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Sisällysluettelo
Lojer on Pohjoismaiden suurin
fysioterapialaitteiden ja
-tarvikkeiden jälleenmyyjä

Hoitopöydät

4

Harjoituslaitteet

20

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

32

Yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Lojer muodostaa
Pohjoismaiden suurimman fysioterapialaitteiden ja
-tarvikkeiden jälleenmyyntiyhtiön, joka edustaa lukuisia
alan huippumerkkejä.

Harjoitusvälineet

41

Paineaaltohoitolaitteet

55

Akupunktio

62

Lisäksi Lojer Group on Suomen johtava sairaala- ja
hoitokalusteiden valmistaja ja alan merkittävin kotimainen
työllistäjä. Kaikki Lojer-tuotteet on valmistettu alusta
loppuun Suomessa. Yli satavuotiaan kotimaisen ja
yksityisessä omistuksessa olevan yhtiön tuotantoyksiköt
sijaitsevat Sastamalassa, Kempeleessä ja Hollolassa.

Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

68

Terapiavälineet

74

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

79

Lojer-hoitopöytien ja muiden valmistamiemme laitteiden
huollosta, korjauksista ja varaosapalvelusta vastaa
Lojer Medical Service. Varaosat toimitamme suoraan
logistiikkakeskuksestamme tai kotimaisten tehtaidemme
varastoista arkisin noin vuorokauden sisällä tilauksesta.
Kiitos kun valitsit Lojerin.
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Seuraa meitä myös Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa
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Hoitopöydät
Fysioterapia- ja hierontapöydät,
kauneudenhoito- ja työtuolit,
jakkarat, mattohoitopöydät,
kippilaudat.

41

68

Harjoitusvälineet
Vastuskuminauhat ja tuubit,
käsien harjoitus- ja tasapainotuotteet, pallot, painomansetit,
käsi- ja levypainot ja painotangot.

Hieronta, lämpöja kylmähoito
Hierontaöljyt, suojapaperit,
lämpö- ja kylmähoitotuotteet,
parafiinialtaat.

20

55

Harjoituslaitteet
Lääkinnällisen harjoitusterapian vetolaitteet,
harjoituspenkit, puolapuut,
voimaharjoittelulaiteet.

Paineaaltohoitolaitteet

32

Liikunta- ja
kuntoharjoittelu

Kuntopyörät, crosstrainerit,
juoksumatot, soutulaitteet,
nojapuut.

62

Akupunktio
Akupunktioneulat, neulastimulaattori, ohjetaulut.

Radiaaliset ja fokusoidut paineaaltohoitolaitteet, magneettiterapia, sähkö- ja ultraäänilaitteet, tens, tems ja elektrodit

74

Terapiavälineet
Traktio- ja blackroll-tuotteet,
kiilat, matot, ilmalastat, tyynyt.

79

Vastaanoton
varustus ja
tarvikkeet

Potilasverhot ja sermit,
anatomiset opetusvälineet
ja julisteet, mittausvälineet,
teipit, voiteluaineet.

Hoitopöydät

Hoitopöydät

Hoitopöytä on terapeutin tärkein työkalu.
Tutustu laajaan hoitopöytävalikoimaamme
ja löydä oma yksilöllisiä tarpeitasi palveleva
hoitopöytä.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät

5

Lojer-verhoilujen materiaalit ja värimallit
Future
Paloturvallinen Future on tyylikäs, himmeästi hohtava ja ympäristöystävällinen materiaali. Antibakteeri-, antimikrobi- ja homeenestokäsittelyn ansiosta Future soveltuu erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin. Materiaalissa on käytetty edistyksellistä pinnoiteteknologiaa, joka säilyy pinnalla eikä kulu puhdistettaessa. Erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali on jopa 3-6 kertaa perinteisiä
keinonahkamateriaaleja kestävämpää (Martindale yli 300 000).

SILVER		

PEARL		

LAGOON

FALLS		

TITANIUM		

PISTACHIO		

TOMATO		

CARBON		

PLUM		

Future-verhoilussa käytetty edistyksellinen pinnoiteteknologia
on saanut ISO-sertifioinnit, jotka todistavat materiaalien kyvystä
tuhota viruksia tai estää niiden kasvua.

BEACH

ONYX		

SUNRISE		

!

SAPPHIRE

SPACE

Tutustu tarkemmin materiaaleihin, väreihin ja
puhdistusohjeisiin www.lojer.com >> Huolto ja
palvelut >> Palvelut >> Materiaalivaihtoehdot

Nature

Hoitopöydät

Nature on korkealaatuinen ja kestävä uuden sukupolven ympäristöystävällinen materiaali. Materiaali on Öko-Tex standardin
mukainen, eikä näin ollen pidä sisällään mitään raskasmetalleja eikä ftalaatteja.

SAND

HAZE		

STONE		

SEA

NIGHT

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Hoitopöydät

Manuthera 242 – maailman monipuolisin hoitopöytä
Suomalaisten asiantuntijoiden kehittämää, patentoitua ja
ennennäkemätöntä tekniikkaa edustava Lojer Manuthera® 242
mobilisaatio- ja manipulaatiopöytä tukee terapeutin työtä
parhaan diagnosoinnin ja hoidon tarjoamisessa potilaille.

Manuthera 242 on all-in-one-hoitopöytä vaativaan tutkimusja hoitotyöhön erilaisille manuaaliterapeuteille urheiluhierojasta
naprapaatteihin, osteopaatteihin, OMT-fysioterapeuttihin,
fysioterapeutteihin ja kiropraktikkoihin. Manuthera 242 antaa
terapeutin työskentelyyn täysin uuden ulottuvuuden: sen
takaavat patentoitu, kahden synkronoidun moottorin ohjausjärjestelmä, ennennäkemättömät multi-traktio-ominaisuudet ja
lukemattomat hoito- ja diagnosointimenetelmät mahdollistava
rakenne ja toiminnallisuudet.

Manuthera 242 tarjoaa potilaalle laadukkaan hoitokokemuksen.
Kaikissa hoitotoimissa tukeva runko, anatominen muotoilu ja
pehmustus sekä helposti puhtaana pidettävät pintamateriaalit tekevät potilaan olosta miellyttävän. Pöydän makuutaso
liikkuu kuin potilaan selkäranka, eikä terapeutin tarvitse nostaa
potilasta. Pöydän pehmeät ja kevyet liikkeet luontaisilla liikeradoilla tekevät hoidosta kivutonta ja rentouttavaa. Miellyttävä
hoitokokemus mahdollistaa suuremmat toistomäärät ja näin
tehokkaamman hoidon. Sähköisen kallistustoiminnon avulla
huonokuntoinenkin potilas pääsee pöydälle helposti.
Monimenetelmähoitoihin joustavasti mukautuva tekniikka varmistaa, ettei potilaan tarvitse nousta pöydältä kesken hoidon.
242 Manuthera 242 mobilisaatiopöytä

Hoitopöydät

MAHP242

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät
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”Manuthera 242 on kuin osa minua.
Yhdelläkään muulla hoitopöydällä, jonka olen
nähnyt tai jonka kanssa olen työskennellyt, ei
ole ollut niin helposti käytettäviä ja hoidollisesti
tarkkoja ominaisuuksia kuin Manuthera 242
-hoitopöydällä”
Thorbjörn Granqvist, Noventuskliniken, Helsingborg, Ruotsi

Hoitopöydät

!

Tutustu Manuthera 242 -itseopiskeluportaaliin,
josta löytyy lähes 100 ilmaista ammattilaisten
tekemää videota Manuthera 242 -pöydän
hyödyntämisestä. www.manuthera242.com

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Hoitopöydät
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja
wellness » Hoitopöydät » Capre FX

Lojer Capre FX5
(kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Lojer Capre FX
Lojer Capre FX on hoitopöytien eliittiä, joka muotoilunsa ja
ominaisuuksiensa ansiosta täyttää vaativimmankin käyttäjän
tarpeet. Pöydän kaksivärinen anatomisesti muotoiltu päällyste
tukee asiakasta ja tyylikkään designin ansiosta Lojer Capre FX
on myös erinomainen sisustuselementti.
Hiljainen Lojer Capre FX mahtuu pieneenkin tilaan, sillä
kaksoispilarien ansiosta pöytä nousee suoraan ylöspäin.
Alarungon muotoilu mahdollistaa pöydän käytön myös
tuoliasennossa ja monipuoliset säätömahdollisuudet, kuten
sivuille kääntyvät käsituet helpottavat työskentelyä. Jalkaosan
portaaton flexio-liike ja pöytätason laaja korkeudensäätöalue
helpottavat pöydälle ja siitä pois nousemista.

Sähköinen korkeudensäätö 48–88 cm, jota voidaan säätää
hands free -korkeudensäätökehikolla mistä tahansa puolelta
pöytää. Päätuki ja jalkaosa säätyvät portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Vakiovarusteena ympäripoljin, keskuslukittavat pyörät, kaksivärinen
anatomisesti muotoiltu verhoilu, valkoiseksi maalattu runko
ja musta metallinen peitelevy. Valinnainen leveys 55, 65 tai
75 cm. Maksimikuormitus 250 kg.
Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän
puhtaanapito on helppoa.

Mallisto
FX3 3-osainen makuutaso yhdellä verhoiluvärillä

Hoitopöydät

FX5 kuten FX3 ja lisänäi portaattomasti pikasäädettävät
käsituet. Pöydä yhdellä tai kahdella verhoiluvärillä.

!
Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Voit halutessasi vaihtaa pöytään
Capre F -pöydän verhoilun

Hoitopöydät

!
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja
wellness » Hoitopöydät » Capre F

Lojer Capre F5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Lojer Capre F
Tämä monipuolinen, jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä on
ennen kaikkea tarkoitettu kuntoutuksen, manuaalisen terapian ja fysioterapian tarpeisiin. Muunneltavuus, säädettävyys
ja hiljainen käyntiääni lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja
toiminnallisuutta.

Päätuki ja jalkaosa säätyvät portaattomasti kaasujousella.
Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Sähköinen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Pöytään valittavissa
olevat leveydet 55, 60, 65 tai 75 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Hoitopöytä on tukeva, siinä on laaja korkeudensäätöalue ja
säätöjä on helppo käyttää.

Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän
puhtaanapito on helppoa. Capre F on saatavissa myös
hydraulisena mallina.

Mallisto
F3 (3-osainen makuutaso)
F5 (kuten F3 sekä lisäksi kaasujousella
portaattomasti säädettävät käsituet)

!

Katso Capre-pöytien ominaisuusvideot
Lojerin Youtube-kanavalta
http://youtube.com/lojergroup

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät

Laaja korkeudensäätöalue, helppokäyttöiset kaasujousisäätöiset käsituet ja sivulevikkeet, jalkaosan portaaton ekstensio- ja
flexio-liike sekä rungon tukevuus parantavat työergonomiaa ja
työn tehokkuutta.
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Hoitopöydät
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja
wellness » Hoitopöydät » Capre M

Lojer Capre M4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Lojer Capre M

Hoitopöydät

Tukeva ja helppokäyttöinen Lojer Capre M on muotoilunsa ja
värivaihtoehtojensa ansiosta piristävä uutuus peruspöytätarjontaan. Laadukas, sähkötoiminen Lojer Capre M on suunniteltu erityisesti hieronnan ja perusfysioterapian tarpeisiin ja se
edustaa hinta-laatu-suhteeltaan markkinoiden kärkeä. Pöydässä on mukana kaikki perustoiminnot ja yhtenäinen pöytätaso, joka sopii erinomaisesti varsinkin hierojien tarpeisiin.

Päätuki säätyy portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko
O- tai U-mallisen pääosan. Mallin korkeudensäätöalue on
45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen
mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 ja
80 cm. Maksimikuormitus 210 kg.
Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän
puhtaanapito on helppoa. Capre M on saatavissa myös
hydraulisena mallina.

!
Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Katso Capre-pöytien ominaisuusvideot
Lojerin Youtube-kanavalta
http://youtube.com/lojergroup

Hoitopöydät
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Lisävarusteet Capre-hoitopöytiin
CA100 Keskuslukittavat pyörät
Lisävarusteena Capre M, F ja E -malleihin, vakiona Capre FX
-mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava
pöytätilauksen yhteydessä.
CA101 Hands free - korkeudensäätökehikko

CA100

CA101

Lisävarusteena Capre M ja F -malleihin, vakiona Capre FX
-mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön,
mainittava pöytätilauksen yhteydessä.
CA102 Sivulevike pari
CA103 Sivulevike pari
Capre M -sivulevikkeet, jotka ovat säädettävissä vaakatasossa
kolmeen eri asentoon. Huom! Onnistuu myös jälkiasennuksena.
CA104 Kaksoissaranoitu pääntuki

CA102, CA103

Kaksoissaranoitu pääosa mahdollistaa potilaan istumaasennon käsittelyn aikana. Lisävarusteen avulla pääntukea
voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarusteen voi asentaa
vain pöytiin, joissa on käsituet.
CA107 Tyhjennysasennon säätö kaasujousella,
Capre F ja FX -malleihin
CA108 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti,
Capre FX -malliin
CA129 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti,
Capre F -malliin
CA110 Paperirullateline, 50 cm leveä
CA111 Paperirullateline, 60 cm leveä

CA104

CA116 Akku, saatavilla Capre M, F ja FX -malleihin
CA124 Erikoisleveys 80 cm Capre M -malleihin
CA105 Erikoisleveys 75 cm Capre F -malleihin
CA106 Erikoisleveys 75 cm Capre FX -malleihin

CA110

Hoitopöydät

CA171 Hengitysaukon täyttävä tyyny

CA107

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Hoitopöydät
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja
wellness » Hoitopöydät » Delta Professional

Delta Professional DP5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Professional
Delta Professional 5
Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien,
fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.
Professional hoitopöydät edustavat alansa huippua, niin
toimivuutensa kuin kestävyytensäkin puolesta. Monivuotinen
osaamisemme pöytien suunnittelussa takaa pöytien vakauden
ja tukevuuden kaikissa työskentelykorkeuksissa ja asennoissa.

Jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, jossa sähkötoiminen
korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 48-100 cm. Kasvoosassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset
korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet. Manuaalisesti
tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä tyhjennysasento, sekä
jalkaosansäätö 75° kulmaan. Pöydän vakioleveys on 55 cm,
mutta saatavilla on leveydet 50 ja 60 cm ilman lisäkustannuksia. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan.
Valittavissa useita eri verhoiluvärivaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.

Delta Professional

Hoitopöydät

Delta Professional 4
Delta Professional 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytätaso, jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä
välillä 47-98 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen
avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet.

Delta Professional DP4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät

!
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia ja
wellness » Hoitopöydät » Delta Standard

Delta Standard DS5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Standard
Delta Standard 5
Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien,
fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.
Delta Standard -hoitopöydät ovat ammattilaisen peruspöytiä:
ne ovat edullisempia kuin Delta Professional -sarjan tuotteet,
mutta toiminnot täyttävät vaativankin käyttäjän toiveet.

Delta Standard 5 on jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, josta löytyy sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä
58-89 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla
ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät
käsituet. Manuaalisesti tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä
tyhjennysasento sekä jalkaosansäätö 75° kulmaan. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa
useita eri verhoiluvärivaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.

Delta Standard DS4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Standard 4
Delta Standard 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytätaso,
jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä

57-87 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla
ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät
käsituet.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät

Delta Standard
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Hoitopöydät

Lisävarusteet Delta-hoitopöytiin
21222

Keskuslukittavat pyörät

21223

Sivulevike, pari

Pöydän leventämiseen, alas taittuvat. Tehdasasenteinen
lisävaruste.
21199

Hands free -korkeudensäätökehikko

Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön.
21204

Kaksoissaranoitu pääosa

21223

21222

Istuma-asennossa tapahtuvaan käsittelyyn. Lisävarusteen avulla pääosa voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarustetta ei voida asentaa pöytiin, joissa ei ole käsitukia.
21190

Tyhjennysasennon säätö sähköisesti

M02003 Käsikytkin
Lisäkytkin pöydän korkeudensäätöön.
Kytkin kiinnitetty pääntuen alle.
M02001 Lisäjalkakytkin
21198

Jalkakytkimen runko

21204

21199

Delta Standard pöytään
21200

Jalkakytkimen runko

Delta Professional pöytään
Paperirullateline

21027

Erikoisleveys 70cm, malleihin d2 ja d4
(ilman sivulevikkeitä)

Hoitopöydät

21210

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

21210

Hoitopöydät

!
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Safe Working Load SWL huimat 400 kg

Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Lojer mattohoitopöydät (Bobath)
4010XB, Bobath battohoitopöytä, sähköinen
Uudistettu Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu ensisijaisesti neurologiseen terapiaan ja Bobath-terapiaan. Patentoitu
rakenne tekee pöydästä erittäin tukevan ja sopivan myös vaativaan käyttöön. Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu siten,
että terapeutti voi olla pöydällä samanaikaisesti hoidettavan
potilaan kanssa — kuormitettavuus (Safe Working Load SWL)
on jopa hämmästyttävä 400 kg.

Makuutaso on erittäin korkealuokkaisesti verhoiltu ja tason
sivureunat on vahvistettu muovisella reunuksella. Bobathin
patentoidun runkorakenteen johdosta potilasnosturit mahtuvat
helposti pöydän alle (maavara on 15 cm), vaikka pöytä olisi
alakorkeudessa. Erittäin matalan alakorkeuden ansiosta (40
cm) myös pyörätuolia käyttävät potilaat pääsevät pöydälle
helposti.

4020XB, Bobath battohoitopöytä, 2-osainen
makuutaso, sähköinen

Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät

4020XB:ssä on kaksiosainen makuutaso säädettävällä
selkäosalla (0-73 astetta). Molemmat mallit voidaan varustaa
valinnaisella kasvoaukolla potilasmukavuuden lisäämiseksi.
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Hoitopöydät

Kippilauta
ST7641ER Seers kippilauta
Erittäin vakaa kippilauta, jossa on keskuslukittavat pyörät ja
hätälasku vakiona. Seers Medicalin valmistama laatutuote
(Englanti), jossa SWL 225 kg.
Sähköinen kallistus 0-90 astetta. Aste näkyy suoraan käsiohjaimessa. Sähköisesti korkeussäädettävä välillä 47-101 cm. Leveys
70 cm. Suuret pyörät ohjauspyörillä ja keskuslukituksella oletuksena. Hätälaskukahva esimerkiksi sähkökatkoksen varalta vakiona. Jaetut jalkalevyt, jotka voidaan säätää erikseen asentoon.
Tila potilasnosturille alustan alla. Kahvat ja 3 kiinnityshihnaa ovat
vakiona. Vartalon tuki ja pöytä lisävarusteena. Verhoilun vakioväri on vaaleanharmaa, mutta muitakin värejä on tilattavissa.

Lisävarusteet kippilautaan
ST7641ER

ST7648 Pöytä
ST6058 Vartalotuki, pari
ST6065 Kiinnityshihna, polvi
ST6066 Kiinnityshihna, lonkka / rinta

ST6058

Hoitopöydät

ST7648

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

ST6065, ST6066

HÄTÄLASKUKAHVA

Hoitopöydät
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Kannettavat hoitopöydät
21306 Delta matkahoitopöytä
Delta matkahoitopöytä sopii sekä hierontaan, että erilaisiin
hoitoihin ja käsittelyihin klinikoilla, työpaikoilla ja liikuntapaikoissa. Hoitopöydässä on vaijerisysteemi, joka tekee siitä käyttökuntoon asennettuna todella jämäkän. Pöytä on poikkeuksellisen kevyt ja erittäin vaivattomasti kokoontaitettava, mikä
tekee siitä helposti käsiteltävän ja kannettavan. Pöydässä on
säädettävä kasvo-osa ja etukäsituki, sekä erilliset sivulevikkeet.
Verhoilu on sininen ja sen leveys 55 cm. Lisäksi siinä on
kantokahva ja pakettiin kuuluu kantokassi (sis. olkahihnan
ja kantokahvan sivussa). Paino 12 kg ja korkeudensäätöalue
61–86 cm. Maksimikuorma 200 kg ja tuotteella on MDDdirektiivin mukainen CE-merkintä.

21306

Kasvoaukon pehmusteet
4195 Kasvoaukon pehmuste, ohut

41112 Kasvoaukon pehmuste, musta

Pehmeä ja miellyttävä pehmuste, joka
antaa kasvoille mukavan tuen käsittelyn aikana. Valmistettu eheästä vaahtomuovista ja verhoiltu skai-keinonahalla.
Koko: 32 x 27 x 3,5 cm (PxLxK).

Miellyttävä kasvojen mukaan muotoutuva
ja pehmeä kasvotyyny. Vetoketjulla
varustettu lycrapäällinen on irrotettava
ja pestävä. Koko 30 x 24 x 4 cm (PxLxK).

4FR1 Kasvoaukon pehmuste, paksu

Tämä kasvoaukon pehmuste on anatomisesti
suunniteltu ja se muotoutuu kasvojen mukaan
pehmeän materiaalinsa ansiosta.
Pehmustetta on helppo desinfioida
ja pitää puhtaana. Valmistettu
vaahtomuovimateriaalista, joka on
päällystetty TPU-kalvolla.
Väri harmaa, koko 27 x 23 x ,6,5 cm (PxLxK)

41770 Anatominen kasvoaukon pehmuste
Kuten edellinen, mutta korkeus 7 cm.
Sopii pöytiin, joissa ei ole kasvoaukkoa.

Hygieniatyynyt
50060 Hygieniatyyny, 50x60 cm
50045 Hygieniatyyny, 35x45 cm

Hoitopöydät

Mukava ja kestävä hygieniatyyny päivittäiseen käyttöön!
Tyynyssä on pallokuitutäyte, jonka ansiosta tyyny on helppo
muotoilla alkuperäiseen muotoon käytön jälkeen. Irrotettava,
kestävä ja nesteitä läpäisemätön tyynynpäällinen, jonka saumat
ovat vesitiiviit ja vetoketju muovinen. Tyynyn voi pestä koneessa
60 asteessa mutta tyynynpäällisen voi pestä jopa 95 asteessa
tai puhdistaa desinfiointiaineilla.

50060

50045

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Työtuolit ja jakkarat
CH1100S, Easy Rider satulatuoli, varastotuote
Suosittu satulatuoli nopeaan toimitukseen. Tuolin saumaton
verhoilu on uutta tyylikästä ja erittäin kestävää Future-materiaalia, värinä Carbon. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä musta kaasujousen suojus.
Istuimen leveys on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus
(Safe Working Load SWL) on 150 kg.
CH1100, Easy Rider satulatuoli
Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävällä
Future-materiaalilla (14 väriä), ympäristöystävällisellä Naturemateriaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahkalla. Tuolissa
on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus.
CH1300, Easy Rider PRO satulatuoli
Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa.
Istuinosan leveyttä voidaan säätää välillä 42 cm - 48,5 cm.
CH1400, Step Anatomic työtuoli selkänojalla
CH1500, Pyöreä työtuoli

CH1300
CH1100

Tuoleihin on saatavissa useita eri lisävarusteita, korkeuksia
ja verhoiluvärejä. Lisätiedot ja tuolien konfigurointi verkkokaupassa www.shop.lojer.com

CH1400

CH1100S

CH1500

Voimistelujakkarat
42802

42801 Voimistelujakkara, korkeus 25 cm
42802 Voimistelujakkara, korkeus 48 cm

Hoitopöydät

Runko metallinen epoksimaalattu ja puinen
istuinosa. Istuinkoko: 37 x 37 cm.
403001 Porrasjakkara
403001

Tukeva jalkojen harjoittamiseen. 50 x 35 x 15 cm
42801

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Lojer Capre BC kauneudenhoitotuoli
BC CAPRE BC – Beauty Chair
Ylellinen Lojer Capre hoitotuoli on suunniteltu yhdessä kauneudenhoidon ammattilaisten kanssa täyttämään tämän päivän
hoitovaatimukset. Mukavan pehmeä ja muotoiltu keinonahka,
yksilölliset säädöt kolmella moottorilla ja mukavuusvarustus,
kuten tablet pc-teline ja led-valaisin edistävät hoitopaikan
laatumielikuvaa. Tuoli soveltuu monitoimituoliksi kosmetologille,
hierojalle, jalkaterapeutille ja tatuoijalle.

