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Innhold

Fysiopartner har siden oppstarten i 1996 etablert seg 
som en seriøs og troverdig leverandør av utstyr til helse 
og trening. I 2015 styrket vi vår posisjon ved å bli en 
del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Vi har 
dermed utviklet oss videre mot å ha et større fokus på 
å være total leverandør av utstyr til fysikalsk behandling, 
rehabilitering og fysikalsk trening. Fra 2019 la vi også til 
et stort sortiment av medisinsk inventar til sykehus og 
pleiesektoren. 

Finske Lojer Group er i dag Nordens største produsent 
av senger til sykehus. Produktene i Lojers sortiment 
brukes i mer enn 115 land. Lojer Groups målsetning er 
å bli ledende i det nordiske markedet innenfor sitt 
sortiment.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen 
helse og trening har valgt å satse på Fysiopartners 
faglige kompetanse for å selge deres utstyr. Våre kunder 
er i hovedsak fysikalske institutter, helseklinikker, rehabili-
teringsinstitusjoner og utdanning/skoler samt off entlige 
og private sykehus og pleieinstitusjoner.

Vi har hovedkontor, showroom og serviceavdeling i Oslo, 
samt stort lager på Sofi emyr rett utenfor Oslo.
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Behandlings- og undersøkelsesbenker
Behandlingsbenken anses å være et av de viktigste redskapene for en terapeut, 

og vi tilbyr et meget bredt sortiment for å kunne tilfredsstille alles behov. Vi 

presenterer både stasjonære og bærbare behandlings- og undersøkelsesbenker, 

samt bobathbenker, vippebenk og en mengde tilbehør.

FUTURE 
TREKKET 
ELIMINERER

KORONAVIRUS 
MED OVER 

90%
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Hundreårig erfaring med produktteknologi rettet mot helse  og omsorg kombinert med førsteklasses design har resultert i en unik 
serie behandlingsbenker som er i en klasse for seg når det gjelder form giving og brukervennlighet.

Benken er et arbeidsredskap verdt å satse på! Det er mulig å designe sin egen benk med valg av oppsett, tilbehør, bredde på 
liggefl ate og farge på putene. Capre-serien består av behandlingsbenkene Capre FX, F og M, undersøkelsesbenken Capre E og 
reclinerstolene Capre BC, RC og MC. De har alle en mengde innovative løsninger samt topp kvalitet. Produseres av Lojer i Finland.

fX3 CAPRe fX3, 3-delt elektrisk med fotbøyle
fX5 CAPRe fX5, 5-delt elektrisk med fotbøyle 

Eliten blant behandlingsbenker. Stabil, stillegående og tåler 
meget krevende bruk. Takket være det innovative designet, er 
benken også en vakker innredningsdetalj. Benken kan også 
benyttes til sittende behandling. Store justeringsmuligheter 
i høyden gir en bra arbeidsstilling og liggefl aten heves og 
senkes raskt vertikalt takket være søylene. Elektrisk høydejus-
tering mellom 48-88 cm med fotbøylen. 

Bendelen justeres hydraulisk. Hjul med sentrallås er standard. 
Valgfri farge og kvalitet på trekket. Ramme og understell har 
også forskjellige fargevalg. Det er mulig å velge mellom 5 
ferdige designpakker eller designe sin egen benk. Valgfri 
bredde 55, 65 eller 75 cm. Safe Working Load (SWL) 250 kg. 

FX3 har ensfarget trekk uten sømmer på putene.

FX5 har mulighet for tofarget trekk på putene. I tillegg har den 
armstøtteputer som kan svinges ut til siden og gjøre benken 
bredere. Benkens anatomisk utformede puter gir høy komfort 
og god støtte for pasienten.

Lojer Capre behandlingsbenker

Lojer Capre FX 

FX3

FX5

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

Velg samme farge og kvalitet på trekket til 
benk, terapikrakk og pølle. 
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f3 CAPRe f3, 3-delt elektrisk
f3H CAPRe f3H, 3-delt hydraulisk

Denne allsidige benken med delt liggefl ate er først og fremst 
tiltenkt behandlinger innenfor rehablilitering og generell fysio-
terapi. Justerbar og stillegående justering bidrar til en økt 
brukerkomfort og funksjonalitet. Benken er stabil, har et stort 
høydeomfang og justeringene er enkle å bruke. Hodeputen 
og fotdelen har trinnløs hydraulisk justering. Elektrisk modell 
kan høydejusteres mellom 45-92 cm. Hydraulisk modell kan 
høydejusteres mellom 49-90 cm. Hjul med sentrallås er tilbe-
hør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Valgfri bredde 55, 60 og 
65 cm. 75 cm mot tillegg. Safe Working Load (SWL) 210 kg. 

f5 CAPRe f5, 5-delt elektrisk
f5H CAPRe f5H, 5-delt hydraulisk

Som over, men har i tillegg armstøtteputer med trinnløs 
hydraulisk justering. 

M2 CAPRe M2, 2-delt elektrisk
M2H CAPRe M2H, 2-delt hydraulisk

En stødig og lett håndterbar benk som har alle basisfunks-
joner som en standardbenk behøver. Benken har hel liggefl ate, 
er stabil, stille og lett håndterbar og egner seg spesielt godt 
til massasje. Benken er blant de beste på markedet når det 
gjelder pris og kvalitet. Hodeputen har trinnløs hydraulisk just-
ering. Elektrisk modell kan høydejusteres mellom 45-92 cm. 
Hydraulisk modell kan høydejusteres mellom 49-90 cm.  
Hjul med sentrallås er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på 
trekket. Valgfri bredde 55, 60 og 65 cm. 80 cm mot tillegg. 
Safe Working Load (SWL) 210 kg.

M4 CAPRe M4, 4-delt elektrisk
M4H CAPRe M4H, 4-delt hydraulisk

Som over, men har i tillegg armstøtteputer med 
trinnløs hydraulisk justering.

Lojer Capre F 

F5H

F5

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

M2

M4

Lojer Capre M  

Putefasong

Putefasong

F3
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Tilbehør til Capre behandlings- og undersøkelsesbenker

CA104

CA110, CA111

CA102, CA103

CA107

CA100

CA101

CA100 HJUL med sentrallås

Tilbehør til Capre M, F og E-modellene.  
Må bestilles sammen med benken.

CA101 HøydeinnstiLLing/fotbøyLe

Tilbehør til Capre M, F og E-modellene.  
Må bestilles sammen med benken.

CA102 sidePUteR til Capre M, par
CA103 sidePUteR til Capre f, par

Nedfellbare puter for å gjøre benken bredere.  
Ikke tilgjengelig til FX5. 

CA104 dobbeLt VinKLet HodePUte

For å kunne jobbe med sittende behandling. Med dette  
tilbehøret kan hodeputen også løftes i flere posisjoner.  
Kan ikke bestilles på modeller uten armstøtter.

CA107 dRenAsJe, hydraulisk til Capre f og fX
CA108 dRenAsJe, elektrisk til Capre fX
CA129 dRenAsJe, elektrisk til Capre f

CA110 PAPiRRULLHoLdeR , bredde 50 cm
CA111 PAPiRRULLHoLdeR , bredde 60 cm

CA124 sPesiALbRedde 80 cm till Capre M
CA105 sPesiALbRedde 75 cm till Capre f
CA106 sPesiALbRedde 75 cm till Capre fX

CA115 tofARget tReKK

Anatomisk utformede puter, til Capre FX5.

CA171 PUte tiL HULL i Hodestøtte

PUtesett tiL CAPRe beHAndLingsbenK

Har putene og trekket på den gamle behandlingsbenken blitt 
slitt eller tørt og sprukket? Forny behandlingsbenken din med 
et nytt sett puter. FUTURE trekket er blant annet svært mot-
standsdyktig mot slitasje. 

Putesett
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Lojer Delta behandlingsbenker

Delta er originalbenken, produseres av Lojer i Finland og selges eksklusivt av Fysiopartner i Norge. Denne klassiske benken har vært 
favoritten til fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, massører og andre terapeuter over mange år. Den produseres i to ulike serier: 
Profesjonell og Standard. Se hele utvalget på www.fysiopartner.no

dP2 LoJeR deLtA PRofessionAL, 2-delt elektrisk
dP4 LoJeR deLtA PRofessionAL, 4-delt elektrisk

En stor og meget stabil behandlingsbenk med ekstra stort høyde-
omfang og elektrisk justering mellom 47-98 cm. Armstøttene er 
høyderegulerbare på den 4-delte modellen. Valgfri bredde 50, 55, 
60 og 70 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer (unntatt på 70 
cm bredde) som kan felles ned er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet 
på trekket. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

dP3 LoJeR deLtA PRofessionAL, 3-delt elektrisk
dP5 LoJeR deLtA PRofessionAL, 5-delt elektrisk

En meget stabil behandlingsbenk med delt liggefl ate og stort 
høydeomfang som justeres elektrisk mellom 48-100 cm. Hode-
delen har trinnløs hydraulisk justering. Armstøttene er høydereg-
ulerbare på den 5-delte modellen. Manuell drenasjefunksjon og 
fotdel som kan løftes til 75º. Valgfri bredde 50, 55, 60 cm. Hjul 
med sentrallås samt sideputer som kan slås ned er tilbehør. Valg-
fri farge og kvalitet på trekket. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

Lojer Delta Professional 

ds4  LoJeR deLtA stAndARd, 4-delt elektrisk
ds4H  LoJeR deLtA stAndARd, 4-delt hydraulisk

Klassisk behandlingsbenk som er svært godt likt av ulike 
terapeuter som ikke har de største kravene til stabilitet og 
høyderegulering. Passer utmerket til f.eks massører. Armstøtt-
ene er høyderegulerbare. Høyderegulering mellom 57-87 cm. 
Valgfri bredde 50, 55, 60 og 70 cm. Hjul med sentrallås samt 
sideputer (unntatt på 70 cm bredde) som kan felles ned er 
tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Safe Working Load 
(SWL) 200 kg.

ds5  LoJeR deLtA stAndARd, 5-delt elektrisk
ds5H   LoJeR deLtA stAndARd, 5-delt hydraulisk

En svært godt likt behandlingsbenk med delt liggefl ate. Hoved-
delen har trinnløs hydraulisk justering. Armstøttene er høyde-
regulerbare. Høyderegulering mellom 58-89 cm. Manuell 
drenasjefunksjon og fotdel som kan løftes til 75 grader. Valgfri 
bredde 50, 55 og 60 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer 
som kan felles ned er tilbehør. Valgfri farge og kvalitet på 
trekket. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

Lojer Delta Standard 

DP5

DS4

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

DP4 

DS5H 

DS5 



9Behandlings- og undersøkelsesbenker

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

B
eh

an
dl

in
gs

- 
og

 u
nd

er
sø

ke
ls

es
be

nk
er

21204 dobbeLt VinKLet HodePUte

For å kunne jobbe med sittende behandling. Med dette  
tilbehøret kan hodeputen også løftes i flere posisjoner. 

21223 sidePUteR, par 

Nedfellbare puter for å gjøre benken bredere.  
Kan ikke bestilles til 70 cm bred benk. 

noRMAL ARMstøtteR noRMAL Høyde

Høy ARMstøtteR Høy 

I høyeste posisjon vil normal armstøtte være litt under 
høyden til hodeputen, mens høy armstøtte er i høyde  
med hodeputen.

21199 HøydeinnstiLLing/fotbøyLe 

21222 HJUL med sentrallås

21190 eLeKtRisK dRenAsJe

Ekstra motor som gir elektrisk justering av både drenasje-
funksjon og fotdel.

M02001 eKstRA fotKontRoLL

21198 HoLdeR til fotkontroll til delta standard

21200 HoLdeR til fotkontroll til delta Professional

21210-ds PAPiRRULLHoLdeR delta standard

21210-dP PAPiRRULLHoLdeR delta Professional

Passer kun for papirruller med bredde 50 cm.

21207 bRedde 70 CM

Kan kun bestilles til benker med hel liggeflate og det er ikke 
mulig å bestille sideputer til denne bredden.

PUtesett tiL deLtA beHAndLingsbenK

Har putene og trekket på den gamle behandlingsbenken blitt 
slitt eller tørt og sprukket? Forny behandlingsbenken din med 
et nytt sett puter. FUTURE trekket er blant annet svært mot-
standsdyktig mot slitasje. 

Tillbehør til Lojer Delta behandlingsbenker

21223

Normal armstøtte Høy armstøtte

2122221199

21204

21210 Putesett
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21306  deLtA bÆRbAR benK,
 inkl. bæreveske

En solid og bærbar benk som passer både for massasje og 
behandling på klinikker, arbeidsplasser eller på idrettsanlegg. 
Benken har et kabelsystem som gjør den svært stabil i utslått 
posisjon. Lett i vekt og enkel å slå sammen og ta med seg, 
takket være håndtak og bæreveske. Inkludert regulerbar hode-
pute, armstøtte, sideputer og bæreveske. Mål sammenslått 
90x55x15 cm (LxBxH). Bredde 55 cm. Lengde 180 cm eks 
hodepute. Høydejustering 61-83 cm. Vekt benk 10,3 kg. Vekt 
inkl. alt tilbehør 12,6 kg. Farge blå. Safe Working Load (SWL) 
200 kg.

Bærbare behandlingsbenker

21306

21310  CHiRo ULtRALUX bÆRbAR benK,
 inkl. bæreveske

En bærbar benk til profesjonelt bruk, spesielt godt egnet til 
kiropraktikk og annen type behandling. Har en solid ramme 
i aluminium med forsterket støttesystem og et kabelsystem 
som gjør den svært stabil i utslått posisjon. Benken er lett, 
og har enkel høydejustering. Inkludert justerbar hodepute og 
bæreveske m/ekstra lomme foran. Mål sammenslått 70x 50x17 
cm (LxBxH). Bredde 50 cm. Lengde 170 cm inkl. hodepute. 
Høydejustering 45-72 cm. Egenvekt benk 9 kg. Farge sort. 
Safe Working Load (SWL) 350 kg.

Disse benkene er ferdig produsert, og står klare til levering på 
lager. Se fl ere egenskaper om disse benkene og mulighet for å 
bygge benk etter egne spesifi kasjoner tidligere i katalogen.

Capre f5_7   eXPRess - CAPRe f5, elektrisk

Spesifi kasjoner: 5-delt liggefl ate med antibakterielt/antimikro-
bielt trekk i FUTURE Titanum (grå). Hjul med sentrallås. Trinnløs 
justering av hodestøtte og armstøtter. Bredde 65 cm. Elektrisk 
høydejustering 45-92 cm med fotbøyle. Safe Working Load (SWL) 
210 kg.

delta dP5_2   eXPRess - deLtA dP5, elektrisk

Spesifi kasjoner: 5-delt liggefl ate med antibakterielt/antimikrobielt 
trekk i FUTURE Carbon (mørk grå). Hjul med sentrallås. Hydraulisk 
hodestøtte gir trinnløs regulering. O-formet hodepute. Armstøtter 
kan reguleres i høyden og sideveis. Sideputer er justerbare. Bred-
de 55 cm. Elektrisk høyderegulering 48-100 cm. Manuell drenasje 
og fotdel kan løftes til 75º. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

delta ds4_1   eXPRess - deLtA ds4, elektrisk

Spesifi kasjoner: 4-delt liggefl ate med antibakterielt/antimikrobielt 
trekk i FUTURE Carbon (mørk grå). Nedfellbare sidestøtter.
Hjul med sentrallås. Hydraulisk hodestøtte gir trinnløs regulering. 
O-formet hodepute. Armstøtter med regulering høyde- og side-
veis. Elektrisk høyderegulering m/fotpedal 57-87 cm. Papirrullhol-
der 50 cm bred. Bredde 55 cm. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

Lojer lagerførte (leveringsklare) benker

Delta DP5_2

Capre F5_7

21310

Delta DS4_1

SWL
350 kg

Delta DP5_2

Capre F5_7
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Future

Farger og kvaliteter til Lojers benker og krakker

Materialet i FUTURE-trekkene har vist seg å være svært effektivt i tester for å bryte ned koronavirus. Den avanserte teknologien 
som brukes i trekket, har etter omfattende tester blitt sertifisert etter flere gjeldende ISO-standarder, som beviser materialets evne 
til å fjerne og hemme vekst av virus. Tester viser eliminering av koronavirus med over 90% innen en time. Be om mer informasjon 
eller se www.lojer.com.

FUTURE har en behagelig og perlemoraktig overflate, er antibakterielt, antimikrobielt og antimugg behandlet, og derfor svært 
godt egnet for dagens hygienebehov. I tillegg er det miljøvennlig, slitesterkt, vannavstøtende, brannsikkert og falmer ikke. Trek-
kene benyttes for eksempel på behandlings- og undersøkelsesbenker, medisinske stoler, terapikrakker, pøller og puter.

Få et bedre inntrykk av strukturen og den perlemor aktige overflaten på FUTURE trekkene på fysiopartner.no

En ny generasjon av PVC-frie materialer i samsvar med Oeko-Tex-standarden.

Nature

LAGOON PISTACHIO           PLUM             SUNRISE                 SPACE

SILVER      FALLS         TOMATO                 BEACH

PEARL  TITANIUM         CARBON                 ONYX                                    SAPPHIRE

      SAND          HAZE            STONE                  SEA                                            NIGHT
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Lojer Manuthera benk 

242  LoJeR 242 MAnUtHeRA, manipulasjons- og 
mobiliseringsbenk

MAHP242 Ansiktspute til Lojer Manuthera 242

Benkens myke og naturlige bevegelsesmønster muliggjør en 
mer behagelig og avslappende behandling for pasienten. 
Takket være den elektroniske tippfunksjonen kan pasienten 
gå på og av benken i oppreist posisjon. Kulelagere gir benken 
myke bevegelser og lang levetid ved hyppig bruk. 

Hovedputen har 3-dimensjonale bevegelser i traksjon, fl eksjon/
ekstensjon, lateral fl eksjon og rotasjon, og avlaster derfor med 
fl ytende og stille bevegelser. Elektrisk hev/senk og tiltfunksjon 
begge veier. Ansiktsdelen har i tillegg til ekstensjon og fl eksjon, 
lateral fl eksjon, traksjon og horisontal løfte- og senke-funksjon. 
Armstøttene justeres enkelt i høyden og kan svinges til siden. 
Nedre del har en unik, nesten friksjonsløs lateral fl eksjon i 
tillegg til traksjons dropfunksjon i lumbal/hofte delen. Multi-
posisjons fotpute. To hjul for fl ytting av benken i rommet.

Svært stort høydeomfang, 49-105 cm. Høyderegulering -
spaken sitter i benkens ramme og det fi nnes en sikkerhetslist 
som hindrer at noe kommer i klem. Myke formstøpte puter i 
grå farge. Bredde 54 cm. Lengde 190 cm. Safe Working Load 
(SWL) 150 kg.

MAHP242

Manuthera242.com er vår treningsportal hvor 
du fi nner mange treningsvideoer som viser 
benkens forskjellige funksjoner!!

Manuthera 242 er en uslåelig manipulasjons- og mobiliseringsbenk produsert av Lojer i Finland. Den er en videreutvikling fra 
Manuthera 241 og den har unike multitraksjonsegenskaper og en mengde andre funksjoner. En av markedets mest avanserte 
benker for de som ønsker det beste! 
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“Det avlaster fysisk å kunne jobbe i tre dimen-
sjoner. Benken blir en behandlingsmetode i seg 
selv. Det gir muligheter for mange posisjoner, 
grep og teknikker jeg ikke kan utføre uten. Alle 
benker gir støtte til behandlingen, men jeg har 
ikke funnet andre benker der jeg kan gjøre inn-
stillinger med samme variasjon. I dag er benken 
en del av meg, og jeg fi nner alle funksjonene 
uten å se etter.”

Thorbjörn Granqvist, Noventuskliniken i Helsingborg
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4040X LoJeR UndeRsøKeLsesbenK 4040X
4040XH LoJeR UndeRsøKeLsesbenK 4040XH
4040XL LoJeR UndeRsøKeLsesbenK 4040XL

Bestselger! Gjennomtenkt design og konstruksjon med meget 
stabilt understell og gode hjul på 125 mm. Tilgjengelig i tre for-
skjellige modeller; elektrisk, hydraulisk og for bariatriske/tyngre 
pasienter med SWL 300 kg. Elektrisk høydejusterbar, med 
markedets største høydeomfang (4040X 40-95 cm, 4040XH 
45-90 cm og 4040XL 42-97 cm). 2-delt liggefl ate og ryggdelen 
kan justeres manuelt eller elektrisk opp til 73º. Putebredde 70cm 
(80 og 90 cm er tilvalg). Lengde 200 cm. Safe Working Load 
(SWL) 210 kg/300 kg (XL). Papirrullholder, uttak til tilbehørs-
adapter og valgfri farge og kvalitet på trekket er standard.  

Fabrikkmonterte tilvalg: Trendelenburg (sjokkleie), batteri 
backup, doble hjul og sentrallåsbare hjul. Vi anbefaler doble hjul 
om du skal transportere pasient/bruker på benken.

Annet tilbehør: Sidegrinder, IV-stativ, armstøtter, nakkestøtte, 
håndtak for fl ytting av benken, adapter for ekstra tilbehør, 
antistatisk trekk, tilbehørsskinne og anestesibue.

Lojer 4040X Undersøkelsesbenker

4040Xkan justeres manuelt eller elektrisk opp til 73º. Putebredde 70cm 4040X

4040XL

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

SWL
300 kg

e1  CAPRe e1, undersøkelsesbenk, elektrisk
e2  CAPRe e2, 2-delt undersøkelsesbenk, elektrisk
e2H  CAPRe e2H, 2-delt undersøkelsesbenk, hydraulisk

Undersøkelsesbenker i unikt design med stødig understell. 
Benkens ben står direkte på gulvet for den beste pasient-
sikkerheten ved undersøkelser. Hjul Ø75 cm med sentrallås er 
tilbehør. Benkene har en rekke tilbehør som gjør benken allsidig 
og multifunksjonell, f.eks sidegrinder, nakkepute, tilbehørs-
adapter, IV-stativ, anestesibue og papirrullholder. Valgfri farge 
og kvalitet på trekket. Bredde 70 eller 80 cm. Lengde 200 cm. 

E1: Elektrisk høydejustering 45-92 cm med fotkontroll. Safe 
Working Load (SWL) 180 kg.

E2: Elektrisk høydejustering 45-92 cm med fotkontroll. 2-delt 
liggefl ate med elektrisk regulerbar ryggdel 0-73° med hånd-
kontroll. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

E2H: Høydejustering 49-90 cm. 2-delt liggefl ate med regulerbar 
ryggdel 0-73°. Safe Working Load (SWL) 210 kg. 

f2  CAPRe f2, 2-delt undersøkelsesbenk

Denne 2-delte benken er stødig og designet for enkel behand-
ling og undersøkelse. Bena står stødig på gulvet for den beste 
pasientsikkerheten ved undersøkelser. Benken har pustehull i 
hode/ryggdel, samt papirrullholder i fotenden. Elektrisk høyde-
justerbar mellom 45-92 cm, samt elektrisk regulerbar rygg-
del, begge med håndkontroll. Hjul med sentrallås er tilbehør. 
Bredde 65, 70 og 80 cm. Lengde 196 cm. Safe Working Load 
(SWL) 210 kg. Valgfri farge og kvalitet på trekket.

Lojer Capre Undersøkelsesbenker

E2

E1

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

F2
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Lojer Bobath benker

4010Xb LoJeR bobAtHbenK, elektrisk

En meget stabil Bobathbenk i høyeste kvalitet. Benken kan be-
lastes opp til 400 kilo noe som gjør at både pasient og terapeuter 
uten problem kan være på benken samtidig. Laveste høyde på 
benken er kun 40 cm, noe som er svært lavt, og gjør det enkelt for 
bl.a rullestolbrukere å fl ytte seg til og fra benken. Plass til pasient-
løftesystem under benken. Fabrikkmontert tilbehør: Trendelenburg 
og anti-Trendelenburg (inkl. batteri), fotkontroll, ansiktshull, backup 
batteri. Annet tilbehør som kan monteres selv: Tilbehørsskinne, 
støttebøyle, transporthåndtak, undersøkelseslampe og sidegrinder. 
Lengde 200 cm. Bredde 100 cm eller 120 cm. Sentrallåsing av hjul 
er standard. Valgfri farge og kvalitet på trekket. Putene er forster-
ket med plasskinne i sidene. Safe Working Load (SWL) 400 kg.

4020Xb LoJeR bobAtHbenK, 2-delt elektrisk

En meget stabil Bobathbenk med samme spesifi kasjoner som 
ovenfor. Denne benken har en todelt fl ate, og hodedelen kan 
justeres elektrisk mellom 0-73 grader med samme håndkontroll 
som til høydejustering.

4020XB

4010XB

st7641eR  seeRs stÅbenK/ViPPebenK

En veldig stabil ståbenk/vippebenk med sentralt låsbare hjul 
og nødsenkehåndtak som standard. Laget av Seers Medical i 
England og er av beste kvalitet. Elektrisk vippefunksjon mellom 
0-90º med håndkontroll. Fra 0 til 90º på 15 sekunder. Vinkel-
nivåer vises direkte i håndkontrollen. Elektrisk høydejusterbar 
mellom 47-101 cm med håndkontroll. Bredde 70 cm. Store 
hjul (15 cm i diameter) med styrehjul og sentrallås som stan-
dard. Nødsenkingshåndtak for senking av ståseng/vippebenk 
i forbindelse med strømbrudd er inkludert som standard. Delte 
vinklede fotplater som kan justeres separat i 4 forskjellige posis-
joner mellom +15 til -30º. Plass for mobil løft under understellet. 
Klaring 14,5 cm. Håndtak og 3 fi kseringsbelter/festebelter 
(1 stk for knær og 2 stk hofte/bryst) er inkludert som standard.
Torsostøtte og bord er tilbehør. Lys grå farge på polstringen er 
standard. Andre farger er tilgjengelig uten ekstra kostnad. Safe 
Working Load (SWL) 225 kg. 

Seers ståbenk / vippebenk

ST7641ER

ST7648 ST6058

ST6065, ST6066 Nødsenkingshåndtak

SWL
400 kg

st7648  boRd
st6058  sidestøtte, par
st6065  fiKseRingsbeLte, Kne
st6066  fiKseRingsbeLte, Hofte/bRyst
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Våre pøller og puter har en svært god kvalitet og produseres i et kraftig trekk med glidelås. Alle puter leveres i standardfargen Future 
Carbon (grå). Noen av putene kan bestilles i andre farger og kvaliteter. Se spesifikasjoner for hver pute og fargekartet på side 11.

