
BERA 3.1 ny version mer mobil
SensoDetect BERA 3.1 skiljer sig från den nuvarande modellen med strömförsörjning från elnätet genom strömförsörjning med
ren batteridrift som gör den mer mobil och flexibel. 

SensoDetect har genom samarbetet med våra testare samlat in information om möjliga förbättringar som gör mätningarna ännu enklare, snabbare och
säkrare. Vi har därför tagit fram BERA 3.1 som en option till vår BERA 3.0.

SensoDetect BERA 3 skall oavsett var i världen man avser att använda testet, vara enkelt och stabilt. För att vårdpersonalen snabbt och säkert ska kunna
få en objektiv bedömning till hjälp i utvärdering med patient. Genom att erbjuda möjligheten att även köra systemet på batteri blir den mer mobil vilket ökar
dessa förutsättningar radikalt. Vårdpersonalen blir inte längre beroende av bra elförsörjning vilket vi i Sverige tar för givet, men i övriga delar av världen
absolut inte kan ses som en självklarhet.

SensoDetect erbjudandet kommer således nu inkludera två modeller av BERA version 3.

BERA 3.0 – som inkluderar en universell strömadapter för 110-240V / 50/60Hz
BERA 3.1 – som inkluderar ett standard batteripack på 12V med driftstid på ca 1 arbetsdag.

Kunder som önskar flera batterier kan köpas till det som back-up eller för drift under hela dygnet.

”Min bedömning är att det är denna nya mobila 3.1 modellen som kommer bli den riktiga storsäljaren, det minskar kraven på att användaren har ett stabilt
och bra el-nät. Dessutom gör det att BERA blir mer mobil och enkel att ha med sig även ut på mindre kliniker och till och med ut i hemmen och på
landsbygden. Det finns således många fördelar med att använda version 3.1. Det ger oss möjlighet att erbjuda flera alternativ, med antingen el-adapter eller
batteri till samma maskin. Logistiken och produktionen är lika enkel som tidigare.”, säger Johan Olson, VD, SensoDetect AB (publ.).
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SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och
mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället,
patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är
listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society