Lue lisää:
Capre BC: http://www.lojer.com/fi/tuote/
capre-bc-kauneudenhoitotuoli

Ohjausjärjestelmä mahdollistaa sähköisesti tuolin korkeuden,
selkäosan ja istuinkulman säädön. Kasvoaukollisessa pääosassa on sekä pituuden että kulman säätömekanismi. Tuolin
jalkaosat ovat kaasujousisäätöiset, ja ne voidaan täysin kääntää sivuille. Jalkaosassa on lisäksi pituuden säätömekanismi.
Käsituet voidaan kääntää 180°, ja optiona saatavissa monitoimikäsituissa on myös kulmasäätö.
Capre BC on Lojerin Suomessa valmistama tuoli, johon saat
varaosia vuosienkin jälkeen. Esimerkiksi tuolin verhoilut voidaan uusia tulevien trendien mukaisesti. Pituus 186–213 cm.
Leveys, istuintyyny 62 cm. Kokonaisleveys 88 cm. Korkeuden
säätö 60–85 cm. Maksimikuormitus 160 kg.

Capre BC on edelleen kehitetty
terveydenhoitoa varten kahdella
mallilla: Capre MC – Medical Chair
ja Capre RC – Recovery Chair.

Hoitopöydät

BC

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Harjoituslaitteet

Fyysinen harjoittelu on kuntoutuksen ja
terveydenhuollon keskeisiä osa-alueita.
Terveydenhuollon laitteita koskevan lain
629/2010 mukaan kuntoutuksessa tulee
käyttää CE-merkittyjä lääkintälaitteita.
Valikoimamme tarjoaa välineitä
lääkinnälliseen
kuntoutukseen
sekä voimaharjoittelulaitteita,
jotka soveltuvat
kuntoutukseen,
terveydenhuoltoon
ja voimaharjoittelun tarpeisiin.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Lääkinnällinen harjoitusterapia
Lääkinnällinen harjoitusterapia, (LHT, Terapeuttinen harjoittelu) on aktiivista kuntoutusta, joka perustuu kliinisiin tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin. Harjoitteet toteutetaan yleisinä tai kohdennettuina harjoitteina joko tietylle kehon osalle tai jopa koko kehoon
kohdistuvina. Harjoitteet soveltuvat sekä kroonisiin että akuutteihin vaivoihin, harjoitteet ja annostus valitaan aina kulloiseenkin
tilanteeseen soveltuviksi. Oikein valittu harjoitusvastus, oikea suoritustekniikka, oikeat liikeradat, oikea alkuasento ja oikeat harjoituslaitteet mahdollistavat terapian tuloksellisuuden. Harjoitteiden tavoitteena voi olla koordinaation, motorisen kontrollin tai lihastasapainon palauttaminen / parantaminen, samoin oikein valitut harjoitteet mahdollistavat normaalin lihaskestävyyden ja lihasvoiman
harjoittamisen kulloinkin tarvittavin liikeradoin ja -laajuuksin. Kokonaisuutena tavoitteena on päivittäisten toimintojen kehittäminen
sellaisiksi, mikä kulloinkin on tarpeen. Lojer vetolaitteet ovat CE-merkittyjä lääkintälaitteita eli MDD-hyväksyttyjä.

Lojer Pulley vetolaitteet
19100-14 	 Lojer vetolaite, 14 kg, koteloitu
Hiljainen ja tasainen vastus, kromattu säätötanko ja vaimentimet
jokaisessa painovälissä. Tukeva rakenne, joka mahdollistaa
kiinnittämisen seinään tai vapaasti lattialla seisovaan
Lojer Moduliin. Painopakka 14 kg, jaettuna 2 x 0,5 kg ja
13 x 1 kg. 3 x 0,25 kg lisäpainosarja vakiona, mahdollistaa
kuorman lisäyksen 0,25 kg:n välein. Yksi vetokahva vakiovarusteena. Korkeus 230 cm.
19100-20 Lojer vetolaite, 20 kg, koteloitu
Kuten yllä, mutta painopakka 20 kg jaettuna 2 x 0,5 kg ja
19 x 1 kg. Mukana 3 x 0,25 kg lisäpainosarja.
19200-50 	Lojer Speed Pulley, 50 kg, koteloitu
Toiminnallinen vetolaite, jolla voidaan hyödyntää liikenopeuden
muutoksia aina heittoliikkeeseen asti. Laitteessa vakiona
kaksi vetokahvaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti tai
vuorovedoin, harjoittelu vain yhdellä vetokahvalla myös
mahdollista. Laitteen vetomekanismi ”vaientaa” painopakan
liikkeen vetonarun liikkeeseen verrattuna. 50 kg painopakka
jaettuna 20 x 2,5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on
0,5 kg, painon lisäys 0,5 kg:n välein, max ulostuleva vastus
20 kg. Korkeus 230 cm.

19200-50
19100-14

19200-80 Lojer Speed Pulley, 80 kg, koteloitu
Kuten yllä, mutta painopakka 80 kg, joka jaettu 16 x 5 kg.
Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,83 kg.
19200-100 Lojer Speed Pulley, 100 kg, koteloitu
Kuten yllä, mutta painopakka 100 kg, joka jaettu 20 x 5 kg.
Pienin ulostuleva vastus per kahva on 1 kg.
19200M   Lojer Speed Pulley, 50 kg, liikuteltava

!

Katso video Speed Pulley -vetolaitteista
www.lojer.com >> Fysioterapia ja Wellness
>> Vetolaitteet >> Speed Pulley vetolaite

Harjoituslaitteet

korkeus (190 cm pyörätelineen kanssa). Laite on helposti
siirrettävissä haluttuun paikkaan, harjoituksen ajaksi laite
lasketaan neljälle tukevalle jalalle. Koteloitu painopakka vakiona.

19200M

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Lojer alasvetolaiteet
19300-50 Lojer alasvetolaite, 50 kg koteloitu
Painopakka 50 kg jaettuna 10 x 5 kg. Vetonarun pituutta säädellään kromatussa tangossa olevalla säätimellä. Leveä vetokahva
vakiovarusteena. Alasvetolaitteessa on vakiona myös alatalja
soutu- tai nostoharjoitteita varten. Säädettävä kokonaiskorkeus
välillä 228–298 cm. Laitteeseen saatavissa lisäpainosarja, jolloin
vastusta voidaan säätää 1,25 kg:n tarkkuudella.
19300-80 Lojer alasvetolaite, 80 kg koteloitu
Sama kuin yllä, mutta painopakka 80 kg jaettuna 16 x 5 kg.
19300-100 Lojer alasvetolaite, 100 kg koteloitu
Sama kuin yllä, mutta painopakka 100 kg jaettuna 20 x 5 kg.

Vetolaitteiden lisävarusteet
19300-50

 3107
1
15106 / 15106T
210050
2512126
402024
VD6800
VH8083
VH80831
Lisäpainosarja

Triceps kahva
Alasveto-orsi
Harjoituskäsine
Triceps köysi, 90 cm
Soutukahva
Alasvetokahva
Tukitanko
Tukitanko alasveto-orrella
3 x 0,25 kg

13107

210050

2512126

VH8083

402024

Katso ajantasainen lisävarustetarjonta www.lojer.com

Harjoituslaitteet

!

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

15106

VD6800

Harjoituslaitteet
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Vetolaitteiden hihnat
402020 Pehmustettu nilkka-/ rannehihna 25 x 8 cm

402020

402021 Pehmustettu reisi-/olkapäähihna 55 x 8 cm
402021

402022 Pehmustettu vyötäröhihna 100 x 8 cm
402022

402025 Rotaatiohihna, pehmustettu
402029 Nahkahihna ranne 32 x 5 cm
402030 Nahkahihna nilkka 62 x 5 cm
402031 Nahkahihna 105 x 8 cm
402032 Nahkahihna vyötärö 124 x 8 cm
402033 Nahkahihna, sisäosa pehmustettu 40 x 7,5 cm
402034 Päähihna
402040 Pehmustettu nilkkahihna tarranauhalla

402029
402025

402033
402030

402032
402031

402033

Ivo Trainer

402040

22450 Ivo Trainer
22451 Ivo Trainer liikuteltava kehikko
Ivo Trainer on uudenlainen vastuslaite, jota voidaan käyttää
koordinaatio- ja voimaharjoittelussa niin huippu-urheilussa kuin
kuntoutuksessakin. Ivo Trainerissa on patentoitu jarrujärjestelmä
jossa on säädettävä jatkuva vastus.

22450, 22451

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Asenna laite seinään tai kiinnitä Ivo Trainer -kehikkoon (lisävaruste),
jolloin voit käyttää laittetta helposti eri harjoituspaikoilla, sekä
sisä- että ulkotiloissa. Kaapelin pituus on 22 metriä ja harjoittelu
on mahdollista 180 asteen liikeradalla. Mukana vyötärönauha.
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Treenipenkki
2FS-20 2-osainen penkki
Erinomainen kaksiosainen penkki harjoitteluhuoneeseen.
Istuinosassa on +10 kallistus ja selkäosan voi asettaa 6 eri
asentoon, -10 – +80 välillä. Sisältää kuljetuspyörät. Väri:
Runko hopean harmaa ja verhoilu musta. Toimitetaan osissa.

Fysioterapiapeili
501132 Fysioterapiapeili pyörillä, kaksipuoleinen
Kulmasäädettävä peili kromatulla jalustalla. Peiliä on helppo
siirrellä neljän pyörän ansiosta. Siinä on korkealaatuinen peililasi
molemmin puolin. Peililasin korkeus on 150 cm ja leveys 54 cm.
Tuote toimitetaan osissa.

Puolapuut

501132

27405 Puolapuut, puiset, korkeus 230 cm
Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa.
Tuote toimitetaan osissa (kaikki tarvittavat osat sisältyvät
pakkaukseen), ja se on erittäin helppo kasata itse. Puuosat
ovat lakattuja. Leveys 80 cm ja käyttäjän maksimipaino 90 kg.
27406 Puolapuut, metalliset, korkeus 220 cm

Harjoituslaitteet

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote
toimitetaan valmiiksi kasattuna, saatavana eri värivaihtoehtoina.
Leveys 80cm ja käyttäjän maksimipaino 130 kg.

27405

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

27406

Harjoituslaitteet

25

Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet
Vector Line on täysin uusi erittäin korkealaatuinen harjoituslaitteiden tuoteperhe. Tuotteet valmistaa Ergo-Fit Saksassa ja niillä on
CE-merkintä MDD-direktiivin mukaan. Laitteiden liikkeet ovat pehmeitä, niitä on helppo säätää ja ne sopivat erinomaisesti kaikenlaiseen kuntoutukseen. Ne sopivat erinomaisesti myös muihin kuntoilutiloihin, kuten hotelleihin, työterveyshuoltoon ja kuntosaleille.
Kaikissa lääkinnällisissä laitteissa on liikerajoitin painopakassa. Painopakka koostuu 7,5 kg painoista ja lisäpainoista 2,5 kg ja 5,0 kg.
Lisäpainot saadaan helposti käyttöön painopakan vieressä olevalla säätimellä. Painopakan koteloinnin taakse on asennettu ylellinen
LED-valaistus. Jos se syttyy, pitää laitteeseen kytkeä sähkö. Toimitetaan valmiiksi koottuina. Suurin käyttäjän paino 200 kg.
Rungon väri: antrasiitti
Painopakan koteloinnin väri: valkoinen
Verhoilun väri: Valittavissa ilman lisäkustannuksia

23010 Ergo-Fit Back Extension, medical
Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento. Kokonaispaino:
235 kg. Koko: 100 x 120 x 155 cm (P x L x K).
23020 Ergo-Fit Back Pull, medical
Painopakka 112,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus.
Kokonaispaino: 205 kg. Koko: 120 x 145 x 155 cm
(P x L x K).

23010

23020

23030 Ergo-Fit Butterfly Reverse, medical
Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 190 kg. Koko: 135 x 155
x 155 cm (P x L x K).
23040 Ergo-Fit Lat Pull, medical
Painopakka 117,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus.
Kokonaispaino: 220 kg. Koko: 130 x 170 x 240 cm
(P x L x K).

23030

23050

23050 Ergo-Fit -Shoulder Abduction, medical

!

Jos haluat lisää tietoa, otathan
yhteyttä asiakaspalveluumme.

23040

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Painopakka 90 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 200 kg. Koko: 120 x 115 x 155 cm (P x L x K).
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Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

23060 Ergo-Fit Shoulder Press, medical
Painopakka 75kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino:
210 kg. Koko: 135 x 135 x 180 cm (P x L x K).
23070 Ergo-Fit Butterfly, medical
Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento. Kokonaispaino:
207 kg. Koko: 120 x 155 x 155 cm (P x L x K).

23060

23070

23080

23090

23100

23110

23120

23130

23080 Ergo-Fit Chest Press, medical
Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino:
237 kg. Koko: 145 x 155 x 155 cm (P x L x K).
23090 Ergo-Fit Biceps Flexion, medical
Painopakka 60kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus ja alkuasento.
Kokonaispaino: 170 kg. Koko: 95 x 130 x 155 cm
(P x L x K).
23100 Ergo-Fit Triceps Extension, medical
Painopakka 60 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus, alkuasento ja
selkänoja. Kokonaispaino: 200 kg.
Koko: 105 x 110 x 155 cm (P x L x K).
23110 Ergo-Fit Abdominal Flex, medical
Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot
2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento. Kokonaispaino:
227 kg. Koko: 105 x 130 x 155 cm (P x L x K).
23120 Ergo-Fit Abdominal Torsion, medical
Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 177 kg.
Koko: 135 x 100 x 155 cm (P x L x K).
23130 Ergo-Fit Abductor, medical

Harjoituslaitteet

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 222 kg.
Koko: 140 x 130 x 155 cm (P x L x K).

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

23140 Ergo-Fit Adductor, medical
Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 215 kg.
Koko: 175 x 125 x 155 cm (P x L x K).
23150 Ergo-Fit Hip Extension, medical
Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 177 kg.
Koko: 100 x 125 x 155 cm (P x L x K).
23140

23150

23160

23170

23180

23190

23160 Ergo-Fit Leg Extension, medical
Painopakka 112,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento,
jalkatyyny ja selkänoja. Kokonaispaino: 265 kg.
Koko: 105 x 140 x 155 cm (P x L x K)
23170 Ergo-Fit Leg Flexion, medical
Painopakka 117,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento,
reisityyny, jalkatyyny ja selkänoja. Kokonaispaino:
255 kg. Koko: 105 x 145 x 155 cm (P x L x K)
23180 Ergo-Fit Squat Press, medical
Painopakka 200 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: selkänoja
(130-180 astetta 10 asteen välein), jalan pituus,
jalkalevy ja olkatyynyt. Kokonaispaino 415 kg.
Koko: 240 x 100 x 155 cm (P x L x K).
23190 Ergo-Fit Pull Up / Dip, medical
Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 210 kg.
Koko: 81 x 120 x 215 cm (P x L x K)

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin,
lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 210 kg.
Säädettävä: istuinkorkeus ja selkänoja.
Koko: 162 x 117 x 155 cm (P x L x K).

!
Jos haluat lisää tietoa,
otathan yhteyttä
asiakaspalveluumme.

23200

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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23200 Ergo-Fit Seated Dip, medical
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Ergo-Fit Power Line 4000
22520 Ergo-Fit Cable 4000, medical
Speed pulley seinään kiinnitettävä. Painopakka 75 kg,
jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 123 kg.
Mitat: 86 x 41 x 225 cm (PxLxK).
22521 Ergo-Fit Cable Free 4000, medical
Speed pulley lattiamalli. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg
painoihin. Laitteen kokonaispaino 156 kg.
Mitat: 120 x 160 x 225 cm (PxLxK).
22522 Ergo-Fit Cable Crossover 4000
Painopakka 2 x 75 kg jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen
kokonaispaino 250 kg. Mitat: 91 x 338 x 218 cm (PxLxK).

22520

22521

22523 Ergo-Fit Cable Tower 4000
Tätä laitetta voi käyttää useampi kuntoilija yhtäaikaa.
Monitoimilaitteessa lat pull-, row-, biceps- ja tricepsharjoitteet. Painopakat 2 x 75 kg ja 2 x 100 kg jaettuna
5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen
kokonaispaino 530 kg. Mitat: 120 x 290 x 220 cm (PxLxK).

22523

Harjoituslaitteet

22522

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Ergo-Fit Power Line 4000
22524 Ergo-Fit Multi Press 4000
Painotanko on tarkoitettu International painoille ja laitteessa
on 4 säilytystappia levypainojen säilytykseen. Penkki ja
painot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen
määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 150 kg.
Mitat: 170 x 210 x 220 cm (PxLxK).
22533 Ergo-Fit Squat Rack 4000
Levypainojen säilytystapit kuuluvat telineeseen, mutta
painotanko ja levypainot tilattava erikseen. Suurin sallittu
painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 65 kg.
Mitat: 175 x 120 x 175 cm (PxLxK).

22533

22524

Harjoittelupenkit Ergo-Fit Power Line 4000
22525 Ergo-Fit Abdominal Bench 4000
Tässä penkissä harjoitat vatsalihaksiasi tehokkaasti ja muotoiltu
selkänoja ylläpitää optimaalisen asennon harjoituksen aikana.
Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 60 kg
Mitat: 145 x 60 x 75 cm (PxLxK).
22526 Ergo-Fit Back Bench 4000

22525

Tämä penkki tarjoaa tehokkaan tavan harjoittaa selän ja
alavartalon lihaksistoa. Penkissä on 45 ° kulma. Lantiotyynyn
korkeus on säädettävissä. Maksimi kuormitus 250 kg.
Laitteen kokonaispaino 50 kg. Koko: 135 x 80 x 75 cm (PxLxK).

22526

22527 Ergo-Fit Flat Bench 4000
22527

Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 25 kg.
Mitat: 105 x 60 x 40 cm (PxLxK).
22528 Ergo-Fit Multi Bench 4000
Säädettävä seläntuki. Maksimi kuormitus 250 kg.
Kokonaispaino 35 kg. Mitat: 135 x 60 x 100 cm (PxLxK).
22530 Ergo-Fit Olympic Flat Bench 4000
Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja
painot: 400 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg.
Mitat: 160 x 125 x 125 cm (PxLxK).

22528
22530

22531 Ergo-Fit Olympic Incline Bench 4000

22531

22532 Ergo-Fit Scott Bench 4000
Penkissä on ripustuskoukut painotangolle. Istuinkorkeus on
säädettävissä. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon
ja painot 250 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg.
Mitat: 85 x 80 x 110 cm (PxLxK).

22532

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Säädettävä istuintyyny. Maksimi käyttäjäpaino sisältää
painotangon ja painot 350 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg.
Mitat: 160 x 125 x 135 cm (PxLxK).
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Fitness Line yhdistelmälaitteet
True on tunnettu erittäin korkealaatuisten harjoituslaitteiden valmistaja. Fitness Line -sarja on hienosti suunniteltu ja se koostuu
yhdistelmälaitteista, jotka vievät vähän tilaa ja ovat edullisia. Täydellinen yhdistelmä ergonomiaa, laatua ja taloudellisuutta.
Soveltuu erinomaisesti mm. pienemmille klinikoille, henkilökunnan kuntosaleille, hotelleihin ja työterveyshuoltoon.
Kuorman säätö tehdään harjoitusasennosta ja kaikki vivut on merkitty selvästi keltaisella. Ohjeiden kuvaukset englanniksi on
saatavana kaikille laitteille. Harmaa / hopealakattu runko ja musta verhoilu. Suurin käyttäjän paino 145 kg. Laitteet toimitetaan
kokoamattomina. Ota yhteyttä huoltoomme, jos tarvitset apua kokoonpanossa.
Painopakka 75 kg koostuu 17 kappaleesta 10 paunan painoja, noin 4,5 kg / paino.
Painopakka 155 kg koostuu 17 kappaleesta 15 paunan painoja, noin 6,8 kg / paino.
2FS-50/75 Leg Extension/Seated Leg Curl, 75 kg
2FS-50/115 Leg Extension/Seated Leg Curl, 115 kg
Yhdistelmälaite jalkojen lihasryhmille. Selkänojassa 5 eri asentoa.
Reisityynyssä, joka laskeutuu alas polven koukistusharjoituksessa, on 6 eri asentoa. 4 eri aloitusasentoa sekä polven koukistusettä ojennusliikkeelle. Itsestään säätyvä nilkkatyyny varmistaa
oikean asennon koko liikesuorituksen ajan. Mitat: leveys 109 cm,
syvyys 160 cm ja korkeus 145 cm.
2FS-51/75 Leg/Calf Press, 75 kg
2FS-51/115 Leg/Calf Press, 115 kg
Yhdistelmälaite jalkojen ja pakaralihasten harjoitteluun. Jalkalauta
säätyy 6 eri aloitusasentoon. Ergonomisesti muotoiltu selkänoja
varmistaa hyvän ergonomian koko liikelaajuudella. Mitat: leveys
104 cm, syvyys 180 cm ja korkeus 165 cm.
2FS-50

Harjoituslaitteet

2FS-51

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Fitness Line yhdistelmälaitteet
2FS-52/75 Inner/Outer Thigh, 75 kg
Yhdistelmälaite reiden sisä- ja ulkosyrjän voimaharjoitteluun.
Käännettävät reisityynyt säädetään sen mukaan harjoitetaanko
reiden sisä- vai ulkosyrjän lihaksia. Aloitusasennon säätäminen
on helppoa hyvin asemoidun säätönupin ansiosta. 15 eri asentoa. Mitat: leveys 145 cm, syvyys 155 cm ja korkeus 165 cm.
2FS-53/75 Lat Pull Down/Seated Row, 75 kg
2FS-53/115 Lat Pull Down/Seated Row, 115 kg
2FS-52

Yhdistelmälaite yläselän ja käsivarsien lihasten harjoitteluun.
Reisityyny on säädettävissä 8 eri asentoon. Jalkatuet soutuliikkeen suorittamista varten. Vetokahvat alas- ja soutuvetoja
varten kuuluvat toimitukseen. Mitat: leveys 122 cm, syvyys
196 cm ja korkeus 213 cm.
2FS-55/75 Pec Fly/Rear Delt, 75 kg
2FS-55/115 Pec Fly/Rear Delt, 115 kg
Yhdistelmälaite rintalihasten ja yläselän lihasten harjoitteluun.
Istuimessa korkeudensäätö (6 eri asentoa) ja harjoitustanko
säädetään harjoituksen mukaan (7 eri asentoa).
Mitat: leveys 142 cm, syvyys 152 cm ja korkeus 185 cm.
2FS-57/75 Low Back/Abdominal, 75 kg
2FS-57/115 Low Back/Abdominal, 115 kg
Yhdistelmälaite vatsa- ja selkälihasten harjoitteluun.
Vastuskampi säädetään harjoitteen mukaan (5 eri asentoa).
Jalkatuet päällystetty liukueste materiaalilla, mikä tarjoaa
mahdollisuuden valita harjoitteluasennon.
Mitat: leveys 125 cm, syvyys 112 cm ja korkeus 145 cm.

2FS-53

2FS-55

Harjoituslaitteet

2FS-57

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Liikunta- ja
kuntoharjoittelu
Liikunta- ja kuntoharjoittelu ovat
erittäin tärkeitä kehon hyvinvoinnin
kannalta. Ne parantavat mm.
verenkiertoelimistön toimintaa,
kasvattavat hapenottokykyä ja
rasva-aineenvaihduntaa sekä
keskittymiskykyä. Tässä osiossa
esittelemme kattavan valikoiman
liikkumisen apuvälineistä kuntosalilaitteisiin, jotka soveltuvat klinikoille
ja kuntosaleille. Painokevennettyyn
kuntoutukseen tarjolla on useita eri
malleja AlterG Anti-Gravity -juoksumatosta.

Passiivinen polven hoito
8000045 Artomot K1 Classic, Knee CPM

8000045

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Nojapuut
27413 Nojapuut, 3 m
27414 Nojapuut, 4 m
Tukevat Suomessa valmistetut korkeussäädettävät nojapuut.
Kulkuaukon leveyttä voidaan helposti säätää liikuttamalla nojapuita pitkittäissuunnassa vastakkaisiin suuntiin. Nojapuut on
valmistettu kokonaan kestävästä teräksestä. Jalkalevyissä viistot
reunat sekä laaja tukipinta. Kulkuaukon maksimileveys 60 cm.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

CPM (Continuous Passiv Motion) on etenkin polvileikkauksien jälkeinen passiivinen hoito. Artromot on laatutuote, joka
soveltuu klinikka- ja kotihoitoon. Tuote voidaan säätää eri jalan
pituuksille ja sopii potilaille, joiden kokonaispituus on 120-205
cm. Tuotetta ohjataan käsiohjaimella, jossa nopeus ja liikemäärä esiohjelmoidaan. Kannettava. Nopeudensäätö välillä
5-100 %, 5 % askelilla. Liikealue, polvi: Suoristus -10 – Taivutus 120 astetta ja lonkka 0-115 astetta. Mitat: 97x36x23 cm
(PxLxK). Paino 11 kg. Max. kuormitus keinussa 25 kg.
Max. käyttöpaino 230 kg. Takuuaika 2 vuotta. CE-merkitty
MDD-direktiivin mukaan.