67528b PøLLe bUet, 50x23x10 cm, grå

Kan bestilles i andre farger i stoffkvalitetene  
FUTURE og NATURE, med noe lenger leveringstid. 

Pøller og puter

Buet pølle / halvpølle

67539b  KiLePUte, 28x20x10 cm, grå
67541b  KiLePUte, 65x35x35 cm, grå
67540b  KiLePUte, 90x60x32 cm, grå

Det er også mulig å få puten med PVC-fri polstring i grå farge, 
NATURE Stone. Artikkelnummer som ovenfor og ender med ST. 
Målene er beregnet etter lengde x bredde x høyde.

Kileputer

Psoaspølle

67525b  PsoAsPøLLe, 30x40x50 cm, m/håndtak, grå

Kan bestilles i andre farger i stoffkvalitetene FUTURE og NATURE, 
med noe lenger leveringstid. 

67531b  PøLLe RUnd H1, ø 10x50 cm, hard kjerne, grå 
67532b  PøLLe RUnd H2, ø 15x50 cm, hard kjerne, grå 
67533b  PøLLe RUnd H3, ø 20x50 cm, hard kjerne, grå

67534b  PøLLe RUnd M1, ø 10x50 cm, myk kjerne, grå 
67535b  PøLLe RUnd M2, ø 15x50 cm, myk kjerne, grå 
67536b  PøLLe RUnd M3, ø 20x50 cm, myk kjerne, grå

Runde pøller

67525B

67528B

67541B

67540B

67539B

Tilbehør benker
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4195 AnsiKtsPUte HestesKofoRM, tynn

Myk og behagelig ansiktspute, som gir god støtte for ansiktet under 
behandlingen. Laget av kaldskum og trukket over med mykt skai, sort 
farge. Størrelse: 32x27x3,5cm 

4fR1 AnsiKtsPUte HestesKofoRM, tykk

Som over, men med 7 cm høyde. 

41112 AnsiKtsPUte, fiRKAntet M/MeMoRy foAM, sort

Behagelig ansiktspute som former seg etter ansiktets trykk takket være 
det trykkavlastede materialet. Puten er fi rkantet med et ovalt hull. Foret 
med lycra og har borrelås åpning. Avtagbart og vaskbart trekk i sort stoff. 
Størrelse: 30x24x4 cm (LxBxH).

41770 AnsiKtsPUte, AnAtoMisK, grå

Denne puten er anatomisk designet og tilpasser seg ansiktet takket være 
det myke materialet. Lett å desinfi sere. Laget av skummateriale som er 
belagt med TPU-fi lm. Størrelse: 27x23x6,5 cm (LxBxH)

50060 HygienePUte, 50x60 cm
50045 HygienePUte, 35x45 cm

Komfortabel og slitesterk pute utviklet for behandlerens og pasientens 
hygieniske behov. Fylt med små kuler. Avtagbart, slitesterkt og vannavs-
tøtende trekk med glidelås. Trekket kan tørkes av med rengjørings- eller 
desinfeksjonsmidler og kan vaskes på 95º. Selve puten kan vaskes i maskin 
på maks 60º. Farge blå. 

Puter

4195

41112

41770

4FR1

50060

50045

32951

32957  tRAKsJonsbeLte, Kajs belte

Polstret fi kseringsbelte med borrelåsfeste. 
Lengde 215 cm. Bredde 8 cm.

304018  fiKseRingsbeLte med hurtiglås 

Fikseringsbelte i nylon med hurtiglås i plast. Lengde 3,2 meter.

32951  fiKsJonssLynge ”banan”

Godt polstret fi ksjonsslynge/banan med lange stropper. 
Lengde 2 m. Bredde 50 cm.

Traksjons-, fi ksjonsbelte og slynge

32957

304018304018



18 Behandlings- og undersøkelsesbenker

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

B
eh

an
dl

in
gs

- 
og

 u
nd

er
sø

ke
ls

es
be

nk
er

CH1100   PALL eAsy RideR, design selv 
CH1200   PALL eAsy RideR fit, design selv
CH1300   PALL eAsy RideR PRo, design selv

Sadelformet terapikrakk med stabilt understell på 5 hjul. Polert 
aluminiumsfot. Hydraulisk høydejustering fi nnes i tre høyder: 
Lav 46-60 cm, medium 54-74 cm eller høy 65-91 cm. Vinklet 
sete er standard. FIT har noe smalere sete og PRO har et 2-delt 
sete. Safe Working Load (SWL) 150 kg. 

Design din egen krakk og velg bl.a farge på understell, hjul, 
fotring og rygg. Valgfri farge og kvalitet på trekket, se side 11.  

CH1100s PALL eAsy RideR, standard mørk grå

Sadelformet terapikrakk med trekk FUTURE Carbon. Stabilt 
understell på 5 hjul og polert aluminiumsfot. Hydraulisk 
høydejustering mellom 54-74 cm med gassfjær. Vinklet sete er 
standard. Safe Working Load (SWL) 150 kg.

CH1400 steP AnAtoMiC stoL, design selv

En anatomisk utformet kontorstol med ryggstøtte. Stabilt 
understell på 5 hjul. Polert aluminiumsfot. Hydraulisk høydejus-
tering fi nnes i tre høyder: Lav 42-55 cm, medium 50-70 cm eller 
høy 58-83 cm. Valgfri farge og kvalitet på trekket, se side 11. 
Safe Working Load (SWL) 150 kg.

CH1500 teRAPiKRAKK, RUnd, design selv

Terapikrakk med rundt sete med stabilt understell på 5 hjul. 
Hydraulisk høydejustering fi nnes i tre høyder: lav 42-55 cm, 
medium 50-70 cm eller høy 58-83 cm. Design din egen krakk 
og velg bl.a farge på understell, hjul, fotring og rygg. Valgfri 
farge og kvalitet på trekket, se side 11. Safe Working Load 
(SWL) 150 kg.

1372 f isKen KRAKK, grå

En tradisjonell Fisken-krakk som kan høydejusteres med gass-
fjær mellom 57-77 cm, og har gode hjul for forfl ytting. Putens 
lengde 61 cm, bredde 30 cm (16 cm smaleste del). Trekk i grå 
farge (NATURE Stone). Safe Working Load (SWL) 150 kg.

24103b teRAPiKRAKK deLtA , grå

Populær krakk med avlangt sete og stabilt femkrysstativ på 
hjul. Hev- og senkbar med gassfjær mellom 51-71 cm. Trekk 
i grå farge (NATURE Stone). Annen farge og annen høyde på 
forespørsel. Safe Working Load (SWL) 150 kg.

42802

42802 gyMnAstiKKPALL, høyde 48 cm

Ben/stativ av epoxylakkerte stålrør med sete i limtre med 
håndtaks hull. Størrelse sete: 37x37 cm. Safe Working Load 
(SWL) 150 kg.

24103B

CH1100S

CH1500

Se stoler til 
medisinsk bruk 
fra side 109.

!

Terapikrakker / stoler / gymnastikkpall

1372

CH1300

CH1400

CH1100
CH1200
CH1100
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Trykkbølge og elektroterapi / stimuli
Ulike behandlingsformer med stimulering kan på en effektiv måte fremskynde 

leging av skader, samt gi en utmerket smertelindring. Vår leverandør av 

trykkbølgeapparater og magnetterapi er den innovative og verdensledende 

Storz Medical AG. Vi tilbyr også strømapparater, vacuum, el-akupunktur og 

behandlende ultralydapparater fra blant annet ITO.
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Storz trykk- / sjokkbølgeapparater

497224 
(Touchscreen og V-actor er tilbehør)

Radierende trykkbølge

497224  STORZ MASTERPULS MP100

497665  STORZ MASTERPULS MP200

498201  STORZ MASTERPULS MP100 VET

497226  STORZ MASTERPULS ONE

Masterpuls Ultra har satt en ny standard innenfor radielle 
trykkbølgeapparater hvor man styrer apparatet fra selve 
håndenheten. Både trykk og frekvens styres direkte fra det nye 
”Falcon” håndstykket og dette gjør behandling enklere og mer 
effektiv. ”Falcon” håndstykke er kortere og muliggjør en lavere 
startenergi for behandling av ekstra ømtålige områder. 
Kompressoren er stillegående og integrert i apparatet, noe 
som også gjør den enkel å transportere. Apparatene er drifts-
sikre og meget brukervennlige. 3 applikatorer inngår: R15 
standard, DI15 Gold Depth og D20-S Standard Oscillator. 
I tillegg inngår et ekstra revisjonssett.

MP100: Trykk 0,3-5 Bar, frekvens 0-21Hz  
(12 Hz/5,0 Bar, 16 Hz/4,5 Bar, 21 Hz/4,0 Bar)
Størrelse 34x54x16 cm (LxBxH). Vekt 10,5 kg

MP200: Trykk 0,3-5 Bar, frekvens 0-21 Hz
Størrelse 47x45x19 cm (LxBxH). Vekt 23 kg 

MP100 VET: Trykk og frekvens som MP100.
Kabellengde mellom apparat og håndstykke er 3,5 meter.
Størrelse 34x54x16 cm (LxBxH). Vekt 12 kg

MP ONE: Trykk maks 2,7 Bar, frekvens 6-18 Hz  
(6 Hz/2,7 Bar, 10 Hz/1,2 Bar, 18 Hz/0,3 Bar)
Størrelse 29x24x31 cm (LxBxH). Vekt 9,8 kg

Trykkbølge/sjokkbølge er blitt en veletablert behandlingsmetode, og er et verdifullt verktøy for mange behandlere. Trykkbølge 
brukes oftest på lidelser i sener, muskler og senefester, og er et effektivt alternativ til kortison eller kirurgiske inngrep. Trykkbølge 
er enkelt å bruke og behandlingstiden er kort og intensiv. Mange opplever god effekt av trykkbølge og behandlingsformen har et 
økende antall kliniske studier som støtter opp om dette. Fysiopartner leverer trykkbølge/sjokkbølge fra Storz Medical, et selskap 
som er innovative og ledende innen utvikling av trykkbølgeteknologi. Vi leverer både radierende og fokuserende apparater.

Følgende inngår ved kjøp av våre trykkbølgeapparater:

• En kursplass på vårt grunnkurs

• Tilgang til www.shockwaveportal.com med bl.a indikasjoner og forskningsrapporter, webinarer og markedsføringsmateriell.

Kontakt en av våre selgere for informasjon, 
dokumentasjon og demonstrasjon. 
Vi tilbyr leasing som fi nansieringsløsning.

!

497226

498201 
(Touchscreen og V-actor er tilbehør)
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Magnetolith er en svært spennende nyhet fra Storz Medical. Extracorporeal Magnetotransduction Therapy (EMTT) er en 
behandlingsform der Storz har produsert Magnetolith med den nyeste teknologien og sitt prisbelønte design.
Magnetterapi åpner for nye muligheter for regenerering og rehabilitering, spesielt for kroniske problemer. Behandlingen gjøres i 
muskler og skjelett for problemer i ledd, sener og muskler. Både mot degenerasjon, smerte og betennelse.

Storz Magnetolith EMTT

499000  STORZ MAGNETOLITH

Enheten er veldig enkel å bruke, og behandlingen kan gjøres 
uten at pasienten kler av seg. Den har en dyp penetrasjon 
takket være et høyfrekvent magnetfelt på 100-300 kHz. 
Integrert LCD-skjerm med innstillinger for nivå, frekvens og 
antall pulser. Normal behandlingstid 5-20 minutter. Apparat-
bord med håndtak og 4 låsbare hjul er inkludert. Justerbart 
stativ for feste av håndenhet under behandling er inkludert. 
Det er også mulig å holde håndenhet manuelt for en dynamisk 
behandling.

Høyfrekvent magnetfelt 100-300 kHz, frekvens 1-10 Hz, 
intensitet har 6 nivåer mellom 30-80mT, pulslengde 130 us
Størrelse 59x66x108 cm (BxDxH). Vekt 28 kg.

499000

Be om 
brosjyre med 

utfyllende 
informasjon

Fokuserende sjokkbølge

497732 STORZ DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA

17645 STORZ DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA VET

Duolith SD1 T-Top Ultra er et moderne fokusende sjokkbølge-
apparat i ULTRA-serien, med smarte løsninger og høy bruker-
vennlighet. Den patenterte teknologien med en elektromagnetisk 
cylinder-coil gir konstant høy energi, driftssikkerhet og lave revis-
jonskostnader. Med fokusert teknologi er det enklere å behandle 
presist og i rett dybde. Dybde justeres enkelt ved bruk av ulike 
gelpads. Både frekvens og energi styres direkte fra ”Sephia” 
håndstykket og dette gjør behandlingen enkel og effektiv. 
Display på håndstykket viser energi, frekvens og antall slag.  

SD1: Energi 0,01-0,55 mJ/mm2. Frekvens 1-8 Hz. Fokus effekt 
0-65 mm og terapeutisk effek 0-125 mm. Størrelse 46x47x19 
cm (LxBxH). Vekt 24 kg.

SD1 VET:  Energi: Standard 0,01-0,35 mJ/mm2 med kabel-
lengde 2,55 m. (Tilvalg 0,01-0,55 mJ/mm2 med kabellengde 
1,60 m.) Frekvens 1-8 Hz. Fokuseffekt 0-65 mm og terapeutisk 
effekt 0-125 mm. Størrelse 47x46x19 cm (LxBxH). Vekt 24 kg.

497732

17645
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Tilbehør til Storz apparater

497730  TOUCHSCREEN

Styr behandlingen fra en 10 tommers touchscreen! Indikasjons-
oversikt gjør at du har rask tilgang til effektive behandlingspro-
tokoller. Enkel oversikt over telleverk og driftssatus. Inneholder 
også fi nesser som anatomisk atlas, VAS skala, med mer. 

497712  APPARATBORD TIL MASTERPULS ULTRA
497733  APPARATBORD TIL DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA
497713  EKSTRA BORDPLATE TIL APPARATBORD

Stabilt apparatbord med fi re store låsbare hjul som forenkler for-
fl yttning på klinikken. Mulighet for ekstra hylleplate som tilbehør.

494427  V-ACTOR VIBRASJONSENHET
498202  V-ACTOR VIBRASJONSENHET VET

Med V-Actor kan du bruke trykkbølgeapparat også som vibra-
sjonsapparat. Frekvens MP50: 21 Hz, MP100: 31 Hz. Applikator 
25mm (standard massasje) og 40mm (store muskelgrupper) er 
inkludert.

494511  VANN-BAG FOR DUOLITH / MAGNETOLITH

497731   STANDARD APPLIKATORSETT, 9 stk
498120   FASCIA APPLIKATORSETT, 4 stk 
498121   SPINE APPLIKATORSETT, 3 stk 
495697   ATLAS APPLIKATOR, 1 stk

Ulike applikatorer i en komplett boks. 
Standardapplikatorene kan også kjøpes separat.

497788 TRANSPORTKOFFERT, hard 
497772  TRANSPORTVESKE, myk 

Transportkoffert/veske som passer til Masterpuls Ultra.

497711 APPARATBORD MP ONE 
497710 TRANSPORTVESKE MP ONE, myk

Tilleggsutstyr til Masterpuls One.

497730

494427

497731

497788 497772

497710

498120 498121

497712

497711

494511
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C100M50 C100M50

PANTONE 2935 C PANTONE 2935 C

Black Black

Det japanske selskapet ITO ble grunnlagt i 1916 og har lang erfaring i bransjen. Apparatene de leverer er i verdensklasse. Apparatene 
er kjent for å være robuste og av høy kvalitet. Flere av apparatene til ITO har også vunnet internasjonale priser for beste design. 

ITO elektroterapi og behandlende ultralyd

Strøm- og kombinasjonsapparater

5ES-5200   ITO STRØMAPPARAT ES-5200, 2 kanaler
Et to-kanals komplett og brukervennlig strømapparat med valg av mange ulike strøm-
former. Vekselstrømmer: 2- og 4-polet interferens, ems, russian, tens, high voltage og 
microcurrent. Likestrømmer: galvanic, faradic, diadynamic og traebert. Oversiktlig og 
stor touchscreen i farger og fl erspråklig meny. En rekke forskjellige kliniske indikasjoner 
fi nnes i displayet, noe som gjør det enkelt å velge korrekt innstilling for behandling. 
120 forskjellige programmer kan lagres i menyen. Leveres komplett med kabler og 
elektroder. Kan kombineres med ITO Vacuumapparat SU-520. Størrelse: 35x27x15 cm 
(LxBxD). Vekt 2,3 kg.  

5EU-921   ITO COMBOAPPARAT EU-921, 2 kanaler strøm og ultralyd
Et svært komplett og brukervennlig apparat som har både 2-kanals strøm og be-
handlende ultralyd. Vekselstrømmer: 2- og 4-polet interferens, ems, russian, tens, high 
voltage, og microcurrent. Likestrømmer: galvanic, faradic, diadynamic og traebert. 
Ultralydsdelen har 1 og 3 MHz i samme hode samt både pulserende og kontinuerlig 
ultralyd. Oversiktlig og stor touchscreen i farger og fl erspråklig meny. En rekke forskjel-
lige kliniske indikasjoner fi nnes i displayet, noe som gjør det enkelt å velge korrekt 
innstilling for behandling. 210 forskjellige programmer kan lagres i menyen. Leveres 
komplett med et ultralydhode på 11 cm2, kabler og elektroder. Kan kombineres med 
ITO Vacuumapparat SU-520. Størrelse: 35x27x15 cm (LxBxD). Vekt 3,5 kg.

5ES-5200

5EU-921

5SU-520  ITO VAKUUMAPPARAT SU-520, 2-kanaler

Vakuumapparat med en god sugeevne. Gir et vedlikeholdsfritt 
vakuum da vann ikke trekker inn i apparatet. Pulsert, alternativt 
kontinuerlig vakuum. Leveres komplett med elektroder, slanger 
og svamper. Vekt: 8 kg. Størrelse 34x27x12cm (LxBxH). Passer 
til ITO ES-5200 og EU-921.

Vacuumapparat

5SU-520 
(Strømapparatet på 
bildet inngår ikke)

27004 TENS/TEMS PROMED EMT-6, 2 kanaler

En 2-kanals kombinert Tens og Tems-enhet som er veldig rimelig 
og brukervennlig. Smertebehandling og muskelstimulering i 
samme enhet. Det er 11 forhåndsinnstilte faste programmer og 
4 brukerprogrammer der du kan velge innstillinger selv. Enheten 
har en minne- og låsefunksjon og leveres komplett med kabler, 
selvklebende elektroder, batteri og bæreveske. Frekvens 2-110 Hz. 
Pulsbredde 50-330 usec. Tid 1-60 min. Driftstid 1-30 sek. Hviletid 
1-60 sek. Ramptid 1-6 sek.

Tens / Tems apparat

27004



Tr
yk

kb
øl

ge
 o

g 
el

ek
tr

ot
er

ap
i /

 s
tim

ul
i

Trykkbølge og elektroterapi / stimuli24

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

5US-101L    ITO ULTRALYD ITO US-101L, 1 MHz

5US-101L-1   TRANSPORTBAG 

5US-101L-2   APPARATSTATIV, i plast

Markedets minste ultralydapparat. Bærbar og veier kun 200 g. Enkel å 
stille inn, 5 programmer. Både pulsert og kontinuerlig ultra lyd med auto-
matisk kontaktkontroll. 1 MHZ. Vanntett og med lav BNR verdi. Krever 
strømforsyning, batteri er tilbehør. Størrelse 14x6x6cm (LxBxH). I pakken 
inngår batteri, batterilader, bæreveske til batteriholder og kabel.

5US-751   ITO ULTRALYD US-751, 1 og 3 MHz

5PR-751S ITO ULTRALYDHODE, small

Behandlende ultralydapparat med nyeste design og teknologi. To 
alternative behandlingsfrekvenser, 1 og 3 MHz i samme hode. Stor 
og tydelig touchscreen i farger med en fl erspråklig meny. 42 forskjell-
ige forprogrammerte programmer for ulike kliniske indikasjoner i
display et, for enkelt å velge korrekt innstilling for behandling. 6 for-
skjellige pulseringer samt kontinuerlig ultralyd. Aut. kontaktkontroll. 
Ergonomisk utfomet hode på 11 cm2 er standard. Et lite ultralydhode 
på 2 cm2 kan velges som ekstrautstyr. Svært lav BNR verdi på 2,4-
3,0. To porter for prober. Størrelse 29x23x10 cm (LxBxH). Vekt 3 kg.

Behandlende ultralyd

5US-101L

5US-751

5ES-160 ITO EL-AKUPUNKTURAPPARAT ES-160

El-akupunkturapparat av høy kvalitet med 6 kanaler som kan 
stimulere opp til 12 nåler samtidig. 8 ulike stimuleringsprogram; 
konstant, burst (lav frekvens), surge (svakstrøm 4/6 sek), fast-slow, 
sweep, 3 stk random programmer. 16 egne program kan lagres 
på apparatet. Følsom og eksakt akupunktursøker med mulighet 
for å stimulere, samt måle og behandle med DC (sk Ryodoraku). 
Batteridrevet 6v. Leveres komplett med kabler og søker. Vekt 600 
gram Størrelse 24x17x4 cm (LxBxH).

El-akupunktur

5ES-130  ITO EL-AKUPUNKTURAPPARAT ES-130

El-akupunkturapparat i høy kvalitet med 3 kanaler som kan stimu lere 
opp til 6 nåler samtidig. De ulike kanaler kan reguleres uavhengig av 
hverandre med justerbar frekvens. Egen Hi/Low knapp for enkel regu-
lering av høy/lav spenning. Frekvens L 1-20 Hz. Frekvens M 20-150 Hz. 
Frekvens H 150-500 Hz. Batteridrevet med 9V batteri. Leveres kom-
plett med kabler, etui og belteklemme. Ekstra kabler kan kjøpes løst.

C100M50 C100M50

PANTONE 2935 C PANTONE 2935 C

Black Black

ASSUPER AKUPUNKTURSTIMULATOR AS SUPER 4 DIGITAL

Apparatet fra Schwa Medico har 4 kanaler for stimulering av opp til 8 
akupunkturnåler. Intensiteten på hver kanal kan settes hver for seg, og 
kan settes i trinn fra 0,1 mA for trygg behandling. 30 faste programmer
og 7 åpne programmer for personlig oppsett. Parametere for HAN 
stimulering er inkludert for moderne smertebehandling. Schwa-Medicos 
AKS-system gir maksimal sikkerhet mot forbrenning. Intensiteten skrur 
seg av om kretsen ikke er lukket, for best sikkerhet. Velg om du vil 
benytte apparatet koblet til strøm eller ved bruk av batterier. Leveres 
komplett med 4 kabler med krokodilleklyper, 4 batterier og strøm-
adapter. Ekstra kabler kan kjøpes løst.

 5ES-130

ASSUPER

5ES-160
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Deep Oscillation®

497110 PHYSIOMED DEEP OSCILLATION® PERSONAL

Utrolig effektiv, skånsom og enkel i bruk. Gir raskere regene-
rasjon etter trening, traumatisk skade, skade fra overtrening og 
operasjoner. For muskelsmerter, strekkskader, infl ammasjoner, 
ødemer og sår. Er designet for individuelt mobilt bruk. Batteri-
drevet, liten og handy design gir fl eksibelt bruk, både på klinik-
ken, ved behandling ute og i hjemmet. Lettfattelig display, og 
en-knapps navigering, garanterer veldig enkelt valg av program 
og god oversikt. Hva gjør Deep Oscillation? Den skaper et 
elektromagnetisk felt som kan beskrives som en pulset magnet. 
Magneten trekker og slipper i vevet. Har ingen termisk effekt 
(varmeutvikling) og skader heller ikke vevet. Skaper umiddelbart 
bedre forhold for transport av næringsstoffer, avfallsstoffer, blod-
gjennomstrømning og lymfedrenasje.

497098 PHYSIOMED KLEBEELEKTRODER, 4 pk

Klebeeklektroder spesielt beregnet til Deep Oscillation.
Med trykknapp-feste.

497110497110

497098

Se utfyllende informasjon om 
Deep Oscillation på www.fysiopartner.no!

Svamp

53500  SVAMPARK til vakuumelektroder

Svampark i størrelse 20x30cm. Tykkelse 1 cm. 
Man klipper selv til ønsket størrelse.

497187  SVAMP til vakuumelektroder, Ø 4,5 cm
497208  SVAMP til vakuumelektroder, Ø 6 cm
497396  SVAMP til vakuumelektroder, Ø 9 cm

Svamp i viskose til vakuumkopp. Høyde ca 1,6 cm (når fuktig).
Selges enkeltvis.

53500

340101  APPARATBORD, med skuff

Rustfritt apparatbord med to hyller. En skuff (34x37cm) i plast 
under øverste hylle. 4 hjul. Størrelse: 80x60x40cm (HxBxD)

Apparatbord

340101

879100  ELEKTRODER, rund, 3,2 cm, 4 stk/pk
879200  ELEKTRODER, rund, 5 cm, 4 stk/pk
879300  ELEKTRODER, rund, 7 cm, 4 stk/pk
895220  ELEKTRODER, 5x5 cm, 4 stk/pk
895240  ELEKTRODER, 5x9 cm, 4 stk/pk

Til stift 2 mm.

Selvklebende elektroder

497187

497208

497396



For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Forbruk og akupunktur HEGU
Her fi nner du et godt utvalg forbruksartikler med alt fra tapeprodukter, 

benkepapir, oljer/kremer og mye annet. I tillegg fi nner du hele vårt sortiment 

med HEGU akupunkturnåler. Se også www.hegu.no
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Forbruk

11106 BENKEPAPIR, hvite ark

Hele ark ”halvkropp”, kvalitet som under. 
Str. 60 x 97 cm. 600 stk/pk.

11108 BENKEPAPIR, hvite ark
11109 BENKEPAPIR, blå ark
11110 BENKEPAPIR, hvite ark ekstra tynn

Benkepapir i hele ark. Er tynn og svært myk i nonwowen kvalitet, 
med x-kutt for nese/munn. Det lager minimalt med lyd, er slitesterkt 
og har en svært hudvennlig kvalitet. Str. 60x195 cm. 200 stk/pk.

11100 BENKEPAPIR PÅ RULL, 50 cm
11107 BENKEPAPIR PÅ RULL, 60 cm

Offwhite benkepapir på rull. Lengde 200 m. Selges i 2-pk.

