS AV ÅTERBETALNINGSTID 
EXEMPEL - PRISERNA PÅ OLIKA MARKNADER KAN VARIERA

TONOMETRI MED LÖNSAMHET
Tonometri utan tryck
En noggrann okulär tonometri kan utföras på alla 
veterinärkliniker. Dagens digitala tonometrar är till-
förlitliga, lättanvända och även lönsamma.

Vikten av att utföra en diagnostisk tomografi är 
allmänt erkänd. Glaukom och okulär hypertension 
utgör allvarliga hot mot synen hos patienterna på 
veterinärkliniken. Det är viktigt att allmänpraktise-
rande veterinärer, som är den primära vårdinstan-
sen, kan mäta och dokumentera ett förhöjt intra-
okulärt tryck (IOP).

Om nu digitala tonometrar är tillförlitliga, lätta att 
använda och dessutom tolereras väl av patienter-
na, varför är de inte en del av standardutrustning-
en på alla allmänkliniker? 

Många veterinärer tror att investeringskostnaden 
(några tusental amer. dollar) gör att man inte tjä-
nar något på investeringen. ”Om en tonometer kos-
tar flera tusen dollar och vi bara använder den då 
och då, och om vi inte kan ta ett alltför högt arvode 
varje gång vi använder den, då kommer vi aldrig att 
tjäna in kostnaden helt, än mindre få lönsamhet i 
investeringen.”

Som tur är har till och med små allmänkliniker kun-
nat visa att denna uppfattning är fel. Många kan 
erbjuda ögonvård med bättre kvalitet med hjälp av 
en digital tonometer, samtidigt som utrustningen 
är en betydande inkomstkälla.

Som John Godbold, D.V.M., Stonehaven Park Vete- 
rinary Hospital, Jackson, Tennessee, säger: ”Vår 
digitala tonometer har varit den mest lönsamma  

utrustningsinvestering vi har gjort.” Han berättar: 
”Vi investerade i en digital tonometer för att kunna 
erbjuda patienterna vård av bättre kvalitet. Den 
har uppfyllt våra önskemål. Den primära ögonvår-
den har blivit mycket bättre.” Han tillägger: ”En po-
sitiv överraskning är att tonometern, genom flitig 
användning och humana och kundvänliga arvoden, 
faktiskt har blivit oerhört lönsam.”

Hur har dr Godbold lyckats med detta i sin lilla 
enmanspraktik? Han använder sin tonometer 
för att bestämma utgångsvärden för alla sina  
patienter vid det första besöket eller under 
de första åren av deras liv. På patienter med 
predisposition för glaukom (42 hundraser och 
blandraser av dessa) mäter han trycket minst 
en gång per år. Trycket kontrolleras vid alla 
ögonundersökningar, hos alla patienter 
med huvud- eller ögonskador, 
samt på alla patienter över 
6–7 års ålder.

Kliniken kan ge 
förbättrad vård 
och samtidigt få 
god avkastning 
på investeringen. 
Tonometri utan tryck  
- den nya modellen  
för ögonvård!
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TYP: TV01  
MÅTT: 
13–32 mm (B)  * 45–80 mm (H)  * 230 mm (L)
VIKT 155 g (utan batterier),  250 g (4 x AA-batterier)
MÄTENHET: Millimeter kvicksilver (mmHg)

Endast för veterinärt bruk.

OMDÖMEN / VETERINÄRER

”Jag har utbildats i att använda Tonopen och varit van 
vid att använda den. Sedan hörde jag talas om en 
prövning av en "test"-Tonovet vid Braden River Animal  
Hospital och tyckte den verkade bra. Resultaten är till-
förlitliga och noggranna och även djursjukvårdarna kan 
använda den. Mina resultat stämmer alltid med ögon-
specialistens och testet tolereras väl av djuren.” 

- Dr. Shannon Ives, USA -

”Tonometri har blivit enkelt! Mycket användarvänligt + 
tillförlitligt. Hela teamet kan använda denna produkt 
med konsekventa resultat. Mycket snabbt och lätt att 
göra mätningar. Bättre vård utan någon stor investe-
ring i tid eller pengar.” 

- Dr. Jenna Richards, Kanada -

”Jag är mycket förtjust i TONOVET, jag har använt den i 
4 år nu och den fungerar verkligen bra. Nu kan jag mäta 
trycket på mycket små djur och fåglar där man inte  
kunnat att utföra mätningar med andra tonometrar. 
Med TONOVET behövs ingen lokalbedövning och det 
är FANTASTISKT!”

- Dr. Rui Oliveira, Portugal -

”TONOVET är enkel att använda. Jag använder TONOVET 
till mina små patienter, även exotiska djur.”

- Dr. Natthanet Sritrakoon, Thailand -

”TONOVET har gjort det mycket lätt att mäta intraoku-
lärt tryck. Jag använder den till hästar, hundar, katter 
och alla sorters gnagare. Djuren mår bra både under 
och efter undersökningen.. Det är lätt att byta sond och 
man behöver inte kalibrera.”

- Dr. Pernille Engraff, Danmark -

”TONOVET är en utmärkt produkt för små veterinär-
mottagningar. Den är noggrann, lätt för både veterinä-
rer och djursjukvårdare att använda och skonsam för 
patienterna. Ingen lokalbedövning behövs och sonden 
rör endast vid en mycket liten del av hornhinnan, vilket 
gör den idealisk för svårhanterliga patienter och patien-
ter som har ont.”

- Dr. K. Myrna, USA -

ALLA DESSA,  
OCH MÅNGA  
FLER ANVÄNDARE, 
REKOMMENDERAR 
TONOVET

STUDIEREFERENSER
Vet Ophthalmol. 2013

TonoVet har överlägsen noggrannhet jämfört 
med Tono-Pen XL vad gäller detektion av hyper-
tension och/eller glaukom

- McLellan et al, USA -

”Det här är det bästa sättet att 
göra en tryckmätning på djur. Un-
dersökningen accepteras ALLTID 
väl av alla patienter som vi har 
på vårt lilla djursjukhus. Den är 
exakt och användarvänlig. Den är 
dessutom hållbar och praktisk att 
transportera mellan olika kliniker. 
Jag gillar verkligen detta använd-
bara hjälpmedel.”

- Dr. Barbara O’Neill, Kanada -

”Innan TONOVET fanns var det svårt att mäta det intra-
okulära trycket och resultatet var tveksamt. Vi använ-
der nu TONOVET regelmässigt och tycker det är både 
enkelt och tillförlitligt. Den gjorde markant skillnad i våra 
ögonundersökningar och var till stor hjälp för både oss 
och våra patienter. Vi älskar den!”

- Dr. M. Mesher, Kanada -

”TONOVET är genialisk. Den kan användas till olika djur, 
utan någon smärta och utan lokalbedövning. Jag har 
precis använt den på en liten fågel, en råtta, osv.”

- Professor David Williams, UK -

DJURSJUKVÅRDARE

”Vi bara ÄLSKAR den - vägrar 
använda något annat - det gör 
vår akutavdelning också nu när 
de har provat vår!”

- Becca Rose, USA -

”Vi djursjukvårdare älskar den! 
Katter och hundar mår mycket 
bättre och har mycket mindre 
besvär, även efter en operation!”

- Jennifer Jones, USA -