Liikunta- ja kuntoharjoittelu
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Restoraattorit
218015 Oxycycle 1, aktiiviseen ylä- ja alaraajojen
harjoitteluun
Hiljainen ja pehmeä, säädettävissä oleva Magneettivastus.
Toimitukseen kuuluu jalka- ja käsipedaalit, sekä liukuestematto. Laitteen näytössä seurattavissa polkumäärää,
aikaa, kaloreita sekä poljettua matkaa. Helppo siirrellä.
Koko: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 9 kg.
218030 Oxycycle 3, aktiivinen ja passiivinen
harjoituslaite ylä- ja alaraajoille
Laitteessa säädettävä nopeus (passiivinen ohjelma) ja vastuksen
määrä (aktiivinen ohjelma). Ajastintoiminto 15 min saakka.
LCD-näytössä seurattavissa aika, polkua/minuutissa, polkujen
kokonaismäärä ja kalorikulutus.Toimitukseen kuuluu tarranauhoilla varustetut jalkapedaalit, käsikahvat sekä liukuestematto. Mitat: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 8,5 kg.

218015

SE-1000 Manuped SE-1000

218030

SE-1000

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Manuped SE-1000 on polkulaite aktiiviseen harjoitteluun.
Sen pehmeä ja tasainen liikerata harjoittaa tehokkaasti sekä
ylä- että alaraajoja. Se on erittäin tukeva ja sitä käytetään joko
tuolilla tai pyörätuolissa istuttaessa. Vastus voidaan helposti
valita 8 vastustasosta ja jalkojen paikalleen asettamista voidaan
helpottaa lukitsemalla polkimet vivulla. Polkimet tarranauhoilla
ja pohjetuet sisältyy toimitukseen. Ergonomiset kahvat useilla
otevaihtoehdoilla. Digitaalinen näyttö, joka näyttää ajan,
nopeuden, matkan, kokonaismatkan ja kalorit.
Koko: 100 x 56 x 129 cm (PxLxK). Paino 45 kg
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Monark kuntoutus- ja kuntopyörät
Monarkilla on yli 90 vuotinen kokemus kuntopyörien kehittämisestä ja valmistuksesta Ruotsissa. Tämä historia on tuonut
osaamista, kokemusta ja tuntemusta laitteeseen ja laatuun. Tänä päivänä Monark on testi- ja harjoituspyörien maailman
kärkimerkki. Monarkin kuntoutus-, harjoitus- ja testipyörät ovat nyt CE-merkittyjä sekä lääkintälaitehyväksyttyjä.

2871E Monark 871E
Pieni ja kätevä ylä- ja alaraaja harjoituslaite. Laitetta on
helppo käyttää ja siinä on tasainen vastus. Sopii loistavasti
lihasten lämmittelyyn ja harjoitteluun, niin kotona kuin
vastaanotoilla. Toimitukseen kuuluu pedaalit käsille ja
jaloille. Näyttö ilmoittaa kierrosmäärän ja harjoitteluajan
minuuteissa, sekä kokonaiskierrosmäärän ja kokonaisharjoitteluajan. Kantokahva mahdollistaa helpon siirtelyn.
Koko: 60 x 45 x 53 cm (PxLxK). Paino 25 kg.
2871E

RT2 Monark RT2

RT2

Klassinen tuote, joka soveltuu erinomaisesti lihasten lämmittelyyn ja kuntoutukseen. Erittäin helppo vastuksen muutos
kätevällä joystick-kahvalla. Matalarunkoinen ja mukava istuma-asento. Istuinkorkeus ja selkänojan kaltevuus säädettävissä.
Näyttö ilmoittaa ajan, kalorit, nopeuden, etäisyyden, polkunopeuden ja pulssin. Siirtopyörät. Sykevyö saatavilla
lisävarusteena. Koko 190 x 68 x 106 cm (PxLxK).
Maksimikuorma 250 kg. Paino 87 kg.
2827E Monark 827E
Tunnettu kuntopyörä, joka kestää isojakin kuormia ja sopii
vastaanotoilla ja kuntosaleilla tapahtuvaan harjoitteluun.
Pyöreä muotoilu, koteloitu vauhtipyörä ja vahvistettu runko.
Näyttö ilmoittaa ajan, pulssin, nopeuden, matkan ja
polkujen määrän. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena.
Maksimikuorma 250 kg. Koko: 112 x 53 x 113 cm (PxLxK).
Paino 47 kg.

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

2827E

2927E Monark 927E
Erinomainen kuntopyörä harjoittelu- ja kuntoutuskäyttöön.
Matala runko, satulan ja ohjaustangon pikasäädöt.
Yksinkertainen monitori, joka ilmoittaa symbolein nopeuden,
matkan, ajan ja pulssin. Ajastin, joka voidaan asettaa
mittaamaan aikaa tai matkaa. Vastusasteikko. Siirtopyörät.
Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuormitus 250 kg.
Koko: 124 x 64 x 126 cm (PxLxK). Paino 56 kg.

2927E

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Lisävarusteet Monark-pyöriin
91815B Polar Puls/Sykevyö
Soveltuu henkilökohtaiseen tai monen henkilön sykkeenmittaukseen samalla mittarilla.

91815B

26954 Kuntopolkimet, pari
Ekstra leveä poljin jalkalevyllä, kantapään tuki ja hihnat
jalkojen tukevaa kiinnittämistä varten. Sopii kaikkiin
Monark-pyöriin.

26954

RM 4993-5 Satula, vakio, sininen
RM 4993-7 Satula, vakio, musta
Sopii Monarkin pyöriin, joissa on soikea tai neliönmuotoinen
satulatolppa ja jotka on valmistettu vuoden 2008 jälkeen.
RM 4993-5

29112-66 Satula, leveä, sininen

29112-66

29145-93 Pöytäteline
Sopii Monark 871E- ja 881E-malleihin. Käytön jälkeen voidaan
taittaa kokoon ja ripustaa puolapuihin.

9145-8 Pöytäteline Monark 881E -mallille

29145-93

Säädettävä pöytäteline Monark 881E:lle. Voidaan nostaa ja
laskea käyttäjän mukaan. Vakaa runko käytännöllisillä kuljetuspyörillä ja laite kiinnitetään suoraan pöytälevylle. Voidaan käyttää
pyörätuolissa istuttaessa. Koko: 69 x 75 x 70-95 cm (PxLxK).
Paino 25 kg.

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

9145-8
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Fluid – First Degree aerobiset laitteet
Vesi antaa tasaisen ja miellyttävän harjoitusvastuksen, jota voidaan säätää vauhdissa. Samalla virtaavan veden ääni tehostaa aitoa
tunnetta veden vastuksesta ja inspiroi harjoittelua. Tuotteet sopivat moniin erilaisiin ympäristöihin.

2E520 Soutulaite Fluid E-520, medical
2101274 Selkänoja
Uniikki soutulaite, vastuksena vesi, joka tarjoaa miellyttävän
ja rauhoittavan harjoituksen. Standardia korkeamman
istuimen ansiosta laite sopii hyvin myös ikääntyneille.
Ergonominen käsikahva. Näyttö ilmoittaa tason, kalorikulutuksen, vedot per minuutti, 500 m ajan, watit, matkan,
intervallit ja ajan. 20 vastustasoa. Pulssin vastaanotin,
pulssivyö ja selkänoja lisävarusteita. Voidaan varastoida
pystyasennossa. Siirtopyörät. Maksimikuorma 250 kg.
Koko: 190 x 71 x 68 cm (PxLxK). Paino 75 kg.

2E520

2E720 Polkupyörä Cross Trainer Fluid E-720, medical
Uniikki harjoitusväline, joka sopii ylä- ja alavartalon harjoitteluun.
Kiertokampien kulmaa voidaan säätää 360 astetta,
ominaisuus, joka mahdollistaa alaraajojen polkuharjoittelun
istuma-asennossa, sekä ylävartaloharjoittelun seisten
tai istuma-asennossa. Täydellinen lämmittely- ja harjoituslaite,
jossa vesivastuksen ansiosta rentouttava vedensolina
ja pehmeä ja miellyttävä polku. 20 vastustasoa. Näyttö
ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden,
ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Laitetta voidaan
polkea etu- ja takaperin. Yhdistelmä pedaali- ja käsikahvat.
Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg.
Mitat: 130 x 99 x 113 cm (PxLxK). Paino 115 kg.

2101274

2E920 Ylävartalo Ergometri Fluid E-920, medical

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Erinomainen valinta ylävartalon harjoitteluun. Vesi on
vastuksena pehmeä ja miellyttävä. Harjoittelu voi tapahtua
tuolissa tai pyörätuolissa istuen irrotettavan istuimen ansiosta,
tai jopa seisten, sillä laitteen korkeus on säädettävissä.
4 istuinkorkeutta ja 20 vastustasoa. Jalkatuki. Näyttö
ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden,
ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Voidaan polkea sekä
etu- että takaperin. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuormitus 250 kg. Mitat: 125 x 99 x 113 cm (PxLxK).
Paino 130 kg.

2E720

2E920

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Ergo-Fit aerobiset laitteet
Lähes äänettömästi toimivat Ergo-Fit-laitteet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja pyörrevirtavastuksensa ansiosta. Tästä johtuen
harjoittelu on miellyttävää, eikä vastus rasita niveliä ja nivelsiteitä.
Yritys valmistaa kaikki laitteensa Saksan tehtaillaan, mikä takaa
korkean laadun ja viimeistellyn ulkonäön.
400-mallissa väri valkoinen/musta.
4000-mallissa värit valkoinen/musta tai hopeanharmaa/musta.

250010 Ergo-Cycle 400

250010

Ergo Cycle on erittäin vakaa ja äänetön polkea. Se sopii
loistavasti laitoskäyttöön tai kuntosalille. Yksinkertainen
näyttö ja opastus. 4 esiohjelmoitua ohjelmaa. Näyttö ilmoittaa
etäisyyden, kierrokset, kalorinkulutuksen, tehon, ajan ja pulssin.
Sykevyö lisävarusteena. Helppo kulku laitteeseen ja siitä pois.
Kuormaa voi vaihdella välillä 15-400 wattia ja nopeuden välillä
20-120 kierr / min. Verkkovirtakäyttöinen. Kuljetuspyörät.
Käyttäjän paino enintään 180 kg. Mitat: 120 x 60 x 140 cm
(PxLxK). Paino 45 kg.
250011 Ergo-Cycle 4000
250012 Ergo-Cycle 4000, medical
Erittäin tukeva ja turvallinen kuntopyörä, jossa mahdollisuus
korkeaan rasitustasoon. Selkeä näyttö, jossa manuaalinen
ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa,
kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Pulssivyö
vakiovarusteena. Matala runkoinen. Vastus 15–600 watin
välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa.
Sähkökäyttöinen. Kuljetuspyörät. Maksimikuorma 180 kg.
Mitat: 118 x 54 x 145 cm (PxLxK). Paino 58 kg.

250011

250031 Ergo Recumbent 4000
250032 Ergo Recumbent 4000, medical
Kuntopyörä, jossa selkänoja ja muotoiltu istuin, selän kuormittumisen vähentämiseksi, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma.
Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa,
kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Vastus
15–600 watin välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa.
Sähkökäyttöinen. Pulssivyö vakiovarusteena. Maksimikuorma
200 kg. Mitat: 160 x 54 x 125 cm (PxLxK). Paino 75 kg.

Pedaalien säteen säädettävyys mahdollistaa aikaisen
harjoitteluvaiheen kuntoutuksessa, esim. tilanteissa joissa
potilaalla on liikerajoituksia.

223280

250031

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Ergo-Fit aerobiset laitteet
250041 Juoksumatto Ergo Trac Alpin 4000
250042 Juoksumatto Ergo Trac Alpin 4000, medical
Portaaton kallistuksen säätö 0–20 %.
250051 Juoksumatto Ergo Trac Tour 4000
250052 Juoksumatto Ergo Trac Tour 4000, medical
Portaaton kallistuksensäätö -5–15%. Juoksumatto on erittäin
laadukas ja valmistettu ammattilaiskäyttöön. Soveltuu
kuntosali- ja kuntoutusharjoitteluun matalien käsikahvojen
ja matalan aloitusnopeuden ansiosta. Portaaton nopeudensäätö 0,2–25 km/h välillä. Juoksutila: pituus 150 cm, leveys
50 cm. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua
profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Selkeä näyttö
ilmoittaa matkan, ajan, nopeuden, kalorikulutuksen, tehon
watteina, ajan ja pulssin. Hätäpysäytys ja turvaliina kiinnikkeillä.
Pulssivyö vakiovarusteena. Sähkökäyttöinen.
Mitat: 210 x 85 x 140 cm (PxLxK). Maksimikuorma 200 kg.
Paino 178 kg.

250041

250071 Ergo Mix 4000
250072 Ergo Mix 4000, medical
Puolimakaavan harjoitusasennon ansiosta Ergo Mix minimoi
niveliin kohdistuvan kuormituksen ja keventää myös selkänikamien discuksiin kohdistuvaa intervertebraalista painetta.
Tällä laitteella voivat tehokkaasti harjoitella niin lonkka- ja
polvipotilaat, kuin ylipainoisetkin. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan,
toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin.
Nopeus 20–120 askelta minuutissa. Pulssivyö vakiovarusteena.
Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä
sydänlihasharjoitteluohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät.
Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.
Mitat: 200 x 70 x 165 cm (PxLxK). Paino 160 kg.

250071

250061 Stepperi Ergo Stair 4000
250062 Stepperi Ergo Stair 4000, medical
Ergo Stair on ainutlaatuinen harjoituslaite jalka- ja pakaralihaksille. Laitteen ”portaat” liikkuvat toisistaan riippumattomina.
Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon
watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 15–155 askelmaa minuutissa.
Pulssivyö kuuluu vakiovarustukseen. Näytössä manuaalinen
ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino
200 kg. Mitat: 110 x 77 x 181 cm (PxLxK). Paino 110 kg.

250061

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

250027 Crosstrainer Ergo Cross 4007, medical
Ergo Cross laitteessa harjoittelet yhtäaikaisesti ylä- ja
alaraajoilla, jonka ansiosta koko keho saa tehokasta
harjoitusta. Tässä laitteessa alaraajojen liike on elliptinen.
Laitteessa voi harjoitella etu- ja takaperin. Selkeä näyttö
ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina,
ajan ja pulssin. Nopeus 15–200 askelta minuutissa.
Pulssivyö vakiovarusteena. Näytössä manuaalinen ja
4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino
150 kg. Mitat 205 x 67 x 170 cm (PxLxK). Paino 160 kg.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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AlterG – Anti Gravity -juoksumatto
AlterG FIT
Täysin uudistettu AlterG FIT painovoimakevennetty juoksumatto tarjoaa miellyttävän ja helpon käyttökokemuksen lisäksi
markkinoiden edullisimpaan hintaan ilmanpaine-ero (DAP) teknologian. AlterG FIT:n avulla kehonpainoa pystytään keventämään
asteittain ja tästä on merkittävää hyötyä kuntoutuksessa sekä kevennetyssä harjoittelussa. Tämä mahdollistaa entistä paremmin
tule- ja neuropotilaiden sekä esimerkiksi ikääntyneiden ja urheilijoiden harjoittelua kivuttomalla sekä turvallisella tavalla.
Uudistettu AlterG FIT -malli pähkinänkuoressa:
- AlterG:n helppokäyttöisin ja edullisin painovoimakevennetty
juoksumatto takaa kivutonta kuntoutusta ja harjoittelua.
- Käyttää ilmanpainetta miellyttävästi ja tarkasti vähentäen
kehonpainoa 100 %:sta jopa 20 %:iin aina 1 %:n välein.
- Ennennäkemättömän matala sisään astumiskorkeus, vain
n. 15 cm uudistetun rungon sekä magneetilla toimivan
ilmapussin ansiosta.

AlterG FIT

- Kevyt ja helppo korkeuden säätö eri pituisille käyttäjille.
- Vähentää niveliin ja luustoon kohdistuvia iskuja sekä
painovoimaa, kuitenkaan vaarantamatta luonnollista
biomekaniikkaa.
Ominaisuudet:
-

Kehonpainon säätö: 100 %:sta jopa 20 %:iin 1 %:n välein
Nopeus: 0 – 19,3 km/h
Aloitusnopeus: 0,16 km/h
Käyttäjäpaino: 38,5 kg – 181 kg

Saatavilla olevat lisätoiminnot:
Kulman säätö juoksumattoon
VMS etukamera
Peruutustoiminto
Suurempi nopeus 24 km/h (aloitusnopeus 0.8 km/h)
Stride Smart kävelyanalyysi
Reaaliaikainen videokuva

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

-

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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AlterG – Anti Gravity -juoksumatto
AlterG VIA
Via painovoimakevennetty juoksumatto tarjoaa fyysiseen kuntoutukseen ja harjoitteluun ainutlaatuisia mahdollisuuksia.
Yhdistämällä patentoidun NASA ilmanpaine-ero (DAP) teknologian, kosketusnäyttöliittymän, reaaliaikaisen analysoinnin
ja live videokuvan, Via tarjoaa täysin uudenlaisen kokemuksen kävelyyn, juoksuun ja harjoitteluun.
Näin AlterG Via toimii:
- Painovoimakevennetty juoksumatto takaa kivuttoman
fyysisen kuntoutuksen ja harjoittelun
- Hyödyntää ilmanpaine-eroa ja laskee kehonpainoa
miellyttävästi ja tarkasti jopa 20%:iin, 1%:n välein.
- Vähentää niveliin ja luustoon kohdistuvia iskuja sekä painovoimaa, kuitenkaan vaarantamatta luonnollista biomekaniikkaa.

AlterG Via

- Yhdistää analytiikkaa ja live videoseurantaa datapohjaiseen
kehityksen seurantaan.
Ominaisuudet:
-

Kehonpainon säätö: 100%:sta jopa 20%:iin 1%:n välein
Stride Smart askelanalyysi
Live videoseuranta
AlterG Assistant ohjelma
Nopeus: n. -0,5 km/h – 19,3 km/h
Aloitusnopeus: 0,16 km/h
Kulma: 0% - 15%
Käyttäjäpaino: 38,5 kg – 181 kg

Saatavilla olevat lisätoiminnot:
- Suurempi nopeus: 24 km/h (aloitusnopeus 0.8km/h)
AlterG Pro
AlterG Pro painovoimakevennetty juoksumatto on suunniteltu huippu-urheilijoiden käyttöön ja se tarjoaa parhaan harjoittelu – ja
kuntoutuskokemuksen. AlterG:n patentoidun NASA ilmanpaine-ero teknologian (DAP) avulla AlterG Pro kykenee vähentämään
kehopainoa 100%:sta jopa 20%:iin 1%:n välein. Tämän ansiosta urheilijoiden kuntouttaminen voidaan aloittaa tavallista aikaisemmin, tai harjoittelun tehoa kasvattaa ilman loukkaantumisen riskiä.
Näin AlterG Pro toimii:
- Kaikki kehonpainon keventämisen hyödyt ilman, että
luonnollinen biomekaniikka kärsii.
- Huippuluokan Woodway juoksumatto.
- Sisäänrakennettu live videojärjestelmä antaa välittömän
visuaalisen palautteen.
- Reaaliaikainen suoritusdata näyttää kuntoutuksen tai harjoittelun etenemisen ja parantaa näin urheilijan motivaatiota.

Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Ominaisuudet:
-

Woodway juoksumatto
Kehonpainon säätö: 100%:sta jopa 20%:iin 1%:n välein
Stride Smart askelanalyysi
Live videoseuranta
AlterG Assistant ohjelma
Nopeus: -6 km/h – 25 km/h (lisäominaisuutena 29km/h)
Aloitusnopeus: 0,16 km/h
Kulma: 0% - 15 %
Käyttäjäpaino: 38,5 kg – 181 kg

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Harjoitusvälineet

Harjoitusvälineet

Seuraavilta sivuilta löytyy useita erilaisia
harjoitusvälineitä vastaanotoille, kuntosaleille
ja kotiin. Olemme valinneet vain maailman
kärkivalmistajien tuotteita. Laaja valikoima
sisältää mm. vastusnauhoja, tasapainoharjoitteluvälineitä, palloja, painomansetteja,
käsipainoja ja painotankoja.
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Thera-Band® vastuskuminauha
Thera-Band esiteltiin jo 70-luvulla ja on siitä lähtien ollut tärkeä harjoitteluväline. Sitä voidaan käyttää
kaikkeen lihasharjoitteluun riippumatta lihaskunnosta tai diagnoosista. Thera-Bandia valmistetaan 7 erilaista
vastusastetta ja väriä. Vastus kasvaa 25 % väreittäin välillä valkoinen - musta ja 40 % välillä musta – hopea.
Thera-Band nauhoja on saatavilla usealla eri pakkauskoolla ja nauhan leveys on 13 cm.

TheraBand® 2,5 m
27921
27927
27928
27929
27931

Keltainen, kevyt
Punainen, medium
Vihreä, raskas
Sininen, extra raskas
Musta, erittäin raskas

2,5 metrin vastusnauha toimitetaan säilytyspussiin pakattuna.

TheraBand® 5,5 m
2037
2040
2041
2042
2043
2044
2140

Valkoinen, erittäin kevyt
Keltainen, kevyt
Punainen, medium
Vihreä, raskas
Sininen, extra raskas
Musta, erittäin raskas
Hopea, super raskas

TheraBand® 45,5 m
2139
2045
2046
2047
2048
2049
2141

TheraBand® 30 -pack x 1,5 m

Harjoitusvälineet

Uusi pakaus, joka sisältää 30 erillispakattua, 1,5 m pitkää
harjoitusnauhaa. Uuden pakkauksen ansiosta vastusnauhat
pysyvät hygieenisinä ja niitä on helppo välittää eteenpäin.
20520
20530
20540
20550
20560

Keltainen, kevyt
Punainen, medium
Vihreä, raskas
Sininen, extra raskas
Musta, erittäin raskas

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Valkoinen, erittäin kevyt
Keltainen, kevyt
Punainen, medium
Vihreä, raskas
Sininen, extra raskas
Musta, erittäin raskas
Hopea, super raskas
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Thera-Band® latexfree vastuskuminauhat, 22 metriä
Lateksittomien vastusnauhojen värikoodit ovat samat kuin
lateksia sisältävien vastuskuminauhojen. Kätevä vaihtoehto lateksiallergikoille sekä terveydenhuollossa, jossa pyritään välttämään
turhaa lateksin käyttöä. Tuoksuton ja kalkiton. Leveys 10 cm.
50324
50334
50344
50354
50364

Keltainen, kevyt
Punainen, medium
Vihreä, raskas
Sininen, extra raskas
Musta, erittäin raskas

Thera-Band® CLX -kuminauhat
Lateksittomat CLX-kuminauhat rakentuvat peräkkäisistä silmukoista, joten erillisiä kahvoja tai solmuja ei tarvita. Se on monipuolinen
harjoitusväline terapeuttiseen ja toiminnalliseen harjoitteluun. Nauhasta on mahdollista leikata sopivankokoisia paloja, yhden silmukan koko on noin 20 cm. Myydään kahdessa eri koossa. Eri värit merkitsevät eri vastus- / jäykkyystasoja.

Thera-Band® CLX 2,1 metriä				

11 silmukkaa

13219 TheraBand CLX, keltainen, kevyt
13220 TheraBand CLX, punainen, medium
13221 TheraBand CLX, vihreä, raskas
13222 TheraBand CLX, sininen, extra raskas
13223 TheraBand CLX, musta, erittäin raskas

Thera-Band® CLX 22 metriä
12778 TheraBand CLX, keltainen, kevyt
12779 TheraBand CLX, punainen, medium
12780 TheraBand CLX, vihreä, raskas
12781 TTheraBand CLX, sininen, extra raskas
12782 TheraBand CLX, musta, erittäin raskas

Thera-Band® Loops

20811 TheraBand Loops, keltainen, kevyt
20821 TheraBand Loops, punainen, medium
20831 TheraBand Loops, vihreä, raskas
20841 TheraBand Loops, sininen, extra raskas
20800 TheraBand Loops, setti 4kpl

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Loops koostuu yhdestä jatkuvasta silmukasta mikä helpottaa
käsien ja alavartalon kuntoutuskoulutusta. Loopsia on saatavana
neljänä eri väriänä / vastusasteenta. Pituus 30,5 cm (mitta kun
hihna on alaspäin) ja leveys 7,5 cm. Setissä on yksi jokaista väriä.
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Togu Loops

Thera-Band® Powerband

Loops koostuu yhdestä jatkuvasta silmukasta mikä helpottaa
käsien ja alavartalon kuntoutuskoulutusta. Loopsia on saatavana
neljänä eri värinä / vastusasteena. Pituus 30,5 cm (mitta kun
hihna on alaspäin) ja leveys 7,5 cm. Setissä on yksi jokaista väriä.