11301 BESKYTTELSESPAPIR HODESEKSJON, tynn
11308  BESKYTTELSESPAPIR HODESEKSJON, tykk

Benkepapir for hodeputen på benk. Den tynne er i nonwowen 
kvalitet. X-kutt for nese/munn med myk overfl ate. Str 35 x 40 cm. 
500 st/pk.

48950 PAPIRRULLHOLDER FOR VEGG

For montering på vegg. Epoxylakkert i hvitt. Passer til papirruller 
på maks 60 cm bredde. Bredde 63 cm.
(For papirrullholder til benk, se info under behandlingsbenker.)

67317 AIREX VEGGOPPHENG, 65 cm
67318 AIREX VEGGOPPHENG, 105 cm

Veggstativ i rustfritt stål, brukes til å henge opp benkepapir 
som er i løse ark.

Benkepapir

11100
11107

11109

11301
11308

48950

11108
11110

11106

67317
67318
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12200-1 MASSASJEOLJE GARNATIO, 1 liter
12200-5 MASSASJEOLJE GARNATIO, 5 liter

En tynn parafi nbasert allroundolje som passer til områder
med lite hår.

12300  MASSASJEOLJE INERT, 1 liter 
12301-5  MASSASJEOLJE INERT, 5 liter 

En syntetisk olje som passer til følsom hud. Den beste oljen 
for allergikere.

12203-1 MASSASJEOLJE MASSNUT, 1 liter
12203-5 MASSASJEOLJE MASSNUT, 5 liter

En tynn parafi nbasert allroundolje med peanøttolje og 
vitamin E.

12214 MASSASJEKREM RUB IN, 1 liter
12215 MASSASJEKREM RUB IN, 5 liter

Luktfri, tynn og vannløselig massasjekrem med vitamin E. 
Behagelig for huden, og lett å ta bort. Passer bra for tørr hud 
og områder med mye hår. 

12218 MASSASJEKREM PROLIVE, 1 liter
12218-5 MASSASJEKREM PROLIVE, 5 liter

En luktfri og tynn massasjekrem basert på olivenolje. Passer bra 
for tørr hud. Tilsatt vitamin E. 

12204 MASSASJEKREM HERBACUR, 1 liter
12207 MASSASJEKREM HERBACUR, 5 liter

Massasjekrem basert på kokosolje. Uparfymert og vannløselig.
Passer bra til områder med mye hår. 

12216 MASSASJEKREM LAVENDEL, 1 liter i burk

Denne massasjekremen er vaselinbasert og konsistensen er 
tykk som en salve. Inneholder eterisk lavendelolje, samt vitamin 
E og aloe vera ekstrakt. Passer for områder med mye hår. 

MassasjekremerMassasjeoljer

Økologiske massasjeoljer

12401  MASSASJEOLJE ECO NØYTRAL
12402  MASSASJEOLJE ECO YLANG YLANG
12403  MASSASJEOLJE ECO CHILI
12400  MASSASJEOLJE ECO, 3-pakk

En økologisk nøytral massasjeolje bestående av naturlige 
oljer. Inneholder ingen syntetiske tilsetningsstoffer, farger, 
parfyme, eller konserveringsmiddel. Nøytral er duftfri og 
er en utmerket baseolje for massasje samt at den tilfører 
huden fuktighet. Ylang ylang olje lukter av blomster og har en 
beroligende effekt. Chilli er en dyptvirkende olje som gir en 
varmende, avslappende følelse og som ved dypere massasje 
øker blodsirkulasjonen. 500ml fl aske med pumpe.

27200 GUA SHA

Et massasje/fascia sett med tre forskjellige 
Gua Sha verktøy (Rod, Fish og Heart) for 
lokalisering og behandling av kroppens mus-
kel- og bløtvev. Alle tre er laget av jadesten.

12401 12402 12403
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1310405 DESIPLINT DESINFEKSJONSMIDDEL, 0,5 l
13105  DESIPLINT DESINFEKSJONSMIDDEL, 5 l

Til behandlingsbenker er Desiplint spesielt godt egnet, og kan 
med fordel benyttes også på andre produkter. Den er meget 
skånsom med polstringen, siden den ikke inneholder alkohol. 
Aktivt virkemiddel: Klorhexidin. Skal ikke tynnes.

497717  DESINFEKSJONS SERVIETTER, 200 stk

Antibakterielle servietter i nonwoven kvalitet, som er spesielt 
tilpasset profesjonellt bruk. Kan med fordel benyttes for 
rengjøring av hender, trekket på behandlingsbenker, pøller/puter, 
treningsapparater, ultralydprober, trykkbølgeapparater mm. 
Leveres i en pratisk boks med X-cut i lokket. 200 servietter.

13213 DESIHAND DESINFEKSJON hånd, 0,5 l
13213-12  DESIHAND DESINFEKSJON hånd, 12 pk, 0,5 l

Desinfeksjonsmiddel som fjerner 99,9% av alle bakterier. Er 
fuktighetsbevarende og mykgjørende. Tørker raskt. Leveres i 
en hygienisk pumpefl aske. Må IKKE brukes til desinfi sering av 
trekk på behandlingsbenker og lignende.

13200 DESISKIN DESINFEKSJON hud, 0,5 l
13202  DESISKIN DESINFEKSJON hud, 5 l

Flytende desinfeksjonsmiddel med 58% etanol. Til generell desin-
fi sering av overfl ater. DesiSkin må IKKE brukes til desinfi sering av 
trekk på behandlingsbenker og lignende, da etanol gjør at trekket 
tørker ut og sprekker opp over tid. Brukes ufortynnet.

Desinfeksjons-/rengjøringsmiddel

13213
13213-12

497717

1310405

13105

5022 ULTRALYDGELE, dunk 5,5 kg, lysblå gele
5025 ULTRALYDGELE, dunk 5,5 kg, klar gele
5021  PUMPE til dunk

5291 ULTRALYDGELE, fl aske 260 ml, lysblå gele
5295 ULTRALYDGELE, fl aske 260 ml, klar gele

Ultralydgele av høy kvalitet som passer til alle apparater på 
markedet. Er uten luftbobler og uten olje. 

Gele til ultralyd og tykkbølge

5295

5022

5025

5021

5291

13200

13202

14101 PUMPE til 1 liters fl aske
14100 PUMPE til 5 liters dunk

Pumper som passer til massasjeoljer og -kremer 
samt til desinfeksjonsmidler.

Pumper

14101 14100
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Kinesiotape Balance Tape

BT.MS-Beige KINESIOTAPE BALANCETAPE SENSITIVE 6 meter, beige
BT.MS-Turq KINESIOTAPE BALANCETAPE SENSITIVE 6 meter, turkis

Balance Tape Sensitiv har ikke like mye klister som original Balance Tape. 
Anbefales til personer som har ømfi ntlig hud, eller er allergiske mot lim/plaster.

BTBeige.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, beige
BTBlack.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, sort
BTPink.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, rosa
BTRed.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, rød
BTTurq.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, turkis 
BTYellow.XS KINESIOTAPE BALANCETAPE 6 meter, gul

BTTurq.XS32 KINESIOTAPE BALANCETAPE 32 meter, turkis
BTBlack.XS32 KINESIOTAPE BALANCETAPE 32 meter, sort

BT.manual BALANCETAPE APPLIKASJONSMANUAL

Applikasjonsmanual på norsk med 33 forskjellige tapeteknikker for Balance Tape.
Inneholder både muskelteknikk og ligamentteknikk samt introduksjon til metoden 
balancetaping. 

Balance Tape har en unik elastisitet som innebærer at den har en 
korrigerende effekt når man vil stabilisere holdning, fotledd osv, og 
samtidig opprettholde maksimal bevegelsesevne. Denne gir mer hold 
enn våre andre kinesiotaper. Tapen appliseres ved hjelp av en spesiell 
tapeteknikk for å gi støtte ved skade, smerter eller rehabilitering. Den 
korrigerer muskelspenninger, lindrer smerte og forbedrer blod- og 
lymfesirkulasjon. Tekstilen i tapen er 100% bomull og er lateksfri. 
Vannavstøtende, tåler dusj og bading. Anbefales å sitte på i 1-3 dager. 
Tapens egenskaper er den samme uansett farge. Bredde 5 cm.

BTTurq.XS32
BTBlack.XS32

 BT.MS-Turq BT.MS-Beige

Se utfyllende 

informasjon på

www.balance-

tape.com
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Kinesiotape Thera-Band

9501   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, beige
9502   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, svart
9503   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, blå
9504  KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, rosa
9505   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, gul
9501-12 KINESIOTAPE MERIDIUS, 12-pk, mix farger

9511   KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, beige
9513  KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, blå
9514  KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, rosa

Dette er en unik tape som korrigerer muskelspenning, lindrer 
smerte og forbedrer blod- og lymfesirkulasjonen. Den er laget 
med hudens karakteristiske egenskaper som modell, og overfø-
rer positiv sensorisk informasjon til kroppen. Tapen muliggjør full 
bevegelsesfrihet da tapen kan strekkes til over 140%. Lateksfri 
og slipper gjennom luft. Vannavstøtende, tåler dusj og bading. 
Det anbefales at den sitter på huden i 3-4 dager. Tapen fi nnes 
i forskjellige farger, men egenskapene er de samme uansett 
farge. Bredde 5 cm.

Kinesiotape Meridius

9511

12926  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, svart
12928  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, beige
12929  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, blå
12930  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, rosa

12923  KINESIOTAPE THERA-BAND, 31 meter, svart
12925  KINESIOTAPE THERA-BAND, 31 meter, blå

Denne tapen har de samme egenskapene som tapen over, og har 
i tillegg XactStretch Technology, som er Thera-Band kinesiology 
sin tøffe og funksjonelle design. Det unike rutemønsteret med de 
markerte hexagon rutene er til stor hjelp ved applikasjon av tapen, 
og gir behandleren et godt verktøy for å tape likt hver gang. Når 
de mindre rutene blir likesidige er tapen strukket 25%. Når de store 
rutene blir likesidige er tapen strukket 50%. Bredde 5 cm.

12928
12930

12925, 
12929
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9401    SPORTSTAPE CRAMER 1050i, 1 rull
9401-32 SPORTSTAPE CRAMER 1050i, 32 ruller

Cramer er markedsledende og velkjent som tapeleverandør i 
USA og har solgt produkter innenfor idrettsverdenen i snart 100 
år. Cramer 1050i brukes til avlastning- eller støttetaping samt 
forebyggende mot leddbånd- og muskelskader. Tapen har et 
hudvennlig lim med ekstra gode hefteegenskaper for å sitte 
godt på også ved idrett, samtidig som den er lett å rive av. Laget 
i 100% bomull. Lateksfri. Lengde 13,7 meter. Bredde 3,8 cm

9107-1 SPORTSTAPE STRAPPAL, 1 rull
9107  SPORTSTAPE STRAPPAL, 24 ruller

En velkjent og kraftig tape som gir god støtte. Brukes både til 
forebygging og behandling. Tapen har pustende egenskaper 
grunnet den porøse utformingen. Limet er svært sterkt og tåler 
høy fuktighet. Enkel å rive i både lengde og bredde. 
Bredde 4 cm. Lengde 10 m.

9207    LEUKOTAPE CLASSIC, 1 rull
9207-12 LEUKOTAPE CLASSIC, 12 ruller

En klassisk og sterk sportstape med meget bra hefteevne både 
for utsatte områder og i våte værforhold. Brukes forebyggende 
eller som stabilisering både innenfor trening og helse. Enkel å 
rive. Materiell 100% bomull. Inneholder lateks. Bredde 3,75 cm. 
Lengde 10 m.

9208   LEUKOTAPE P, 1 rull
9208-6 LEUKOTAPE P, 6 ruller

En meget sterk og uelastisk tape når man trenger en ekstra 
sterk støtte ved f.eks. treningsskader. Brukes forebyggende eller 
som stabilisering både innenfor trening og helse. Enkel å rive og 
har en meget god og varig hefteevne. Materiell rayon/viskose. 
Bredde 3,8 cm. Lengde 13,7 m.

9301 OPTIPLASTE-C SELVKLEBENDE, bredde 6 cm
Optiplaste-C er en selvklebende bandasje laget av bomull med 
meget gode festeegenskaper. Den benyttes ved stabilisering, 
avlastning, forebygging av skade og taping av idrettsskader. Kan 
også brukes for forebygging av skrubbsår. Kan brukes sammen 
med våre utmerkede sportstaper. Langvarig elastisitet. 100% 
bomull. Heftes med zinkoxid-gummi. Inneholder lateks. 
Lengde 2,5 meter og ca 4,5 meter i strukket tilstand.

Sportstape

9208

9301

9107-1

9209  HYPAFIX TAPEUNDERLAG

Hypafi x er selvklebende i non-woven kvalitet som benyttes som 
tapeunderlag eller som fi ksering ved bandasjering. Former seg 
lett etter kroppens konturer. Papiret bak er splittet, noe som 
forenkler appliseringen. Pustende og lateksfri.

9210 FESTESPRAY FOR TAPING, 300 ml

Tensospray er en klebende spray som gir en gjennomsiktig og 
hurtigtørkende fi lm. Utviklet for å beskytte huden under taping, 
og det gir også bedre grep for tapen. Spray i en avstand på 5-10 
cm, og for best resultat spray fl ere tynne lag. Brukes ikke på 
skadet hud.

SAX TAPESAKS

Saks med et kraftig, mykt og ergonomisk håndtak som 
passer til både høyre- og venstrehendte. Gir et svært godt grep. 
Saksen har korte og kraftige blader i rustfritt stål, som er ideell 
for tekstil. Lengde 21 cm.

Tapetilbehør

9207

9209

9401

SAX

9210
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970011

970001

970003

970005

970009

970001  URIAS SPLINT, 80 cm, lang arm 
970003  URIAS SPLINT, 53 cm, halv arm 
970005  URIAS SPLINT, 20 cm, hånd, dobbeltkammer
970007  URIAS SPLINT, 60 cm, legg/lår, dobbeltkammer

Margaret Johnstones Splint. Brukes til spjelking og til forebygging 
av kontrakturer. Blåses enkelt opp med munnen eller ved bruk av 
et munnstykke.

970009  URIAS MUNNSTYKKE, 100 stk/pk

Engangsmunnstykker for hygienisk oppblåsing av splint.

970011  URIAS F ILTER, 5 stk/pk

Filteret forhindrer fukt å komme inn i splinten ved oppblåsing.
Når fi lteret endrer farge er den oppbrukt. 5 stk fi lter i pakken.

Urias splinter

62000 ANTI-SKLIMATTE

Matten har meget bra antiskli egenskaper. Klipp til ønsket 
størrelse og legg det f.eks under apparater. Bredde 40 cm og 
lengde 200 cm.

Anti-sklimatte

12210 COOL POWER, kjølende krem, tube 150 ml
12220  COOL POWER, kjølende krem, pumpefl aske 500 ml
Velkjent kjølende krem som effektivt lindrer mindre hevelser og smerte. 
Gir økt blodsirkulasjon som fremskynder legingen. Kremen er enkel å 
påføre, den absorberes raskt og setter ingen merker på klærne. Kan 
benyttes både på klinikk og hjemme.

Cool Power – kjølende krem

12210 12220

12210 KIRURGISKE MUNNBIND kl IIR, 50 stk
Kirurgiske engangs munnbind med 4 lag nonwoven papir av høyeste kvalitet. 
Munnbindene har myke og elastiske bånd for feste bak ørene og har en formbar 
neseforsterkning. Munnbindene er av klasse IIR, noe som betyr at de avgir en 
mindre andel partikler fra brukeren og gir ekstra beskyttelse for sprut utenfra. 
Uten lateks, glassfi ber og tilsetningsstoffer. Testet med bakteriefi ltreringseffektivi-
tet (BFE) på over 98%. CE-merket i samsvar med lov om medisinsk utstyr (93/42/ 
EØF) og oppfyller kravene i EN 14683: 2019 + AC: 2019-standarden for munn-
beskyttere. 50 stk per pakke, størrelse 17,5 x 9,5 cm.

Munnbind

12210

62000
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HEGU Classic akupunkturnål

Akupunkturnåler

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 
100 stk/pakke

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 
500 stk/pakke

1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 
100 stk/pakke

Hegu Classic (tidl. Standard) er en klassisk kinesisk akupunkturnål med forsølvet 
kobberviklet håndtak, for å gi best mulig ledeevne ved el-stimulering. Håndtaket er 
noe grovere (fra tykkelse 0,30) enn på andre akupunkturnåler av samme type, noe 
som gir et bedre grep og en stabil følelse ved behandling. Det kirurgiske stålet har 
høyeste kinesiske kvalitet med maskinslipt spiss. 
Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.

HEGU Classic Gold akupunkturnål

1-pk (enkeltpakket) uten hylse, 
gullbelagt. 100 stk/pakke

STD30030G  Classic Gold 0,30 x 30 mm

Pasienter med stor overfølsomhet for nikkel kan reagere på den lille mengden nikkel som 
frigjøres fra kirurgisk stål. Til disse pasientene anbefales disse nålene, som er i kirurgisk 
stål belagt med 24 karat gull. Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. 
Kun for engangsbruk.

Se våre elakupunkturapparater i katalogen og på 

www.fysiopartner.no under elektroterapi / stimuli.!

STD07020 0,20 x 7 mm
STD13020 0,20 x 13 mm
STD15020 0,20 x 15 mm
STD15025 0,25 x 15 mm
STD25025 0,25 x 25 mm
STD25030 0,30 x 25 mm
STD30025 0,25 x 30 mm
STD30030 0,30 x 30 mm
STD30032 0,32 x 30 mm
STD40025 0,25 x 40 mm
STD40030 0,30 x 40 mm
STD50030 0,30 x 50 mm
STD50040 0,40 x 50 mm
STD75030 0,30 x 75 mm
STD75040 0,40 x 75 mm
STD125040 0,40 x 125 mm

STD13020-5 0,20 x 13 mm
STD15020-5 0,20 x 15 mm
STD15025-5 0,25 x 15 mm
STD25025-5 0,25 x 25 mm
STD30025-5 0,25 x 30 mm
STD30030-5 0,30 x 30 mm
STD30032-5 0,32 x 30 mm

STD15020H 0,20 x 15 mm
STD25025H 0,25 x 25 mm
STD30025H 0,25 x 30 mm
STD30030H 0,30 x 30 mm
STD40025H 0,25 x 40 mm
STD40030H 0,30 x 40 mm
STD50030H 0,30 x 50 mm
STD50035H 0,35 x 50 mm
STD70030H 0,30 x 70 mm
STD75030H 0,30 x 75 mm
STD75032H 0,32 x 75 mm
STD75040H 0,40 x 75 mm
STD90035H 0,35 x 90 mm

Forbruk og akupunktur HEGU
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HEGU Xeno akupunkturnål

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 
100 stk/pakke

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 
500 stk/pakke

1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 
100 stk/pakke

Hegu Xeno er vår bestselgende akupunktur nål. Den har en spiss nåletupp som gir 
ekstremt høy presisjon. Dette er en koreansk nåltype av høyeste kvalitet, i rustfritt 
kirurgisk stål. Håndtaket er tvinnet med tråd i rustfritt stål for å gi best mulig grep, 
og god elektrisk ledeevne ved el-stimulering. Nål og håndtak er sveiset sammen 
med laser på toppen av håndtaket med høy presisjon. Nålene mikropoleres og er 
rengjort med ultralyd. 
Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.

Se utfyllende 

informasjon på

www.hegu.no

XEN15020H 0,20 x 15 mm
XEN25025H 0,25 x 25 mm
XEN30025H 0,25 x 30 mm
XEN30030H 0,30 x 30 mm
XEN40030H 0,30 x 40 mm
XEN50030H 0,30 x 50 mm
XEN50035H 0,35 x 50 mm
XEN70030H 0,30 x 70 mm
XEN75035H 0,35 x 75 mm

XEN15020-5 0,20 x 15 mm
XEN15025-5 0,25 x 15 mm
XEN15030-5 0,30 x 15 mm
XEN25025-5 0,25 x 25 mm
XEN25030-5 0,30 x 25 mm
XEN30025-5 0,25 x 30 mm
XEN30030-5 0,30 x 30 mm
XEN40025-5 0,25 x 40 mm
XEN40030-5 0,30 x 40 mm
XEN50030-5 0,30 x 50 mm

XEN15020 0,20 x 15 mm
XEN15025 0,25 x 15 mm
XEN15030 0,30 x 15 mm
XEN25020 0,20 x 25 mm
XEN25025 0,25 x 25 mm
XEN25030 0,30 x 25 mm
XEN30016 0,16 x 30 mm
XEN30025 0,25 x 30 mm
XEN30030 0,30 x 30 mm
XEN30032 0,32 x 30 mm
XEN40025 0,25 x 40 mm
XEN40030 0,30 x 40 mm
XEN50025 0,25 x 50 mm
XEN50030 0,30 x 50 mm
XEN50035 0,35 x 50 mm
XEN60035 0,35 x 60 mm
XEN75035 0,35 x 75 mm

Forbruk og akupunktur HEGU
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HEGU Onex akupunkturnål

HEGU Pura akupunkturnål

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 
100 stk/pakke

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 
500 stk/pakke

1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 
100 stk/pakke

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 
100 stk/pakke

5-pk (5 nåler samlet) uten hylse. 
500 stk/pakke

1-pk (enkeltpakket) uten hylse. 
100 stk/pakke

Hegu Onex er en koreansk nål som imøtekommer alle behov som ønskes i marke-
det. En kvalitetsnål i rustfritt kirurgisk stål. Passer bra til el-stimulering. Denne nålen 
har en diamatslipt spiss som gir en ekstremt høy presisjon. I tillegg er den belagt 
med et tynt lag medisinsk silikon for å gi så smertefri behandling som mulig. Nålen 
anbefales for pasienter som er ekstra følsomme for nåler. Nålene har 3 års 
steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.

Hegu Pura (tidl. P-type) tilhører kategorien av mer eksklu sive japanske nåletyper. 
Det er en lavvektsnål i rustfritt kirurgisk stål som er mikropolert for mest mulig 
smertefri innføring. Håndtaket er støpt inn i plasten i produksjonsprosessen. Fargen 
på håndtaket avgjøres av nålens tykkelse. Godt egnet for behandling på dyr, siden 
det fargede håndtaket synes godt i pelsen. Nålene har 3 års steriliseringstid fra 
produksjonsdato. Kun for engangsbruk.

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

ONX15020 0,20 x 15 mm
ONX25025  0,25 x 25 mm
ONX25030 0,30 x 25 mm
ONX30025 0,25 x 30 mm
ONX30030 0,30 x 30 mm
ONX40025 0,25 x 40 mm
ONX40030 0,30 x 40 mm

det. En kvalitetsnål i rustfritt kirurgisk stål. Passer bra til el-stimulering. Denne nålen 

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

Plansjer og akupunkturmodeller fi nner du i kategorien 

plansjer / modeller og på www.fysiopartner.no!

ONX30016H 0,16 x 30 mm
ONX30025H 0,25 x 30 mm
ONX30030H 0,30 x 30 mm
ONX50030H 0,30 x 50 mm
ONX75040H 0,40 x 75 mm

HEG15020P 0,20 x 15 mm
HEG30025P 0,25 x 30 mm
HEG30030P 0,30 x 30 mm
HEG40025P 0,25 x 40 mm
HEG50030P 0,30 x 50 mm

HEG15020PH 0,20 x 15 mm
HEG30025PH 0,25 x 30 mm
HEG30030PH 0,30 x 30 mm
HEG50030PH 0,30 x 50 mm

Forbruk og akupunktur HEGU
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HEGU Dry Needle

1-pk (enkeltpakket) med hylse. 
100 stk/pakke

Hegu Dry Needle er en koreansk nål av kirurgisk stål med diamantslipt nålspiss, 
belagt med et ultratynt lag med medisinsk silikon, som bidrar til en mer smertefri 
innføring siden nålen glir lettere. 
Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato. Kun for engangsbruk.

DNH40030H 0,30 x 40 mm
DNH50030H 0,30 x 50 mm
DNH60030H 0,30 x 60 mm
DNH75040H 0,40 x 75 mm

Dry Needling 
og akupunktur 
er to forskjellige 

behandlingsmetoder, 
og krever dermed 

forskjellig utdannelse 
og kunnskap.

Slik plasserer du nålen ved hjelp av plasthylsen.

RISK-0,5L Riskavfallsboks 0,5 liter
RISK-1,5L Riskavfallsboks 1,5 liter

Brukte akupunkturnåler klassifi seres som smittefarlig avfall og skal håndteres 
forsvarlig og sikkert ut fra risiko om stikk- og smitterisiko. Derfor skal brukte nåler 
oppbevares i slagsikre bokser med lokk som kan stenges permanent. Din lokale 
gjenbruksstasjon kan informere om videre håndering og deponering av full beholder.

Risikoavfallsbokser

SER15020B Seirin 0.20 x 15 mm, blå
SER30030B Seirin 0.30 x 30 mm, brun
SER40025B Seirin 0.25 x 40 mm, lilla
SER50030B Seirin 0.30 x 50 mm, brun
SER50035B Seirin 0.35 x 50 mm, sort

SER15025D Seirin 0.25 x 15 mm, lilla

SER30016JH Seirin 0.16 x 30 mm, rød
SER30025JH Seirin 0.25 x 30 mm, lilla
SER30030JH Seirin 0.30 x 30 mm, brun
SER40025JH Seirin 0.25 x 40 mm, lilla
SER50030JH Seirin 0.30 x 50 mm, brun
SER60030JH Seirin 0.30 x 60 mm, brun

B/D-typ 1-pk (enkeltpakket) uten hylse.  
100 stk/pakke

J-typ 1-pk (enkeltpakket) med hylse.  
100 stk/pakke

Japansk nål av kirurgisk stål som har en svært skarp sliping og med en silikoncoating 
som forenkler penetrering av huden. Plastskaft i ulike farger, med og uten hylse. 
100 stk/pk og hver nål er pakket enkeltvis. Nålene har 4 års steriliseringstid fra 
produksjonsdato. Kun for engangsbruk.

Seirin akupunkturnål

J-typ 1-pk (enkeltpakket) med hylse.  