TheraBand Powerbandit ovat laadukkaita ja vahvoja silmukkakuminauhoja. Ne sopivat kaikenlaiseen harjoitteluun yksin tai
ryhmissä, ja toimivat hyvin myös kotitreeneissä. Voidaan käyttää
esimerkiksi kuntosalilla apuna eri harjoitteissa tai vastuksena
kuntoutuksessa ja venyttelyssä. Vastus määräytyy nauhojen
leveyden mukaan, ja pakettiin kuuluu kaksi nauhaa joissa on eri
vastukset. Pituus 104 cm.

650810
650820
650830
650840
650800

Togu Loops, keltainen, kevyt
Togu Loops, vihreä, medium
Togu Loops, sininen, raskas
Togu Loops, musta, extra raskas
Togu Loops, setti 4 kpl

14951
14952
14953

TheraBand Powerband, kevyt + medium
TheraBand Powerband, medium + raskas
TheraBand Powerband, raskas + extra raskas

14951

14952

14953

Thera-Band® harjoitustuubi, 7,5 m
Thera-Band®
harjoitustuubi
Thera-Band Harjoitustuubi on ominaisuuksiltaan vastuskuminauhan kaltainen, mutta putkimainen. Samat värikoodit
kuin muissakin Thera-Band nauhoissa.

21010
21020
21030
21040
21050
21060
21070

Valkoinen, erittäin kevyt
Keltainen, kevyt
Punainen, medium
Vihreä, raskas
Sininen, extra raskas
Musta, erittäin raskas
Hopea, super raskas

Thera-Band® harjoitustuubi, 30,5 m
Harjoitusvälineet

2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Hopea, super raskas
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Lisävarusteet Thera-Band® vastusnauhoihin ja harjoitustuubeihin
2142 Käsikahva, pari
2144 Nilkkakahva, pari
2177 Ovistoppari
2177

2144
2142

TheraBand® Bodytrainer
21231
21232
21242
21252
21262

Keltainen, kevyt
Punainen, medium
Vihreä, raskas
Sininen, extra raskas
Musta, erittäin raskas

sisältää 1,4 metrin Thera-Band harjoitustuubin käsikahvoilla.

21231-21262

TheraBand® käsien harjoituspallot
26020
26030
26040
26050
26020-26050

Erittäin pehmeä
Pehmeä
Keskikova
Kova

Monipuolinen käden ja sormien harjoitusväline, jota voidaan
lämmittää mikrossa muutamia sekunteja tai jäähdyttää pakastimessa 20 minuuttia parhaan harjoitustehon saavuttamiseksi.
Materiaali palautuu aina takaisin pyöreään muotoonsa.
Pallojen halkaisija 5 cm.

TheraBand® Flexible Exercise Bar
Keltainen, erittäin kevyt
Punainen, kevyt
Vihreä, keskivahva
Sininen, vahva
Käytännöllinen tuote tarttumisen ja
voiman harjoiteluun, Pendel-liikkeisiin
ja mobilisointiin. Tuotetta voidaan
käyttää jopa epikondyliittiharjoitteissa
– katso video www.youtube.com ja
etsi ”Tyler Twist”. Pakkauksessa
mukana harjoitusesimerkkejä.

Suositus!

!

www.thera-bandacademy.com -verkkosivusto,
josta löytyy tuloksia lukemattomista tieteellisistä
tutkimuksista sekä ja monia tuotekoulutuksia.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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26103
26100
26101
26102
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Olkaveto
22160 TheraBand Shoulder Pulley
Toivottu uutuus hartiaseudun liikkuvuuden harjoitteluun.
Olkaveto ylläpitää ja edistää liikkuvuutta. Nauha kiinnitetään
yksinkertaisesti oven taakse. Nauha on merkitty väreillä keltaisesta mustaan. Tämän ansiosta harjoituksesta saa välittömän
palautteen ja edistymistä on helppo seurata.
2038 Ulla-Bella veto
Ulla-Bella on valmistettu päällystetystä kuminauhasta, jossa
mukana tarramansetit. Vetonaru kulkee keskuspyörän kautta,
joka mahdollistaa laajat liikelaajuudet liikeharjoittelussa.

22160

2038

PBU - Stabilizer
5BIOFEED PBU, Pressure Biofeedback Unit
Ennen kaikkea apuväline syvien eli “asentolihasten” toiminnan
mittaamiseen. Koostuu kovamuovipuhaltimesta, johon
pumpataan ilmaa ja paine mitataan manometrillä mm/hg.

5BIOFEED

Motion Guidance
91700 Motion Guidance Clinical Kit
Motion Guidance on erittäin hyödyllinen tuote, joka antaa
laserosoittimen avulla visuaalista palautetta liikkeistä ja
liikeradoista. Tuote auttaa varsinkin asiakkaita, joiden on
vaikea hahmottaa, miten heidän kehonsa tai raajansa
liikkuvat. Motion Guidancen avulla he voivat kehittää
kehonhallintaansa ja parantaa liikeratoja. Paketti sisältää
paljon erilaisia lisätarvikkeita
91700

Harjoitusvälineet

Pilatesrulla
6400047 Togu Pilatesrulla
Erityisesti pilates-harjoitteluun kehitetty kiinteä rulla.
Toimitetaan harjoitusohjeiden kera. Koko 15 x 90 cm.
6400047

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Tasapainolaudat
29000 Tasapainolauta rock
29002 Lisäosa Rock tasapainolautaan
Verraten yksinkertainen tasapainolauta. Lisäosa nostaa
laudan vaativuustasoa. Maksimi kuorma 140 kg. Halkaisija
koko 40 cm.

29000

23895 Tasapainolauta käsikahvoilla
Musta tasapainolauta, jossa käsikahvat helpottamaan siirtymisiä
tai apuna ylävartaloharjoitteisiin. Tasapainolaudassa on luistamaton pinta. Halkaisija 40 cm ja korkeus 10 cm.
27009 Tasapainolauta Balanza Ballstep
Uudentyyppinen tasapainoväline. Valmistettu puisesta laudasta
ja neljästä ilmalla täytetystä muovipallosta, jonka ansiosta
tasapainoharjoittelu tällä välineellä on miellyttävän haastavaa.
Stabilointi- ja koordinaatioharjoittelun uusi ulottuvuus.
Mitat: 89 x 43 x 14 cm (PxLxK). Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.

23895

27009

410407 Togu Challenge Disc 2.0
Togu Challenge Disc 2.0 on mielenkiintoinen ja edullinen
tasapainolauta, joka testaa tasapainoa ja tekee harjoittelusta
hauskempaa. Se sopii käytettäväksi kaikille tasapainotasosta ja
iästä riippumatta. Tasapainolaudassa on liiketunnistin, joka mittaa
tietoja Bluetooth 4.0:n kautta suoraan tietokoneeseen, tablettiin
tai puhelimeen. Lauta on vakaa ja sen pinta on liukumatonta
materiaalia turvallisen harjoittelun takaamiseksi. Levyn halkaisija
on noin 44 cm. Maksimi käyttäjäpaino on 120 kg.

Tasapainotyynyt

410407

29005 Togu tasapainotyyny Dynair Senso
Monipuolinen tasapainotyyny, joka soveltuu istuen ja seisten
tehtäviin tasapaino- ja koordinaatioharjoituksiin. Tyyny pumpataan halutun vaikeusasteen mukaisesti. Tyynyn toinen puoli on
sileä ja toisella puolella on stimulaationystyrät. Tyynyn suojus
on tehty velouri-tyyppisestä materiaalista jonka ansiosta
istumaharjoitteet on mukavampi tehdä. Pestävä. Halkaisija
33 cm. Paksuus noin 5 cm. Mukana harjoitusohjeet. Maksimi
käyttäjäpaino 200 kg.
29005

29009 Togu tasapainotyyny Happy Back XL

23304 TheraBand tasapainotyyny, sininen, keskivaikea
Ovaali, joustavapintainen tasapainotyyny, valmistettu kumista.
Voidaan käyttää erikseen tai päällekkäin pinottuna vaikeuttamaan
harjoituksia. Sopii erinomaisesti tasapaino-, stabilointi- ja koordinaatioharjoituksiin. Mukana harjoitusohjeet. Koko: 40 x 24 x 5 cm

Harjoitusvälineet

Erikoisvalmistettu tasapainotyyny terveelliseen ja dynaamiseen
istumiseen. Aktiivinen istuma-asento harjoittaa syviä vatsalihaksia ja tuotteen etu on, että sitä voidaan käyttää niin työssä, kotona kuin vastaanotoillakin. Dyn-Airiin verrattuna, tässä tyynyssä
vähemmän stimulaationystyröitä ja materiaali on pehmeämpi.
Tämän ansiosta tyyny muotoutuu hyvin kehon muotojen mukaan.
Halkaisija 36 cm. Paksuus noin 5 cm. Väri harmaa. Harjoitusesimerkit sisältyvät toimitukseen. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.
29009

23304

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Tasapainotyynyt
29004 Togu tasapainotyyny Aero-Step PRO
Ilmatäytteinen ja tukevilla levyillä toisiinsa kiinnitetty tyyny. Tyynyn
pinnassa on yli 1000 muovinystyä, jotka parantavat verenkiertoa.
Ohjetaulu ja pumppu sisältyvät toimitukseen. Koko: 52x40x8,5
cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200 kg.
26201 Bosu tasapainotyyny

29004

Tunnettu ilmatäytteinen puolipallo tasapainon, voiman ja
koordinaation harjoitteluun. Bosulla voidaan harjoitella
kumpi tahansa puoli ylöspäin, jonka ansiosta välineen voi
kääntää kesken harjoittelun. Voidaan käyttää istuen, seisten,
yksilö- ja ryhmäharjoittelussa. Pumppu ja harjoitusesimerkit
kuuluvat toimitukseen. Halkaisija 63 cm ja korkeus 24 cm.
Maksimi käyttäjäpaino 150 kg.
67322 Airex tasapainotyyny Mini, 41x25 cm
67321 Airex tasapainotyyny Elite, 50x41 cm
67330 Airex tasapainotyyny X-Large, 98x41 cm

26201

X-Large-tasapainotyyny tarjoaa mahdollisuuden normaalia
monipuolisempaan harjoitteluun ja näin kuntoilija saa halutessaan myös lisähaastetta treeneihin. Joustavan 6 cm paksun
materiaalin ansiosta harjoittelija joutuu jatkuvasti haastamaan
oman kehonsa säilyttääkseen tasapainon sekä stabiloidakseen
nivelensä.
673143 Airex Balance-Beam
Matala palkki tasapainoharjoitteluun. Valmistettu pehmeästä
ja joustavasta materiaalista joka asettaa haasteita tasapainotaidoillesi. Sopii tasapaino-, sensomotoriikka ja koordinaatioharjoituksiin. Sininen. Koko: 160 x 23 x 6 cm (PxLxK). Paino 0,9 kg.
67322

67321

Harjoitusvälineet

67330

673143

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Harjoitusmatot
11013 Liukumatto Flowin Pro
Flowin on toiminnallinen harjoitusmuoto, joka on kehitetty
Sveitsissä. Harjoitusmuodossa oma keho toimii vastuksena.
Harjoittelu on hauskaa ja koko keho kuormittuu armotta.
Väline sopii uskomattoman hyvin kuntoutukseen, koska
harjoitteiden vaikeustasoa voidaan helposti säädellä. Flowin
Pro on kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ammattilaismalli.
Tuote on vakaa ja helppo säilyttää. Toimitukseen sisältyy
viisi pehmustetta (polvi, käsi ja jalat). Mitat: 140 x 100 cm.
11013

27335 Trampoliini Trimilin Swing 
Korkealaatuinen trampoliini, valmistettu korkeaelastisesta
materiaalista, jonka ansiosta trampoliini on pehmeän kimmoisa. Toimituksessa pomppualusta valmiiksi asennettuna,
vain jalat on ruuvattava paikoilleen. Valmistettu Saksassa.
Väri: Musta/hopea. Mitat: Halkaisija 120 cm, korkeus 29 cm.
Maksimi käyttäjäpaino 100 kg. Tukitanko on säädettävissä
välillä 114-144 cm.

27335

Steppilauta
2P-002000 Reebok steppilauta
Alkuperäinen steppilauta jossa 3 korkeusvaihtoehtoa:
15, 20 ja 25 cm. Valmistettu yhdestä palasta, jonka ansiosta
lauta kestää hyvin siihen kohdistuvan paineen. Lattiapala
ja askellustaso liukumatonta materiaalia. Pituus 90 cm,
leveys 35 cm. Paino 7,5 kg. Maksimikuorma 120 kg.
2P-002000

Decline Incline Board
27410 Decline Incline Board
Erittäin vankka ja tukeva decline-incline-lauta, joka on
valmistettu puusta. Liukuestot laudan pohjalla ja päällä
takaavat turvallisen harjoittelun. Kaltevuus 25 astetta.
Koko: 47x38x21 cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200kg.
27410

2101 Hyppynaru
Kahvaton naru, pituus 300 cm.

2101
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Kävelysauvat

Functional Trainer

28000 Kävelysauvat, teleskooppi, pari

8725 Functional Trainer

Kevyet, 2-osaiset teleskooppisauvat ovat pituussäädettävissä
portaattomasti 80-140 cm välillä. Ergonomisia kahvahihnoja
säädetään tarranauhakiinnityksillä. Metallipiikit irrotettavilla
kumisuojuksilla eri alustoille. Paino 0,17 kg/ sauva.

Functional Treinerissa vastuksena toimii oman kehosi paino.
Trainerilla voi tehdä lukuisia tasapaino-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita. Functional Trainerilla voi tehdä noin sata erilaista
kuntoiluliikettä! Harjoitteluhihnan voi kiinnittää kattokoukkuun
(ei sisälly hintaan) tai oveen mukana tulevan oviankkurin avulla.
Mukana harjoitusjuliste ja DVD.

Togu jumppapallot ABS
64045 Jumppapallo, 45 cm, hopea
64055 Jumppapallo, 55 cm, oranssi
64065 Jumppapallo, 65 cm, vihreä
64075 Jumppapallo, 75 cm, hopea
64085 Jumppapallo, 85 cm, sininen
64095 Jumppapallo, 95 cm, punainen
Markkinoiden turvallisimmat jumppapallot, jotka on valmistettu
korkealuokkaisesta muovimateriaalista sisältäen venttiilin ja niiden
ABS-ominaisuus (”Anti Burst System”) tyhjentää pallon hitaasti
puhjetessaan, ilman räjähdysvaaraa. Yllä ilmoitetut mitat ovat
maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5–10% riippuen täyttöpaineesta. 45–75 cm kokoisten pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas. Halkaisijaltaan 45–65 cm kokoiset pallot kestävät
1000 kg staattisen kuormituksen ja ne ovat räjähdysturvallisia
aina 170 kiloiselle käyttäjälle asti. Halkaisijaltaan 75 cm pallot ovat
räjähdysturvallisia 1000 kg/120 kg ja halkaisijaltaan 85–95 cm
pallot 250 kg/45 kg.

Togu jumppapallot My Ball Soft

Harjoitusvälineet

64155 Jumppapallo, 55 cm, antrasiitti-musta
64165 Jumppapallo, 65 cm, antrasiitti-musta
64175 Jumppapallo, 75 cm, antrasiitti-musta
Pallot on valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista,
jossa miellyttävä pinta ja venttiili. Yllä ilmoitetut mitat ovat
maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5-10 % riippuen
täyttöpaineesta. Pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas.
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Voimistelupallot
67340 Togu voimistelupallo, 16 cm
67342 Togu voimistelupallo, 19 cm
Pallo on valmistettu joustavasta muovista, jolla on hyvä
kimmoisuus. Pallossa on täyttöventtiili.

Nystyräpallot
64630 Togu nystyräpallo, 8 cm
64631 Togu nystyräpallo, 23 cm
Nystyräpallo herkkyys- ja oteharjoitteluun.
64630

64631

Pehmeät pallot
67352 Pehmeä pallo, 18 cm, muovipintainen
67353 Pehmeä pallo, 7 cm, muovipintainen
Muovipintainen vaahtomuovipallo. Helposti tartuttava ja
kuivattava pinta.
67353

67352

Redondo pallo
6491000 Togu Redo pallo, 22 cm, sininen
Pehmeä tukevapintainen helposti tartuttava pallo, joka soveltuu
pilates-, yoga-, kuntoutus- ja terapiaharjoitteluun. Pallo toimitetaan litteänä ja se täytetään mukana toimitettavalla ”pillillä”.
Ohjekirja sisältyy toimitukseen.

6491000

Medicin pallot
67370 Togu Medicinboll 1 kg, punainen
67373 Togu Medicinboll 3 kg, sininen
Korkealaatuinen Togun kuntopallo soveltuu erinomaisesti sekä
ryhmäliikuntaan että kotiharjoitteluun. Pallo on erittäin kestävä, lateksivapaa ja siinä on luistamaton pinta joka takaa hyvän
pidon.

67370

67373

67375
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Pallopumput
67344 Pumppu voimistelupallolle
67346 Pumppu jumppapallolle

67346

67344

Jumppapallojen säilytys
67360 Pallokori pyörillä
Pyörille asennettu, muovipinnoitetusta teräsverkosta ja kromatusta putkesta rakennettu pallokori. Mitat: 58 x 48 x 65 cm
(PxLxK).
604003 Säilytysrengas jumppapallolle
Aktiiviseen istumiseen ja säilytykseen.

67360

6930500 Palloteline jumppapalloille, 3 kpl
Yksinkertainen ja tilaa säästävä säilytysratkaisu jumppapalloille.
3 kpl/pakkaus.
604003

3902 Palloteline, seinämalli
Seinään kiinnitettävä palloteline 45–85 cm halk. bobathpalloille.
Telineen halkaisija 30 cm. Mitat: 58 x 12 cm.
17170 Säilytyshylly seinälle, kahdella tangolla
Seinähylly, jossa 2 tangon välissä säilytyspaikka bobathpalloille.
Paikka 3-4 pallolle. Mitat: 50 x 175 cm.

3902

6930500

Painomansetit – Medema

Harjoitusvälineet

Erittäin laadukas painomansetti, joka on valmistettu Ruotsissa.
Sisään käännetyt saumat ehkäisevät sisusta vuotamasta.
Painomansetin pituus kasvaa hieman painoluokan noustessa.
Manseteissa tarranauhat. Kosteantilan painomansettien painokuulat ovat kestävän, kiinnisaumatun muovitaskun sisällä,
eivätkä ne pääse kontaktiin veden kanssa.

17170

Kuivatila

Kosteatila

2250
2251
2253
2254
2255
2257
2259
2261

2051
2053
2054
2055
2057

Painomansetti, 0,25 kg
Painomansetti, 0,50 kg
Painomansetti, 1,00 kg
Painomansetti, 1,50 kg
Painomansetti, 2,00 kg
Painomansetti, 3,00 kg
Painomansetti, 4,00 kg
Painomansetti, 5,00 kg
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Kahvakuula Ergo
Ergo-kahvakuulan muotoilu vähentää käteen kohdistuvien
iskujen painetta ja helpottaa kuulan käsittelyä. Mukavan harjoittelun täydentää neopreenipäällyste, joka pehmentää käteen
kohdistuvia iskuja eikä kolhi lattiaa. Kahvakuulaharjoittelun teho
perustuu liikkeiden toiminnallisuuteen, jolloin useampi lihasryhmä toimii samanaikaisesti. Kahvakuulalla voit tehdä kymmeniä erilaisia harjoitusliikkeitä, mutta jo muutamalla perusliikkeellä
voit harjoittaa tehokkaasti kaikkia kehon päälihasryhmiä. Kahvakuulilla voit tehdä erilaisia nostoja, heilautuksia ja tasapainoliikkeitä. Mukana harjoitus-DVD, joka sisältää 25 eri liikettä.
2401 Kahvakuula, kumitettu, 4kg
2402 Kahvakuula, kumitettu, 6 kg
2403 Kahvakuula, kumitettu, 8 kg
2404 Kahvakuula, kumitettu, 10 kg
2405 Kahvakuula, kumitettu, 12 kg
2407 Kahvakuula, kumitettu, 16 kg
2409 Teline kahvakuulille
3-tasoinen teline kahvakuulille. Telineeseen sopii 5 kpl
kahvakuulia. Mitat: 39 x 48 x 66 cm (PxLxK).

Kromatut käsipainot

2409

Vinyylipintaiset käsipainot

Kromatut käsipainot, karhennettu otekahva.
Painomerkintä painossa.
Kromattu käsipaino, 0,5 kg
Kromattu käsipaino, 1,0 kg
Kromattu käsipaino, 2,0 kg
Kromattu käsipaino, 3,0 kg
Kromattu käsipaino, 4,0 kg
Kromattu käsipaino, 5,0 kg
Kromattu käsipaino, 6,0 kg
Kromattu käsipaino, 7,0 kg
Kromattu käsipaino, 8,0 kg
Kromattu käsipaino, 9,0 kg
Kromattu käsipaino, 10,0 kg

2098

Kromatut käsipainot, 10 kpl setti

Setissä 10 paria kromattuja käsipainoja kilon välein 1 – 10kg.

Käsipainoissa kiiltävä vinyylipinta, jota helpottaa puhtaanapitoa
ja on turvallinen käyttää.
514152 Vinyylipintainen käsipaino, 1,0 kg, punainen
514153 Vinyylipintainen käsipaino, 2,0 kg, musta
514154 Vinyylipintainen käsipaino, 3,0 kg, punainen
514155 Vinyylipintainen käsipaino, 4,0 kg, musta
514156 Vinyylipintainen käsipaino, 5,0 kg, punainen
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2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097A
2097B
2097
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Käsipainojen säilytys
2099 Käsipainoteline, musta, kromatuille käsipainoille
Lattiateline 10 kromatulle käsipainoparille.
Mitat: 22 x 49 x 120 cm (LxPxK).
2088 Käsipainoteline puinen
Seinään kiinnitettävä teline kuudelle käsipainolle.
Leveys 9 cm, syvyys 11 cm ja pituus 90 cm.

2099

2088

Pump-set
8405 Pump-setti
Erinomainen tuote kuntosaleille, ryhmille, kuntoutukseen tai
kotikäyttöön. Pump-settiin kuuluu: 1 painotanko pehmeällä
kumisella päällisellä (paino n. 2 kg, pituus 140 cm, max
kuorma tangolle 37,5 kg), kumitetut painot 2 x 1,25 kg,
2 x 2,5 kg ja 2 x 5 kg ja 2 kpl pikalukkoja.

8405
8405

8404 Pump-paino, 10 kg
8406 Pikalukko, pari

8406

Levytanko ja -painot

8411

8411

Painotankosetti, 50 kg

Harjoitusvälineet

Täydellinen painotankosetti, joka koostuu: vinyyli levypainot
2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 4 x 2,5 kg ja 2 x 1,25 kg , painotanko ja lukot.
Levypainojen reikien halkaisija 30 mm. Levytanko painaa 7,5 kg
ja on 165 cm pitkä. Kokonaispaino on 50 kg.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Paineaaltolaitteet

55

Storz paineaaltolaitteet
Paineaaltohoito on vakiinnuttanut paikkansa jo useiden ammattilaisten käytössä. Uusi tutkimusnäyttö sekä positiiviset
kokemukset ovat kasvattaneet luottamusta hoitomuotoa
kohtaan eri ammattikuntien piirissä. Samalla kun positiiviset
kokemukset shockwavekäyttäjien keskuudessa kasvavat,
lisääntyy myös laadukkaiden tieteellisten julkaisujen määrä
aiheesta.
Käsittely on arvokas lisä monille lääkäreille ja terapeuteille,
jotka toimivat etenkin kipu- sekä erilaisten toiminnanvajausasiakkaiden parissa. Paineaalto-/shockwavehoitoa voidaan
käyttää tehokkaasti muuten haastavissa lihas-, faskia- ja
jänneongelmissa.
Lojer Oy edustaa Storz Medical -paineaaltolaitteita.
Storz Medical on tunnettu teknologian korkeasta laadusta,
innovatiivisista ratkaisuista sekä panostuksistaan jatkuvaan
tuotekehitykseen.

Ota meihin epäröimättä yhteyttä,
niin kerromme aihealueesta lisää.

Radiaaliset shockwavelaitteet
497224 Storz Masterpuls MP100 Ultra
Radiaalinen (RSWT) paineaalto on käytetyin muoto shockwavehoidolle. Laitteen sisään rakennettu kompressori tuottaa energian, jolla käsiosan sisällä putkessa liikkuva ”luoti” tuottaa voiman
paineaallon muodostamiseen. Masterpuls Ultra sarjan laitteet
tuovat markkinoille täysin uudenlaisen teknologian paineaaltolaitteissa. Laitteet ovat erittäin suorituskykyisiä tekniikaltaan ja
hyvännäköisiä ulkonäöltään. Laitteet valmistetaan Sveitsissä.
Painetta ja frekvenssiä säädetään suoraan käsiosan näppäimistä,
mikä tekee käytön helpommaksi, ergonomiseksi sekä nopeammaksi. Käsiohjaimen näyttö näyttää paineen ja frekvenssin
lisäksi tavoiteiskumäärän sekä jo hoidossa annettujen iskujen
määrän. Paine: 0,3–5 bar (12 Hz / 5,0 Bar, 16 Hz / 4,5 Bar, 21
Hz / 4 Bar). Taajuus: 0–21 Hz
498201 Storz Masterpuls MP100 Ultra VET
Tämä laite on tarkoitettu eläinten hoitamiseen.
497224 (kuvan tuotteessa lisävarusteita)
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497226 Storz Masterpuls One
Storzin uusi radiaalinen paineaaltohoitolaite Masterpuls One
on kehitetty keskittyen käyttäjäystävällisyyteen, liikuteltavuuteen, muotoiluun sekä houkuttelevaan hintaan. Masterpuls
One on täydellinen aloitusmalli, sillä sitä on helppo käyttää, ja
se sopii yleisimpien oireiden hoitoon. Masterpuls One on hyvä
valinta myös toiseksi tai kolmanneksi laitteeksi vastaanotolle,
tai silloin kun laitetta on tarkoitus liikutella paljon paikasta
toiseen. Laitteen voi helposti ottaa mukaan esimerkiksi toiselle
klinikalle tai vaikkapa urheilujoukkueen luo kompaktin koon ja
kantokahvan ansiosta. 6 käsittelytilaa / tehoaluetta: taajuus
6-18 Hz, paine max. 2,7 bar. Sisältää kaksi applikaattoria: R15
Standard ja D20-S Standard Oscillator, Ylimääräinen vaihtosarja sisältyy hintaan.

Lisävarusteet
MP100
497730 Kosketusnäyttö
Täydennä Masterpuls Ultra 10 tuuman kosketusnäytöllä ja
siihen kuuluvalla telineellä. Erittäin kattava anatominen kirjasto
selvillä kuvilla, jotka voidaan nähdä eri kulmista

497710

497712 Vaunu Masterpuls Ultra
497731 Storz Standard-applikaattorisarja, 9 kpl
498120 Storz Faskia-applikaattorisarja, 4 kpl
498121 Storz Spine-applikaattorisarja, 3kpl
497788 Kantolaukku, kova, Masterpuls Ultra
497772 Kantolaukku, pehmeä, Masterpuls Ultra
494427 V-Actor värinähoito-osa

497711

MP One
497730

497711 Vaunu MP One
Tukeva vaunu, jossa on kaksi hyllyä. Suuret lukittavat pyörät
helpottavat vaunun siirtämistä paikasta toiseen. Toimitetaan
kokoamattomana.
497710 Kuljetuslaukku, pehmeä MP One

497712

494427

497731

Paineaaltolaitteet

Pehmeä kantolaukku, joka sisältää sivutaskun tarvikkeille.
Laukussa on sekä kahva että olkahihna.
494449 D20-S Standard Oscillator
494899 D20-T Gold Oscillator
494585 R15 Standard Applicator
495695 C15 Ceramic Energy
494425 DI15 Gold Depth

498120

497788
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Fokusoidut shockwavelaitteet
497732 Storz Duolith SD1 T-Top Ultra
Storz Duolith SD1 T-Top Ultra fokusoidulla paineaaltolaitteella
saadaan tarkasti määriteltyä hoitokohde sekä haluttu energiamäärä kudokseen. Käsiosan etuosaan vaihdetaan geelityynyt
aina halutun hoidon kohteen ja energiamäärän mukaan. Geelityynyillä määritellään myös hoitokohteen syvyys / piste kuinka
syvälle hoito halutaan kohdistaa. Sekä energian määrää että
taajuutta säädetään käsiosan näppäimistä. Tämä tekee käsiosan käytöstä hyvin yksikertaista, helppoa ja nopeaa. Käsiosan
näyttö näyttää tuotetun energian ja käytettävän taajuuden lisäksi
iskujen määrän.

17645 Storz Duolith SD1 T-Top Ultra VET

497730

497730 Kosketusnäyttö
Täydennä Duolith SD1 T-Top Ultra 10 tuuman kosketusnäytöllä
ja siihen kuuluvalla telineellä.
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Magneettiterapia

499000 Storz Magnetolith
Magnetolith on erittäin mielenkiintoinen uutuus Storz Medicalilta.
Extracorporeal Magnetotransduction Therapy (EMTT) on
yksi tulevaisuuden hoitomuoto, johon Storz on valmistanut
Magnetolith-laitteen uusimmalla teknologialla ja palkitulla
muotoilulla.

Magneettiterapia

Magneettiterapia avaa uusia mahdollisuuksia kehon uusiutumiseen ja kuntoutukseen ennen kaikkea kroonisissa vaivoissa.
Hyviä tuloksia on saatu mm. nivelten, jänteiden ja lihasten
hoidossa. Laitetta on erittäin helppo käyttää ja hoito voidaan
antaa ilman potilaan riisuuntumista. Korkeataajuinen magneettikenttä 100-300 kHz. . Integroitu LCD-näyttö, josta näkee on
tason, taajuuden ja pulssien lukumäärän asetukset. Laitepöytä,
vetokahva ja 4 lukittavaa pyörää sisältyy kuten myös säädettävä jalusta käsiosan ripustamiseen sisältyy. Käsiosaa voi
käyttää myös manuaalisesti dynaamista hoitoa varten.
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ITO Sähkö- ja ultraäänilaitteet
PANTONE 2935 C

Japanilainen valmistaja ITO perustettiin ja 1916 ja on pitkän kokemuksensa aikana tuonut laitteensa esiin maailmanlaajuisesti.
ITO:n logo on ollut varma merkki tuotteen korkeasta laadusta kaikissa yksityiskohdissa. ITO:n uusi laitemallisarja kuuluu huippuluokkaan
ja se on voittanut kansainvälisiä suunnittelupalkintoja. Kaikki laitteet ovat CE-merkittyjä lääkintälaitedirektiivin mukaan.
Black

Sähkö- ja yhdistelmälaitteet
5EU-921 ITO Yhdistelmälaite EU-921
Japanilaisen ITO:n valmistama huippuluokkainen yhdistelmälaite,
joka sisältää kaikki sähkö- ja ultraäänilaitteen tarvittavat hoitomuodot. Selkeä ja iso LCD-värinäyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa
ohjelmointia. Ihmiskehon muotoisesta kaaviosta voi helposti valita
hoidettavan alueen. Laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi 47 erilaista
hoitoaluetta, ja 30 erilaista hoitomuotoa, joten oikeat asetukset
on helppo valita. Ultraäänianturi, kaapelit ja elektrodit sisältyvät
hintaan. Voidaan yhdistää alipaineyksikköön SU-52.
5EU-921, 5SU-520

5ES-5200 ITO Sähköhoitolaite ES-5200
Laadukas sähkölaite japanilaiselta ITO:lta Laitteessa on kaikki
tarvittavat sähköhoitomuodot! Selkeä ja iso värillinen LCD-kosketusnäyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmointia. Ihmiskehon muotoisesta kaaviosta voit helposti valita hoidettavan
alueen. Laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi 28 erilaista hoitoaluetta, ja 20 erilaista hoitomuotoa, joten oikea sähkövirta on
helppo valita. Laitteeseen on mahdollista tallentaa 120 erilaista
hoito-ohjelmaa ja tallentaa yksilöllisiä ohjelmia. Mukana kaapelit ja elektrodit.

Laitepöydät
5ES-5200, 5SU-520

340101

340101 Teräksinen laitepöytä, laatikolla

Elektroterapia

Kaksi teräksistä hyllylevyä. Tässä mallissa ylimmän hyllyn alla
on kaksi muovista vetolaatikkoa, joiden koko 34 x 37 cm.
Neljä pyörää. Korkeus 80 cm, leveys 60 c ja syvyys 40.
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Terapeuttinen ultraääni
5US-101L ITO
5US-101L-1
5US-101L-2

Ultraääni US-101L, 1 MHz
Kannettava paketti
Pöytäteline

Black
Markkinoiden pienin ultraäänilaite, joka on helppo ottaa
mukaan. Kannettava laite painaa vain 200 grammaa ja on
vain 14 cm pitkä. Helppo käyttää viittä esiohjelmoitua ohjelmaa. Pulsuoitu tai jatkuva teho automaattisella kosketuksen
ohjauksella. 1 MHz. Vedenpitävä ja matalalla BNR-arvolla.
Vaatii virtalähteen. Kannettava paketti sisältää akun,
akkulaturin, paristotelineen, kantolaukun ja kaapelin.
Koko: 14x6x6 cm (PxLxK).

5US-751 ITO US-751 Terapeuttinen uä-laite
5PR-751S ultraäänianturi, pieni
Japanilaisen ITOn huippulaadukas ultraäänilaite, jossa kaksi
Black
vaihtoehtoista käsittelytaajuutta
(1MHz tai 3MHz samalla
anturilla). Värillinen kosketusnäyttö helppokäyttöisellä valikolla.
Valittavana 8 eri kieltä. 42 erilaista hoito-ohjelmaa ohjelmoitu
valmiiksi, joista on helppo valita sopiva ihmiskehon mallisesta
valikosta. 6 erilaista pulsoitua vaihtoehtoa tai jatkuva teho.
Automaattinen kontaktitoiminto. Ergonomisesti suunniteltu
kahvan pää, jonka BNR-arvo on hyvin alhainen: 2,4-3,0.
Hoitoa voidaan antaa myös vedessä. Pieni ultraäänianturi
pienille alueille. Molempia antureita voidaan tarvittaessa
käyttää samanaikaisesti.

5US-101L

Ultraäänigeelit
5022
5025
50232
5021
5291
5002

5US-751, 5PR-751S

Ultraäänigeeli, kanisteri 5,7 kg, vaaleansininen
Ultraäänigeeli, kanisteri 5,7 kg, väritön
Annostelija kanisteriin 5022
Pumppu kanisterille
Ultraäänigeeli, pullo 260 ml, vaaleansininen
Ultraäänigeeli 12 pulloa x 260 ml, vaaleansininen

Ultrageeliä voidaan käyttää markkinoiden kaikissa ultraäänilaitteissa ja elektrodeissa. Korkealuokkaista geeliä ilman ilmakuplia. Valitse joko väritön ja vaaleansiniseksi värjätty. Pumppu
tai annostelulaite kanisteria varten ei sisälly toimitukseen.

5021
5022

5025

449-1 Ultraäänigeeli Bluescan, 1 litra, vaaleansininen geeli
449-12 Ultraäänigeeli Bluescan, 12x1litra

Elektroterapia

Tätä ultraäänigeeliä voidaan käyttää sekä iskuaalto-,
ultraääni- ja elektrodihoidossa. Sen viskositeetti on erittäin
korkea, minkä vuoksi se ei valu, roisku tai tipu.

5291

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Tens/Tems-laitteet
27004 Tens/Tems-laite Promed EMT-6
Promed EMT-6 Tens/Tems on edullinen sekä helppokäyttöinen kaksikanavainen yhdistelmälaite. Siinä
yhdistyvät kivunhoito sekä lihasstimulaatio samassa
laitteessa. Promed EMT-6 Tens/Tems -laitteessa on
11 esiasetettua ohjelmaa, sekä 4 käyttäjäohjelmaa
joihin voi itse valita asetukset. Promed EMT-6 Tens/
Tems laitteessa on muisti- ja lukitustoiminnot. Laite
toimitetaan kantolaukussa, joka sisältää kaapelit,
itsekiinnittyvät elektrodit sekä patterin.

Itsekiinnittyvät elektrodit

Elektrodit kumiset

879100 Elektrodi, pyöreä, 3,2 cm, 4 kpl/pkt
879200 Elektrodi, pyöreä, 5 cm, 4 kpl/pkt
879300 Elektrodi, pyöreä, 7 cm, 4 kpl/pkt
895220 Elektrodi, 5 x 5 cm, 4 kpl/pkt
895240 Elektrodi, 5 x 9 cm, 4 kpl/pkt

579966 Elektrodi, 4 x 6 cm
579967 Elektrodi, 6 x 8 cm
579968 Elektrodi, 8 x 12 cm
579969 Wettex-suojus , elektrodille 4 x 6 cm
579970 Wettex-suojus, elektrodille 6 x 8 cm
579971 Wettex-suojus, elektrodille 8 x 12 cm
Silikonipohjaiset hiilikumielektrodit, jotka sopivat kaikkiin
kaapeleihin 2mm liittimillä.

Elektroterapia

Erittäin korkealaatuiset itsekiinnittyvät elektrodit. Elektrodeilla
on erittäin hyvä tarttuvuus ja niitä voidaan käyttää useissa
hoitokerroissa, jos säilytetään asianmukaisesti. Sopii kaikkiin
erilaisiin 2 mm liittimellä. Lateksiton. 4 kpl / pakkaus.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Akupunktio
Hegu on Skandinavian johtava akupunktioneulojen toimittaja, joka
on perustamisestaan vuodesta 1993 alkaen tuottanut steriilejä
neuloja omalla tavaramerkillä. Neulat valmistetaan Kiinassa ja
Japanissa, ja ne ovat CE-merkittyjä terveydenhuollon tarvikkeita.
Olemme mukana neulan suunnittelusta aina käyttäjälle asti, joten
asiakkaamme tietävät mitä saavat – laatua ja turvallisuutta.
Me tarjoamme myös muiden huolella valittujen toimittajien
akupunktio-neuloja.

HEGU Classic -akupunktioneulat
HEGU Classic -akupunktioneula on valmistettu korkealaatuisesta japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä.
Neula on valmistettu perinteisellä kiinalaisella tavalla, jossa kädensija tekee silmukan. HEGU Classic -neuloissa kädensija on
tämän tyyppisiä tavallisia akupunktioneuloja paksumpi, mikä helpottaa käsittelyä. Tämä tekee HEGU Classicista erityisen
sopivan perinteiseen kiinalaiseen akupunktiohoitoon. Kädensija on hopeoitu, jolla saadaan aikaiseksi korkea sähkönjohtavuus,
ja estetään hapettuminen. Steriloitu etyleenioksidikaasulla, 3 vuoden steriliteetti.
1-pack / yksittäispakattu neula ilman
ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

1-pack / yksittäispakattu neula
ohjausputken kanssa. 100 neulaa/
rasia

5-pack / 5 neulaa samassa paketissa
ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia
(100kpl x 5-pack)

STD07020
STD13020
STD15020
STD15025
STD25025
STD25030
STD30025
STD30030
STD30032
STD40025
STD40030
STD50030
STD50040
STD75030
STD75040
STD125040

STD15020H
STD25025H
STD30025H
STD30030H
STD40025H
STD40030H
STD50030H
STD50035H
STD70030H
STD75030H
STD75032H
STD75040H
STD90035H

STD13020-5
STD15020-5
STD15025-5
STD25025-5
STD30025-5
STD30030-5
STD30032-5

Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic

0,20 x 7 mm
0,20 x 13 mm
0,20 x 15 mm
0,25 x 15 mm
0,25 x 25 mm
0,30 x 25 mm
0,25 x 30 mm
0,30 x 30 mm
0,32 x 30 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 40 mm
0,30 x 50 mm
0,40 x 50 mm
0,30 x 75 mm
0,40 x 75 mm
0,40 x 125 mm

Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic

0,20 x 15 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 30 mm
0,30x 30 mm
0,25 x 40 mm
0,30x 40 mm
0,30x 50 mm
0,35x 50 mm
0,30x 70 mm
0,30x 75 mm
0,32x 75 mm
0,40x 75 mm
0,35x 90 mm

Akupunktio

HEGU Classic Gold -akupunktioneula
Klassinen kiinalainen akupunktioneula, kultapäällysteinen. Voidaan käyttää nikkeliallergiaa
epäiltäessä. Valmistettu ruostumattomasta kirurgisesta jousiteräksestä.
Steriloitu etyleenioksidikaasulla, 3 vuoden steriliteetti.
1-pack, yksittäispakattu ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia
STD30030G Classic Gold 0,30 x 30mm

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic

0,20 x 13 mm
0,20 x 15 mm
0,25 x 15 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 30 mm
0,30 x 30 mm
0,32 x 30 mm

Lisää tietoa HEGUsta ja
neuloista löytyy osoitteesta
www. nordicacupuncture.com

Akupunktio
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HEGU Xeno -akupunktioneulat
HEGU Xeno -akupunktioneula on kunnianhimoisen tuotekehitysprojektin tulos. Tämä ainutlaatuinen neula on valmistettu korealaiseen tyyliin jousimaisella kädensijalla ilman silmukkaa.
HEGU Xenon kiedottu kädensija on valmistettu ruostumattomasta teräslangasta, mikä tekee
siitä kovemman ja tukevamman neulan, mitä varsinkin länsimaiset akupunktiohoitajat arvostavat.
Ergonominen kädensija mahdollistaa erinomaisen otteen, maksimaalisen tarkkuuden ja
ohjattavuuden sekä se johtaa hyvin sähköä. HEGU Xeno -neulat on valmistettu poikkeuksellisen
laadukkaasta japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä. 3 vuoden steriliteetti.

1-pack / yksittäispakattu neula
ilman ohjausputkea. 100 neulaa/
rasia

1-pack / yksittäispakattu neula
ilman ohjausputkea. 100 neulaa/
rasia

5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500
neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)

XEN15020
XEN15025
XEN15030
XEN25020
XEN25025
XEN25030
XEN30016
XEN30025
XEN30030
XEN30032
XEN40025
XEN40030
XEN50030
XEN50035

XEN15020H
XEN25025H
XEN30025H
XEN30030H
XEN40030H
XEN50030H
XEN50035H
XEN70030H
XEN75035H

XEN15020-5
XEN15025-5
XEN25025-5
XEN25030-5
XEN30025-5
XEN30030-5
XEN40030-5
XEN50030-5

Xeno 0,20 x 15 mm
Xeno 0,25 x 15 mm
Xeno 0,30 x 15 mm
Xeno 0,20 x 25 mm
Xeno 0,25 x 25 mm
Xeno 0,30 x 25 mm
Xeno 0,16 x 30 mm
Xeno 0,25 x 30 mm
Xeno 0,30 x 30 mm
Xeno 0,32 x 30 mm
Xeno 0,25 x 40 mm
Xeno 0,30 x 40 mm
Xeno 0,30 x 50 mm
Xeno 0,35 x 50 mm

Xeno 0,20 x 15 mm
Xeno 0,25 x 25 mm
Xeno 0,30 x 25 mm
Xeno 0,30 x 30 mm
Xeno 0,30 x 40 mm
Xeno 0,30 x 50 mm
Xeno 0,35 x 50 mm
Xeno 0,30 x 70 mm
Xeno 0,35 x 75 mm

Xeno 0,20 x 15 mm
Xeno 0,25 x 15 mm
Xeno 0,25 x 25 mm
Xeno 0,30 x 25 mm
Xeno 0,25 x 30 mm
Xeno 0,30 x 30 mm
Xeno 0,30 x 40 mm
Xeno 0,30 x 50 mm

HEGU Onex -akupunktioneulat
HEGU Onex lanseerattiin 20-vuotisjuhlamme kunniaksi vuonna 2013. Onex on laadukas
akupunktioneula, joka on valmistettu japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä.
Onex-neula luokitellaan korealaiseksi akupunktio-neulaksi, jolla on myös erinomainen lämmön
ja sähkön johtavuus. HEGU Onex -akupunktioneulassa on ainutlaatuisen terävä timanttileikattu
kärki, jolla saavutetaan erittäin suuri tarkkuus. Neulan kärjen muoto, erittäin ohut kerros lääketieteellistä silikonia neulassa ja vakaa kädensija mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. 3 vuoden steriliteetti.

ONX15020
ONX15025
ONX15030
ONX25020
ONX25025
ONX25030
ONX30016

Onex 0,20 x 15 mm
Onex 0,25 x 15 mm
Onex 0,30 x 15 mm
Onex 0,20 x 25 mm
Onex 0,25 x 25 mm
Onex 0,30 x 25 mm
Onex 0,16 x 30 mm

ONX30016H
ONX30025H
ONX30030H
ONX50030H
ONX75040H

Onex
Onex
Onex
Onex
Onex

0,16 x 30 mm
0,30 x 25 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 50 mm
0,40 x 75 mm

5-pack / 5 neulaa samassa paketissa
ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia
(100kpl x 5-pack)

ONX15020-5 Onex 0,20 x 15 mm
ONX25025-5 Onex 0,25 x 25 mm
ONX30025-5 Onex 0,25 x 30 mm
ONX30030-5 Onex 0,30 x 30 mm
ONX40025-5 Onex 0,25 x 40 mm

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Akupunktio

1-pack / yksittäispakattu neula ilman 1-pack / yksittäispakattu neula ohjausohjausputkea. 100 neulaa/rasia
putken kanssa. 100 neulaa/rasia
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Akupunktio

HEGU Pura -akupunktioneulat
HEGU Pura -akupunktioneulat kuuluvat hienoimpiin japanilaisiin neulatyyppeihin, jotka
tunnetaan hyvistä hoitotuloksista. Pura-neuloissa on muoviset kädensijat, joiden väri
vaihtelee neulan halkaisijan mukaan. Pitkä, jämäkkä ja ergonomisesti muotoiltu kädensija
tekee HEGU Pura -neulasta erittäin käyttäjäystävällisen ja sillä on helppo työskennellä.
Itse neula on valmistettu erityisestä japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä. Kartiomainen neulan kärki on mikrohiottu ja DDS-pinnoitettu. 3 vuoden steriliteetti.

1-pack / yksittäispakattu neula
ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

1-pack / yksittäispakattu neula
ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

5-pack / 5 neulaa samassa paketissa
ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia
(100kpl x 5-pack)

HEG15020P
HEG30025P
HEG30030P
HEG50030P

HEG15020PH
HEG30025PH
HEG50030PH
HEG50035PH

HEG25025P-5 Pura 0,25 x 25 mm
HEG30030P-5 Pura 0,30 x 30 mm

Pura 0,20 x 15 mm
Pura 0,25 x 30 mm
Pura 0,30 x 30 mm
Pura 0,30 x 50 mm

Pura 0,20 x 15 mm
Pura 0,25 x 30 mm
Pura 0,30 x 50 mm
Pura 0,35 x 50 mm

HEGU Dry Needle (kuivaneulaus)
HEGUn Dry Needle -akupunktioneula ja sen sisältämät materiaalit on suunniteltu erityisesti Dry
Needling eli kuivaneulonta -hoitoihin. Neulan kärjen muoto, erittäin ohut kerros lääketieteellistä
silikonia neulassa ja vakaa kädensija mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Dry
Needling -akupunktiohoitajat kertovat saavansa hyvän kosketusvasteen HEGU Dry Needle
-akupunktioneulasta, ja että se läpäisee myös ”tiukat lihassolmut” helpommin, jolloin myös
hoitotulokset ja asiakkaan tyytyväisyys ovat parempia. 3 vuoden steriliteetti valmistuspäivästä.
1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia

DNH40030H
DNH50030H
DNH60030H
DNH75040H

!

Dry Needle 0,30 x 40 mm
Dry Needle 0,30 x 50 mm
Dry Needle 0,30 x 60 mm
Dry Needle 0,40 x 75 mm

Kuivaneulaus ja akupunktio ovat kaksi
erilaista hoitomenetelmää, jotka vaativat
oman koulutuksensa ja osaamisensa.