SER15020B
SER30030B

SER30025JH

RISK-0,5L

RISK 1,5L

Forbruk og akupunktur HEGU
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Øreakupunktur

STD-PRESS PRESSNÅL HEGU CLASSIC 0,22 x 1,3 mm

Hegu Classic pressnål er en kinesisk nål som benyttes ved lang-
tidsakupunktur og er vanlig innen idrettsmedisin og avhengighets  -
terapi. Pressnålen benyttes oftest til behandling på øret, men kan 
også benyttes andre steder på kroppen. Effekten av behandlingen 
kan forlenges hvis nålen sitter på i fl ere dager uten at det oppleves 
ubehagelig eller er i veien for pasienten. Det allergivennlige og 
hudfargede plasteret lar huden puste mens det sitter på. 
Pakket sterilt med 10 nåler pr brett og 100 nåler i pakken. 
Kun for engangsbruk.

PYO0.6020 PRESSNÅL SEIRIN  0,15 x 0,6 mm 
PYO0.9020 PRESSNÅL SEIRIN  0,17 x 0,9 mm 
PYO1.2020 PRESSNÅL SEIRIN  0,20 x 1,2 mm
PYO1.5020 PRESSNÅL SEIRIN  0,20 x 1,5 mm

Seirin Pyonex pressnål er fremstilt i henhold til Seirins verdens-
ledende krav for nåler og smertefri behandling. Kan brukes til 
både øret og kroppen, og fi nnes i forskjellige fargekodede lengder. 
Plasteret er allergivennlig, lateksfritt og hudfarget. Effekten av 
behandlingen kan forlenges hvis nålen sitter på i opp til 48 timer 
og pasienten selv masserer nålen. Stimulerer uten magnet. 
Nålen kan plasseres uten å berøre hverken nål eller overfl aten på 
tapen. Pakket sterilt med 10 nåler pr brett og 100 nåler i pakken. 
Nålene har 3 års steriliseringstid fra produksjonsdato.

8010600 KULEPLASTER ROYALTOP

Royaltop kuleplaster brukes til å stimulere både øre- og kropps-
punkter uten å trenge inn i huden. Meget effektiv takket være 
den unike formen som gir et stabilt trykk tilsvarende 5 kg/m2. 
Kulen er 2 mm høy, i metall på beige/hudfarget plaster. Kan sitte 
på huden fra noen timer opp til fl ere dager. Pakken inneholder 
300 plaster.

Kuleplaster kan
benyttes som et

alternativ til
tradisjonell øre-

akupunktur.
MAG.clr.gold KULE I GULL PÅ TRANSPARENT PLASTER
MAG.tan.gold KULE I GULL PÅ BEIGE PLASTER
MAG.tan.silver KULE I SØLV PÅ BEIGE PLASTER

Sakamura Magrain er japanske presskuler som benyttes til 
stimulering av både øre- og kroppspunkter. Magrain er unik 
siden den i tillegg til å stimulere trykkpunktet, også skaper en 
ioniseringsreaksjon som øker effekten av behandlingen. 
Presskulene har en diameter på 1,2 mm og er plassert på et 
hudvennlig, selvklebende, rundt plaster. Kan sitte på huden fra 
noen timer opp til fl ere dager. Pakkene inneholder 300 plaster.
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Se utfyllende 
informasjon om 
Hegu nålene på
www.hegu.no
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Plansjer og modeller
Anatomiske modeller og plansjer er et godt verktøy i møte 

med pasienter og i undervisningssammenheng. 

Disse fungerer også utmerket som dekor for å gjøre 

klinikken ekstra innbydende.
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78300 sKjeleTT ”sTan” - inkl. stativ

Helskjelett i naturlig størrelse. Kranium i tre deler. Hode, armer 
og ben er avtagbare. Stativ på hjul og et beskyttende trekk 
følger med. Høyde 170 cm. 

78402  RYggRad med plastdisker

Bevegelig ryggrad i naturlig størrelse med bekken og oc-
ciput. Skiver av plast samt spinalnerver. L3-L4 plate prolaps 
på ryggsøylen. Arterier fi nnes i cervikaldelen. Stativ til bord og 
vegg oppheng medfølger. Høyde 74 cm.

Skjelettdeler

Anatomiske modeller

78402

78300

71985 lUMbaR spInal COlUMn

Modell av virvler i korsrygg med mellomvirvelskive. Denne realistiske modellen viser i 
detalj to lumbalvirvler med spinalnerver, dura mater av ryggmargen. Den anatomiske 
modellen inkluderer to utskiftbare mellomvirvelskiver mellom fjerde og femte lumbale 
ryggvirvel. Ryggraden blir levert på en fl yttbar fot. Høyde 13 cm.

Ryggsøyle

71985

78309 sKjeleTT aRM

Skjelett av arm med skulderblad, krageben og hånd.

78313 sKjeleTT Hånd

Skjelett av hånd med radius og ulna. Har fl eksibelt 
håndledd, og noe fl eksibilitet i fi ngrene. 

78310 sKjeleTT ben

Skjelett av ben med halvt bekken og fot. Montert sammen med 
metallwire. Fleksibelt kneledd. Noe fl eksibilitet mellom tær.

78311 sKjeleTT fOT

Skjelett av fot med del av tibia og fi bula.

Arm- og benskjelett

78309

78313

78311

78310

78500 KVInnelIg beKKen Med beKKenbUnn, 6 deler

Gir et forseggjort bilde av bekkenskjelett, leddbånd, blodkar, nerver, bekkenmuskler og 
kjønnsorganer. En utmerket modell for å studere anatomien i bekkenet og de kvinnelige 
kjønnsorganene.  Laget i naturlig størrelse. Størrelse 27x20x18 cm (LxBxH). Vekt 1 kg.

Kvinnelig bekken

78500
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78500 Kneledd, deluxe
78502 sKUldeRledd, deluxe
78503 HOfTeledd, deluxe

79500 Kneledd M/aVTagbaRe MUsKleR, 12 deler
79502 sKUldeRledd M/aVTagbaRe MUsKleR, 5 deler
79503 HOfTeledd Med aVTagbaRe MUsKleR, 7 deler
79504 albUeledd Med aVTagbaRe MUsKleR, 8 deler
79500-4 ledd Med aVTagbaRe MUsKleR, 4 stk

Funksjonelle ledd i høy kvalitet og naturtro størrelse med ligament. 
Modellene viser tydelig anatomien og mekanikken i leddene og gir 
dermed et tydelig anatomisk bilde som gjør dem godt egnet for 
undervisning og for pasientforklaring. Alle deler med brusk er lyseblå. 
Modellene står på stativ.

Bevegelige funksjonelle ledd

79502

79500
79503

79504

78502

78503 78500

Anatomiske plansjer

Anatomiske plansjer, laminert

45200 

45100  plansje dYpe MUsKleR
45101  plansje YTTeRsTe MUsKleR
45200 plansje neRVesYsTeM
45201 plansje sKjeleTT

Utmerket plansje for undervisningsformål. Anatomiske 
termer på latin. Plansjen kan rulles sammen og er laget 
av laminert papp. Størrelse 45x58 cm.

45100 45101 45201

KVInna-47 aKUpUnKTURMOdell KVInne, 47 cm
Man-50 aKUpUnKTURMOdell Mann, 47 cm
eaR-22 aKUpUnKTURMOdell øRe, 22 cm

Akupunkturmodeller i myk vinyl, montert på en plate. Tydelige 
akupunkturpunkter gjør det enkelt for akupunktøren å skille de 
fra hverandre.

Akupunkturmodeller

KVINNA-47
MAN-50 EAR-22
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78946 plansje MUsKleR
78949 plansje neRVeR
78943 plansje sKjeleTT
79790 plansje Hånd/Håndledd
79799 plansje sKUldeR/albUe
79850 plansje COlUMna
78024 plansje spInalneRVeR
79780 plansje HOfTe/Kne
79795 plansje fOT/anKel

Plastlaminerte plansjer i størrelsen 50x65 cm med hull for  
oppheng. Plansjene er utmerket til undervisning og har  
anatomiske benevnelser på latin.

Anatomiske plansjer i hard plast

78946

79790

78949

79799

78943

79780

78910 TRIggeRpUnKTplansjeR, 2 stk

Viser sammenheng mellom smerteområder og triggerpunkter. 
Av Travell og Simons. Størrelse: 82x97 cm.  
To plansjer i settet.

Triggerpunktsplansjer

pla-eaR plansje øReaKUpUnKTUR

Viser ørets akupunkturpunkter. Leveres brettet i en mappe. 
Manual på engelsk og kinesisk som beskriver akupunktur-
punktene følger med. Størrelse: 58x86 cm.

pla-bOdY aKUpUnKTURplansjeR, 3 stk

Viser akupunkturpunkter av kroppen forfra, bakfra og fra 
siden. Hode og øre vises tydelig i detalj. Levereres brettet 
i en mappe. Tre plansjer á 39x84 cm.

71820 aKUpUnKTURplansje

Akupunkturplansje med alle akupunkturpunkter på kroppen 
avmerket. Laminert på begge sider og har metallmaljer for 
enkel opphenging. Størrelse 98x68 cm.

Akupunkturplansjer

PLA-EAR
PLA-BODY

71820
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Rehab / Terapi
Trening har blitt en stadig større og viktigere del av behandling, forebygging, rehabilitering, 

velvære og for folkehelsen. Vårt sortiment omfatter produkter for både medisinsk 

treningsterapi, rehabilitering og trening. Vi leverer totale løsninger med produkter av høy 

kvalitet både til klinikker, private og sykehus.

Se 
småutstyr for 

terapi og trening 
på side 81
i katalogen.
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Medisinsk treningsterapi MTT er aktiv rehabilitering basert på mange års klinisk erfaring og forskning. Treningen utføres gjennom 
generelle og lokale øvelser og passer for pasienter med kronisk smerte og for spesielle smerteforhold. Ved riktig dosering av trenings-
mengden, kan pasienten oppleve gradvis forbedring ved riktig trening. MTT fokuserer også på å normalisere muskelbalanse, 
koordinasjon og motorikk, samt å øke toleranse for stress ved å utøve både utholdenhet og styrke.

19100-14  pullEY lojER, 14 kg, med deksel
19100-20  pullEY lojER, 20 kg, med deksel

Stille og stabil konstruksjon med forkrommet rør og lyddemping 
mellom hver vektplate. Designet for veggmontering. 
3 stk løse 0,25 kg vekter er inkludert som standard (kan velges 
bort), noe som gjør at lasten kan reguleres i trinn på 0,25 kg. 
Høyden på håndtaket og trekksnorens lengde kan justeres i 5 cm 
intervaller. Håndtak medfølger. Høyde 230 cm.

Vektpakke 14 kg: Fordelt på 2x0,5 kg og 13x1 kg.
Vektpakke 20 kg: Fordelt på 2x0,5 kg og 19x1 kg.

19200-50  SpEEdpullEY lojER, 50 kg, med deksel
19200-80 SpEEdpullEY lojER, 80 kg, med deksel
19200-100 SpEEdpullEY lojER, 100 kg, med deksel

Funksjonelt trekkapparat som muliggjør høyhastighetstrening. 
Apparatet har dobbel trekk, noe som betyr at du kan trene ett 
eller to håndtak samtidig eller separat. Bra både for koordinering 
og stabiliseringstrening. Kraften/motstanden er nedskalert: med 
ett håndtak 1:5 og to håndtak 2:5. 2 stk trekkhåndtak følger med. 
Høyde 230 cm.

Vektpakke 50 kg: Fordelt på 20x2,5 kg. 
 Minimum vekt 0,5 kg per håndtak. 
Vektpakke 80 kg: Fordelt på 16x5 kg. 
 Minimum vekt 1 kg per håndtak.
Vektpakke 100 kg: Fordelt på 20x5 kg. 
 Minimum vekt 1 kg per håndtak.

19200m    moBIl SpEEdpullEY lojER, 50 kg

Et mobilt Speed-Pulley apparat forkortet til 170 cm (inkludert sta-
tivet 186 cm). Enkel å fl ytte med 4 sentralt låsbare hjul. Stabil på 4 
ben i forbindelse med trening. Hastigheten/motstanden er nedska-
lert: med ett håndtak 1:5 og to håndtak 2:5. Vektmagasindeksel 
som standard. 2 stk håndtak følger med.

Vektpakke 50 kg:  Fordelt på 20x2,5 kg. 
  Laveste vekt 0,5 kg per håndtak.

Vh80831 StØttEhåNdtAK, med trinse til 
                  lojer trekkapparat

Vh8083   StØttEhåNdtAK, til lojer trekkapparat

Trekkapparater Lojer

19100-14
19100-20

19200-50
19200-80

19200-100

19200M

VH8083

På www.youtube.com fi nner du fl ere nyttige 

fi lmer om medisinsk treningsterapi! 

Søk på Lojer Medical Training Therapy.

!

VH80831

MTT – Medisinsk Trenings Terapi
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R282h834 håNdtAK, til trekkapparat
Inkludert ved kjøp av trekkapparat. Vekt 0,4 kg.

13107  tRICEpSStANG, rett 
Lettvektmodell tilpasset MTT-trening. 
Lengde 36 cm. Vekt 0,5 kg.

210050 FIKSERINGShANSKE
Universalstørrelse med borrelåsfeste som passer til både høyre 
og venstre hånd.

Vd6800 VERtIKAlt tREKKhåNdtAK, lojer
Inkludert ved kjøp av vertikalt trekkapparat. Vekt 4 kg.

402024 RohåNdtAK
Rohåndtak i tilpasset størrelse for MTT-trening med lav vekt, 
kun 0,8 kg.

2512126 tRICEpS REp, 65 cm
Triceps tau for bruk i trekkapparat eller vertikalt trekkapparat.
Lengde 65 cm. Vekt 1 kg.

494950 tKo tRICEpS StANG RotERENdE
Høypolert krom og polyeruthane grep. Roterende koblingsfeste.
Lengde 43 cm. Vekt 2 kg.

Tilbehør trekkapparater

R282H834

13107

210050

19300-50 NEdtREKKAppARAt lojER, 50 kg med deksel
19300-80 NEdtREKKAppARAt lojER, 80 kg med deksel
19300-100 NEdtREKKAppARAt lojER, 100 kg med deksel

Tauets lengde er regulert av en skyvemekanisme. Vertikal trekkhåndtak er 
inkludert som standard. Trinse for roing / bentrekk inkludert. For veggmon-
tering. Justerbar øvre del mellom 228-298 cm.

Vektpakke 50 kg: Fordelt på 10x5 kg
Vektpakke 80 kg: Fordelt på 16x5 kg.
Vektpakke 100 kg: Fordelt på 20x5 kg.

Nedtrekkapparater Lojer

19300-50

402024

VD6800

494950

2512126
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402034  hodESlYNGE

402020  SlYNGE ANKEl, vattert, 25-41 x 8 cm

402021 SlYNGE låR/SKuldER, vattert, 55 -68 x 8 cm

402029  lÆRSlYNGE håNdlEdd, 19-35 x 5 cm

402030  lÆRSlYNGE ANKEl, 40-56 x 5 cm

402032  lÆRSlYNGE mIdjE, 115 -130 x 8 cm

402033  lÆRSlYNGE mAXI, for ankel, 80 x 8 cm
Med polstret innside.

402025 RotASjoNSSlYNGE, polstret

Slynger til trekkapparat

402034

402025

402030
402032

402029

402033

 402021             402020

Mobiliseringshjelpemiddel

8010  dRopplAtE EKStREmItEtER, bærbar
8040  dRopplAtE lumBo-pElVIC, bærbar

Velkjente portable dropplater med glatt overfl ate, utviklet av dr. Thuli. Ekstre-
mitetplaten har et rett dropp med justerbar spenning og passer utmerket for 
justering av skulder, knær, ankler og føtter. Dropphøyde 8,4 mm. Størrelse 
20x15x6 cm (LxBxH). Rød eik med sort trekk på puten.
Lumbo-pelvic platen passer godt for justering av bekken, korsrygg og bryst, 
men også hofte, skulder og krageben. Den har et raskt og rett dropp med 
spaker på begge sider og skrue på den ene siden for justering av spenningen. 
Dropphøyde 14 mm. Størrelse: 31x51x9 cm (LxBxH). Solid plast med sort 
trekk på puten.

25380  moBIlISERINGSKIlE, hard, svart
Hard mobiliseringskile med renne. Størrelse: 15,5x10 x5 cm (LxBxH).

31959  moBIlISERINGSKIlE Xl  Kaltenborn
Hard mobiliseringskile av gummi med renne. Mål: 20x11x7 cm (LxBxH). 31959

8010

8040

25380
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27413 GANGBANE, 3 meter
27414 GANGBANE, 4 meter

En gangbane er et utmerket rehabiliteringshjelpemiddel som  
benyttes blant annet på sykehus, rehabiliteringsklinikker og på 
sykehjem. Høydejustering mellom 60-95 cm, og høyden justeres 
enkelt med en skrue. Bredden justeres ved å parallell forskyve 
stengene. Oppbevaring av gangbanen tar ikke mye plass, takket 
være muligheten til å parallellforskyve stengene. Stabil kon-
struksjon. Farge: hvit, pulverlakkert metall.  
Bredde 60 cm.

OBS: Ny modell erstatter denne, våren 2021.

Gangbaner

27405 RIBBEVEGG, i tre

Tradisjonell ribbevegg produsert i Finland. Sidene er furu og 
ribbene er bjørk. Består av 11 ribber, hvor den øverste står 
litt ut. For veggmontering. Leveres umontert. Høyde 230 cm. 
Bredde 80 cm. 

27404 RIBBEVEGG I mEtAll, sort

Ribbevegg i metall med 11 ribber. For veggmontering. 
Ribbeveggens ben bør stå på gulvet. Leveres ferdig montert. 
Høyde 225 cm. Bredde 80 cm. Dybde 21 cm. 

27406 RIBBEVEGG I mEtAll, sort m/overheng

Ribbevegg i metall med 10 ribber. For veggmontering. Ribbe-
veggens ben bør stå på gulvet. Leveres ferdig montert. Høyde 
220 cm. Bredde 80 cm. Dybde 21 cm. Dybde overheng 40 cm.

Ribbevegger

Speil

501132 SpEIl på hjul, to-SIdIG
Helfigur, tosidig speil på stativ i krom som kan vinkles. Står på 4 hjul, som gjør det 
enkelt å flytte på speilet. Speilet har høykvalitet speilglass. Lettere montering kreves.  
Vekt 29 kg. Mål speil 54x150 cm. Størrelse 66x55x177 cm (BxDxH).

501132

27406

27405
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Terapisykler

2871E  moNARK (CompACt REhAB) 871E

Enkel arm- og bensykkel, som er lett å flytte. Har fast krankarm 
noe som gjør aktivering av biceps og triceps mulig og gir en 
medeffekt av svinghjulets tyngde og rotasjon. Ideell for opp-
varming, trening på sykehus og rehabiliteringssenter, sittende i 
rullestol eller stående. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og 
tid (timer). Justering av bremsekraften med skrue. Håndtak for 
smidig transport. Størrelse 60x45x53 cm (LxBxH). Vekt 25 kg. 
Apparatbord og tilbehør, se side 77 i katalogen.

2881E  moNARK (REhAB tRAINER) 881E

Dette er en flyttbar treningsenhet/ergometer hvor det kan 
trenes enten armer eller ben. Kalibrerbar watt-skala viser 
belastning ved 50 omdr./min. Kan benyttes til kondisjonstester. 
Kan stå på bord eller på gulvet. Pedalarmene kan stilles i både 
lengde og vinkel. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og tid 
(timer). Håndtak for smidig transport. Håndtak for armtrening, 
pedaler med fotrem og ribbeveggfeste følger med. Størrelse 
54x47x55 cm (LxBxH). Vekt 22 kg. 
Apparatbord og tilbehør, se side 77 i katalogen.

218015  oXYCYClE 1, aktiv arm- og bentrener

Arm- og bentrener med stillegående og myk magnetisk 
motstand som kan reguleres. Leveres med fotpedaler, håndtak 
og antisklimatte. Displayet viser omdreininger, tid, kalorier, og 
distanse. Enkel å flytte. Størrelse 50x46x38 cm (LxBxH).  
Vekt 9 kg.

Arm- og bensykler

2871E

218015

2881E
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497643 muVI ARm- oG BENtRENER
Tren armer og ben samtidig. En mer moderne og elegant sykkel. 
Det som skiller denne fra alle andre MOTOmed-modeller er at 
man ved hjelp av to motorer kan trene armer og ben samtidig! 
Moderne og meget brukervennlig touch-skjerm, som er stor, 
oversiktlig og lett å håndtere. Passer for ungdom og voksne. 
Spesialtilpasset rullestolbrukere, kan også brukes fra vanlig stol. 
Inkludert leggstøtter. Hastighet på motor: 0-60 RPM. Pedalra-
dius ben: 7 eller 12,5 cm. Brukerhøyde min: 150 cm. 
Vekt: 51 kg. Størrelse: HxBxD: 124/135 x 60 x 83 cm. 
Safe Working Load (SWL): 135 kg.

RECK MOTOmed gjør det mulig for personer med fysiske begrensninger å bevege seg regelmessig. Sykkelen har en hjelpemotor 
som gjør at den kan tilby ulike treningsmodus: Passiv bevegelse med motor – ben og/eller armer beveges av motoren. Motor-assis-
tert servosykling  – motoren hjelper til å fullføre bevegelsen for de med svært nedsatt kraft. Aktiv bevegelse – ben og/eller armer be-
veges ved egen muskelkraft alene. Hensikten med RECK MOTOmed er å gjenoppdage og ivareta muskelstyrke, redusere spasmer, 
øke bevegelse i ledd (øke ROM), øke blodsirkulasjon, bedre fordøyelses- og vannlatings problemer, styrke bentettheten, ivareta og 
bedre utholdenhet, ivareta og bedre koordinasjon.

I mer enn 30 år har RECK MOTOmed over hele verden bidratt til den positive effekten av aktivitet og bevegelse for mange sykdom-
mer. Dette er grunnen for at vi kan fi nne denne sykkelen plassert over alt; private hjem, rehabiliterings institusjoner, sykehjem, 
fysikalske institutt og sykehus. Blant målgruppene for RECK MOTOmed fi nner man: Multippel Sklerose, slagpasienter, para-, tetra- 
og quadriplegika, Cerebral Parese, Parkinson, generell alderdom, demente, Guillian Barre syndrom, samt andre nevrologiske lidelser 
som har ført til nedsatt bevegelse og kraft.

RECK MOTOmed – Bevegelse er resepten!

Muvi – simultan arm og ben

Loop – arm og/eller ben

RECK MOTOmed loop har fått et betydelig designløft og er en oppgradering av den velkjente MOTOmed viva2. På alle loop 
modellene trener man arm og ben hver for seg. Her er det nye justeringsmuligheter, et moderne hygienekonsept og ikke minst 
en svært brukervennlig touchskjerm, 7” / 18 cm i farger med en rekke terapiprogrammer*, som kan vinkles trinnløst. Brukeren 
eller terapeuten kan velge program ut fra sykdomsbilde, terapiplan og belastning. Grafi kken på skjermen vil hjelpe brukeren til 
symmetrisk trening og har motiverende programer for forskjellige mål for treningen: styrke, utholdenhet, koordinasjon, løse opp 
spasmer og konsentrasjon. Det er også mulig å legge inn egne bilder som brukeren kan se på under trening*. Alle modeller har 
spasmekontroll, høydejustering på hele 15 cm og kan suppleres med tilbehør for individuelle behov. (*Gjelder ikke loop light.)

260.120 motomEd loop lIGht, arm/ben

Har alle de elementære funksjonene for en trygg bevegelseste-
rapi. Dette er den enkleste modellen og har ingen tilleggs-
programmer for trening og motivasjon. Inkludert: leggstøtter
med polstrede leggskåler. Foambelagte fotskåler med 
borrelås-stropper for fi ksering av fot. Håndtak med softgrip. 
Pedalradius ben: 7 eller 12,5 cm. Vekt: 33 kg. Dimensjoner 
(LxBxH): 70 x 60 x 107-122 cm. Safe Working Load (SWL): 135 
kg. Brukerhøyde min: 140 cm (120 cm). 

Se utfyllende informasjon om alle detaljer på de 

forskjellige modelleme på www.fysiopartner.no
!

497643

260.120
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260.030 motomEd loop, arm/ben

Denne modellen er ideell til bruk hjemme eller på institusjon. 
Inkluderet er en rekke terapi- og motivasjonsprogrammer som 
gir god variasjon og motivasjon til aktivitetene. Inkludert: legg-
støtter og gummibelagte fotskåler med borrelås-stropper for 
fi ksering av fot. Håndtak med softgrip. Pedalradius ben 7 eller
12,5 cm. Vekt 33 kg. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 cm. 
Safe Working Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 cm 
(120 cm). 

260.010 motomEd loop, ben

MOTOmed loop ben er ideell til bruk hjemme eller på institus-
jon. Inkluderet er en rekke terapi- og motivasjonsprogrammer 
som gir god variasjon og motivasjon til aktivitetene. Inkludert: 
leggstøtter og gummibelagte fotskåler med borrelås-stropper 
for fi ksering av fot. Håndtak med softgrip. Pedalradius ben: 7 
eller 12,5 cm. Vekt 31 kg. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 
cm. Safe Working Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 
cm (120 cm).  

260.060 motomEd loop pARKINSoN, arm/ben
260.040 motomEd loop pARKINSoN, ben

Regelmessig bevegelsesterapi kombinert med medisiner viser 
en positiv effekt av behandling av Parkinson. Denne modellen 
har en programvarestyrt motor som muliggjør bevegelsestre-
ning ved høyere hastighet. Hastighet på omdreining er opp til 
90 rpm. Les mer om de positive effektene av terapien på www.
fysiopartner.no. Denne modellen er ideell til bruk hjemme eller 
på institusjon. Inkluderet er en rekke terapi- og motivasjons-
programmer som gir god variasjon og motivasjon til aktivite-
tene. Inkludert: leggstøtter og gummibelagte fotskåler med 
borrelås-stropper for fi ksering av fot. Håndtak med softgrip. 
Vekt 33 kg arm/ben, 31 kg ben. Pedalradius ben 7 eller 12,5 
cm. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 cm. Safe Working 
Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 cm (120 cm).  