Akupunktio

Akupunktionuket ja -mallit
Anatomiset mallit pehmeästä vinyylimuovista jalustalevyllä.
Akupunktiopisteet ja meridiaanit on merkitty selvästi.
KVINNA-47 Akupunktiomalli - Nainen 47cm, pehmeä
MAN-50
Akupunktiomalli - Mies 47cm, pehmeä
ÖRA
Ihmisen korvan malli, 22cm

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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ÖRA

MAN-50
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Seirin akupunktioneulat
Seirin on tunnettu korkealaatuinen japanilainen akupunktioneulavalmistaja.
Neulat on konehiottu, kiillotettu ja ne on valmistettu kirurgisesta jousiteräksestä.
Seirinin neuloilla on 4 vuoden steriliteetti valmistuspäivästä. Neulojen kärjessä
on erittäin ohut silikonipäällyste.

SER15020B

SER30025JH

SER30030B

B / D-tyyppi: 1-pack / yksittäispakattu neula ilman
ohjausputkea. 100 neulaa/rasia

J-tyyppi: 1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken
kanssa. 100 neulaa/rasia

SER15020B
SER30030B
SER40025B
SER50030B
SER50035B
SER15025D

SER30016JH
SER30025JH
SER30030JH
SER40025JH
SER50030JH
SER60030JH

Seirin
Seirin
Seirin
Seirin
Seirin
Seirin

0.20 x 15 mm, sininen
0.30 x 30 mm, beige
0.25 x 40 mm, lila
0.30 x 50 mm, beige
0.35 x 50 mm, musta
0.25 x 15 mm, lila

Seirin
Seirin
Seirin
Seirin
Seirin
Seirin

0.16 x 30 mm, punainen
0.25 x 30 mm, lila
0.30 x 30 mm, beige
0.25 x 40 mm, lila
0.30 x 50 mm, beige
0.30 x 60 mm, beige

Jäteneulapurkit
Käytetyt akupunktioneulat luokitellaan tartuntavaaralliseksi
jätteeksi, ja niitä on käsiteltävä huolella pistovahinkojen ja tartuntojen välttämiseksi. Neulat tulee siksi säilyttää iskunkestävissä
purkeissa. Neuloja voi säilyttää purkeissa enintään 1 vuoden
ajan. Purkkien myöhempää käsittelyä koskevat säännöt voivat
vaihdella kunnittain.
RISK-0,5L Jäteneulapurkki 0,5 litraa
RISK-1,5L Jäteneulapurkki 1,5 litraa

Akupunktiojulisteet
71820 Akupunktiojuliste
Akupunktio

Akupunktiojuliste johon on merkitty kaikki kehon akupisteet.
Molemminpuolinen laminointi ja metallilenkki ripustusta varten.
98 x 68 cm.

71820

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Korva-akupunktio
STD-PRESS Hegu Classic akupunktionasta, 0,22 x 1,3 mm
Hegu Standard akupunktionasta tai painoneula on kiinalainen
neula, jota käytetään pitkäaikaisissa, tavallisesti urheiluun ja
riippuvuuksiin liittyvissä akupunktiohoidoissa. Akupunktionastaa
käytetään useimmiten hoidettaessa korvaa, mutta sitä voidaan
käyttää myös muihin kehon pisteisiin.
Akupunktionastat ovat kiinni ihonvärisessä laastarissa ja ne
voidaan jättää paikoilleen useiksi päiviksi ilman että potilas
kokee ne epämiellyttäviksi. Yhteen laastariin on pakattu steriilisti
10 akupunktionastaa, ja yhdessä rasiassa on yhteensä 100
nastaa (10 laastaria). Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä
alkaen.

Seirin akupunktionasta
Seirin Pyonex -nastan valmistaja Seirin on maailman ehdotonta
kärkeä kivuttomaan hoitoon tarkoitettujen neulojen valmistajana.
Pyonex akupunktionastat sopivat sekä korvien että kehon akupunktioon, ja niitä on saatavilla useilla värikoodatuilla pituuksilla.
Hoidon vaikutusta on mahdollista pitkittää, sillä nastaa voidaan
pitää paikoillaan jopa 48 tuntia. Potilas voi itse hieroa neulaa sen
ollessa paikoillaan.
Laadukas laastari pysyy paikallaan pitkäaikaisessakin hoidossa.
Yhteen laastariin on pakattu steriilisti 10 akupunktionastaa, ja yhdessä rasiassa on yhteensä 100 nastaa (10 laastaria). Säilyvyys
3 vuotta valmistuspäivästä alkaen.
PYO0.6020
PYO0.9020
PYO1.2020
PYO1.5020

8010600 Royaltop kuulalaastarit

Akupunktio

Royaltop kuulalaastareita käytetään stimuloimaan korvien ja
kehon akupunktiopisteiteä ilman, että ihoa täytyy läpäistä.
Royaltop kuulalaastareiden ainutlaatuinen muotoilu takaa
tehokkuuden ja vakaan paineen, joka vastaa 5 kg/m2. Kuulan
aiheuttama paine pehmentää lihaksia tehokkaasti ja stimuloi
verenkiertoa. Kuulalaastareiden käyttö lievittää lihaskipua ja
nopeuttaa palautumista. Royaltop kuulalaastareita voidaan
käyttää muutamasta tunnista useaan päivään. Kuulalaastarit
on valmistettu Japanissa. 300 kpl / pakkaus.

!

Kuulalaastareita voidaan käyttää vaihtoehtona perinteiseen korvan akupunktioon.
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0,15 x 0,6 mm
0,17 x 0,9 mm
0,20 x 1,2 mm
0,20 x 1,5 mm
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Akupunktiostimulaattorit
ASSUPER Akupunktiostimulaattori AS Super 4 Digital
Schwa Medico AS Super 4 Digital sisältää 30 valmista ja 7
ohjelmoitavissa olevaa ohjelmaa. Laite sisältää myös modernin
kivunhoidon mukaisen HAN-stimulaatio-ohjelman. Sähköstimulaattorissa on palovammoilta suojaava AKS-ihonsuojausjärjestelmä. AS Super 4 Digitalissa on 4 kanavaa jopa 8 akupunktioneulan samanaikaiseen stimulaatioon. Voimakkuus voidaan säätää
erikseen jokaiselle kanavalle. Voimakkuutta säädetään asteittain
0,1 MA verran, millä varmistetaan akupunktiohoidon turvallisuus.
Sähköstimulaattoria voidaan käyttää joko paristolla tai verkkovirralla. Myyntipakkaukseen kuuluu 4 eriväristä kaapeliparia
puristimineen, adapteri verkkovirtaa varten sekä 4 paristoa.

ASSUPER

5ES-130 Akupunktiostimulaattori ITO ES-130
Erittäin tunnetun japanilaisen ITOn kompakti, kevyt ja laadukas
akupunktiostimulaattori. Kolme kanavaa, joilla voi stimuloida samanaikaisesti enintään kuutta neulaa. Kolmen ulostulon taajuksia
voidaan säätää toisistaan riippumatta. Low/High -painike matalalle tai korkealle intensiteetille. Paristokäyttöinen 9V paristolla.
Toimitetaan käyttövalmiina kaapeleiden, suojakotelon ja vyöpidikkeen kanssa.
5ES-130

5ES-160 Akupunktiostimulaattori ITO ES-160, 6-kanavainen

Akupunktio

Suosittu japanilaisvalmisteinen sähköakupunktiolaite, jossa on 6
kanavaa jopa 12 neulan samanaikaiseen stimulointiin. 8 erilaista
stimulointiohjelmaa: Jatkuva, Burst (matalataajuinen), Surge (4/6
s), Fast+Slow, Sweep, Random-ohjelma 1-3. Viimeksi käytetty
ohjelma ja 16 tallennettavissa olevaa omaa ohjelmaa.
Mukana herkkä ja tarkka akupunktioetsin, jonka avulla
voidaan stimuloida sekä mitata ja käsitellä tasavirtaa
käyttäen (ns. Ryodoraku-menetelmä). Paristokäyttöinen
6V paristolla. Toimitetaan käyttövalmiina kaapeleiden ja etsimen
kanssa.

5ES-160

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hieronta, lämpöja kylmähoito
Tässä luvussa esittelemme
hierontaan liittyvän laajan
tuotevalikoiman. Mukana mm.
hierontaöljyt, suojapaperit, lämpö- ja
kylmähoitotuotteet. Näitä tuotteita
voidaan käyttää niin hyvinvoinnin
edistämiseen, vammojen ennaltaehkäisyyn kuin kuntoutukseenkin.

Hierontapöydät
Valikoimassamme on monia erilaisia hierontapöytämalleja,
sekä kannettavia että isompia tukevia hoitopöytiä, jotka
sopivat erinomaisesti hierontaan ja fysioterapiaan.
Kaikki mallit löydät kappaleesta ”Hoitopöydät”

Hierontatuotteet
27201 Hierontaristi, puinen
Aasialainen puinen hierontaristi kaikkeen käsittelyyn, jossa halutaan
vaikuttaa syvällä oleviin kudoksiin tai triggerpisteisiin. Koko: 10 x 11 cm.

27200 Gua Sha faskiahierontasetti

Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Pakkaus sisältää kolme Gua Sha -välinettä; Rod, Fish ja Heart,
joita käytetään kehon pehmytkudosten hoitamiseen. Välineet on
valmistettu jade-kivestä. Gua Sha on vanha kiinalainen hoitomuoto, jossa erilaisilla välineillä stimuloidaan ihoa ja näin voimistetaan
verenkiertoa. Pyöristetyt reunat ovat miellyttävät sekä terapeutille
että potilaalle. Erilaiset muotoilut mahdollistavat käytön eri tavoin.

12010 Hierontarulla Thera-Band

12010

Käytännöllinen hierontarulla, joka on helppo käyttää kehon
lihasten hierontaan, kotona ja klinikalla. Sisältää harjoitusohjeet.
Lateksiton. Pituus 53 cm.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Hieronta, lämpö- ja kylmähoito
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Hierontarullat ja -pallot
400048
410030
410010
410020
410040
410050

400048

Blackroll Foam Roller, 30x15 cm
Blackroll Mini, jalkarulla, 15x5 cm
Blackroll Boll, 8 cm
Blackroll Boll, 12 cm
Blackroll Set, 4 kpl (rullat ja pallot)
Blackroll Duoboll, 16x8 cm

Kova kaksoispallo lihasten ja pehmytosien hierontaan,
nk. SMR-hieronta (Self-Myofascial Release massage).
Sopii erinomaisesti rintarangan, niskan ja selän hierontaan ja
voidaan käyttää lattiaa tai seinää vasten. Materiaali on lujatekoista ja helppo puhdistaa. Tuote on ihoystävällinen, hajuton
sekä 100% kierrätettävä. 16 x 8 x 8cm

410030

410010

410020

410050

Faskiavaha
12213 Lojer Fasciavaha, 150 ml
Lojer Faskiavaha on täysin luonnollisista aineista valmistettu
vaha manuaaliseen terapiaan ja hierontaan. Vaha sisältää
kamomillaa ja aloe veraa, valmistuksessa ei ole käytetty
keinotekoisia aineita. Valmistusmaa Suomi.

Ekologiset hierontaöljyt
Hierontaöljy Eco neutral
Hierontaöljy Eco Ylang Ylang
Hierontaöljy Eco Chili
Hierontaöljy Eco, 3-pack

Ekologiset hierontaöljyt koostuvat luonnollisista öljyistä eivätkä
sisällä synteettisiä lisäaineita, väriaineita, hajusteita tai säilöntäaineita. Neutral on hajusteeton ja on erinomainen perusöljy.
Ylang-Ylang tuoksuu kukille ja sillä on rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Chili antaa lämpenemisen ja rentouttavan tunteen.
Hierontaöljyt toimitetaan 500ml pumppupulloissa.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Hierontaöljyt

Hierontavoiteet
12214
12215

Rub In, 1 litra
Rub In, 5 litraa

Ohuehko voidemainen, ihoa hoitava ja ravitseva, tahraamaton B-vitamiininen hierontavoide. Miellyttävä iholle ja helposti
poistettava. Soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.
12206
Lojer Finn-Green, 1 litra
12206-5 Lojer Finn-Green, 5 litra
Tuoksuton kasviöljypohjainen, turvallinen ja erittäin ihoystävällinen
vaihtoehto, niin hierojalle kuin hierottavalle. Sisältää ihoa hoitavia
aineita, kuten Aloe veraa, Allantonia, Kamomillaa ja on käytössä
taloudellinen.

12200-1 Garnaatioöljy, 1 litra
12200-5 Garnaatioöljy, 5 litraa
Ohut parafiinipohjainen perusöljy, joka soveltuu parhaiten
ei karvaiselle iholle.
12300
Inert, 1 litra
12301-5 Inert, 5 litraa
Turvallinen, allergisoimaton synteettinen hierontaöljy,
joka ei herkistä eikä ärsytä ihoa.
12202-1 Maapähkinäöljy, 1 litra
12202-5 Maapähkinäöljy, 5 litraa

12204
12207

Herbacur, 1 litra
Herbacur, 5 litraa

Paksuhko, kookosvoidepohjainen, hajustamaton ja vesiliukoinen
voide erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.
12216

Lavendel, 1 litra

Paksuhko parafiinipohjainen hierontavoide, johon lisätty laventelieteerinen öljy. Sopii erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.
12218
Prolive, 1 litra
12218-5 Prolive, 5 litraa
Hajuton oliiviöljypohjainen kuivalle iholle soveltuva hierontavoide.

Luonnon maapähkinäöljy E-vitamiinilla, joka sopii
erinomaisesti kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.
12203-1 Massnutöljy, 1 litra
12203-5 Massnutöljy, 5 litraa
Garnaatio- ja maapähkinäöljyn sekoitus E-vitamiinilla.
12212-1
12212-5

Manteliöljy, 1 litra
Manteliöljy, 5 litraa

Paksuhko ja hienojakoinen luonnonöljy E-vitamiinilla,
joka soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.
12217
12217-5

Appelsiiniöljy, 1 litra
Appelsiiniöljy, 5 litraa

Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Auringonkukka- ja garnaatioöljyn seos E-vitamiinilla,
johon on lisätty appelsiinieteerinen öljy.

Pumput
14101

14101 Pumppu 1 litran pulloon
14100 Pumppu 5 litran muoviastiaa

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Hierontalaite
31506 Värinähieroja, Vibramat
Voimakas hierontalaite kahdella eri nopeudella, 1400 ja 2800
värähdystä/min. klinikka- ja kotikäyttöön. Suuri käsittelypintaala. Täydellinen toimitus kahdella sovittimella, toinen sileää kumia ja toinen muovinastoin. Kantolaukku sisältyy. Paino 3,2 kg.

31506

Lämmityslaitteet
1222108 Lämmityslaite E 1, pöytämalli
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Termostaattiohjattu
71–74°C välillä. Toimitetaan ritilällä ja 4 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 33 cm, syvyys 20 cm, korkeus 41 cm. Paino 7 kg.
1222108

1222808 Lämmityslaite M 2 (VAI E2), pöytämalli
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä.
Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä
ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat:
Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat:
Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 13 kg.
1222408 Lämmityslaite M 2, lattiamalli pyörillä

1222808
1222408

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä.
Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä
ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat:
Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat:
Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 22 kg.
1222508 Lämmityslaite M 4, lattiamalli pyörillä
Toimitetaan 24 vakiopakkauksella, muutoin sama kuin M 2.
Ulkomitat: Leveys 89 cm, syvyys 51 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 71 cm, syvyys 41 cm, korkeus 46 cm. Paino 60 kg.
1224010 Sivupöytä, M 2 ja M 4 malliin
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä pöytätasolla ja
kahdella ritilätasolla. Mitat: Leveys 66 cm, syvyys 35 cm,
korkeus 76 cm.

1222508, 1224010

Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Geelilämpöpakkaukset
130321 Vakiomalli, 20 x 40 cm
130322 Selkämalli, 30 x 40 cm
130323 Niskamalli, 19 x 60 cm
Pakkauksien etu on niiden käytettävyys lämmityslaitteissa tai
mikroaaltouunissa. Valmistettu muovista geelitäytteellä.
Muotoiltava.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Savilämpöpakkaukset

15103

15104

Froteepäällinen

15102

15100

15103 Selkämalli, 25 x 61 cm
15102 Niskamalli, 13 x 61 cm
15104 Erikoissuuri, 38 x 61 cm

15110 Frotéé, vakiopakkaukselle
15111 Frotéé, erikoissuuri- ja selkäpakkaukselle
15112 Frotéé, niskapakkaukselle
Frotéépäällinen tarranauhalla. Sopii savilämpöpakkauksiin.

15100 Vakio, 25 x 30 cm

Parafiini

Antaa miellyttävän kostean lämmön noin 30 minuutin ajan.
Pakkaukset ommeltu osioihin, jotka täytetty erikoissavella.
Pakkaukset säilytetään lämmityslaitteessa noin 71° - 74° C
vedessä. Aseta pakkaus aina potilaan päälle, älä päinvastoin.

19007 Parafiini, 3 kg (6 pussia á 0,5 kg)
19008 Parafiini, 18 kg (36 pussia á 0,5 kg)
19009 Parafiini, 4 kg harkkoina, (4 harkkoa á 1 kg)
19010 Parafiini, 16 kg (16 harkkoa á 1 kg)

Parafiiniallas

Parafiinit käyvät kaikkiin parafiinialtaisiin.
19130 Paraffin ParaPearls, 2,5 kg

29140 Parafiiniallas Para Pro
Parafiinihoito lämmittää miellyttävästi, lievittää nivelkipuja ja
pehmittää jäykkiä lihaksia. Samalla se pehmentää ja kosteuttaa ihoa. Parafiini Para Pro -altaaseen mahtuu 3 kg parafiinia
ja siinä on säädettävä termostaatti 50–60 °C. Lämpötilaa
on helppo seurata digitaalisen näytön ansiosta. Ulkomitat:
39x25x18. Paino 3,1 kg ilman parafiinia. CE-merkitty MDD
direktiiviin. Ei sisällä parafiinia.

ParaPealrs on pieniksi helmiksi muotoiltua parafiinia. Helmiä on
helppo annostella ja pienen kokonsa ansiosta ne myös sulavat
nopeasti. Toimitetaan kätevässä uudelleen suljettavassa ämpärissä. Sulamispiste on 52-54 astetta.

Hieronta, lämpö- ja kylmähoito
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29140

19009

19130
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Kylmävoiteet
12220 Kylmävoide, pumppupullo 500 ml
12219 Kylmävoide, pumppupullo 6 x 500 ml
12223 Kylmävoide, muovikanisteri 5 litraa
Kylmävoidetta on helppo levittää, sillä se imeytyy nopeasti
eikä tahraa vaatteita. Sopii käytettäväksi mm. vastaanotoilla
ja kotona.

12220

Kylmähoitotuotteet

Kylmäpakkaukset

181904 Kylmäsuihke, purkki 200 ml

17015

Standard, 25 x 34 cm

Articare kylmäsuihketta käytetään välittömään jäähdyttämiseen
ja kivunlievennykseen pehmytkudosvaurioissa, kuten äkillisissä
revähdyksissä ja venähdyksissä. Suihkutetaan useina pieninä
suihkeannoksina 15 cm etäisyydeltä.

17017

Puolikoko, 17 x 28 cm

181903 Quick Cold, kertakäyttöinen kylmäpussi, 24 kpl
Kertakäyttöiset kylmäpussit äkillisiin loukkaantumisiin. Antaa
paikallisen kivun lievityksen tehokkaalla kylmäkäsittelyllä jopa
30 minuutin ajaksi. Tuote aktivoidaan painamalla pakkausta
käsin. Pyyhe tai vastaava on asetettava käsiteltävän henkilön
ihon ja kylmäpussin välille. Koko: 15 x 24 cm. 24 kpl/pakkaus.

181904

181903

12223

Coldpackissa on geelitäyte, joka säilyttää muotoiltavuutensa
myös jäähdytettäessä. Antaa tehokkaan hoidon noin 30 minuutin ajan. Coldpackia voidaan käyttää uudelleen useita kertoja. Älä aseta pakkausta suoraan iholle, vaan käytä välikettä
tai muuta suojaa ja aseta pakkaus aina käsiteltävän henkilön
päälle eikä päinvastoin. Mustat pakkaukset ovat valmistettu
polyuretaanista ja niissä ei ole pvc:tä ja lateksia.

17015

17017

Nylatex-nauha
1221264-10 Nylatex-nauha, 6 x 61 cm
Nylatex-nauha, 6 x 61 cm, 3 kpl/pakkaus

Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

1221264

1221206-10 Nylatex-nauha, 6 x 122 cm
1221206

Nylatex-nauha, 6 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

1221212-10 Nylatex-nauha, 10 x 122 cm
1221212

Nylatex-nauha, 10 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

Vaaleansininen, elastinen, tarrakiinnitteinen, nailonista ja
luonnonkumista valmistettu nauha lämpö- ja kylmäpakkausten
sekä elektrodien ym. kiinnittämiseen. Pestävä.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Terapiavälineet

Vastaanotolla oikeat välineet takaavat
onnistuneen terapiahetken. Olemme
tarkkaan valinneet toimittajamme, jotka
valmistavat erittäin korkealaatuisia tuotteita.
Voit valita mieleisesi tuotteet mm. tarjolla
olevista matoista, itse valmistamistamme
tyynyistä ja laajasta traktiovälinevalikoimastamme.
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Airex-matot
Matot on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, jotka
pysyvät hyvännäköisinä vuosien käytöstä huolimatta. Patentoidussa materiaalissa on suljettu kennorakenne, joka tekee
matosta vettähylkivän, mattoja voidaan käyttää jopa vedessä.
Sanitized-käsittely estää hometta, pitää matot hygieenisinä ja
helposti puhdistettavina. Matot ovat liukumattomia ja ne voi
rullata kasaan. Lateksittomia. Valmistettu Sveitsissä.

67309

Airex Fitness 120, 120x60x1,5 cm, sininen

67301
67315
67304

Airex Coronella 185, 185x60x1,5 cm, punainen
Airex Coronella 185, 185x60x1,5 cm, vihreä
Airex Coronella 200, 200x60x1,5 cm, antrasiitti

67302
67316
67305

Airex Corona 185, 185x100x1,5 cm, punainen
Airex Corona 185, 185x100x1,5 cm, vihreä
Airex Corona 200, 200x100x1,5 cm, antrasiitti

67303

Airex Atlas, 200x125x1,5 cm, punainen
Isompiin tilauksiin saatavilla myös eri värejä!

Profigym-matot
68005
68006
68007

Profigym matto, 180x60x1,5 cm, punainen
Profigym matto, 190x80x1,5 cm, punainen
Profigym matto, 180x120x1,5 cm, punainen

Voimistelumatto on korkealaatuinen matto, jota voi käyttää
venyttelymattona tai ryhmäliikuntatunneilla. Mattoa voi käyttää
jopa vedessä ja sen pinta on helppo puhdistaa pyyhkimällä.
Tuote ei sisällä lateksia tai PVC:tä.
68002
Venyttelymatto, harmaa
68002–10 Venyttelymatto, harmaa, 10 kpl

68006

68002

Korkealaatuinen lateksiton ja pvc-vapaa venyttelymatto,
nihkeän pinnan ansiosta pysyy hyvin paikallaan voimistelun
tai venyttelyn ajan. Kulmissa reiät, joista maton voi ripustaa
seinätelineeseen. Voidaan käyttää myös vedessä ja on helppo
pyyhkiä puhtaaksi. Koko: 140 x 60 x 1 cm. Matto ei sisällä
pvc:tä eikä lateksia.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Joogamatot
67325 Airex Yoga/Pilates 190, harmaa
Matto on Airexin ohuin (8mm), mutta se on myös pehmeä ja vaimentaa jalkoihin ja ranteisiin kohdistuvaa rasitusta. Airexin pilatesmatto on
sekä kiinteämpi, joustamattomampi että liukumattomampi kuin muut
Airexin matot. Koko: 190 x 60 x 0,8cm
6700030 	 Joogamatto, sininen
6700030-10 Joogamatto, sininen, 10 kpl
Erinomainen joogamatto, joka nihkeän pinnan ansiosta pysyy
hyvin paikalla voimistelun tai venyttelyn ajan. Matto on helppo
kääriä kasaan tai ripustaa seinätelineeseen. Koko: 180 x 60 x 0,5.

67325

Mattojen säilytys
67317 Airex seinätanko, leveys 65 cm
67318 Airex seinätanko, leveys 105 cm

6700030

67317, 67318

Tilaa 10:lle Airex-matolle. Syvyys 20 cm.
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
68004

68004 Seinäripustin venyttely- ja joogamatoille
Metallinen seinäripustin jooga- ja venyttelymatoille esirei’ityksellä.
48 cm puikkojen välillä. Tila 15 venyttelymatolle tai 20 joogamatolle. Koko 60x6 cm. Toimitetaan ilman ruuveja.