260.030

260.010

260.060

260.040

260.039 motomEd loop pRoF, arm/ben

Denne profesjonelle modellen av MOTOmed loop arm/ben har 
en hurtigfi ksering av fot som tilleggsfunksjon, samt hydraulisk 
høydejustering, gummibelagte fotskåler og desinfi serbare fi kse-
ringsstropper. Leggstøtter er også inkludert. Dette er funksjoner 
som gjør at den egner seg til høyere krav for hygiene og bruker-
vennlighet på institusjoner. Inkluderet er en rekke terapi- og 
motivasjonsprogrammer som gir god variasjon og motivasjon 
til aktivitetene. Pedalradius ben 5, 7,5, 10 eller 12,5 cm. Vekt 
35 kg. Dimensjoner (LxBxH) 70x60x107-122 cm. Safe Working 
Load (SWL) 135 kg. Brukerhøyde min 140 cm (120 cm).   

Loop – arm og/eller ben – profesjonell

260.039

be om
DEMO
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493356 VIVA 2 GRACIlE 12 StANdARd/BEN
494374 VIVA2 GRACIlE 12 mEd ARm/BEN 

Designet for å møte krav og nødvendigheter for barn. Finnes i 
to modeller med bentrener eller arm- og bentrener. Arm og ben 
trenes hver for seg. Barnemodellene har tilpasninger for barn 
og lave voksne: Mulighet for å justere høyde på både arm- og 
bentrener. Viva2 Gracile har display med store og tydelige 
knapper og instrukser. Den gir kontinuerlige tilbakemeldinger på 
tid, distanse, symmetri under og etter trening, og bidrar til økt 
motivasjon og glede over treningen. 18 forhåndsinnstilte 
programmer. Høyde for bruker 90-140 cm. Kun 12 cm mellom 
pedalene og mindre forskåler. Blå farge er standard. Størrelse 
(HxBxD) 94x48x52 cm. Vekt 25 kg. Pedalradius ben 3,5 eller 
7 cm. Safe Working Load (SWL) 90 kg.

lAYSoN - SENGEmodEll
For bevegelsesterapi i seng eller terapistol. Pasienter som er sengeliggende kan også utnytte fordelen av MOTOmed bevegelseste-
rapi. MOTOmed Layson gir sikker og effektiv bevegelsesterapi for pasienter på sykehus, sykehjem, eldrehjem eller hjemme. 
Lengre perioder i sengen kan få alvorlige konsekvenser for helsen! Jevnlig bruk av MOTOmed Layson med passiv/aktiv bevegelse 
kan spille en nøkkelrolle i pasientens behandling. Flere studier viser at bevegelsestrening for pasienter på intensivavdelinger eks. 
komatøse pasienter og pasienter under dialyse har svært god effekt. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt vitenskaplige studier, 
ønsker mer informasjon eller en demonstrasjon. 

MOTOmed Layson fi nnes tilgjengelig i to modeller, arm/ben og 
kun ben. Enkel å fl ytte inntil sengen, justere og sikre posisjo-
nen i fotenden. Arm/benmodell kan også settes inn fra høyre 
eller venstre side av sengen. Foruten den spesielle leggstøtten 
som hindrer bena i å fl ytte på seg sidelengs eller at kneet blir 
overstrekt, tilbyr denne modellen mer ekstrautstyr for å kunne 
optimalisere treningen og tilpasningen for pasienten. Dette sikrer 
trygg og behagelig behandling.

Hjul for enkel fl ytting og plassering. Sentralt hjulløftesystem. 
Hastighet på motor 0-60 rpm. Vekt 79-92 kg. Størrelse (arm/
ben) LxBxH 134-161x 62-92x118-166 cm. Maks sengehøyde 
108 cm. Min høyde under seng 10 cm. Safe Working Load 
(SWL) 135 kg.

Gracile – arm og/eller ben for barn

Layson – arm og/eller ben for seng

R
eh

ab
 /

 T
er

ap
i

494374



53Rehab / Terapi

R
eh

ab
 /

 T
er

ap
i

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

RECK MOTOmed tilleggsutstyr

493806 FIKSERINGShANSKE, 3 størrelser S,m, l

494746 FIKSERINGShANSKE BARN
En enkel og brukervennlig fi kseringshanske, som enkelt festes 
med kraftige borrelåser. Et vanlig tilbehør for de med redusert 
gripeevne. Selges enkeltvis.

482866 håNdFIKSERING m/håNdmANSjEtt
For de med sterke paralyser og nedsatt gripefunksjon. Solide 
håndmansjetter med borrelås festet via en stålplate. Med polst-
ring. Standard håndtak: cross hand grip. Selges i par. Finnes i 
ulike størrelser.

498083 håNdFIKSERING BARN
For de med sterke paralyser og nedsatt gripefunksjon. Hjelper 
å støtte og holde grepet under armtrening med sterke og solide 
håndmansjetter og borrelås festet via en stålplate. Med polstring 
Ergonomisk designet for mest mulig komfortabel håndstilling. 
Håndtaket kan justeres i lengderetning. Finnes i ulike størrelser. 
Selges i par.

356.200 ARmStØttER
Plastbelagte underarmstøtter med desinfi serbare festestropper 
og quick release system. Selges i par.

494414 tEtRA håNdtAK 
Et annerledes håndtak som fi kserer uten ektra tilbehør, og som 
passer for de som ønsker et annet grep enn pronert håndstilling. 
Tilpasset spesielt for slagpasienter- og quadriplegikere. Selges i par.

557.000 VERtIKAlE håNdtAK, til loop
Håndtak med vertikalt grep. Selges i par.

302.000 lEGGSKINNER m/StØttE, til loop light
303.000 lEGGSKINNER m/StØttE, til loop
Leggstøtten holder benet i riktig bane ved trening.

265.004 QuICKFIX FotFIKSERING, til loop
Et alternativ til å feste foten med borrelås.

507.020 pEdAl RAdIuS QuICK, til loop
Hurtigjustering av pedalradius. Selges i par.

482878 huRtIGlåS FIKSERING AV Fot, til viva2 
Selvstendige brukere kan feste bena selv. Denne låser føttene 
godt, slik at selv brukere med sterke spasmer kan anvende 
denne. Ved å vippe på en spak festes/fjernes den plostrede 
holderen enkelt og raskt. Selges i par.

492841 lEGGSKINNER m/StØttE, til viva2
Hjelper å fi ksere ben og legg under bentrening. Justerbare 
leggskinner (9-16cm) med polstring i leggskål. Enkel å feste 
på fotholder. Standard tilbehør til Viva2, Parkinson og Gracile. 
Farge: sølv. Selges i par.

495378 RullEStol-StABIlISAtoR 
Støtter og holder rullestolen på plass under bruk av MOTOmed.

493806
494746

494414

302.000
303.000

507.020

265.004

498083

492841

482878

495378

482866

356.200

557.000
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Frottéomslag

15110 FRottÉomSlAG, til standardpakning
15111 FRottÉomSlAG, til ekstra stor og ryggpakning
15112 FRottÉomSlAG, til nakkpakning

Omslag av frotté med borrelås.  
Passer til varmepakninger av leire og gele.

15103 RYGGmodEll, 25x61 cm
15102 NAKKEmodEll, 13x61 cm
15100 StANdARd, 25x30 cm
15104 EKStRA StoR, 38x61 cm

Pakningen er sydd med flere seksjoner som er fyllt med spesial-
leire. De fuktes og varmes i en spesialbeholder med vann med 
temperatur på ca 71-74 °C. Legg aldri pakningen direkte på 
huden. Vi anbefaler frotté-trekkene som beskyttelse.  
La alltid behandleren legge pakningen på pasienten, ikke la 
pasienten gjøre det selv.

Varmepakninger med leire

15103

15104 15100

15102

1222808 hYdRoCollAtoR E2 bordmodell

Laget i rustrfritt stål og er termostatstyrt mellom 71-74 °C. 
Leveres komplett med innvendig stativ, tappeslange, 3 
standard, 1 nakke og 2 ekstra store leirepakninger. Yttermål: 
Bredde 38 cm, dybde 33 cm, høyde 51 cm. Vekt 13 kg.

1222408 hYdRoCollAtoR m2, gulvmodell

Laget i rustrfritt stål med isolering av glassfiber, med hjul.  
Termostatstyrt mellom 71-74 °C. Leveres komplett med  
innvendig stativ, tappeslange og 12 standard leirepakninger.  
Yttermål: bredde 67 cm, dybde 41 cm, høyde 84 cm. 
Innermål: bredde 51 cm, dybde 31 cm, høyde 46 cm. 
Vekt 22 kg. 

Hydrocollator

1222408

1222808

Varme- og kuldeterapi
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17015 ColpAC, 25x34 cm standard
17017 ColpAC, 17x28 cm halv størrelse

ColPac har et geléfyll som beholder sin formbarhet selv ved 
nedkjøling til  -12°C. Gir effektiv behandling i ca 30 minutter og 
kan gjenbrukes en rekke ganger. Legg aldri pakningen direkte på 
huden, bruk alltid noe beskyttende mellom. Laget av polyurethan 
og inneholder ikke PVC eller lateks.

Kuldepakninger med gele

17015 17017

Nylatexbånd

1221264-10 NYlAtEXBåNd, 6x61 cm
1221206-10 NYlAtEXBåNd, 6x122 cm
1221212-10 NYlAtEXBåNd, 10x122 cm

Elastisk bånd med borrelås. Trukket i vevet nylon. Brukes til 
fiksering av varme/kulde pakker, elektroder m.m. Kan vaskes.

12210 Cool poWER, kjølende krem, tube 150 ml
12220  Cool poWER, kjølende krem, pumpeflaske 500 ml
Velkjent kjølende krem som effektivt lindrer mindre hevelser og smerte. 
Gir økt blodsirkulasjon som fremskynder legingen. Kremen er enkel å 
påføre, den absorberes raskt og setter ingen merker på klærne. Kan 
benyttes både på klinikk og hjemme.

Cool Power – kjølende krem

12210
12220

Varmepakninger med gele

130321 VARmEpAKNING GEl StANdARd, 40x40 cm
130322 VARmEpAKNING GEl RYGG, 30x40 cm
130323 VARmEpAKNING GEl NAKKE, 25x30 cm

Pakning som kan varmes i varmebeholder eller i mikrobølgeovn. 
Laget i plast med gelefyll og er formbar. Legg aldri pakningen 
direkte på huden. Legg alltid noe beskyttende mellom. Vi  
anbefaler frotté-trekk i samme størrelse som varmepakningen.

130321

130322

130323
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Tanita kroppsanalysemonitorer BIA

Kroppsanalysemonitorene fra TANITA, analyserer kroppsmassen ved å la små elektriske signaler passere gjennom kroppen via 
elektroder i hånd- og/eller fotfl ater. Måler bl.a muskelmasse, fettmasse, kroppens vanninnhold, benmasse, viceralfett og basal 
metabolsk forhold. Tanita er et japansk fi rma med fokus på teknologisk presisjon, design og innovasjon. De er verdens fremste 
produsent og global markedsleder innen kroppsanalysemonitorer. De har vært med på å sette gullstandard for dagens vektutstyr 
med BIA-teknologi. Med støtte fra en mengde kliniske studier, uavhengige forskere og medisinske spesialister er Tanitas 
produkter høyt respektert for sin nøyaktighet, kvalitet og pålitelighet.

495207 TANITA MC 980 MA PLUS  

Flaggskipet til Tanita er rask, nøyaktig og brukervennlig. Et 
fantastisk verktøy for å følge kostholdsprogrammer og i forbindel-
se med PT-veiledning. Den eneste modellen for identifi sering og 
oppfølging av sarkopeni hos eldre. MC 980 er meget enkel i bruk, 
har touch screen, og med 6 frekvenser i målingene er den mest 
nøyaktig av alle Tanita vektene. Denne toppmodellen har integrert 
Windows Software som gir brukerne valgmuligheten til å lagre alle 
tester og data lokalt. Dette gjør at det blir lett å følge egen utvik-
ling, da vekten viser historikk fra alle tidligere målinger. MC 980 
har også mulighet for oppdatering av Software via nett-tilkobling 
eller USB. MC980 kan kobles til en skriver, og printer ut en fl ott 
analyseoversikt. Medisinsk godkjent med opptil 98 % nøyaktig-
het opp mot gullstandard (DEXA / UWW måling) NAWI CLASS 
III og MDD sertifi sert. Kompatibel med GMON software (engelsk) 
for lagring/presentasjon av kundedata. Safe Working Load (SWL) 
300 kg. Tilgjengelig i fargene hvit, Champagne Gold og rød.

495890 TANITA MC 780 MA P - STASJONÆR
498117 TANITA MC 780 MA S - BÆRBAR

Denne kroppsanalysemonitoren er vår bestselger, og har en 
ekstra stor og brukervennlig LCD skjerm som viser resultatet på 
en god visuell måte. Selve kroppsanalysen tar under 20 sekunder. 
Oversiktlig utskrift fra ekstern printer i A4-format (printer ikke 
inkludert). Displayet kan enkelt snus for avlesing andre vei eller 
tas av stativet ved behov. Inngang til SD-kort for lagring av data. 
Medisinsk godkjent med opptil 95-96 % nøyaktighet opp mot 
gullstandard (DEXA/UWW måling). NAWI CLASS III og MDD IIa 
sertifi sering garanterer jevne resulta ter. Kompatibel med GMON 
software (engelsk) for lagring/presentasjon av kundedata. Den 
bærbare har samme spesifi kasjoner, men displayet er løst og uten 
bærestolpe. Transportbag anbefales til bærebar. Safe Working 
Load (SWL) 270 kg. Tilgjengelig i fargene grå/hvit og sort.

497033 TANITA DC 430 P - STASJONÆR  
DC-430MA S TANITA DC 430 S - BÆRBAR  

Mobil eller stasjonær kroppsanalysemonitor som også viser 
viceral fett. Medisinsk godkjent med opptil 92 % nøyaktighet opp 
mot gull  standard (DEXA måling). Denne monitoren er meget rask i 
målingene, er nøyaktig og meget brukervennlig. Resultatet skrives 
automatisk ut på en integrert printer. Vekten er kompatibel med 
GMON Software, som kan lagre målinger, vise utvikling og printes 
ut i et oversiktlig skjema. Har ikke segmentalmåling. NAWI CLASS 
III og MDD sertifi sert. Den bærbare har samme spesifi kasjoner, men 
displayet er løst og uten bærestolpe. Transportbag anbefales til 
bærebar. Safe Working Load (SWL) 270 kg.

Tanita BIA

DC-430MA S

495890

495207

497033

498117

Solidly-Build
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Tanita BIA

497380 TANITA DC 360 P - STASJONÆR  
DC-360 S TANITA DC 360 S - BÆRBAR  

Mobil eller stasjonær kroppsanalysemonitor som også måler 
viceralfett. Forskjellen er med eller uten bærestolpe til vektmoni-
toren. Har opptil 92 % nøyaktighet. Denne er ikke gått igjennom 
nødvendige tester for å bli medisinsk godkjent. Den er laget med 
teknisk enklere komponenter. Den gir et bra og nøyaktig bilde av 
kroppssammensetning. Safe Working Load (SWL) 270 kg.

DC-240MA TANITA DC 240 MA

Liten og lett medisinsk godkjent vekt med BIA-teknologi, som 
veier kun 4,7 kg. Ideell for konsultasjoner der vekten må tas 
med. Stor og lettlest skjerm. Brukes vekten alene gir den fi re 
forskjellige målinger. Kombinert med Tanita Pro software, gir 
den åtte ekstra målinger. Softwaren har automatisk oppsett 
for personaliserte pasientstudier, og registrerer målinger og 
trendresultater i en rekke rapporteringsformater. Overføres via 
USB-port. Dobbel frekvens 4 elektroder. MDD klasse II-a, NAWI 
klasse III. Safe Working Load (SWL) 200 kg.

 DC-360 S

497380

Tilbehør til Tanita

482528 TANITA SOFTWARE PRO (GMON)

Med ekstra software kan du lagre alle test resultater direkte fra 
din Tanita vekt til PC. Her kan du blant annet printe ut profesjon-
elle rapporter, analyser, statistikker og historikk. Det er også 
mulig å egendefi nere rapporter og lagre data til forskning. 
Kan brukes av følgende maskiner: MC 980 MA, MC 780 MA, 
DC 430 MA, MC 240 MA, DC 360, MC 180, BC 418, BC 420 og 
SC 330. I Pakken: 1 stk Software til PC via USB stick og instal-
lasjonsguide.

482529 TANITA BLUETOOTH KIT FOR MC780   

Kobler MC 780 til Tanita Pro software. Inneholder USB stick til 
din PC og 9-pin port til din MC 780.

495537 TANITA HØYDEMÅLER   

Sammenleggbar og portabel.

493438 PAPIR TIL FETTPROSENTMÅLER  

5 stk ruller pr pakke. 
Passer til DC 430, DC 360, BC 418, BC 420 og SC 330.

494365 PAPIR TIL MC 180, NORSK  

Konsultasjonsark for MC 180. A4 med farger. 100 ark pr. pakke.

494365

495537

493438

482528

482529

DC-240MA
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Testing av direkte oksygenopptak

494656

494666

494681494681

494672

494678

For aktuelle priser og mer informasjon: 

Måleinstrumenter

494656  COSMED FITMATE PRO  

Fitmate brukes innen hjerte- og lungetesting, for måling av 
oksygen opptak både i klinisk og i sportslig øyemed. Fitmate er 
et rimelig alternativ, har et brukervennlig system og er kompatible 
med fl ere Monark testsykler. Utviklet for treningssentre, fysiotera-
peuter, idrettsmedisinere, personlig trenere, bedriftshelsetjenes-
ter, idrettslag og livsstilklinikker. Nøyaktig måling av VO2 max og 
submax. Også måling av energiforbruk (RMR) i hvile. Innebygde 
vektkontrollprogrammer. Fitnessevaluering. Kroppssammen-
setning. Klassifi sering av treningskapasitet og anaerob terskel. 
Leveres bl.a med VO2 maske til gjenbruk, str M, Headcap og 
Flowmeter ID 18 og ID 28. Størrelse 24 x 20 x 8 cm. Vekt 1.5 kg.

494667  FACE MASK, ADULT SMALL
494666  FACE MASK, ADULT MEDIUM
494665  FACE MASK, ADULT LARGE  

Gjenbrukbar og den beste løsningen for testing med maksimal 
brukerkomfort og for alle treningsintensiteter. Laget av silikon-
gummi, ingen latex eller annet allergisk materiale. Garanterer 
maksimal forsegling og ingen luftlekkasjer. Den kan enkelt 
rengjøres og steriliseres. 

494681  HEAD CAP ADULT FOR V2 MASK  

Hodestroppen har enkel montering og demontering takket være 
de nye quick-release klipsene på stroppene. 
2 stropper: 1 stk M og 1 stk S.

494672 O2 SENSOR REPLACEMENT KIT  

O2 sensor er viktig for å kunne hente ut data fra luft under 
testing. O2 sensoren er av type ”galvanic fuel cell”. Sensoren 
har en levetid på normalt 6-18 mnd. avhengig av bruk. Status på 
sensoren kan sjekkes i displayet på Fitmate.

494678  VO2MAX FLOWMETER W/SAMPLING LINE  

Turbin som brukes til VO2 testing. Diameter på luftinntak er 
28 mm. Flowmeteren er av type ”bidirectional digital turbine” 
og kan tåle en luftmengde på 16 l/s eller 0-300 l/min. Turbin 
med ledninger festes direkte på VO2 masken.
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9120210  DYNAMOMETER MICROFET2, digital

MicroFET2 er et digitalt dynamometer for testing av styrke i ulike 
muskler. Apparatet har et ergonomisk design for hånden som 
gjør den enkel å bruke. Måler muskelstyrke opptil 0-136 kg. 
LCD-skjermen viser den maksimale oppnådde kraft i kg, samt 
varighet/tid i sekunder for testen. Tre ulike applikatorer inngår 
(rund, bøyd og fi nger). Muskeltestplansje inngår. Leveres med 
oppladbart batteri og lader, samt oppbevarings boks. 
Vekt totalt 2 kg. Vekt håndenhet 0,4 kg. 

9120210

91812  VIGORIMETER Martin

Inneholder tre gummiballer i forskjellige størrelser og et enkelt 
avlesbart manometer.

9120240  HÅNDDYNAMOMETER Baseline, analog  

Måler håndstyrke mellom 0-90 kg. Gir nøyaktige verdier og er 
svært brukervennlig. Grepet kan stilles i 5 ulike trinn. 

120605  HÅNDDYNAMOMETER Jamar, digital  

Jamar er originalen og det mest brukte hånddynamometeret i 
forskjellige studier. Den måler isometrisk håndstyrke mellom 0-90 
kg. Måleverdien leses av på manometeret og vises i kilo eller pund. 
Den gir nøyaktige verdier og har god brukervennlighet. Grepet har 
5 forskjellige innstillinger. Batteridrevet med 2 stk AAA batterier. 
Leveres i praktisk oppbevaringseske. 

Måling av håndstyrke

91812

9120240

120605

91810  EASYFORCE DYNAMOMETER, digital 
91810-1  EASYFORCE TILBEHØRSETT

EasyForce er et digitalt dynamometer for testing og evaluering 
av styrke i forskjellige muskler. Målinger kan gjøres uten at tera-
peuten holder enheten, da den lett kan festes til faste punkter. 
Testresultatet vises på displayet, og de 4 siste testene vises.
Displayet viser maksimal muskelstyrke oppnådd i kg, pund eller 
N, gjennomsnitt, varighet/tid i sekunder for testen og når maksi-
mal styrke ble nådd. Kan måle kraft opp til 150 kg. Leveres i en 
bæreveske med USB-lader, 2 karabinkroker og bruksanvisning.
og USB-kabel. Vekt 0,295 kg. Størrelse 11x6x3 cm (LxBxH).

Tilbehørsett består av et håndtak, håndledd-/ankelslynge, 
dørbeslag og stropp med tallinje.

Måling av muskelstyrke / dynamometer

91810-1

91810

EasyForce og EasyAngle: Se gode veiledninger for bruk 

og målinger på meloqdevices.com og youtube.com
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91800 EASYANGLE, digital goniometer

En nyutviklet og moderne vinkelmåler som erstatter både det 
tradisjonelle goniometeret, inklinometer og myriameter. Den er 
digital og måler raskt og nøyaktig. En stor fordel er at den kan 
håndteres med kun en hånd, noe som gjør at pasienten kan 
støttes og hjelpes med den andre. De fem siste målingene lag-
res i displayet. Kan benyttes til måling av de fl este av kroppens 
ledd. Linjaler 19,5 og 28 cm. Lader med USB kontakt. Leveres i 
en praktisk oppbevaringsboks.

91808 VINKELMÅL Brodin, 31 cm    

91811 VINKELMÅL Brodin, 21 cm  

Av hard plast. Med to armer og gradeskive.

9121005 VINKELMÅL lommemodell,  17 cm

Enkel liten lommemodell i myk plast. 

Vinkelmåler / goniometer

91808

91811

9121005

91800

91821 MYRIAMETER m/vinkelmåler 21cm

Vinkelmåler/goniometer som brukes til måling av bevegelig-
het i nakken. Kan brukes på andre ledd i kroppen. Inneholder 
to bånd med borrelås, samt en skinne som kan hjelpe under 
målingen. Leveres med praktisk veske inklusiv en vinkelmåler 
på 21 cm. 

Bevegelighetsmåler nakke

91821

5BIOFEED PBU, PRESSURE BIO FEEDBACK 
                    STABILIZER

PBU - Pressure Bio Feedback Stabilizer er et måleinstrument 
for funksjonen av blant annet stabiliseringsmuskulatur. Den 
fungerer som en pute som pumpes opp med luft. Målingene 
kommer i form av trykk mm/hg via et manometer. 

PBU - Stabilizer

5BIOFEED

27077  BLODTRYKKSMÅLER MEDISANA BU 530 

Medisana BU 530 er en helautomatisk blodtrykksmåler for over-
armen som måler systolisk og diastolisk trykk og hjertefrekvens.
Stort LCD-display med ekstra store tall. Displayet viser også 
dato og klokkeslett. Har en minnefunksjon med 120 målinger for 
2 personer, og gjennomsnittet av de tre siste målingene. Visning 
av arytmier. Klassifi sering av målte verdier med trafi kklysfarge-
skala i henhold til WHO-normen. Bluetooth Smart dataover-
føring til VitaDock + app for iOS og Android og VitaDock online. 
Mansjett på overarmen for omkrets 22-36 cm inkludert. Leveres 
i oppbevaringspose med batterier.

Blodtrykksmåler

27077
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91815B

PM25  BEURER PULSKLOKKE PM25

Pulsklokke i en enkel modell med de viktigste funksjonene, 
inkludert pulsbelte. Testvinner i det tyske magasinet Runners 
World. Funksjoner: puls slag/min, makspuls, gjennomsnittlig 
puls, kalorier og fettforbrenning. Pulssoner som advarer når be-
lastningen er for høy eller for lav. Stoppeklokke, alarmfunksjon, 
tid og dato, stort display med lys. Vanntett ned til 30 meter. 

91815B  PULSBELTE

Polar T31C (kodet) er et mykt plastbelte med stropp og sen-
derenhet. Brukes til måling av puls mot pulsklokke, aktivitetsmo-
nitor eller treningsapparat som er kompatibelt med pulsmålere 
fra Polar. Batteriet kan ikke byttes, men har en varighet på 2500 
brukstimer. Vanntett. Frekvens 5,6 kHz.

Pulsmåling

91700 MOTION GUIDANCE CLINICAL KIT 

Bevegelsestrening med lasermarkør. Dette er et meget 
anvendelig og allsidig produkt som gir en visuell feedback via 
en laserpeker, og inkluderer alt du trenger til bruk på en klinikk.

Enkelte pasienter har vansker med å forstå bevegelser i egen 
kropp. Med Motion Guidance kan de trene sin evne til å kontroll-
ere og forbedre sitt bevegelsesmønster. Kan også brukes 
til rehabilitering for bevisstgjøring av å gjøre øvelser korrekt. 
Apparatet kan også måle fremgang på range of motion og/eller 
kvalitet i utførelse. 

Produktet består av: lasermarkør, bånd til å feste lasermarkø-
ren på ulike steder på kroppen, 4 forskjellige markørmatter for 
vegg/gulv og fester. Leveres i en praktisk veske.

Bevegelsestrening med laser

91700

31204 FRENZEL BRILLER, inkl batteriholder

Frenzel briller, også kalt nystagmusbriller, er et verdifullt hjelpe-
middel for fysioterapeuter og leger for utredning/diagnostisering 
og oppfølging av pasienter med svimmelhet. Brillene benyttes 
for å undersøke forekomst av og type nystagmus.

Brillenes funksjon er å hindre pasienten i å feste blikket, samt 
at den forstørrer og belyser øyet for at eventuell nystagmus kan 
studeres. Frenzel brillene vil kunne påvise for eksempel spontan-
nystagmus, blikkretningsnystagmus, posisjonsnystagmus og 
nystagmus etter hoderisting. 

Hoderem holder brillene på plass. Separat batteriholder er inklu-
dert. Benytt 3 stk 1,5 V CLR14 batterier (følger ikke med). Fast, 
bikonveks linse +18,0 dioptrier.

Utreding av svimmelhet

31204

Batteriholder 
inkludert

PM25
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91960  REFLEKSHAMMER BABINSKY  

Refl ekshammer i rustfritt stål med rundt hode som kan festes på 
to ulike måter. Med sensibilitetspiss. Lengde 22 cm.

Refl ekshammer

91816  SENSIBILITETSMÅLER, WARTENBERG

Rissehjul for undersøkelse av sensibilitet ved nevrologisk 
nedsatt sensibilitet. Lengde 18 cm.

Sensibilitetsmåler

91807 MÅLEBÅND i plast, 150 cm

Målebånd

906000  VAS-SKALA av plast

Visuell analog skala, VAS, er en skala for egen smerteopple-
velse. Fra 0 = ingen smerte, til 10 = verst tenkelig smerte. 

VAS-skala

91960

91816

91807

906000

92850  STEMMEGAFFEL 256 Hz

For testing av sensibilitet i overfl aten og i dybden, og test av 
følsomhet for vibrasjoner. Frekens: 256 Hz. Lengde: 15 cm

Stemmegaffel

92850

31279 TO-PUNKTS DISKRIMINATOR

En vanlig test for å angi avstand mellom to stimulerte punkter 
for at pasienten skal oppleve dem som separate. Brukes under 
nevrologisk undersøkelse og refl ekterer hvor godt innervert et 
hudområde er. Laget av plast med en skala trykket på aluminium. 

Diskriminator

31279

2REE11 STOPPEKLOKKE, digital

Stoppeklokke i god design som har de viktigste grunnfunksjo-
ner. Viser tid i 1/100 sek. Stoppfunksjon med mellomtider samt 
klokke, alarm og kalender.

Stoppeklokke

2REE11
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Trening har blitt en stadig større og viktigere del av rehabilitering, velvære og for 

folkehelsen. Vårt sortiment er omfattende og vi leverer totale løsninger med produkter 

av høy kvalitet både til klinikker med egne treningsrom, til bedrifter og komplette 

treningssentere.
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Vector Line er en helt ny serie treningsutstyr av høy kvalitet. De er produsert av Ergo-Fit i Tyskland, og er CE-merket i henhold til 
MDD-direktivet. Apparatene er fl eksible, har enkle innstillinger og er utmerket for alle typer rehabilitering. De kan med fordel også be-
nyttes på andre treningsfasiliteter som hotell, treningsrom i bedrift og treningssentre. Alle apparater er beregnet på rehablilitering og 
medisinsk trening har en rekke bevegelsesbegrensere i vektpakken. Vektpakken består av vekter på 7,5 kg og ekstra vekter på 2,5 
kg og 5,0 kg for å øke belastningen i små trinn. Disse trinnene velges enkelt med en hendel. En eksklusiv LED-belysning er montert 
bak vektmagasindekselet. Strøm må kobles til apparatet hvis lys ønskes. Ellers kan apparatet benyttes uten tilkobling til strøm.

Farge ramme: Antrasitt
Farge deksel vektmagasin: Hvit
Farge puter: Valgfri uten ekstra kostnad

Styrkeapparater Ergo-Fit Vector Line

23010  ERGO-FIT BACK EXTENSION, medical

Justerbar startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 
7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 235 kg. Størrelse:100x120x155 cm (LxBxH).

23020  ERGO-FIT BACK PULL, medical 

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 112,5 kg fordelt på 7,5 
kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 205 kg. Størrelse 120x145x155 cm (LxBxH).

23030  ERGO-FIT BUTTERFLY REVERSE, 
medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra 
vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 190 kg. Størrelse 
135x155x155 cm (LxBxH).

23040  ERGO-FIT LAT PULL, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 117,5 kg fordelt på 7,5 kg 
vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 220 kg. Størrelse 130x170x240 cm (LxBxH).

23050  ERGO-FIT SHOULDER ABDUCTION, 
medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 90 kg fordelt på 7,5 kg 
vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 200 kg. Størrelse 120x115x155 cm (LxBxH). 

23040

23050

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for mer info 

om apparatene, samt om fi nansieringsløsninger.!

23020

23030

23010
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23060  ERGO-FIT SHOULDER PRESS, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 112,5 kg fordelt på 7,5 kg 
vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 210 kg. Størrelse 135x135x180 cm (LxBxH).

23070  ERGO-FIT BUTTERFLY, medical

Justerbar startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg 
vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 207 kg. Størrelse 120x155x155 cm (LxBxH).

23080  ERGO-FIT CHEST PRESS, medical

Justerbar sittehøyde. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg 
vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 237 kg. Størrelse 145x155x155 cm (LxBxH).

23090  ERGO-FIT BICEPS FLEXION, medical

Justerbar sittehøyde og startposisjon. Vektpakke 95 kg 
fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 
kg. Totalvekt 170 kg. Størrelse 95x130x155 cm (LxBxH).

23100  ERGO-FIT TRICEPS EXTENSION, medical

Justerbar sittehøyde, ryggstøtte og startposisjon. Vekt-
pakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 
2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 200 kg. Størrelse 105x110x155 
cm (LxBxH).

23110 ERGO-FIT ABDOMINAL FLEX, medical

Justerbar startposisjon. Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg 
vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. 
Totalvekt 227 kg. Størrelse 105x130x155 cm (LxBxH).

23120  ERGO-FIT ABDOMINAL TORSION, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra 
vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 177 kg. 
Størrelse 135x100x155 cm (LxBxH).

23130  ERGO-FIT ABDUCTOR, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt 
på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 222 kg. 
Størrelse 140x130x155 cm (LxBxH).

23060 23070

23080 23090

23100 23110

23120
23130

Styrkeapparater Ergo-Fit Vector Line
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23140  ERGO-FIT ADDUCTOR, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en 
ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 215 kg. 
Størrelse 175x125x155 cm (LxBxH).

23150  ERGO-FIT HIP EXTENSION, medical

Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en 
ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 177 kg. 
Størrelse 100x125x155 cm (LxBxH).

23160  ERGO-FIT LEG EXTENSION, medical

Justerbar startposisjon, leggpute og ryggstøtte. Vekt-
pakke 112,5 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra 
vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 265 kg. 
Størrelse 105x140x155 cm (LxBxH).

23170  ERGO-FIT LEG FLEXION, medical

Justerbar startposisjon, leggpute, lårpute og ryggstøtte. 
Vektpakke 117,5 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en 
ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 255 kg. 
Størrelse 105x145x155 cm (LxBxH).

23180  ERGO-FIT SQUAT PRESS, medical

Justerbar startposisjon, ryggstøtte (130-180 grader i 
10 graders trinn), fotplate og skulderstøtter. Vektpakke 
200 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 
2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 415 kg. 
Størrelse 240x100x155 cm (LxBxH).

23190  ERGO-FIT PULL UP/DIP, medical
Vektpakke 95 kg fordelt på 7,5 kg vekter med en 
ekstra vekt på 2,5 kg og 5,0 kg. Totalvekt 210 kg. 
Størrelse 81x120x215 cm (LxBxH).

23200  ERGO-FIT SEATED DIP, medical
Justerbar sittehøyde og ryggstøtte. Vektpakke 95 kg 
fordelt på 7,5 kg vekter med en ekstra vekt på 2,5 kg 
og 5,0 kg. Totalvekt 210 kg. Størrelse 162x117x155 
cm (LxBxH).

23140 23150

23160 23170

23180

23190

23200

Styrkeapparater Ergo-Fit Vector Line

Se fargekart
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Ergo-Fit Power Line 4000

Tilbehør

22520  ERGO-FIT CABLE 4000, medical

Speed-pulley for veggmontering. Vektpakke på 75 kg fordelt på 5 
kg vekter. Totalvekt 123 kg. Størrelse 86x41x225 cm (LxBxH).

22521  ERGO-FIT CABLE FREE 4000, medical

Frittstående speed-pulley. Vektpakke på 75 kg fordelt på 5 kg 
vekter. Totalvekt 156 kg. Størrelse 120x160x225 cm (LxBxH).

22522  ERGO-FIT CABLE CROSSOVER 4000

Vektpakke på 2x75 kg fordelt på 5 kg vekter. Totalvekt 250 kg. 
Størrelse 91x338x218 cm (LxBxH).

22523  ERGO-FIT CABLE TOWER 4000

Cable Tower kan brukes av fl ere personer samtidig. Stasjonene 
består av lat pull, roing, biceps og triceps. Vektpakke 2x75 kg 
og 2x100 kg fordelt på 5 kg vekter. Safe Working Load (SWL) 
200 kg. Totalvekt 530 kg. Størrelse 120x290x220 cm (LxBxH).

22522

22523

22520

22521

(støttehåndtak 
er ikke inkludert)

494952 TKO NEDTREKKSSTANG 120 cm 

494950 TKO TRICEPS STANG ROTERENDE 

494954 TKO NEDTREKKSSTANG PARALLELL 75 cm

495658 TKO 28” CURL BAR (71 cm)

495521 TKO TRICEPS FULL EXTENSION BAR

495260 TKO SINGEL HANDLE FOR CABLE CROSS

494951 TKO ROHÅNDTAK 

494953 TKO ROHÅNDTAK BREDT 

495649 TKO MULTI PURPOSE ”V” BAR
Høypolert krom og polyeruthane grep. Roterende koblingsfeste.

494950

494954

494952

495658

495521495521

494953494953
495649

495260495260

494951

Tr
en

in
g 

– 
K

on
d

is
jo

n 
/ 

st
yr

ke
ap

p
ar

at
er



69Trening – Kondisjon / styrkeapparater

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

22525  ERGO-FIT ABDOMINAL BENCH 4000

Abdominal Bench gir en effektiv trening av magemusklene og den 
opphøyde ryggputen gir en optimal treningsposisjon. Safe Wor-
king Load (SWL) inkl vekter 250 kg. Totalvekt 60 kg. Størrelse 
145x60x75 cm (LxBxH).

22526  ERGO-FIT BACK BENCH 4000

Back Bench gir effektiv trening for rygg- og magemusklene og er 
vinklet 45 grader. Justerbar øvre pute. Safe Working Load (SWL) 
inkl vekter 250 kg. Totalvekt 50 kg. Størrelse 135x80x75 cm 
(LxBxH).

22527  ERGO-FIT FLAT BENCH 4000

Safe Working Load (SWL) 250 kg inkl vekter. Totalvekt 25 kg. 
Størrelse 105x60x40 cm (LxBxH).

22528  ERGO-FIT MULTI BENCH 4000

Justerbar rygg. Safe Working Load (SWL): 250 kg inkl vekter. 
Totalvekt: 35 kg. Størrelse: 135x60x100 cm (LxBxH).

22530  ERGO-FIT OLYMPIC FLAT BENCH 4000

Safe Working Load (SWL) inkl vektstang og vekter 400 kg. 
Totalvekt 50 kg. Størrelse 160x125x125 cm (LxBxH).

22531  ERGO-FIT OLYMPIC INCLINE BENCH 4000

Justerbart sete. Safe Working Load (SWL) inkl vektstang og 
vekter 350 kg. Totalvekt 45 kg. Størrelse 160x125x135 cm 
(LxBxH).

22532  ERGO-FIT SCOTT BENCH 4000

Inkludert i benken er vinkler for vektstang. Justerbar sittehøyde. 
Safe Working Load (SWL) inkl vektstang og vekter 250 kg. 
Totalvekt 45 kg. Størrelse 85x80x110 cm (LxBxH).

Benker Ergo-F it Power Line 4000

22524  ERGO-FIT MULTI PRESS 4000

Vektstangen er beregnet på internasjonale vekter, og fi re 
lagringsstenger for vektene er tilgjengelige på maskinen. Benk 
og vekter er ikke inkludert. Safe Working Load (SWL) 250 kg 
vekter. Totalvekt 150 kg. Størrelse 170x210x220 cm (LxBxH).

22533  ERGO-FIT SQUAT RACK 4000

Dette Squat-racket har 4 lagringsstenger for vekter. Vektstang 
og vekter er ikke inkludert. Safe Working Load (SWL) 250 kg 
vekter. Totalvekt 65 kg. Størrelse 175x120x175 cm (LxBxH).

22533

22526

22527

22528

22530

22531

22532

22525

Ergo-Fit Power Line 4000

22524
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2FS-50/75 LEG EXTENSION/SEATED LEG CURL, 75 kg

2FS-50/115 LEG EXTENSION/SEATED LEG CURL, 115 kg

Kombinasjonsapparat for trening av benmuskulaturen. Ryggstøtten 
kan stilles i 5 forskjellige stillinger, og lårputen som trekkes ned ved 
leg curl har 6 forskjellige stillinger. 4 forskjellige startposisjoner for 
både leg extention og leg curl. Selvjusterende ankelpute for riktig plas-
sering. Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 109 cm, dybde 
160 cm, høyde 145 cm.

2FS-51/75 LEG/CALF PRESS, 75 kg

2FS-51/115 LEG/CALF PRESS, 115 kg

Kombinasjonsapparat for å trene ben, legg- og setemuskulatur. Fot-
platen kan settes i 6 forskjellige startposisjoner. Ergonomisk designet 
ryggstøtte for god støtte gjennom hele banen. Safe Working Load 
(SWL) 145 kg. Mål bredde 104 cm, dybde 180 cm, høyde 165 cm.

True / Paramount  –  Kombinasjonsapparater F itness Line

Paramount er en amerikansk kjent produsent av treningsutstyr som holder veldig høy kvalitet. Fitness Line består av kombinasjons-
enheter som tar liten plass. Dette er den perfekte kombinasjonen av ergonomi, kvalitet og økonomi. Svært godt egnet til klinikker, 
treningsstudio, hotell, bedriftshelsetjeneste, etc. TRUE kjøpte Paramount Fitness og utvidet sin styrkeportefølje i 2015. 

Vektinnstillinger gjøres fra treningsposisjonen og alle justeringsmuligheter er tydelig merket med gult. Instruksjonsbeskrivelser på 
engelsk er tilgjengelig på alle apparater. Leveres med grå / sølvlakkert ramme og sort trekk. Maskinene leveres umontert. 
Kontakt vår service avdeling ved behov for montering.

Vektpakke 75 kg består av 17 vekter på 10 pund, omtrent 4,5 kg pr vekt.
Vektpakke 115 kg består av 17 vekter på 15 pund, omtrent 6,8 kg pr vekt.

2FS-50

2FS-51

platen kan settes i 6 forskjellige startposisjoner. Ergonomisk designet 
ryggstøtte for god støtte gjennom hele banen. Safe Working Load 
(SWL) 145 kg. Mål bredde 104 cm, dybde 180 cm, høyde 165 cm.

2FS-51
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2FS-52/75 INNER/OUTER THIGH, 75 kg

Kombinasjonsapparat for trening av innside og utside av lårene.
Svingbare lårputer for å skifte trening mellom innside og utside.
Enkel endring av startposisjon med godt plasserte håndtak, i 14 
forskjellige posisjoner. Safe Working Load (SWL) 145 kg. 
Mål bredde 145 cm, dybde 155 cm, høyde 165 cm.

2FS-53/75 LAT PULL DOWN/SEATED ROW, 75 kg

2FS-53/115  LAT PULL DOWN/SEATED ROW, 115 kg

Kombinasjonsapparat for trening av rygg- og armmuskler. 
Lårputen er justerbar i 8 forskjellige stillinger. Fotplater for bruk 
til roing. Vertikalt trekk- og rohåndtak er inkludert. Safe Working 
Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 122 cm, dybde 196 cm, høyde 
213 cm.

2FS-55/75 PEC FLY/REAR DELT, 75 kg

2FS-55/115  PEC FLY/REAR DELT, 115 kg

Kombinasjonsapparat for å trene både bryst- og ryggmuskle-
ne. Setet er justerbart i 6 forskjellige posisjoner og 7 forskjel-
lige posisjoner for armene. To forskjellige håndtaksposisjoner. 
Safe Working Load (SWL) 145 kg. Mål bredde 142 cm, dybde 
152 cm, høyde 185 cm.

2FS-57/75 LOW BACK/ABDOMINAL, 75 kg

2FS-57/115 LOW BACK/ABDOMINAL, 115 kg

Kombinasjonsapparat for å trene både magemuskler og rygg-
muskulatur. Det er 5 forskjellige innstillinger for å justere bevegel-
sesområdet. 3 forskjellige fotstøtter med antiskli for å få mulighe-
ten til å variere stilling. Safe Working Load (SWL) 145 kg. 
Mål bredde 125 cm, dybde 112 cm, høyde 145 cm.2FS-55

2FS-57

2FS-52

True / Paramount  –  Kombinasjonsapparater F itness Line

2FS-53

2FS-20 TRENINGSBENK 2-DELT

En utmerket todelt benk til treningsrommet som både er en 
decline, fl at og incline benk. Setet er i +10 graders vinkel og 
ryggstøtten kan justeres i 6 forskjellige posisjoner fra -10 til +80 
grader. Transporthjul inkludert. Fargeramme sølvgrå. Farge puter 
svart. Safe Working Load (SWL) 225 kg. Størrelse 125x79x48 
cm (LxBxH). Leveres umontert.

2FS-20

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for mer info 

om apparatene, samt om fi nansieringsløsninger.!
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Ergo-Fit sitt nærmest lydløse treningsutstyr er kjent for sin elektromagnetiske motstand. Det fører til både en behagelig treningsfø-
lelse og er skånsom mot ledd og leddbånd. Selskapet produserer alt utstyr i sine fabrikker i Tyskland, noe som garanterer en meget 
høy kvalitet og fi nish. Alt utstyr er CE-merket og alle 4000 modeller er også tilgjengelige i “medical” versjon dvs. CE-merket i henhold 
til MDD-direktivet.

400-modellen leveres i fargen hvit/sort. 
4000-modellene levereres i fargen hvit/sort eller sølvgrå/sort. 

Ergo-F it kondisjon

250031

250010  ERGO-CYCLE 400

Ergo Cycle er en veldig stabil og støysvak sykkel som passer
godt i et treningsrom. Enkelt display med både manuell og 
forhåndsprogrammerte treningsprofi ler. Displayet viser avstand, 
o/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og hjertefrekvens. Lavt 
innsteg. Motstand kan endres mellom 15-400 watt. Hastighet 
mellom 20-120 o/min. Styret er fast og kan ikke endres. Sadelen 
kan endres vertikalt og horisontalt. Krever strømforsyning. 
Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 180 kg. 
Mål 120x60x140 cm (LxBxH). Vekt 45 kg.

250011  ERGO-CYCLE 4000

250012  ERGO-CYCLE 4000, medical

Ergo Cycle er en veldig stabil og sikker sykkel for høy belast-
ning. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogram-
merte treningsprofi ler. Displayet viser avstand, o/min, kalorifor-
bruk, effekt i watt, tid og hjertefrekvens. Pulsbelte er inkludert 
som standard. Lavt innsteg. Motstand kan endres mellom 15-
600 watt. Hastighet mellom 20-120 o/min. Styret kan justeres 
noen få cm i høyden. Sadelen kan justeres i høyden. Krever 
strømforsyning. Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 180 
kg. Mål 118x54x145 cm (LxBxH). Vekt 58 kg.

250031   ERGO RECUMBENT 4000

250032    ERGO RECUMBENT 4000, medical

Ergo Recumbent er en treningssykkel med ryggstøtte og et 
tilpasset sete for optimal avlastning. Enkelt display med både 
manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofi ler. Det tydelige 
displayet viser avstand, turtall, kaloriforbruk, effekt i watt, tid 
og hjertefrekvens. Motstand kan endres mellom 15-600 watt. 
Hastighet 20-120 o/min. Krever strømforsyning. Pulsbelte er 
inkludert som standard. Transporthjul. Safe Working Load 
(SWL) 200 kg. Mål 160x54x125 cm (LxBxH). Vekt 75 kg.

223280  JUSTERBAR PEDAL, par

Muliggjør trening i en tidlig fase av rehabiliteringen ved å endre 
pedalens radius. Passer til Ergo-Fit-sykler modell 400 og 4000 
og Ergo-Fit Recumbent 4000. Selges i par.

250010

250011

223280
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Ergo-F it Cardio-utrustning

250041  ERGO TRAC ALPIN 4000

250042  ERGO TRAC ALPIN 4000, medical

250051  ERGO TRAC TOUR 4000

250052   ERGO TRAC TOUR 4000, medical

Tredemøllene holder svært høy kvalitet og er laget for profesjo-
nell bruk. Passer både til treningsstudio og rehabilitering takket 
være de lange håndtakene, det lave innsteget og den lave 
starthastigheten. Trinnløs hastighetsinnstilling mellom 0,2-25 
km/t. Løpsfl ate: lengde 150 cm, bredde 50 cm. Enkelt display 
med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofi ler. 
Enkel skjerm som viser avstand, tid, hastighet, kaloriforbruk, 
watt og hjertefrekvens. Nødstopp og sikkerhetslinje med klips. 
Pulsbelte er inkludert som standard. Transporthjul foran. Safe 
Working Load (SWL) 200 kg. Mål 210x85,5x140 cm (LxBxH). 
Vekt 178 kg.

ALPIN: Trinnløs justering av helling mellom 0 - 20%.
TOUR: Trinnløs justering av helling mellom -5 - 15%.

250071  ERGO MIX 4000 

250072  ERGO MIX 4000, medical

Ergo Mix minimerer belastningen på leddene takket være den 
halvt liggende treningsposisjonen, som også avlaster trykket 
på mellomvirvelskivene. Godt egnet for overvektige personer. 
God trening også for hofte- og knepasienter. Det tydelige 
displayet viser avstand, reps/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid 
og hjertefrekvens. Hastighet: 20-120 trinn/min. Enkelt display 
med både manuell og forhåndsprogrammerte treningsprofi ler. 
Pulsbelte er inkludert som standard. Krever strøm. Transport-
hjul. Safe Working Load (SWL) 200 kg. Mål 200x70x165 cm 
(LxBxH). Vekt 160 kg.

250061  ERGO STAIR 4000

250062  ERGO STAIR 4000, medical

Ergo-Fit Stair gir utmerket trening for ben- og setemuskulatur-
en, hvor pedalene beveger seg uavhengig av hverandre. Det 
tydelige displayet viser avstand, reps/min, kaloriforbruk, effekt 
i watt, tid og puls. Hastighet: 15-155 trinn/min. Pulsbelte er 
inkludert som standard. Enkelt display med både manuell og 
forhåndsprogrammerte treningsprofi ler. Krever strømforsyning. 
Transporthjul. Safe Working Load (SWL) 200 kg. 
Mål 110x77x181 cm (LxBxH). Vekt 110 kg.

250027  ERGO CROSS 4007, medical

Ergo Cross gir en elliptisk bevegelse med samtidig armtrening 
som gir effektiv kondisjonstrening for hele kroppen. Det er mulig 
å trene både fremover og bakover. Det tydelige displayet viser 
avstand, reps/min, kaloriforbruk, effekt i watt, tid og hjertefrek-
vens. Enkelt display med både manuell og forhåndsprogram-
merte treningsprofi ler. Hastighet 15-200 trinn/min. Pulsbelte er 
inkludert som standard. Krever strømforsyning. Transporthjul. 
Safe Working Load (SWL) 150 kg. Mål 205x67x170 cm (LxBxH). 
Vekt 160 kg.

250071

250027

250061

250041
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2827E

2927E

Monark

Monark har over 90 års erfaring med utvikling og produksjon av sykler i Sverige. En tradisjon som har gitt kunnskap, erfaring 
og en god følelse for produkt og kvalitet. Monark er i dag verdensledende på test- og treningssykler.

2871E  MONARK COMPACT REHAB 871E

Enkel arm- og bensykkel, som er lett å flytte. Har fast krankarm 
noe som gjør aktivering av biceps og triceps mulig og gir en 
medeffekt av svinghjulets tyngde og rotasjon. Ideell for opp-
varming, trening på sykehus og rehabiliteringssenter, sittende i 
rullestol eller stående. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og 
tid (timer). Justering av bremsekraften med skrue. Håndtak for 
smidig transport. Størrelse 60x45x53 cm (LxBxH). Vekt 25 kg.

2881E  MONARK REHAB TRAINER 881E

Dette er en flyttbar treningsenhet/ergometer hvor det kan 
trenes enten armer eller ben. Kalibrerbar watt-skala viser 
belastning ved 50 omdr./min. Kan benyttes til kondisjonstester. 
Kan stå på bord eller på gulvet. Pedalarmene kan stilles i både 
lengde og vinkel. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og tid 
(timer). Håndtak for smidig transport. Håndtak for armtrening, 
pedaler med fotrem og ribbeveggfeste følger med. Størrelse 
54x47x55 cm (LxBxH). Vekt 22 kg.

Monark Rehab- og Treningssykler

2871E

2881E

RT2

RT2  MONARK RECUMBENT RT2

En klassissk sykkel som er svært brukervennlig for pasienter 
som har problemer med å bruke en vanlig sykkel, gripe og 
vri. Ergonomisk design med rygg som er enkel å justere. Lavt 
innsteg og gripehåndtak for sikker inngang. Justerbar i lengde. 
Belastingssystem med faste trinn. Display viser tid, kcal, has-
tighet, distanse og RPM. Transporthjul. Pulsbelte er tilbehør. 
USB-tilkobling til PC og direkte visning av watt. Belastning 
kan kalibreres og krever ingen ekstern strømkilde. Størrelse 
190x68x106 cm (LxBxH). Vekt 87 kg. Safe Working Load (SWL) 
250 kg.

2827E  MONARK CARDIO CARE 827E

Velkjent treningssykkel som tåler høy belastning. Ergonomisk 
og avrundet design, innkapslet svinghjul og forsterket ramme. 
Display viser tid, puls, hastighet, distanse og RPM. Transport-
hjul. Pulsbelte er tilbehør. Størrelse 112x53x113 cm (LxBxH). 
Vekt 47 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.