8010
8020

25380

Mobilisaatioapuvälineet
8010 Droppilevy, raajoille
8020 Kannettava droppilevy, kaksiosainen
8040 Droppilevy, lumbo-pelvic
Droppilevy raajoille on sileäpintainen droppilevy, joka soveltuu
erinomaisesti olkapäiden, kyynärpäiden, polvien, nilkkojen ja
jalkaterien hoitoon. Droppilevyn kehittäjä on Dr. Thuli ja siinä
on suora pudotus ja jännitteensäätönuppi. Pudotuskorkeus
8,4 mm. Mitat: 20x15x6 cm (PxLxK). Lumbo-pelvic kannettava droppilevy soveltuu erinomaisesti etenkin lantion, lanneja selkärangan hoitoon. Siinä on kahvat molemmilla puolilla
ja jännitteensäätönuppi toisella puolella. Levyssä on nopea
pudotus, joka vaimentuu loppua kohden.
Pudotuskorkeus 14 mm. Mitat: 31x51x9 cm (PxLxK).
25380 Mobilisaatiokiila, musta

8040

25382

Mobilisaatiokiila soveltuu esimerkiksi selkärangan, käden tai
nilkan mobilisointiin. Kova mobilisaatiokiila, jossa on keskellä
ura. Mobilisaatiokiila on valmistettu polyuretaanista.
Koko 15,5 x 9,9 x 5 cm (PxLxK)

Terapiavälineet

Niskatraktio
32961 Traktiokauluri, naisten koko, small/medium
32962 Traktiokauluri, miesten koko, medium/large
Pidetty traktiokauluri, valmistettu pehmeästä vaahtomuovista,
irrotettava ja pestävä päälinen. Kauluri tukee kaularankaa miellyttävästi ja veto voidaan säätää suoraan tai kulmaan pumppaamalla kauluriin sopivasti ilmaa. Huolellisen tutkimuksen jälkeen
tämä apuväline toimii hyvin vastaanotolla ja kotihoidossa. Suositelllut kaulanympärysmitat naisille 34–42 cm ja miehille 37–46 cm.
Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Banaanivyö
32951

32951 Fiksaatio-slinga “Banaanivyö”
Valmistettu nylonista, pehmustettu.

Polven traktioremmi
32954 Polventarktioremmi, polven traktioon

32954

Traktio- ja fiksaatiovyöt

304040

304040 Traktiovyö ”Totte”
Turvavyötyyppinen, pehmustettu ja varustettu lisäkiinnityksellä,
jolla vyön saa terapeutin lantion ympärille.

32955

32955 Traktio- / fiksaatiovyö
Pehmeä vyö, 215 cm pitkä, 6 cm leveä, tarrakiinnitys.
32957 Traktio- / fiksaatiovyö, ”Kajs bälte”
Pehmustettu vyö tarrakiinnityksellä. 215 cm pitkä, 8 cm leveä.

32957
304018

304018 Fiksaatiovyö
Vyössä muovinen pikalukko. Pituus 3,2 m.

Urias ilmalastat
970001
970002
970003
970004
970005

Urias ilmalasta, 80 cm, käsivarsi pitkä
Urias ilmalasta, 70 cm, käsivarsi lyhyt
Urias ilmalasta, 53 cm, käsivarsi puolikas
Urias ilmalasta, 40 cm, kyynärpää
Urias ilmalasta, 20 cm, käsi,
kaksi ilmakammiota
970007 Urias ilmalasta, 60 cm, pohje/reisi,
kaksi ilmakammiota

970009 Urias ilmalasta, 100 kpl/pakkaus
Kertakäyttösuutin lastan hygieeniseen puhallustäyttöön
970011 Urias suodattimet, 5 kpl/pakkaus

970011

Terapiavälineet

Kosteuden pääsyn ehkäisemiseksi lastaan puhaltamisen
yhteydessä. Suodattimet vaihtavat väriään käyttöiän päättyessä.

970009

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Tyynyt
Tyynymme ovat erittäin korkealaatuisia ja ne on valmistettu kestävästä verhoilumateriaalista
ja niissä on vetoketjut. Kaikki tyynyt toimitetaan vakiona harmaana - värinä Future Carbon.

Psoas-tyyny
67525B Psoas-tyyny, 30 x 40 x 50 cm, kahvalla, harmaa

67525B

Tyynyjä saa myös muissa väreissä hieman pidemmällä
toimitusajallla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Niska- / nilkkatyyny
67528B Niska- / nilkkatyyny, 50 x 20 x 10 cm, harmaa
Tyynyjä saa myös muissa väreissä hieman pidemmällä
toimitusajallla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!
67528B

Pyöreätyyny
67531B Pyöreätyyny H1, Ø 10 x 50 cm, kova, harmaa
67532B Pyöreätyyny H2, Ø 15 x 50 cm, kova, harmaa
67533B Pyöreätyyny H3, Ø 20 x 50 cm, kova, harmaa
67534B Pyöreätyyny M1, Ø 10 x 50 cm, pehmeä, harmaa
67535B Pyöreätyyny M2, Ø 15 x 50 cm, pehmeä, harmaa
67536B Pyöreätyyny M3, Ø 20 x 50 cm, pehmeä, harmaa

Bobathrulla
6376B
6375B
6374B

Bobathrulla, Ø 20 x 100 cm, kova, harmaa
Bobathrulla, Ø 30 x 100 cm, kova, harmaa
Bobathrulla, Ø 40 x 100 cm, kova, harmaa

6373B

Bobathrulla, Ø 50 x 100 cm, kova, harmaa

Kiilatyyny
67540B

Terapiavälineet

67539B Kiilatyyny, 28 x 20 x 10 cm, harmaa
67541B Kiilatyyny, 65 x 35 x 35 cm, harmaa
67540B Kiilatyyny, 90 x 60 x 32 cm, harmaa

67541B
67539B

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Vastaanoton
varustus ja
tarvikkeet
Tyylikkäät vastaanottotilat antavat hyvän
ensivaikutelman. Löydät seuraavilta sivuilta
mm. sermejä ja väliverhoja tilanjakajiksi.
Mukana myös suuri valikoima anatomisia
malleja ja sisustuksellisia anatomisia karttoja.
Esittelemme myös tarkasti valittuja mittausvälineitä sekä kulutustuotteita.

Ropimex-potilasverhot ja -sermit
Saksalainen Ropimex-verhojärjestelmä on nyt Lojerin valikoimassa. Teleskooppisen verhotangon ansiosta voit muutamassa hetkessä ottaa väliverhon käyttöön, tai laittaa sen seinälle
piiloon. Voit myös nostaa verhon kokonaan irti telineestään,
ja siirtää sen vaikkapa viereiseen huoneeseen. Verhot on tehty
Trevira CS -materiaalista erityisesti terveydenhuoltoon, ja ne
täyttävät tiukat paloturvallisuus- ja antibakteeriset vaatimukset.
Verhoja on 11 värivaihtoehtoa.

Luurangot
Luuranko luonnollisessa koossa. Kallo
kolmessa osassa. Pää, yläraajat ja alaraajat
voidaan irrottaa. Pyörällinen jalusta ja pölysuoja kuuluvat toimitukseen. Korkeus 170 cm.
ROPRBP200 Ropimex Butterfly -sermi 200cm
ROPRBP Ropimex Butterfly -sermi 140cm
Ropimex Butterfly -sermi on mobiili sermiratkaisu esimerkiksi
sairaaloiden käyttöön. Sermi koostuu kolmesta seinäkkeestä,
joista keskimmäinen seisoo tukevasti neljällä pyörällä.
Keskimmäisen seinäkkeen molemmin puolin on 360°
käännettävät seinäkkeet, jotka saadaan myös taitettua
keskelle tilan maksimoimiseksi.

78300

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Selkärangat
78401 Selkäranka vaahtomuovi välilevyillä
Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja.
Pehmeä vaahtomuovinen välilevy mahdollistaa rangan luonnollisen liikkeen havainnollistamisen helposti. Spinaalihermot.
Luonnollisen kokoinen malli. Jalusta kuuluu toimitukseen.
Korkeus jalustan kanssa 105 cm.
78402 Selkäranka muovisilla välilevyillä
78402

78401

Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja.
Muoviset välilevyt sekä spinaalihermot. Valtimot kaularangassa.
Välilevyn pullistuma L3-L4 välissä. Luonnollisen kokoinen.
Jalusta, joka voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään
kuuluu toimitukseen. Korkeus 74 cm.

Luiset mallit ylä- ja alaraajoista
78309 Yläraaja

78309

Yläraaja, jossa mukana lapaluu, värttinäluu ja käsi.
78313 Käsi

78313

Käsi, jossa mukana värttinäluu ja kyynärluu.
78310 Alaraaja
Alaraaja, jossa mukana puolikas lantio ja jalka.
78311 Jalka

78310

Jalka, jossa mukana sääriluu ja pohjeluu.
78311

Selkä- ja kaulanikama
71985 Nikamavälilevyn pullistuma

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Kaksi lannenikamaa, joissa hermot ja kaksi välilevyä, joissa
lateraalinen ja centraalinen välilevyn pullistuma. Välilevyt
voidaan vaihtaa ja mallin avulla on helppo havainnollistaa,
mistä välilevyn pullistumassa on kyse. Malli on jalustalla,
korkeus 13 cm.

71985

Lantio
78552 Naisen Lantio lantionpohjan lihaksilla
Yksityiskohtainen naisen lantio, irrotettava lantionpohja,
jossa 5 erillistä osaa, valmistettu joustavasta materiaalista.
Mallissa osa lantion luista ja lantionpohjan lihakset.
Koko: 27 x 20 x 18 cm (PxLxK). Paino 1 kg.
78552

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Liikkuvat / Liikuteltavat toimintamallit
78500
78501
78502
78503
78500-4

78503

Polvinivel
Kyynärnivel
Olkanivel
Lonkkanivel
Liikkuvat toimintamallit, yllä olevat 4kpl

Uusi, laadukkaampi nivelmalli, havainnollistamaan
niveltemme liikkuvuutta. Mallit luovat selkeän kuvan
anatomiasta ja ne sopivat erinomaisesti opetukseen
sekä potilastyöhön. Kaikki mallit ovat luonnollisen
kokoisia ja nivelsitein varustettuja. Nivelten rustopinnat
on maalattu sinisellä. Toimitukseen sisältyy jalusta.

78500

78502

Lihasmallit
71995

Käsi, 5-osainen

Käsi, jossa lihakset, verisuonet ja hermot. Uloimmat lihakset
irrotettavissa. Malli on jalustalla.
79500
79502
79503
79504
79500-4

Laadukkaat nivelmallit havainnollistavat nivelten liikkuvuutta.
Mallit luovat selkeän kuvan anatomiasta ja ne sopivat erinomaisesti opetukseen sekä potilastyöhön. Kaikki mallit ovat luonnollisen kokoisia ja nivelsitein varustettuja. Nivelten rustopinnat on
maalattu sinisellä. Toimitukseen sisältyy jalustat.

71995

Kysy lisää myös muista anatomisista
malleista, jos et löydä etsimääsi.

79503
79500

79502

79504

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Polvinivel, irrotettavat lihakset, 12 osaa
Olkanivel, irrotettavat lihakset, 5 osaa
Lonkkanivel, 7 osaa
Kyynärnivel, 8 osaa
Liikuteltavat mallit, 4 osaa
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Julisteet
Anatomian oppaat
78946
78949
78943
79790
79799
79850
78024
79780
79795

Lihakset
Hermot
Luusto
Käsi ja ranne
Käsivarsi ja olka
Kaula
Spinaali hermot
Lonkka ja polvi
Jalka ja nilkka

78946

78949

78943

79790

79799

79780

Muovilaminoidut anatomian oppaat kovalla muovipinnalla,
joissa reijät ripustuskoukuille. Koko 50 x 65 cm.
Kartat toimivat erinomaisesti opetuskäytössä.

Anatomian oppaat, muovilaminoidut

45100

45101

45100
45101
45200
45201

Lojer-kartta, syvätlihakset
Lojer-kartta, pinnalliset lihakset
Lojer-kartta hermot
Lojer-kartta luusto

Lihaskartat sopivat hyvin opetustarkoitukseen. Nimitykset
latinaksi. Kuvat muovilaminoitu. Koko 45 x 58 cm.

45200

45201

Trikkeripistekartta
78910 Trikkeripistekartta, 2 kpl

78910

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Näyttää yhteyden kipualueen ja triggerpisteen välillä.
Koko 82 x 97 cm. Sisältää kaksi karttaa.

Akupunktiojuliste
71820 Akupunktiojuliste
Akupunktiojuliste johon on merkitty kaikki kehon akupisteet.
Molemminpuolinen laminointi ja metallilenkki ripustusta varten.
98 x 68 cm.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

71820

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

83

Mittausvälineet
Lihasvoiman mittaaminen
91810 EasyForce, Dynamometri, digitaalinen
91810-1 EasyForce lisävarusteet

91810

EasyForce on uusi ja tehokas työkalu lihasvoiman mittaamiseen. Laitteen avulla voidaan objektiivisesti ja luotettavasti
mitata voimantuottoa, ja se tarjoaa samalla myös arvokasta
dataa potilaan hoitosuunnitelman luomista ja seuraamista
varten. EasyForce mahdollistaa hands-free-mittaamisen, sillä
se voidaan kiinnittää kahvoista erilaisiin kiinteisiin kohtiin. Näin
terapeutin molemmat kädet vapautuvat muuhun käyttöön ja
hän voi tarvittaessa keskittyä vain tarkkailemaan potilaan suoritusta. Ainutlaatuinen EasyForce-näyttö tarjoaa visualisoidun
mittaustuloksen. Tämän avulla terapeutin on helppo selvittää
potilaalle tämän tilannetta ja edistymistä, joka puolestaan lisää
potilaan motivaatiota sitoutua hoitosuunnitelmaan.

9120210 Dynamometri microFET2, digitaalinen

9120210

MicroFET2 on digitaalinen dynamometri, jolla testataan ja arvioidaan eri lihasten voimaa - nykyaikainen vaihtoehto vanhojen
aikojen dynamometrille. microFET2 on suunniteltu ergonomisesti käteen sopivaksi ja se on erittäin kevyt ja helppokäyttöinen. Siinä on patentoitu järjestelmä, jonka ansiosta mittari
pystyy havaitsemaan pienimmätkin voiman muutokset, voiman
tulosuunnasta riippumatta. Käytetään maailmanlaajuisesti
erilaisissa tutkimuksissa. Mittaa lihasvoiman 0,4-136 kg väliltä.
LCD-näyttö näyttää maksimaalisen saavutetun testin lihasvoiman kiloina sekä keston sekunteina. Käsiyksikön paino 0,4
kg. Kolme erilaista applikaattoria (pyöreä, taivutettu ja sormi).
Lihastestin ohjeet sisältyvät toimitukseen. Toimitetaan ladattavalla akulla ja laturilla sekä säilytyslaatikolla. Kokonaispaino 2 kg.

Puristusvoiman mittaaminen
91812 Vigorimeteri, Martin

9120240 Käsidynamometri Baseline
Mittaa kädenpuristusvoiman välillä 0–90 kg.
Helppokäyttöinen ja antaa täsmälliset mittaustulokset.
Otekahvassa 5 eri asentoa. Toimitetaan säilytyslaatikossa.

91812

9120240

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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3 erikokoista kumipalloa ja yksinkertainen, lukemilla varustettu
painemittari / manometri. Käden puristusvoiman mittaamiseen.
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120600 Käsidynamometri Jamar
Jamar on alkuperäinen ja suosituin käsidynamometri eri tutkimusten mukaisesti. Se mittaa käsivoiman 0-90 kg väliltä. Antaa
tarkat arvot ja sitä on helppo käyttää. Otteen voi asettaa 5:een
eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa.
120605 Jamar Plus+ käsidynamometri, digitaalinen
Jamarin käsidynamometri selkeälukuisella digitaalisella näytöllä.
Mittaa käsivoiman 0-90kg väliltä, tarkka mittaustulos. Otteen
voi asettaa viiteen eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa.
Patterikäyttöinen (2kpl AAA).
120600

120605

Kaularangan liikkuvuuden mittaaminen
91821 Myrin Goniometri
Kaularangan liikkuvuuden mittaukseen, mutta voidaan käyttää
myös muiden nivelten mittaukseen. Koostuu kompassikotelosta
varustettuna kompassineulalla ja kallistusneulalla. Sisältää myös
tarranauhan sekä tarvittaessa suoran ja kulmamuovilastan, joka
helpottaa kulmamittarin sijoittamista oikeaan kohtaan suhteessa
mitattavaan niveltoimintoon. Toimitetaan kätevässä laukussa.

91821

Kulmamittari / goniometri
91800 Easyangle, digitaalinen goniometri
Erittäin suosittu moderni kulmamittari, joka mittaa kehon
kaikkien nivelten liikelaajuuden ja korvaa perinteiset
goniometrit. Mittaria voidaan käyttää vain yhdellä kädellä
ja toisella kädellä voidaan tukea potilasta. Tulos on helposti
luettavissa näytöltä, ja viisi viimeistä mittausta tallennetaan.
Mittatarkkuus +/- 1 astetta. CE-merkitty MDD-direktiivin
mukaan. Sisältää USB-latauskaapelin.
91808

91808 Kulmamittari, Brodin, 31 cm
Muovia, 31 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.
91811 Kulmamittari, Brodin, 21 cm
Muovia, 21 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

91800

91811

9121005 Kulmamittari, taskumalli, 17 cm
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Yksinkertainen taskumalli, joustavasta muovista. 17 cm pitkä.
9121005

9121010 Sormikulmamittari
Teräksinen sormikulmamittari. Kaksi vartta, joista toinen
pidempi ja astelevy. 15 cm pitkä.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Refleksivasara
91960 Refleksivasara, ”Babinski”
Varsi ruostumatonta terästä, pyöreä kuminen pää, jonka voi
asettaa kahteen eri asentoon. Mukana myös tunnontestaus
kärki.

91960

Tuntotestaus
91816 Tuntotestauspyörä Wartenberg
Stimuloiva “piikkipyörä” neurologisten tuntopuutosten tutkimiseen.
91816

31279 Kahden pisteen erottelumittari
Kahden pisteen erottelumittarilla testataan potilaan kykyä
erottaa ihollaan kaksi lähellä olevaa kosketuskohtaa erillisinä
pisteinään, eikä yhtenä. Mittaus tulisi suorittaa aina potilaan
silmien ollessa suljettuina. Ihotuntomittari on valmistettu
muovista, ja mittataulukko on painettu alumiinilevylle.

31279

Äänirauta
92850 Äänirauta 256 Hz

91870

Taajuus 256 Hz. Pituus 17,5 cm..
92850

Askelmittari
91870 Askelmittari Walking Style One 2.0
Askelmittari, joka ilmoittaa askelten lukumäärän, kuljetun matkan
pituuden sekä kellonajan. Voidaan kiinnittää esimerkiksi vyöhön
tai kuljettaa mukana laukussa tai taskussa.

Mittanauha
91807 Mittanauha, muovinen, 150 cm

91807

91830

Ajanottokellot

62000 Liukuesteliina, rulla 40x200 cm

91830

Liinassa on erittäin hyvä tartuntakyky/liukueste-ominaisuus.
Leikataan haluttuun kokoon ja voidaan käyttää esineiden alla
tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisen pitokyvyn luomiseksi.

2REE11 Ajanottokello, digitaalinen

Ajanottokello, analoginen

Tyylikkäästi muotoiltu ajanottokello,
jossa tärkeimmät perustoiminnot.
Tarkkuus 1/100 sek. Loppuaika- ja
väliaikanäyttö. Kellonaika, hälytys ja
kalenterinäyttö.

2REE11

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Peililaatikko
27363 Peililaatikko
Helppokäyttöinen, vakaa ja laadukas peililaatikko, joka näyttää
selvästi jalkojen kuormituspinnat vihreällä LED-valolla. Suurin
kuormittavuus 135 kg. Koko: 43,5 x 42,5 x 22 cm (PxLxK).
Paino 8 kg.

27363

Vaa’at
28007 Digitaalinen vaaka, Seca Robusta 813
Erityissuunniteltu vaaka, jossa luistamaton kumitettu pinta ja
matala astinkorkeus. Kapasiteetti 200 kg. Iso näyttö 29 mm
numeroilla. Sisältää 4 kpl. paristoja (AAA). Enimmäiskapasiteetti
200 kg. Painon tarkkuus 100 grammaa. Koko: 37 x 43 x 4,7 cm
(PxLxK). Paino 2,6 kg. CE-merkintä 89/336/EEG mukaan.

Verenpainemittarit

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

27077 Medisana BU 530 verenpainemittari
Medisana BU 530 on täysautomaattinen verenpainemittari
käsivarteen, joka mittaa systolisen ja diastolisen verenpaineen
sekä sykkeen olkavarresta. Suuri ja selkeä LCD-näyttö isoilla
numeroilla, näyttää myös päivämäärän ja kellonajan. Sisältää
muistitoiminnon 120:lle mittaukselle kahdelle henkilölle ja laskee
kolmen viimeisimmän mittauksen keskiarvon. Näyttää rytmihäiriöt. Luokittelee mittaukset liikennevalovärein WHO:n verenpainesuositusten mukaisesti.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Kulutustarvikkeet
Kinesioteippi BalanceTape
BalanceTape-kinesioteipit ovat Lojer Groupin kehittämiä tuotteita, ja ne ovat saaneet paljon
kiitosta ammattilaisilta. Teippi on yhtäaikaa sekä tarpeeksi jämäkkää että joustavaa. Jämäkkyyttä tarvitaan asennon korjaamiseen ja joustavuutta siihen, että teipillä ei estetä liikkumiskykyä. Monet kinesioteipit ovat liian joustavia, jolloin asennon korjaaminen on heikkoa.

RGB - 201,58,40

RGB - 255,203,10

RGB - 52,103,153

RGB - 132,132,132

Hegu® Balance Tape™ for Physio Therapy

BalanceTape Sensitive
BT.MS-Beige BalanceTape Sensitive, 6 metriä, beige
Balance Tape Sensitive -teipeissä on käytetty normaalia
vähemmän liimaa. Teippiä suositellaan henkilöille, joilla on
herkkä iho tai jotka ovat allergisia liimoille / laastarille.

BalanceTape Regular
BTBeige.XS

BalanceTape, 6 metriä, beige

BTPink.XS

BalanceTape, 6 metriä, pinkki

BTRed.XS

BalanceTape, 6 metriä, punainen

BTYellow.XS

BalanceTape, 6 metriä, keltainen

BTTurq.XS

BalanceTape, 6 metriä, turkoosi

BTBlack.XS

BalanceTape, 6 metriä, musta

BalanceTape Regular 32 m
BTTurq.XS32

BalanceTape, 32 metriä, turkoosi

!

Löydät lisätietoa BalanceTape-kineosioteipeistä
osoitteessa www.balancetape.com.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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BTBlack.XS32 BalanceTape, 32 metriä, musta
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Kinesioteipit Meridius
Helpottaa lihaskireyttä, lievittää kipua sekä parantaa lymfaneste- ja verenkiertoa. Teipissä ihonkaltainen elastisuus.
Teippi mahdollistaa nivelen täyden liikkuvuuden, sillä teippi venyy 130–140 %. Lateksiton ja hengittävä. Sietää suihkun ja
kylpemisen ja pysyy iholla jopa yli viikon. Leveys 5 cm. Useita eri värivaihtoehtoja.

9501

Kinesioteippi Meridius, 5 m, beige

9502

Kinesioteippi Meridius, 5 m, musta

9503

Kinesioteippi Meridius, 5 m, sininen

9504

Kinesioteippi Meridius, 5 m, pinkki

9505

Kinesioteippi Meridius, 5 m, keltainen

9501-12

Kinesioteippi Meridius, 5 m, 12 kpl lajitelma

9511

Kinesioteippi Meridius, 32 m, beige

9513

Kinesioteippi Meridius, 32 m, sininen

9514

Kinesioteippi Meridius, 32 m, pinkki

9511

Kinesioteipit TheraBand
Thera-Bandin kinesioteippi korjaa kehon lihasjännitystä, lievittää kipua sekä parantaa verenkiertoa. Teipissä on kuvio, joka
mahdollistaa oikean venyvyyden: pieni kuusikulmio vastaa
25% venyvyyttä, kun taas suuri kuusikulmio 50% venyvyyttä.
Täysin venytettynä teippi kaksinkertaistaa oman pituutensa.
Pysyy kiinni ja tarjoaa kestävän tuen jopa viideksi päiväksi.

12926 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, musta
12928 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, beige
12929 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, sininen
12930 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, vaaleanpunainen
12932 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, vihreä
12929, 12925

12923 Kinesioteippi Thera-Band, 31 m, musta
12925 Kinesioteippi Thera-Band, 31 m, sininen
12930

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Elastiset siteet
9205 Elodur Forte Dauerbinda, leveys 8 cm

9301 Optiplaste-C elastinen liimaside 6 cm x 2,5 m

9206 Elodur Forte Dauerbinda, leveys 10 cm

9205

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Terapiateipit
9401

Urheiluteippi Cramer 1050i

9401-32 Urheiluteippi Cramer 1050i, 32 rullaa
Tunnettu urheiluteippi Cramerilta. Ihoystävällinen ja korkelaatuinen liimapinta takaa erittäin hyvän tartunnan ihoon.
100% puuvillaa. Lateksiton. Pituus 13,7m ja leveys 3,8cm.
9107-1

Urheiluteippi Strappal, 1 rulla

9107
Urheiluteippi Strappal, 24 rullaa
Tunnettu urheiluteippi nivelsiteiden ja lihasvammojen ennaltaehkäisyyn tai kevennys- tai tukisiteeksi. Strappalin liima on iholle
hellävarainen. Sillä on korkea tartuntakyky ja teippi on helppo
repäistä poikki pituus- ja poikittaissuunnassa. Hengittävä.
Lateksiton. Leveys 4 cm ja pituus 10 metriä
9207

Leukotape Classic, 1 rulla

9207-12 Leukotape , Classic, 12 rullaa
Perinteinen vahvasta kankaasta ja hyvällä tarttumiskyvyllä
valmistettu urheiluteippi altistuneisiin paikkoihin ja märkiin
olosuhteisiin. Käytetään ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa
tai tukena urheilussa tai sairaanhoidossa. Helppo katkaista.
Materiaali: 100% puuvillaa. Sisältää lateksia. Leveys 3,75 cm.
Pituus 10 metriä.
9208

9401

9107-1

9207

Leukotape P, 1 rulla

9208-6 Leukotape P, 12 rullaa
Erittäin vahva teippi tilanteisiin, joissa tarvitaan lisätukea, kuten
urheiluvammoihin. Tavalliset käyttöalueet ovat nilkkojen ja
polvien teippaukset. Teippi on helppo katkaista ja siinä on korkea ja pitkäaikainen tarttumiskyky. Valmistettu rayon-kankaasta.
Leveys 3,8 cm. Pituus 13,7 metriä.

9208

Tarvikkeet
9209 Teippialusta Hypafix
Hypafix on itsekiinnittyvä, non-woven-laatuinen kangas, jota
käytetään teippialustana tai siteiden kiinnitykseen. Muotoutuu
helposti kehon ääriviivojen mukaan. Jaettu suojapaperi helpottaa
käyttöä. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 5 cm. Pituus 10 metriä.
9210 Kiinnityssuihke, teippaukseen
Tensospray - adhesive spray antaa läpinäkyvän ja nopeasti
kuivuvan kalvon. Valmistettu ihon suojaamiseksi teippauksen
yhteydessä ja teipin tarttumisen parantamiseksi. Suihkuta 5-10
cm etäisyydeltä usea ohut kerros parhaan tuloksen saamiseksi.

9209

Ei saa käyttää vahingoittuneelle iholle. Pullon koko 300 ml.
SAX Teippisakset
Tehokkaat kangassakset. Sopivat sekä oikeaan, että vasempaan käteen. Pehmeä ja ergonominen kädensija on miellyttävän
tuntuinen. Lyhyt ja voimakas terä ruostumattomasta teräksestä
on erinomainen teipille. Pituus 21cm.

9210
SAX

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Suojapaperit, rullat
11100 Hoitopöytärulla, luonnonvalkoinen,
50 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11107 Hoitopöytärulla, luonnonvalkoinen,
60 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11101 Hoitopöytärulla, valkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.
Perinteiset paperirullat hoito- tai tutkimuspöydille. Pituus 200
metriä. Myydään pareittain.
11104 Hoitopöytärulla, kuitukangas, 50 cm x 200 m
11105 Hoitopöytärulla, kuitukangas, 60 cm x 200 m
Laatupaperirullat kuitukankaasta, kun haluat pehmeän ja
miellyttävän paperin. Kuitukangas on erittäin kestävää.
Paksuus: 24 g / m2. Pituus 200 metriä. Rullia myydään yksittäin.

Suojapaperit, kuitukangasarkit
11108 Hoitopöytäpaperi Fine, kuitukangas, valkoinen arkki
11109 Hoitopöytäpaperi Fine, kuitukangas, sininen arkki
11110

Hoitopöytäpaperi Fine Soft, kuitukangas, valkoinen arkki

Kuitukangas on erittäin kestävää, ihoystävällistä ja pehmeää
paperia, joka tuntuu asiakkaasta miellyttävältä. Paksuus:
Fine 27 g / m2 ja Fine Soft 20 g / m2. Arkkikoko 60x195 cm.
sisältää x-viillon, 200 kpl/ltk.

11108, 11109

Suojapaperit, pääosa
11300 Suojaliina, valkoinen
Koko: 49 x 49. 1000 kpl
11310 Soft-alusliina kasvoaukolle, pehmeä
Koko 40 x 60 cm. 500 kpl.
11301 Kasvoaukon suojaliina, kuitukangas, x-viillolla

11310, 11300

11303 Kasvoaukon suojaliina, luonnonvalkoinen
x-viillolla Koko 35 x 40 cm, 500 kpl.
11308 Soft-alusliina kasvoaukolle, pehmeä

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Koko 30 x 40 cm. 500 kpl.

Paperirullateline

11301, 11303, 11308

48950 Paperirullateline
Seinään kiinnitettävä. Epoksimaalattu valkoinen.
Sopii maksimissaan 60 cm leveälle paperirullalle. Pituus 63 cm.

48950

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet
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Desinfiointi- ja puhdistustuotteet
13500
Desinfiointiliinat, 200 kpl
Antibakteeriset ja kuitukankaiset desinfiointiliinat soveltuvat
ammattikäyttöön. Desinfiointiliinoja voidaan käyttää mm. käsien,
hoitopöytien pintojen, tyynyjen, harjoittelulaitteiden, ultraääniantureiden ja paineaaltolaitteiden applikaattoreiden jne. puhdistukseen. Desinfiointiliinat toimitetaan käytännöllisessä purkissa,
jossa on x-leikkaus kannessa. Pakkauksessa 200 liinaa ja liinojen koko on 20cm x 20cm.
1310405

Desinfiointiaine DesiPlint, 0,5 litraa

13105
Desinfiointiaine DesiPlint, 5 litraa
Desinfiointiaine DesiPlint on suunniteltu erityisesti hoitopöytiä
varten mutta sitä voidaan käyttää myös muihin tuotteisiin.
Ei kuivaa verhoilua, koska se ei sisällä alkoholia. Vaikuttava aine
on 0,2% klooriheksidiiniä. Tappaa useimmat bakteerit sekä tietyt
virukset. Käytetään laimentamattomana.
13213

13500

1310405

13105

Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo

13213-12 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo, 12-pack
13213-24 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo, 24-pack
Tuhoaa bakteerit 99,99% muutamassa sekunnissa. Lojer
käsidesi sisältää 68% etanolia ja se kuivuu nopeasti. Tuote
on kosteuttava ja kädet jäävät käytöstä mukavan pehmeiksi.
13200

DesiSkin ihonpuhdistusaine, 0,5 litraa

13202
DesiSkin ihonpuhdistusaine, 5 litraa
Nestemäinen ihonpuhdistusaine jota käytetään laimentamattomana ihon, käsien, pintojen, ruiskujen ja ampullien desinfiointiin.
Myös ennen lääkintätoimenpiteitä. Etanolipistoisuus 62%.

13213

13213-12

Kirurginen kasvomaski

13200

13202

HY99F1

!

Katso ohjeet oikeaoppiseen kasvomaskin käyttöön
verkkokaupassa www.shop.lojer.com

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

HY99F1 Kirurginen kasvomaski IIR, 50 kpl
Kertakäyttöinen, kuitukankaasta valmistettu 4-kerroksinen
CE-merkitty kirurginen kasvomaski (eli kirurginen suu-nenäsuojus). Kasvomaskissa on pehmeät, joustavat ja kestävät
korvalenkit sekä muotoiltava nenävahvike. Suojamaskissa on
alhainen hengitysvastus, joten sitä on miellyttävä käyttää.
Lojerin jälleenmyymä kirurginen kasvomaski on CE-merkitty
lääkinnällinen laite (93/42/ETY) ja se täyttää terveydenhuollon kirurgisen suu-nenäsuojuksen standardin EN
14683:2019+AC:2019 vaatimukset. Roiskesuojattu (malli IIR)
suu-nenäsuojus tarjoaa kasvosuojaimista parhaimman suojan
partikkeleilta ja sen suodatustehokkuus (BFE) on testatusti
yli 98%. Roiskesuojattu malli suojaa henkilökuntaa roiskeilta
esimerkiksi toimenpiteiden yhteydessä.

Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Ystävällinen palvelu, asiantuntemus,
laatu ja nopea toimitus

Tilaukset kellon ympäri verkkokaupasta:

www.shop.lojer.com

OPEN

24h

hinnat | tarjoukset | lisätietoa

Huoltopalvelut
Lojer ja Delta-hoitopöytien ja muiden valmistamiemme
laitteiden lakisääteisestä vuosihuollosta sekä korjauksista
ja varaosapalvelusta vastaa Lojer Medical Service,
jolla on yksiköt Sastamalassa, Hollolassa, Vantaalla ja
Kempeleessä.
Varaosat toimitamme suoraan logistiikkakeskuksestamme
tai kotimaisten tehtaidemme varastoista arkisin noin
vuorokauden sisällä tilauksesta.
Kysy lisää service@lojer.com tai puh. 010 830 6750

Rahoitus
Lojer-rahoituksessa ei ole ylimääräisiä tai kalliita päivävuokria
eikä pienellä präntättyjä avausmaksuja. Maksat vain
sovitulta vuokra-ajalta sekä halutessasi lunastuksen
yhteydessä kiinteän 30 euron maksun vuokra-ajan
jälkeen. Monet rahoitusyhtiöt perivät leasing-sopimuksista
normaalisti ns. päivävuokraa, joka voi tarkoittaa jopa 3kk
ylimääräistä vuokraa.
Lojer-rahoituksen avulla maksat hankintaa kuukausierissä
(laskutus 3kk välein), ja vuokra-ajan jälkeen voit lunastaa
hankinnan 30 euron hintaan. Voit testata verkkokaupasta
löytyvällä laskurilla kuukausierän suuruuden.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

!

Ota yhteyttä huoltoon
service@lojer.com tai
puh. 010 830 6750
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Verkkokaupan asiakaspalvelu

Myynti

Tilaukset ja tiedustelut toimistoaikoina
myynti@lojer.com tai puh. 010 830 6785

Mikko Rajaniemi
Aluemyyntipäällikkö, Fysioterapia & Wellness
Puh. 010 830 6753
mikko.rajaniemi@lojer.com
Krista Korhonen
Myynti- ja markkinointikoordinaattori
Fysioterapia ja Wellness & kulutustarvikkeet
Puh. 010 830 6785
krista.korhonen@lojer.com

Lojer shop / noutovarasto
Lojerila on pieni noutovarasto Hollolan
toimipisteen yhteydessä.
Avoinna ma-to klo 9-14
Tarmontie 2-4, ovi 1, 15860 Hollola
Tuotteina löytyy mm. hierontapöydän paperia,
öljyä, rasvaa, desinfiointiaineita, kinesioteippejä
ja akupunktioneuloja. Valikoima on rajallinen ja
saatavuuden voi varmistaa etukäteen.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com
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Lojer Oy toimitusehdot
Tämän tuotekuvaston tuotteet ovat
myynnissä suomessa sekä yksityisille
henkilöille että yrityksille. ajantasaiset
tuotteiden hinnat löydät kätevimmin
vierailemalla kotisivuillamme verkkokaupassamme www.shop.lojer.com. Lisäksi
voitte ottaa yhteyden asiakaspalveluumme. Voitte jättää myös yhteydenottopyynnön, niin me otamme yhteyttä teihin.
HINNAT:
Hinnat ovat ilmoitettu euroina, ja niihin
lisätään arvonlisävero 24 %. Pidätämme
oikeuden hintojen muutoksiin.
MAKSUEHTO:
Verkkokaupassa maksaminen tapahtuu
pankki- ja luottokorteilla. Mikäli asiakkaalle on myönnetty luottotili, verkkokaupan maksuehto yritysasiakkaille on 14
pv netto. Tavaran omistusoikeus siirtyy
asiakkaalle vasta kun lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

vastaanottaja ei ole yhteydessä lähetys
palautetaan lähettäjälle 7 vuorokauden
kuluessa.
Painavammat ja isommat tilaukset (esim.
hoitopöytä tai yli 20 rullan paperitilaukset) toimitetaan Postin rahdilla tai Lojerin omalla autolla. Sisäänkantopalvelu
lisämaksusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Verkkokaupan tilauksia toimitamme vain Suomeen.
RAHTIMAKSUT VERKKOKAUPPA:
Lojer Shop -verkkokaupan toimituskulut
riippuvat siitä, mihin rahtiluokkaan tuote
kuuluu. Rahtiluokkia on 8 ja niihin liittyvät
toimituskulut on esitetty seuraavassa
taulukossa (hinnat alv0%):
Rahtiluokka KIRJE = 4,90 euroa
Rahtiluokka A = 7,90 euroa
Rahtiluokka B = 9,90 euroa
Rahtiluokka C = 12,90 euroa
Rahtiluokka D = 19,90 euroa

TOIMITUSTAPA PAKETEILLE:
Nouto Postista (postipaketti)
Vastaanottaja saa saapumisilmoituksen
tekstiviestillä, sähköpostilla ja Postin
mobiilisovelluksella, mikäli se on vastaanottajalla käytössä. Tietojen puuttuessa
toimitetaan paperinen ilmoitus vain Postin
toimipisteistä noudettaville lähetyksille.
Pakettia säilytetään 7 vrk, noutamattomat lähetykset palautetaan lähettäjälle.
Posti Express -paketti
(ensisijaisesti yrityksille)
Lähetys jaetaan osoitekorttiin merkittyyn
osoitteeseen ja luovutetaan kuittausta
vastaan. Palveluun kuuluu yksi jakeluyritys. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta hänelle jätetään saapumisilmoitus ja lähetys
toimitetaan vastaanottajan lähipostiin
noudettavaksi. Lähetys palautetaan lähettäjälle jos sitä ei noudeta säilytysajan
päätyttyä.
Toimitus ovelle sovitusti (kotipaketti)
Posti on yhteydessä vastaanottajaan
pääsääntöisesti edellisenä työpäivänä
sopiakseen jakeluajankohdan. Posti on
maksimissaan kaksi kertaa yhteydessä
vastaanottajaan. Sovittavat toimitusajat
vaihtelevat alueittain klo 9-21 välillä.
Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, hänelle
jätetään yhteydenottopyyntö ja jos ei

Rahtiluokka E = 49,90 euroa
Rahtiluokka F = 66,00 euroa
Rahtiluokka G = 119,00 euroa
Jokaisen tuotteen tuotesivulla näet mihin
rahtiluokkaan tuote kuuluu. Jos ostat
usean eri rahtiluokan tuotteita, maksat
vain korkeimman rahtiluokan toimituskulut. Luonnollisesti maksat vain yhdet toimituskulut riippumatta tilaamiesi tuotteiden määrästä tai vaikka tilaus jaettaisiin
useaan eri toimitukseen. Toimituskulut
lasketaan automaattisesti mukaan tilaukseesi. Toimituskulujen lisäksi tilaukselle ei
tule muita kuluja.
TOIMITUSAIKA:
Varastotuotteille kaupungeissa 2-3 päivää ja haja-asutusalueilla 3-5 pv. Investointihyödykkeiden osalta toimitusaika
vaihtelee tuotekohtaisesti, tarkat tiedot
saat asiakaspalvelustamme.
TAKUU:
Kaikilla tuotteillamme on kuluttajansuojalain mukainen vähintään kuuden
kuukauden takuu. Takuu on myyjän tai
aikaisemman myyntiportaan vapaaehtoisesti antama lisäsitoumus. Takuu kattaa
valmistus- ja raaka-ainevirheet, mutta

ei mm. väärinkäyttöä tai kulumisesta
johtuvaa vikaantumista. Tarkan lojerin,
maahantuojan tai valmistajan tarjoaman
takuuajan näet tuotteen pakkauksesta
tai käyttöohjeista. Lojer oy:n ja muiden
lojer Groupin yhtiöiden itse valmistamilla
tuotteilla on rajoitettu 24 kk takuu valmistus- ja raaka-ainevirheille, ja 10 v takuu
runkorakenteille.
MUUT SOPIMUSEHDOT:
Noudatamme toimituksissamme yleisiä
kotimaisia sopimusehtoja nl01. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
TILAAJAVASTUU
Lojer on myös sitoutunut hoitamaan
kaikki yhteiskunnalliset vastuunsa täsmällisesti ja on tilaajavastuun mukainen
Luotettava Kumppani. Yhtiön tiedot ovat
tarkastettavissa tilaajavastuu.fi-palvelusta.
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Aakkosellinen hakemisto
Airex-tuotteet ............................... 48, 75, 76
Akupunktiojulisteet....................................65
Akupunktionastat......................................66
Akupunktioneulat................................ 62-66
Akupunktionuket ja -mallit.........................64
Akupunktiosimulaattorit ...........................67
Alasvetolaitteet..................................... 21,22
AlterG-juoksumatot..............................39,40
Anatomian oppaat ja julisteet....................82
Anatomiset mallit.......................................64
Askelmittari ..............................................85
BalanceTape.............................................87
Biofeedback .............................................46
Blackroll....................................................69
Bobath-pöydät ......................................... 15
Bobathrullat .............................................78
Bodytrainer...............................................45
Bosu ........................................................48
Capre-hoitopöydät................................. 8-11
Challenge disc.......................................... 47
CLX-kuminauhat.......................................43
CPM polvihoito..........................................32
Crosstrainer..............................................38
Decline Incline -lauta.................................49
Delta-hoitopöydät ............................... 12-14
Desinfiointi- ja puhdistustuotteet...............91
Droppilevyt...............................................76
Dry needling -akupunktioneulat................64
Dynamometrit.....................................83, 84
EasyAngle.................................................84
EasyForce.................................................83
Elastiset siteet...........................................88
Ergo-Fit Vector Line.............................25-27
Faskiavaha................................................69
Fiksaatiovyöt ............................................77
Flexible Exercise Bars ..............................45
Flowin liukumatto .....................................49
Fokusoidut paineaaltolaitteet....................57
Functional Trainer......................................50
Fysioterapiapeili........................................ 24
Goniometrit ..............................................84
Harjoituslaitteet ...................................21-31
Harjoitustuubit ...................................44, 45
Hegu-akupunktioneulat...................... 62-66
Hierontapöydät ............................. 68, 12-13
Hierontarasvat ja -voiteet..........................70
Hierontatuotteet...................................68-73
Hierontaöljyt .......................................69, 70
Hihnat alasvetolaitteisiin ...........................23
Hoitopöydät ..........................................6-14
Hygieniatyynyt.......................................... 17
Hyppynaru ...............................................49
Ilmalastat ..................................................77
ITO .....................................................59, 60
Ivo Trainer.................................................23
Jakkarat ................................................... 18
Joogamatot ..............................................76
Julisteet ....................................................82
Jumppapallot ...........................................50

Juoksumatot ............................................38
Kahvakuulat .............................................53
Kannettava hoitopöytä.............................. 17
Kasvoaukon pehmusteet ......................... 17
Kasvomaski..............................................91
Kauneudenhoitotuoli................................. 19
Kiilatyynyt ................................................78
Kinesioteipit ....................................... 87, 88
Kippilauta ................................................. 16
Korva-akupunktio.....................................66
Korvanastat..............................................66
Kuitukangasarkit ja -rullat..........................90
Kuivaneulaus.............................................64
Kulmamittarit ............................................84
Kuminauhat..........................................42-44
Kuntopyörät........................................34, 37
Kuulalaastarit............................................66
Kylmäpakkaukset .....................................73
Kylmätuotteet ...........................................73
Kylmävoiteet..............................................73
Käsidynamometrit ..............................83, 84
Käsien harjoituspallot ...............................45
Käsipainot ................................................53
Kävelysauvat.............................................50
Laitepöytä ................................................59
Leukotape.................................................89
Levytanko ja -painot ................................54
Lihasmallit ................................................81
Liukuesteliina ...........................................85
Loops..................................................43, 44
Luuranko ..................................................79
Lämpöpakkaukset ............................. 71, 72
Lääkinnällinen harjoitusterapia ............21-23
Magnetolith...............................................58
Magneettiterapia.......................................58
Manuped..................................................33
Manuthera -hoitopöytä ..........................6, 7
Masterpuls paineaaltohoitolaitteet...... 55-56
Matkahoito- / hierontapöytä...................... 17
Matot ................................................. 75, 76
Mattojen säilytys.......................................76
Medicin pallot ........................................... 51
MicroFet2..................................................83
Mittanauha ...............................................85
Mittausvälineet ................................... 83-84
Mobilisointikiilat ........................................76
Monark-pyörät.................................... 34-35
Motion Guidance......................................46
Myrin goniometri.......................................84
Neulastimulaattorit ...................................67
Niskatraktio ..............................................76
Nylatex-nauhat .........................................73
Nystyräpallot ............................................ 51
Olkavetolaitteet.........................................46
Paineaaltohoitolaitteet ........................ 55-57
Painojen säilytys.......................................54
Painomansetit...........................................52
Painovoimakevennetyt juoksumatot.... 39-40
Pallojen säilytys.........................................52
Pallopumppu ............................................52
Pallot ............................................ 45, 50, 51
Paperirullatelineet ..........................11, 14, 90

Paperituotteet ..........................................90
Parafiiniallas .............................................72
Parafiinit ...................................................72
Passiivinen polven hoito......................32, 33
PBU Biofeedback.....................................46
Peililaatikko ..............................................86
Pehmusteet .............................................. 17
Pilatesmatto..............................................76
Pilatesrulla.................................................46
Plintit......................................................6-14
Powerband...............................................44
Psoas-tyynyt ............................................78
Puhdistustuotteet .....................................91
Pulleyt..................................................21-23
Puolapuut................................................. 24
Puristusvoimamittarit .........................83. 84
Pyöreät tyynyt ..........................................78
Pyörät ................................................34, 37
Radiaaliset paineaaltolaitteet..............55, 56
Refleksivasara...........................................85
Restoraattorit ...........................................33
Sakset.......................................................89
Satulatuolit ............................................... 18
Seirin ...................................................65,66
Shockwave paineaaltolaitteet............. 55-57
Soutulaitteet..............................................36
Speed Pulley ............................................21
Steppilauta................................................49
Storz................................................... 55-58
Suojapaperit.............................................90
Suu-nenä-suojus.......................................91
Sykevyö ...................................................35
Sähkölaitteet ................................59, 60, 61
Tasapainolaudat........................................ 47
Tasapainotyynyt.................................. 47, 48
Teipit ............................................ 87, 88, 89
Tens/Tems-laitteet ...................................61
Terapeuttinen ultraääni.............................60
TheraBand-tuotteet.......................42-45, 88
Tilttipöydät ............................................... 16
Trampoliini ................................................49
Treenilaitteet ........................................25-31
Treenipenkki ............................................. 24
Trikkeripistejuliste......................................82
Tuntotestaus ............................................85
Tuolit ja jakkarat........................................ 18
Tyynyt.......................................................78
Työtuolit.................................................... 18
Ultraäänigeeli ...........................................60
Ultraäänilaitteet ..................................59, 60
Urheiluteipit...............................................89
Urias-ilmalastat.........................................77
Vaaka .......................................................86
Vastuskuminauhat ..............................42-44
Venyttelymatot ................................... 75, 76
Verenpainemittari .....................................86
Verhoilun värikartta.....................................5
Vigorimittari ..............................................83
Voimistelupallot ........................................ 51
Värikartta verhoilu.......................................5
Äänirauta..................................................85
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Tilaukset kellon ympäri verkkokaupasta:
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