2927E  MONARK CARDIO CARE 927E

En utmerket og klassisk trenings- og rehabsykkel med lavt 
innsteg og hurtigjusteringer for sete og styre. Enkel display med 
symboler for hastighet, distanse, tid og puls. Timer kan stilles 
inn for distanse eller tid. Belastningsskala. Transporthjul.  
Pulsbelte er tilbehør. Størrelse 124x64x126 cm (LxBxH).  
Vekt 56 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.
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2874E

Monark Testsykler

2828E

2928E-G3

2939E-N

2828E  MONARK TESTSYKKEL 828E

Verdens mest solgte ergometersykkel for fysiske tester og 
arbeidsprøver. Enkel å kalibrere og sjekke, takket være det 
unike pendelsystemet. Sykkelen er verdsatt av idrettsutøvere 
og forskere på grunn av målingenes nøyaktighet og den gode 
sykkelfølelsen. Drifts- og belastningssikker. Displayet viser tid, 
puls, hastighet, distanse, RPM og faktisk effekt i watt. Puls-
belte følger med. Kalibrerings vekt er tilbehør. Transporthjul. 
Størrelse 112x53x113 cm (LxBxH). Vekt 52 kg. Safe Working 
Load (SWL) 250 kg.

2874E  MONARK TESTSYKKEL ERGOMEDIC 874E

En veldig belastningssikker sykkel for fysiske tester og arbeids-
prøver. Nøyaktigheten på vektene gjør at belastningen blir 
korrekt. Vektkurven er et patentert selvjusterende bremsesystem 
som ikke trenger å bli kalibrert. Vektkurvens mekanikk er blitt raf-
fi nert for å gi en økt sikkerhet for frigjøring av vektene. Pulsbelte 
følger med. Som standard leveres vektergometeren med føl-
gende vekter: 4 x 1 kg, 1 x 0,5 kg og 4 x 0,1 kg. Vektkurven veier 
1 kg. Ønsker man fl ere vekter, kan det kjøpes separat. Størrelse 
112x53x113 cm (LxBxH). Vekt 57 kg uten vekter. Safe Working 
Load (SWL) 250 kg.

2894E PEAK BIKE 894E

Anaerobe tester er en enorm belastning på en ergometersykkel. 
894E er designet for å møte disse kravene. Ekstra brede støtter 
med ferdige hull for å kunne bolte sykkelen til gulvet. Seks fes-
tepunkter i gulvet gir en mer stabil posisjon. Forsterking mellom 
støtter og ramme for å øke vridningsstivhet. Setepinnen har 
gjennomgående bolt. PC Software. Workload range 4-1400 W. 
Safe Working Load (SWL) 125 kg.

2928E-G3  MONARK TRENING OG TESTSYKKEL 928E

Ergometersykkel med fi re ulike testprogrammer: Åstrand, YMCA, 
WHO og PWC samt et manuelt og treningsprogram. Lavt innsteg 
og RPM uavhengig. Displayet kan snus og viser tid, kalorier, puls, 
hastighet, distanse, RPM, watt, mets og VO2. Overføring av data 
til PC via USB-kabel eller minnekort. Pulsbelte og kalibreringsvekt 
er inkludert. Størrelse 124x62x126 cm (LxBxH). Vekt 58 kg. Safe 
Working Load (SWL) 250 kg.

2939E-N MONARK TESTSYKKEL 939 NOVO 

En av verdens mest nøyaktige sykler for test og arbeidskapa-
sitet. Kompatibel med de fl este apparater på markedet og kan 
styres digitalt, PC eller O2 apparat. Lett å kalibrere, lavt innsteg 
og RPM uavhengig. Displayet viser tid, kalorier, puls, hastighet, 
distanse, RPM og watt. Leveres med pulsbelte, kalibreringsvekt 
og verktøykasse. Transporthjul. Størrelse 124x64x126 cm (Lx-
BxH). Vekt 58 kg. Safe Working Load (SWL) 250 kg.

2894E
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Monark Testsykler

LC4  MONARK TESTSYKKEL LC4

Watt-ergometer som kan styres eksternt fra PC eller brukes 
som ”stand alone”. Trinnløst justerbart styre og sete for optimal 
sittestilling, uavhengig av behov. Nytt belastningssystem for 
både ekstern kontroll via USB eller direkte i displayet. Ny skjerm 
med forbedret klarhet, fl ere tester og treningsmulig heter, dual 
puls system, USB-tilkobling til PC software og direkte visning 
av watt. Effekt er uavhengig av RPM. Enkel å kalibrere. Wor-
kload range 4-1400 W. Størrelse LxBxH 140x64x124 cm. Safe 
Working Load (SWL) 180 kg.

LC6 MONARK TESTSYKKEL LC6 NOVO

I mange tilfeller er en ergometersykkel en del av en større 
sammenheng. LC6 er designet fra grunnen av med mulighet for 
ekstern kontroll via EKG, oksygenopptaksutstyr eller datapro-
grammer. Med samme spesifi kasjoner og samme muligheter 
som LC7 (ikke PDA) er LC6 er det perfekte verktøyet for cardio 
og arbeidstester på alle nivåer. Effekt uavhengig av RPM. PC 
Software. Workload range 4-1400 W. Lengde 140-163 cm. 
Bredde 64 cm. Høyde 126 cm (ved display). Safe Working Load 
(SWL) 180 kg.

LC7 MONARK TESTSYKKEL LC7 NOVO TT

Trinnløs regulering av sete og styre i alle retninger gir en per-
fekt posisjon og forsterker Monarks anerkjente sykkelfølelse. 
Utbyttbare komponenter som er enkle å oppgradere gjør det 
enkelt å tilpasse sykkelen for forskjellige utøveres spesifi kke 
krav. RPM uavhengig, seks forskjellige enheter for belastnings-
styring og enkel å koble til eksterne enheter. LC7 leverer alltid 
pålitelige verdier, resten er opp til den som sitter på sykkelen. 
PC Software. Workload range 4-1400W. Lengde 140-163 cm. 
Bredde 64 cm. Høyde 150 cm (ved display). Safe Working Load 
(SWL) 180 kg.

LC4

LC6

LC7LC7

TRM117  MEDICAL TREDEMØLLE 

Monarks tredemølle er designet og tilpasset trening for medis-
insk rehabilitering. Den lave innstegshøyden på kun 17 cm gjør 
det enkelt å gå av og på. Det er langsgående håndtak med en 
forlenging, som gjør det enkelt å få godt tak hvis man skal reise 
seg fra en rullestol. Ekstra lav startshastighet på 0,1 km/t er en 
viktig fordel for rehabiliteringspasienter, med en hastighet opp til 
20 km/t er den også godt egnet til trening. Helning: 0-19,7 grader. 
Monark Novo display viser tid, hastighet, distanse, helning og 
puls. Display kan kobles til en ekstern enhet via USB eller RS232. 
Nødstopp, sikkerhetsline med klips og transporthjul fremme er 
standard. Pulsbelte er tilbehør. Størrelse løpebånd 158x52 cm. 
Safe Working Load (SWL) 250 kg.

Monark tredemølle

TRM117
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RM 9300-207  FOTREM TIL PEDAL, blå, par 
RM 76424   FOTREM TIL PEDAL, svart, par

Fotremmer som passer til Monark 800 og 900 seriene. 
Selges i par. 

RM 74435  PEDALER, sort

Pedaler med fotremmer til Monark 800 og 900 modeller.
Selges i par.

26954  REHABPEDALER MED EKSTRA STØTTE

Ekstra bred pedal med støtte for hæl og reim over foten. 
Passer alle modeller bortsett fra 881E. selges i par.

RM 4994-5 SETE, blå
RM 4994-7  SETE, sort
Sete som passer til Monark sykler med både rund og fi rkantet 
sadelstolpe.

91815B  PULSBELTE

Polar T31C (kodet) er et mykt plastbelte med stropp og sender-
enhet. Brukes til måling av puls mot pulsklokke, aktivitetsmonitor 
eller treningsapparat som er kompatibelt med pulsmålere fra 
Polar. Batteriet kan ikke byttes, men har en varighet på 2500 
brukstimer. Vanntett. Frekvens 5,6 kHz. 

RM 9300-7  STØTTEFOT TIL MONARK 800-SERIE, blå 
Støttefot i plast til Monarks eldre 800-modeller samt 915E. 
Passer ikke til modellene 808/809, 871E og 881E. 
Selges enkeltvis.

RM 9327-7  STØTTEFOT TIL MONARK 808/809, blå
Støttefot i plast til Monarks modeller 808, 809 og 871E. 
Selges enkeltvis.

RM 81-0710  UNDERLAGSMATTE, gråsort
Matten legges under sykkel for å beskytte gulvet. 
Størrelse: 92 x 122 x 0,6 cm

29145-93  RIBBEVEGGSTATIV FOR ARMTRENER

Bord til armtrener for oppheng i ribbevegg. For modellene 871E 
og 881E. Hvit lakkert metall. Kan enkelt slås sammen.

9145-8  BORD TIL ARMTRENER - 881E

Stødig bord som kan justeres i høyden. Armtreneren skrus fast 
til bordet for god sikkerhet. Hjul for enkel fl ytting av bordet. 
Passer til 881E. Størrelse: 69x75x70-95 cm (LxBxH). Vekt 25 kg.

Tilbehør Monark sykler

9145-8

29145-93

26954

91815B

 RM 4994-7

RM 9300-207

RM76424

RM 81-0710

 RM 74435

RM 9300-7 RM 9327-7

RM 4994-5
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HP Cosmos er et tysk fi rma etablert i 1988. De har spesialisert seg på tredemøller og er kjent for unik kvalitet. Det fi nnes en mengde utstyr 
og tilbehør som gjør det mulig tilpasse tredemøllene til svært ulike behov, enten det er lavterskel rehabilitering eller avansert toppidrett.

Tredemøllene fi nnes fra normal størrelse 150x50 cm og opp til 300x450 cm. Utstyret har medisinsk godkjenning. Innen terapi og rehab-
ilitering er det behov for tredemøller som sikrer gode behandlingsmuligheter, høy sikkerhet og brukervennlighet både for pasient og tera-
peut. I oppsett av løsninger fi nnes ulike tredemøller og fl ere typer håndtak/handrails. Det fi nnes fl ere løsninger for sikkerhet/nødstopp, 
samt systemer for å redusere kroppstyngde med unweighingsystem. I tillegg fl ere løsninger på oppsett av både hardware og software.

Bruksområder er blant annet rehabsentre, fysioterapeuter, universiteter, forskningssentre, biomekaniske laboratorier, sportstest-
sentre, fysiologiske laboratorier, hjerte- og lungetest fasiliteter, nevrologiske rehabsentre, forsvaret og romforskning.

Vi presenterer her et lite utvalg av de mest brukte tredemøllene 
for rehabilitering.

PLUTO  H/P/COSMOS TREDEMØLLE 
               (for barn og voksne)

Pluto sin tredemølle kan brukes som enkel tredemølle eller bygges 
opp med funksjonalitet slik at den passer både barn og voksne. 
Fart 0-18 km/t, helning 20%, løpefl ate 150x50 cm.

MERCURY H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Mercury er den vanligste tredemøllen til rehabilitering. Kan konfi gure-
res på mange måter for å tilpasses ulik bruk. Her vist i oppsett med 
lange håndtak, mulighet for prekestolhåndtak, samt sikkerhetsbøyle/
vest/nødstopp. Fart 0-22 km/t, helning 0-25%, løpefl ate 150x50 cm.

LOCOMOTION H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Locomotion er en tredemølle spesialtilpasset for gangrehabi-
litering. Her er det også ”unweighing” system som kan ta bort 
kroppsvekt. Justerbare håndtak og terapeutseter gjør denne 
svært brukervennlig for både pasient og terapeut. Fart 0-10 km/t, 
helning 0-25%. Mulighet for å koble til visuelle hjelpemidler som 
stimulerer til gangrehabilitering.

h/p/cosmos

h/p/cosmos tredemølle Rehab

Mercury

Locomotion

Pluto
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h/p/cosmos tredemølle Sport

Vi presenterer her et lite utvalg av de mest brukte møllene for test 
og trening. 

PLUTO  H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Pluto sin tredemølle kan brukes som enkel tredemølle eller bygges 
opp med funksjonalitet slik at den passer både barn og voksne. Fart 
0-18 km/t, helning 20%, løpefl ate 150x50 cm. 

QUASAR H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Tredemølle for de som vil ha en en meget god løpemølle eller test-
mølle. Fart 0-25 km/t, helning 0-28%, løpefl ate 170x65cm. 
HP Cosmos display med mange muligheter for testing og testproto-
koller. Tredemøllen kan konfi gureres på mange måter for å tilpasses 
brukerens behov.

PULSAR H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Avansert testmølle av ypperste kvalitet. Kan konfi gureres på svært 
mange måter for å tilpasses brukerens behov. Utgangspunkt er fart 
0-40 km/t, helning 0-25%, løpefl ate på 190x65cm. HP Cosmos 
display med mange muligheter for testing og testprotokoller. Kan 
velges med sikkerhetsbøyle/vest, ulike handrails, fl ere kommuni-
kasjonsporter med mer.

SATURN H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Stor testmølle som bygges etter unike testbehov. Løpefl ate på 
300x100/125 cm gir mange muligheter. Fart, helning, sikkerhet, 
datakommunikasjon, styring med mer. Kan konfi gureres på 
mange måter. Top of the line tredemølle.

Kontakt vår kundeservice eller våre 

selgere dersom du ønsker mer infor-

masjon eller en utfyllende brosjyre.
!

Quasar

Pulsar

Saturn

velges med sikkerhetsbøyle/vest, ulike handrails, fl ere kommuni-

Pulsar

Pluto
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Concept2 romaskiner

Concept2s romaskiner er førstevalget for folk i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer. Mer enn 40 år med innovasjon har gjort 
disse romaskinene til bestselgere verden over. Concept2 Indoor Rower D har lenge vært anerkjent som verdens beste romaskin.

482154 ROAPPARAT CONCEPT2 MODEL D, GRÅ
Modell D har den nye PM5, Performance Monitor 5, hvor måling 
og registrering av puls er en integrert funksjon. Medfølgende 
utstyr: Garmin pulsbelte, ett Concept2 loggkort, Concept2 
kjedeolje og oppladbart batteri til monitor. Finnes også i sort.
Plassbruk ferdigmontert 241x61 cm.
Plassbruk sammenslått 64x84x135 cm. Vekt 26 kg. 
Sittehøyde 36 cm. Safe Working Load (SWL) 227 kg.

494925  ROAPPARAT CONCEPT2 MODEL E, GRÅ

Inkluderer alle egenskapene til Model D og legg til sittehøyde 
og robusthet. Lengre monitorarm gjør at computeren er nær-
mere bruker og enklere å betjene. Høyere ramme og bedre 
stabilitet. Medfølgende utstyr: Garmin pulsbelte, ett Concept2 
loggkort, Concept2 kjedeolje og oppladbart batteri til monitor. 
Også tilgjengelig i sort.
Plassbruk ferdigmontert 241x61 cm. 
Plassbruk sammenslått 64x84x135 cm. Vekt 29 kg. 
Sittehøyde 51 cm. Safe Working Load (SWL) 227 kg.

IVO Trainer

22450 IVO TRAINER

Ivo Trainer er et trekkapparat som gir en helt ny dimensjon i 
trening og kan benyttes av alle, fra eliteidrettsutøvere til rehabili-
tering og nevrologi. Kan med fordel brukes til koordinasjons- og 
hastighetstrening både rett frem og sideveis. Ivo Trainer bygger 
på et patentert bremsesystem som gir en kontinuerlig og juster-
bar motstand som stilles trinnløst via et justeringshjul. Apparatet 
kan festes på vegg eller på et frittstående stativ som selges 
som tilbehør. Stativet gir en fl eksibilitet i hvor den brukes, inne 
eller ute. Lengden på kabelen er hele 22 meter, noe som gjør 
treningen svært allsidig og gir mulighet for å trene sideveis i 180 
graders vinkel. Midjebelte og veggfeste følger med.

22451 IVO TRAINER STATIV

I stedet for veggmontering kan man benytte et stativ til Ivo Trai-
ner. Den har utfellbare ben sideveis for god stabilitet. Den skal 
belastes med 60 kilo vekter for tyngde. To hjul gjør den enkel å 
fl ytte.

22450

22451

494925

482154
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Trening - småutstyr
Her fi nner du en mengde treningsutstyr til klinikken, treningssenteret eller til 

hjemmet. Produktene er utvalgt fra verdensledende leverandører og sortimentet 

er bredt. Flere produktserier gir belastning som egner seg godt til rehabilitering, 

opp til hard styrketrening.
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Thera-Band Treningsstrikker

2139  THERA-BAND, hvit, meget lett
2045  THERA-BAND, gul, lett
2046  THERA-BAND, rød, medium
2047  THERA-BAND, grønn, hard
2048  THERA-BAND, blå, ekstra hard
2049  THERA-BAND, sort, svært hard
2141  THERA-BAND, sølv, super hard

Thera-Band 45,5 meter

20520  THERA-BAND SMALL-PACK, gul, lett
20530  THERA-BAND SMALL-PACK, rød, medium
20540  THERA-BAND SMALL-PACK, grønn, hard
20550  THERA-BAND SMALL-PACK, blå, ekstra hard
20560  THERA-BAND SMALL-PACK, sort, svært hard

Pakken inneholder 30 strikker som er separat pakket. 
Dette gir en profesjonell måte å videreselge Thera-band på.

Thera-Band Small-pack 30x1,5 meter

2037  THERA-BAND, hvit, meget lett
2040  THERA-BAND, gul, lett
2041  THERA-BAND, rød, medium
2042  THERA-BAND, grønn, hard
2043  THERA-BAND, blå, ekstra hard
2044  THERA-BAND, sort, svært hard
2140  THERA-BAND, sølv, super hard

Thera-Band 5,5 meter

27921  THERA-BAND, gul, lett
27927  THERA-BAND, rød, medium
27928  THERA-BAND, grønn, hard
27929  THERA-BAND, blå, extra hard

Strikkene ligger pakket i en liten pose sammen med et 
instruksjonshefte med tips til øvelser.

Thera-Band 2,5 meter

Thera-Band ble introdusert allerede på 70-tallet og har siden vært et viktig treningshjelpemiddel for både rehabilitering og trening. 
Treningsstrikkene kan brukes til alle former for muskeltrening uansett muskelstatus eller diagnose. Samme farge i flate strikker og 
tubestrikker gir samme motstand. Tilgjengelig i 7 forskjellige farger/motstand. Motstanden øker med 25% for hver farge. Mellom 
sort og sølv øker motstanden med 40%. Thera-Band finnes i forskjellige lengder og alle de flate strikkene, unntatt de lateksfrie, har 
en bredde på 13 cm.
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50324  THERA-BAND LATEKSFRI, gul, lett
50334  THERA-BAND LATEKSFRI, rød, medium
50344  THERA-BAND LATEKSFRI, grønn, hard
50354  THERA-BAND LATEKSFRI, blå, extra hard
50364  THERA-BAND LATEKSFRI, sort, svært hard

Samme motstand som resten av Thera-Band. Et meget godt 
produkt når man ønsker å unngå latexprodukter og for alle som er 
allergiske mot latex. Duftfri og uten talkum. Bredde 10 cm.

Thera-Band Treningsstrikker lateksfri 22 meter

13219  THERA-BAND CLX, gul, lett
13220  THERA-BAND CLX, rød, medium
13221  THERA-BAND CLX, grønn, hard
13222  THERA-BAND CLX, blå, extra hard 
13223  THERA-BAND CLX, sort, svært hard 

Thera-Band CLX 2,1 meter - 11 løkker

Thera-Band CLX 22 meter

12778  THERA-BAND CLX, gul, lett
12779  THERA-BAND CLX, rød, medium
12780  THERA-BAND CLX, grønn, hard
12781  THERA-BAND CLX, blå, extra hard 
12782  THERA-BAND CLX, sort, svært hard 

Thera-Band CLX Treningsstrikker (lateksfrie)

CLX-strikker er en banebrytende nyhet med strikk, loop (løkker) og håndtak i 
samme produkt. De lateksfrie, patenterte treningsstrikkene er meget anven-
delige og kan enkelt brukes av alle, fra rehab til eliteidrett. CLX-strikkene byg-
ger på det samme unike konseptet som de tradisjonelle treningsstrikkene fra 
Thera-Band, med 7 styrkegrader i to forskjellige lengder. Bredde 5 cm.
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Thera-Band Loops

Flate treningsstrikker i en sammenhengende løkke. Et komfort-
abelt alternativ til å knyte sammen lange treningsstrikker til en 
løkke. Finnes i 4 ulike farger/motstand. Anbefales til rehabilitering 
og lett trening. For tyngre trening anbefales tilsvarende strik-
ker fra Togu. Lengde 30,5 cm (målt når strikken ligger fl att) og 
bredde 7,5 cm.

20811  THERA-BAND LOOPS, gul, lett
20821  THERA-BAND LOOPS, rød, medium 
20831  THERA-BAND LOOPS, grønn, hard 
20841  THERA-BAND LOOPS, blå, extra hard

Togu Loop

Flate treningsstrikker i en sammenhengende løkke. Disse 
anbefales for trening. For rehabilitering anbefales tilsvarende 
strikker fra Thera-Band. Inneholder lateks. Lengde 27-30 cm 
(målt når strikken ligger fl att) og bredde 5 cm.

650800 TOgU LOOP, 4 pk/alle farger
650810 TOgU LOOP, gul, lett
650820 TOgU LOOP, grønn, medium
650830 TOgU LOOP, blå, hard
650840 TOgU LOOP, sort ekstra hard

Runde, kraftige og elastiske gummibånd, i beste kvalitet fra 
velkjente Thera-Band. Disse brukes til alle typer trening, indivi-
duelt, i grupper og til hjemmetrening. Er like egnet på trenings-
senteret som et hjelpemiddel til f.eks chin-ups, pull-ups, dips 
og ekstra motstand til markløft, som til skånsom motstand i 
rehabilitering og strekk. Lengde: 104 cm.  Bredden på strik-
kene indikerer motstand. Selges i sett med to bånd i forskjellige 
motstand: 
Orange, lett: 7 kg - bredde 1,3 cm
Grønn, medium: 11 kg - bredde 2 cm
Blå, hard: 16 kg - bredde 3 cm
Lilla, ekstra hard: 23 kg - bredde 4,4 cm

Hver strikk har en indikator ring som er oval i hvilestilling. Når 
den er helt rund, indikerer det antall kilo motstand, f.eks 11 kg 
motstand på den grønne strikken.

14951 TheraBand Powerband, lett + medium
14952 TheraBand Powerband, medium + hard
14953 TheraBand Powerband, hard + ekstra hard

Thera-Band Powerband

14951 14952 14953

Fysiopartner anbefaler!
www.thera-bandacademy.com – en inspirerende 

side der man f inner resultater fra utallige vitenskaplige 

studier samt mengder av treningsprogrammer. 

Se også YouTube for gode instruksjonsvideoer.

!
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21231 THERA-BAND BODYTRAINER, gul, lett
21232  THERA-BAND BODYTRAINER, rød, medium
21242  THERA-BAND BODYTRAINER, grønn, hard
21252  THERA-BAND BODYTRAINER, blå, extra hard
21262  THERA-BAND BODYTRAINER, sort, svært hard

1,4 meter Thera-Band Tube med håndtak.

2142 HÅNDTAK, par
2144 ANKELFESTE, par
2177 DØRSTOPPER

Thera-Band Bodytrainer

Tilbehør til flate- og tubestrikker

2177
2144

21242

2142

Samme prinsipp som Thera-Band flate strikker, men med 
den forskjellen at disse er utformet som en slange. Samme 
farge i flate og tubestrikker gir samme motstand.

2155  THERA-BAND TUBE, hvit, meget lett
2156  THERA-BAND TUBE, gul, lett
2157  THERA-BAND TUBE, rød, medium
2158  THERA-BAND TUBE, grønn, hard
2159  THERA-BAND TUBE, blå, extra hard
2160  THERA-BAND TUBE, sort, svært hard
2161  THERA-BAND TUBE, sølv, super hard

21010  THERA-BAND TUBE, hvit, meget lett
21020  THERA-BAND TUBE, gul, lett
21030  THERA-BAND TUBE, rød, medium
21040  THERA-BAND TUBE, grønn, hard
21050  THERA-BAND TUBE, blå, extra hard
21060  THERA-BAND TUBE, sort, svært hard
21070  THERA-BAND TUBE, sølv, super hard

Thera-Band Tube 7,5 meter

Thera-Band Tube 30,5 meter

Thera-Band Tubestrikker
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68004

Yogamatte

6700030  YOgA-MATTE, blå

Antislip yogamatte av høy kvalitet som er enkel å rulle sammen. 
Passer godt til treningssenter da den har hull for oppheng. Passer 
til mattestativet 68004. Farge: Blå. Størrelse: 180x60x0,5 cm.

6700030

Airex mattene er i en fantastisk kvalitet og er produsert i spesial-
skum med lukkede celler som gjør at de er støtdempende og 
absorberer ikke væske. De luftfylte cellene gjør at mattene ikke 
blir fl atklemt selv ved ekstraordinær belastning. Airex mattene 
isolerer svært godt, og holder brukeren varm selv om matten 
ligger på kaldt underlag. Ligger stødig og fl att. Er enkle å holde 
rene og er hygienebehandlet, såkalt ”sanitized”, som forhindrer 
sopp og bakterievekst. Lateksfrie.

67309 AIREX FITNESS 120, 120x60x1,5 cm, blå
67301 AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, rød
67304 AIREX CORONELLA 200, 200x60x1,5 cm, mørk grå
67302 AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, rød

67317 vEggOPPHENg MATTER AIREX, bredde 65 cm
67318 vEggOPPHENg MATTER AIREX, bredde 105 cm

Veggstativ i rustfritt stål med plass til ca 10 matter. Stativet kan 
også brukes til å henge opp benkepapir som er i løse ark. 
Dybde 20 cm.

68004 MATTESTATIv til matter med hull

Mattestativ i metall til matter med hull for oppheng. Det er plass til 
15 stk Profi gym eller 20 stk yogamatter på stativet. Avstand mellom 
stengene er 48 cm. Størrelse 60x6 cm. Leveres uten skruer.

Airex matter

Oppbevaring matter

67309

67301

67304

67302

67317,  67318

Treningsmatte av meget høy kvalitet med lukkede celler. 
Kan brukes både hjemme, til gruppetimer og i stretching-hjørnet. 
Matten kan brukes i vann og den er enkel å rengjøre og å tørke av. 
Uten lateks og PVC. Den med hull passer til mattestativet 68004.

68002 Profi gym matte 140x60x1 cm, grå m/hull
68002-10 Profi gym matte 140x60x1 cm, grå m/hull 10-pk 
68006  Profi gym matte 190x80x1,5 cm, rød

Profi gym matter

6800662002

67302

Profi gym matter
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29005

67322 AIREX BALANCEPAD MINI, 41x25 cm
67321  AIREX BALANCEPAD ELITE, 50x41 cm

Svært populære og funksjonelle balanseputer der treningen 
kan varieres i det uendelige. Kan benyttes fra enkel til avansert 
balansetrening. Overfl aten er lett rifl et for god holdbarhet og 
antiskliegenskaper. Farge grå. Høyde 6 cm.

23304 STABILITY TRAINER THERA-BAND, blå

Middels utfordrende balansepute med rifl et overfl ate, i et skum-
materiale. Egner seg godt til balanse-, stabilitet-og koordi-
nasjonstrening. Treningsprogram følger med. Str 40x24x5 cm.

673143  AIREX BALANSEBOM BALANCE-BEAM

Et langt og smalt balanseredskap produsert i et mykt og smidig 
materiale. Svært godt egnet til balansetrening, sensomotorisk 
trening og koordinasjon. Bør legges på en matte for godt feste 
mot underlaget. Farge blå. Størrelse 160x23x6 cm (LxBxH). Vekt 
0,9 kg.

29005 BALANSEPUTE DYN-AIR SENSO, rød

Tosidig balansepute fra Togu, til sittende og stående balanse- og 
koordinasjonstrening. Er også et godt alternativ til sitteball. Gir 
en behagelig følelse i ryggen. Pumpes opp til ønsket hardhet. 
En glatt og en side med små stimulerende knotter. Farge rød. 
Diameter 33 cm. Tykkelse: ca 5 cm. Maks belastning 200 kg. 

29009 BALANSE / SITTEPUTE HAPPY BACK, grå

Spesiallaget for en sunn og dynamisk sittestilling, fra Togu. 
Aktiv sitte stilling trener de dype ryggmusklene og den kan 
med fordel benyttes på arbeidsplassen, hjemmekontor eller 
på klinikken. Sammenlignet med Togu Dynair er materialet 
noe mykere og former seg bedre etter kroppen, også noe 
mindre stimuleringsknotter. Egner seg bedre som sittepute.
Treningsøvelser følger med. Diameter 36 cm. Tykkelse 5 cm.

26201 BOSU BALANCE TRAINER

En bestselger over veldig mange år. Luftfylt halv ball med solid 
plattform på andre siden, for trening av balanse, styrke og koor-
dinasjon. BOSU er det originale produktet og den er like anven-
delig begge veier. Brukes til både sittende og stående trening, 
individuelt eller i gruppe. Pumpe og treningsinstruksjon følger 
med. Diameter 63 cm. Høyde 24 cm. Maks belastning 150 kg.

495112  BOSU STAX 

Stax gir deg muligheten til å trene med din BOSU Balance 
Trainer i forskjellige høyder. Pakken inneholder 3 plater, totalt 37 
cm høyde. 2 stk grå, 14 cm. 1 stk sort, 9 cm. BOSU ballen må 
kjøpes separat.

673143

Balanseprodukter

67321

67322

26201

495112

29009

23304
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410407 TOgU CHALLENgE DISC 2.0

Et spennende og prisgunstig balansebrett som gir en helt ny 
opplevelse og motivasjon til balansetreningen. Her kan man 
trene på alle nivåer for balansetrening, og passer både unge 
og eldre. Balansebrettet har en stabil gulvplate og et antiskli-
belegg på oversiden for sikker trening. I balansebrettet er det en 
bevegelsessensor som måler data mot Bluetooth 4.0 til din PC/
Mac, tablet eller mobiltelefon. Last ned gratis app for Android og 
iOS Apple til tablet og mobiltelefon og egen software til Windows 
eller Mac. (Søk på MFT Challenge Disc.) Diameter 44 cm. Maks 
brukervekt: 120 kg.

23895 BALANSEBRETT MED HÅNDTAK, sort

Balansebrett med integrerte håndtak for enkel bevegelse eller for 
trening av overkroppen. Sklisikker profi lert overfl ate. Diameter 40 
cm. Høyde 10 cm.

29000  BALANSEBRETT RUND ROCK, blå
29002  TILSATSPLATE til Balansebrett Rock

Relativt enkelt balansebrett. Tilsatsplaten øker vanskelighets-
graden. Diameter 40 cm. Maks brukervekt 140 kg.

27009 BALANSEPLATE BALANZA BALLSTEP

Et suverent balanseredskap i tre som står på fi re luftfylte plast-
baller som gir en variert trening. Gir balanse-, stabiliserings- og 
koordinasjonstrening en ny dimensjon. Størrelse 89x43x14 cm 
(LxBxH). Maks brukervekt 200 kg.

27335  TRAMPOLINE TRIMILIN SWINg  

En trampoline av høy kvalitet med svært elastiske gummikabler 
for en myk brukeropplevelse. Leveres med ferdig montert duk, 
kun bena skal monteres på. Produsert i Tyskland. Farge sort/
sølv. Diameter 120 cm. Høyde 29 cm. Maks brukervekt 100 kg.

Balanseprodukter

29000

En trampoline av høy kvalitet med svært elastiske gummikabler 
for en myk brukeropplevelse. Leveres med ferdig montert duk, 
kun bena skal monteres på. Produsert i Tyskland. Farge sort/
sølv. Diameter 120 cm. Høyde 29 cm. Maks brukervekt 100 kg.

27335

27009

23895

410407
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64045  BOBATHBALL, 45 cm, sølv
64055  BOBATHBALL, 55 cm, orange
64065  BOBATHBALL, 65 cm, grønn
64075  BOBATHBALL, 75 cm, sølv
64085  BOBATHBALL, 85 cm, lilla
64095  BOBATHBALL, 95 cm, rød

Dette er de sikreste bobathballene på markedet. Laget med ABS 
Anti Burst System, dvs at dersom ballen punkteres vil den bare sige 
sakte sammen. Materialet er høyelastisk og utstyrt med en ventil. 
Angitt mål er maksimalt mål for ballens diameter. Ballens omkrets 
kan endres med 5-10% avhengig av lufttrykk. Pumpe følger ikke 
med. Ballene i størrelse 45-65 cm tåler en statisk belastning på 
1000 kg og er eksplosjonssikker for personer med vekt inntil 170 kg. 
Ball 75 cm tåler 500 kg/120 kg, og ball 85-95 cm tåler 250 kg/45 kg. 

Bobathballer ABS

495768  MEDISINBALL m/HÅNDTAK 4 kg
495384  MEDISINBALL m/HÅNDTAK 6 kg
495386  MEDISINBALL m/HÅNDTAK 8 kg
495387  MEDISINBALL m/HÅNDTAK 10 kg

Medisinball med håndtak som gir mange nye øvelsesmuligheter 
utover det standard medisinballer tilbyr. Passer perfekt til core- 
og sirkeltrening, og gir en unik kombinasjon av håndvektens- og 
den tradisjonelle medisinballens treningsmuligheter. Ruglete 
gummiert antiskli overfl ate for godt grep.

495382  MEDISINBALL 1 kg, svart-lilla
495379  MEDISINBALL 2 kg, svart-lys blå
495380  MEDISINBALL 3 kg, svart-grønn
495381  MEDISINBALL 4 kg, svart-blå
495383  MEDISINBALL 5 kg, svart-rød
495385  MEDISINBALL 7 kg, svart-grå

Medisinballer med et ruglete gummiert antiskli overfl ate for godt 
grep. Perfekt for funksjonell styrketrening, core og sirkeltrening. 
Noe sprett i ballen. Disse skal ikke kastes hardt i gulvet eller 
brukes til slam-øvelser. Tofarget for å se forskjellen på tyngden.

Medisinballer

495380495379495382495382 495380

495385495383495381

495768 495384 495386, -87

64155 TOgU BOBATHBALL, 55 cm, antrasitt-sort
64165 TOgU BOBATHBALL, 65 cm, antrasitt-sort
64175  TOgU BOBATHBALL, 75 cm, antrasitt-sort

Laget av høyelastisk plastmateriale med en behagelig over-
fl ate, og ventil for å pumpe inn luft. Ballen tåler en statisk 
belastning på 500 kg, men har ingen eksplosjonsgaranti. (Se 
Togu Bobathball ABS for ball med Anti Burst System.) Angitt 
størrelse er maksimal dimensjon for diameteren. Omkretsen 
kan endres 5-10% avhengig av lufttrykket. Plansje med tre-
ningstips er inkludert. Ballpumpe følger ikke med.

Togu Bobathbollar My Ball Soft
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64630 64631

64630  STIMULIBALL, 8 cm
64631  STIMULIBALL, 23 cm

Baller med små knotter for økt stimulering og økt blodsirkulasjon. 
Benyttes til massasje, sensibilitetstrening og grepøvelser. 

Stimuliballer

67340  TOgU gYMNASTIKBALL, 16 cm
67342  TOgU gYMNASTIKBALL, 19 cm

Ballene er laget i et elastisk plastmateriele som gir god sprett. 
Slett overfl ate, men er ikke glatt. Ballene leveres assortert, og 
det er ikke mulig å bestille en bestemt farge, men det er mulig 
å komme med ønske om farge. Skrives i kommentarfeltet ved 
bestilling på web.

Gymnastikballer

67353  SOFTBOLL, 7 CM PLASTBELAgT, ass farger
67352  SOFTBOLL, 18 CM PLASTBELAgT, blå

Ball av skumgummi med plastbelagt overfl ate. Lett å gripe og 
lett å tørke av. 

Softboll

67353 67352

26020  THERA-BAND BALL, gul, ekstra lett
26030  THERA-BAND BALL, rød, lett
26040  THERA-BAND BALL, grønn, medium
26050  THERA-BAND BALL, blå, hard

Disse ballene benyttes til hånd- og fi ngertrening. Kan brukes 
til en rekke øvelser. Ballen kan varmes i microbølgeovn et par 
sekunder, eventuellt avkjøles i fryseren i 20 minutter for beste 
treningseffekt. 

Thera-Band Håndtreningsballer

6491000  TOgU REDONDOBALL, 22 cm blå

En liten redondoball for liggende, sittende og roterende øvelser. 
Den er myk og har en overfl ate som gir god gripeevne. Passer 
for øvelser innen pilates, yoga, rehab og velværetrening. Leveres 
fl atpakket og pumpes enkelt opp med medfølgende ”sugerør”.
Instruksjon følger med. Vekt: 0,2 kg. Diameter: 22 cm. 
Maks belastning: 120 kg

Redondoball

6491000
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67360  BALLKURv PÅ HjUL

Ballkurven er laget i plastbelagt stålnetting. Ben i forkrommede 
rør med hjul. Mål: 58x48x65 cm (LxBxH).

604003  BALLSKÅL til fitball

Til aktiv sitting og oppbevaring.

6930500 STABLERINgER TIL BOBATHBALLER, 3 stk

Enkel og plassbesparende oppbevaring av bobathballer.  
Ringene kan åpnes for flat oppbevaring. 3 stk/pk.

3902  vEggHOLDER BOBATHBALL  

Veggmontert holder til bobathballer i størrelse 45 - 85 cm.  
Diameter 30 cm. Mål: 58x12 cm.

17170  OPPBEvARINgSHYLLE vEgg, 2 STENgER 

En praktis og plassbesparende hylle med to stenger for oppbe-
varing av bobathballer. 3-4 stk baller får plass. Lengde 175 cm.

Oppbevaring baller

604003

17170

6930500

3902

67360

67344  PUMPE til gymnastikkball
67346  PUMPE til bobathball

Ballpumper

67344 67346
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91700  MOTION gUIDANCE CLINICAL KIT

Bevegelsestrening med lasermarkør. Dette er et meget an-
vendelig og allsidig produkt som gir en visuell feedback via en 
laserpeker, og inkluderer alt du trenger til bruk på en klinikk.

Enkelte pasienter har vansker med å forstå bevegelser i egen 
kropp. Med Motion Guidance kan de trene sin evne til å kontrol-
lere og forbedre sitt bevegelsesmønster. Kan også brukes til re-
habilitering for bevisstgjøring av å gjøre øvelser korrekt. Appara-
tet kan også måle fremgang på range of motion og/eller kvalitet 
i utførelse. Produktet består av: Lasermarkør. Bånd til å feste 
lasermarkøren på ulike steder på kroppen. 4 forskjellige markør-
matter for vegg og gulv. Fester. Leveres i en praktisk veske.

Motion Guidance Clinical kit

26103  FLEXIBLE EXERCISE BAR, gul, ekstra lett
26100  FLEXIBLE EXERCISE BAR, rød, lett
26101  FLEXIBLE EXERCISE BAR, grønn, medium
26102  FLEXIBLE EXERCISE BAR, blå, hard

Denne fl eksible treningsbaren er et fantastisk produkt for trening 
av grep, styrke, pendelbevegelser og mobilisering. Kan med 
fordel brukes ved trening av epikondylitter. Øvelser medfølger.
Lengde 30 cm. Se video på www.youtube.com og søk etter 
”Tyler Twist”.

Thera-Band Flexible exercise bar  

Massasjeapparat

31506 vIBRAMAT MASSASjEAPPARAT

Et kraftig massasjeapparat med to ulike hastigheter, 1400 og 
2800 svingninger/min, som passer bra både på klinikken og 
hjemme. Stor behandlingsfl ate og leveres komplett med to med-
følgende applikatorer (glatt og en ruglete). Bæreveske medfølger.
Vekt: 3,2 kg.

31506

22160  THERA-BAND SHOULDER PULLEY

Et trekksystem for trening og tøying av skuldre. Trekksystemet 
både opprettholder og øker bevegeligheten i skulderleddene.
Festes enkelt i døren. Tauet er markert med farger for å kunne 
gi direkte feedback og mulighet for dokumentering av fremgang.

Skulderdrag

22160

91700
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400048  BLACKROLL FOAM ROLLER, 30x15 cm 
410030  BLACKROLL MINI, fotrulle, 15x5 cm
410010  BLACKROLL BALL, 8 cm
410020  BLACKROLL BALL, 12 cm
410050  BLACKROLL DUOBALL, 16x8 cm 

 Harde massasjeruller og massasjeballer i høy kvalitet. Brukes til 
selvmassasje av både muskler og myofascial, kjent som SMR-
massasje (Self-Myofascial Release massage). Brukes både som 
forebyggende og terapeutisk massasje, for å forbedre muskelatu-
rens fleksibilitet, redusere muskelspenninger, øke blodsirkulasjon 
og gi en raskere restitusjon etter trening. Massasjen gir avspen-
ning for muskelaturen og reduserer risikoen for skader. Tips for 
øvelser følger med. 

465330  TOgU MASSASjERULLE ACTIROLL RUMBLE 

 Dette er en luftfylt massasjerulle. Overflaten består av mange 
utstikkende knotter som gir en effektiv og dypvirkende massasje. 
Det er mykere å rulle over denne sammenlignet med en skumrulle 
fordi den er luftfylt. Hardhetsgraden kan varieres ved å pumpe inn 
mer luft eller slippe ut luft. Den brukes til selvmassasje av både 
muskel- og myofascian, såkalt SMR massasje (Self-Myofascial 
Release massage). Størrelse: lengde 30 cm, diameter 13 cm. 
Ballpumpe er inkludert.

400048

400030
410020

400010

410050

Massasjeruller og -baller

6400047  PILATESRULLE, TOgU

En fast rulle spesielt utviklet for pilatestrening. Leveres med 
tips for pilates øvelser. Størrelse: 15x90 cm

12010 MASSAgE ROLLER THERA-BAND

Brukervennlig massasjerulle som er like fin å bruke på klinikken 
som hjemme. Øvelsesforslag medfølger. Lateksfri.  
Lengde: 53 cm

Andre ruller

12010

465330

6400047
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2P-002000 REEBOK STEP KASSE

Den mest solgte stepkassen. Utviklet etter sportsmedisinske og 
vitenskapelige retningslinjer. Mono Block-konstruksjonene gjør den 
enkel å bruke. Sklisikkert gulvelement og overflate. Stepkassen 
kan enkelt stilles i forskjellige høyder, 15, 20 eller 25 cm.  Lengde 
98 cm og bredde 38 cm. Maks belastning 110 kg.

Stepkasse

498105  PLYO PLATTFORMS TKO, 3 stk

Laget for plyometrisk trening/spensttrening hvor man jobber 
med eksplosiv styrke. Metoden gir både intensitet og utfordring 
på trening. Denne typen trening er designet for å øke musklenes 
eksplosivitet og hurtighet. Helsveiset ramme. Selges i sett 
med 3 platformer. Høyder: 30, 46 og 61 cm.

Plyo plattformer

498105

2P-002000

27410  INCLINE DECLINE BOARD 

Et svært solid og stabilt skråbrett bygget i tre. Den kan flyttes 
enkelt med det gode håndtaket. Antiskli på siden mot gulvet 
og på hele oversiden for sikker trening. Ofte brukt til blant  
annet trening av akillesscenen og som stretchingplate.  
Helning 25 grader. Størrelse: 47x38x21 cm (LxBxH).  
Maks belastning 200 kg.

Incline / decline board

27410

11013 FRIKSjONSMATTE FLOWIN PRO

Flowin gir funksjonell trening der du bruker egen kropp som 
motstand. Treningen er morsom, og hele kroppen trenes skån-
somt. Passer fint for både rehablilitetstrening, hjemmetrening 
og på senter. Flowin Pro er en profesjonell modell. Stabil mot 
gulvet, enkel å oppbevare. Leveres med fem pads, kne, hånd 
og fot. Størrelse 14x100 cm.

Friksjonsmatte

11013

Functional Trainer

8725 FUNCTIONAL TRAINER

Slynge for funksjonell trening av hele kroppen. Du kan utføre over 
100 forskjellige øvelser med bare kroppen som motstand. Passer 
både til rehabilitering og vanlig trening. Instruksjonsark er inklu-
dert i pakken og info om videofilmede øvelser. Kan festes til taket 
i en krok (ikke inkludert) eller med det medfølgende dørsfestet.
Ved feste i tak og dør/karm er det svært viktig å sikre forsvarlig 
feste for å unngå skader. SWL 120 kg.

8725
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514152 HÅNDMANUAL vINYLBELAgT, 1 kg, rød
514153 HÅNDMANUAL vINYLBELAgT, 2 kg, sort
514154  HÅNDMANUAL vINYLBELAgT, 3 kg, rød
514155  HÅNDMANUAL vINYLBELAgT, 4 kg, sort
514156  HÅNDMANUAL vINYLBELAgT, 5 kg, rød

Håndmanualer i støpejern med blank vinyl for enkel rengjøring. 
Skånsom mot gulvet. Vektangivelse står på manualen. 
Pris per stk.

Håndmanualer vinylbelagt

2090  HÅNDMANUALER KROM, 1 kg
2091   HÅNDMANUALER KROM, 2 kg
2092  HÅNDMANUALER KROM, 3 kg
2093  HÅNDMANUALER KROM, 4 kg
2094   HÅNDMANUALER KROM, 5 kg
2095  HÅNDMANUALER KROM, 6 kg
2096  HÅNDMANUALER KROM, 7 kg
2097A   HÅNDMANUALER KROM, 8 kg
2097B  HÅNDMANUALER KROM, 9 kg
2097  HÅNDMANUALER KROM, 10 kg

2098    HÅNDMANUALER KROM, sett m/10 par 1-10 kg

Håndmanualer i krom med rifl et grep. Vektangivelse står på hver 
manual. Passer til stativet med varenummer 2099. Pris pr stk.

Håndmanualer krom

61030-5  PRO PU DUMBBELLS, 5 kg
61030-7,5 PRO PU DUMBBELLS, 7,5 kg 
61030-10 PRO PU DUMBBELLS, 10 kg 
61030-12,5 PRO PU DUMBBELLS, 12,5 kg 
61030-15 PRO PU DUMBBELLS, 15 kg 
61030-17,5 PRO PU DUMBBELLS, 17,5 kg 
61030-20 PRO PU DUMBBELLS, 20 kg 
61030-22,5 PRO PU DUMBBELLS, 22,5 kg 
61030-25 PRO PU DUMBBELLS, 25 kg
61030-27,5 PRO PU DUMBBELLS, 27,5 kg 
61030-30 PRO PU DUMBBELLS, 30 kg

Håndmanualene i høy kvalitet er designet for kommersiell bruk. 
De er slitesterke, beskytter gulvet og etterlater ikke merker på 
gulvet. Perfekt for treningssentre, treningsrom i bedrifter og 
PT-studioer. Selges i par. Passer til stativet med varenummer 
61057-4-6B.

Håndmanualer PRO
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RWP-1,25 vEKTSKIvE gUMMIBELAgT, 1,25 kg
RWP-2,5 vEKTSKIvE gUMMIBELAgT, 2,5 kg
RWP-5 vEKTSKIvE gUMMIBELAgT, 5 kg
RWP-10 vEKTSKIvE gUMMIBELAgT, 10 kg
RWP-15 vEKTSKIvE gUMMIBELAgT, 15 kg
RWP-20 vEKTSKIvE gUMMIBELAgT, 20 kg
RWP-25 vEKTSKIvE gUMMIBELAgT, 25 kg

Belagt med høykvalitets gummi som beskytter gulvet. Tre-grip  
designet gjør det enkelt å løfte og fl ytte vektene. Kjernen i stål er 
ekstremt slitesterkt og passer til standard 50 mm vektstenger. 
Selges enkeltvis.

BP-5   BUMPER PLATE, 5 kg
BP-10 BUMPER PLATE, 10 kg
BP-15 BUMPER PLATE, 15 kg
BP-20 BUMPER PLATE, 20 kg
BP-25 BUMPER PLATE, 25 kg

Standard ”bumper plates” som gir høy ytelse og tåler tøff bruk. 
Gummibelagt. Alle har samme diameter, men forskjellig tykkelse. 
Passer til standard 50 mm vektstenger. Selges enkeltvis.

2401  KETTLEBELLS, gUMMIERT, rosa 4 kg
2402  KETTLEBELLS, gUMMIERT, lilla 6 kg
2403  KETTLEBELLS, gUMMIERT, orange 8 kg
2404  KETTLEBELLS, gUMMIERT, turkis 10 kg 
2405  KETTLEBELLS, gUMMIERT, grønn 12 kg
2407  KETTLEBELLS, gUMMIERT, blå 16 kg
2408  KETTLEBELLS, gUMMIERT, sort 20 kg

Ergonomiske kettlebells som er designet for å være lettere å 
svinge rundt underarmen og håndleddet, noe som gir en mer 
behagelig trening. Funksjonelt treningsverktøy som muliggjør 
effektive dynamiske øvelser som trener hele kroppen. Laget av 
jern med neopren coating. Hver vekt har egen farge. Passer til 
hyllestativet med varenummer 61098-0.

Kettlebells Ergo

2251 vEKTMANSjETT, 0,5 kg
2253 vEKTMANSjETT, 1 kg
2255 vEKTMANSjETT, 2 kg
2257 vEKTMANSjETT, 3 kg
2259 vEKTMANSjETT, 4 kg
2261 vEKTMANSjETT, 5 kg

Vektmansjetter i velkjent kvalitet. Sømmene vender innover, 
noe som hindrer lekkasje av innholdet. Vektmansjettenes 
lengde øker noe for hver vektenhet. Festes med lang 
borrelås. Selges enkeltvis.

Vektmansjetter tørrbruk

Vektskiver og Bumperplates
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2099  STATIv TIL HÅNDMANUALER - 10 PAR
Stativ til 10 par håndmanualer i krom. Passer til settet med 
håndmanualer med varenummer 2098.

OB-20 OLYMPISK vEKTSTANg
Klassisk olympisk stang (Olympic bar) for styrketrening. Greps-
området på stangen er lett rifl et for godt grep. Passer til stan-
dard 50 mm bumperplates og vektskiver. Vekt 20 kg. 
Lengde 218 cm. Diameter grep 31 mm.

494948  TKO OLYMPIC STANg CURL 145 CM
31 mm grep, veier 10 kg. Passer til standard 50 mm bumper-
plates og vektskiver. Produsert i høypolert krom. Patentert 
TriGrip® for bedre og mer stabilt grep.

495307 TKO DIP/CALF RAISE BELTE
Dip/Calf Raise Belt har en behagelig polstret ryggstøtte og 
forkrommet kjedefeste og en kraftig kjerne av polypropylen.

OC-07 OLYMPISKE FjÆRLÅSER, par
Fjærlåser i krom som er enkle å ta av og sette på. Designet for 
standard olympiske vektstenger på 50 mm. Selges i par.

Oppbevaring

2099

61057-4-6B RACK TIL HÅNDMANUALER, 6 par

Stødig og robust stativ til oppbevaring av 6 par håndmanualer 
i alle størrelser. Leveres fl atpakket. Størrelse 148 x 81 x 54 cm. 
Vekt 36 kg. 

61098-0 RACK TIL KETTLEBELLS

Stødig og robust, hyllestativ for kettlebells. Rommer minst 12 
kettlebells. Plasseffektiv med to hyller. Leveres fl atpakket. 
Størrelse 60 x 120 x 75 cm. Vekt 30 kg

61057-4-6B

61098-0

Tilbehør styrketrening

495295495295

497474497474

497474 TKO BUMPER PLATE RACK

Stativ med syv bøyler for plassering av bumperplates. Håndtak 
i en ende og hjul i andre enden for enkel fl ytting. Gummiføtter 
beskytter gulvet. Størrelse 143 x 33 x 33 cm. Vekt 22 kg.

495295 TKO OLYMPIC PLATE TREE, m/bar holder

Solid stativ for lagring av olympiske vektskiver og 2 stk vektstenger. 
Gummiføtter beskytter gulvet. Størrelse 110 x 61 x 58 cm (HxBxD). 
SWL 400 kg. Vektskiver og vektstenger selges separat.

OB-20

OC-07

494948

495307



Et gulv er ikke bare et gulv! Forskjellig bruk krever forskjellig gulv. Pavigym leverer et bredt 

utvalg for alle behov. For gangsone med mye trafi kk, fi nnes slitesterke gulv. For rom med 

aktivitet rett på gulvet, fi nnes gulv som gir den beste avlasting med temperatur som føles 

behagelig. I rom for trening kan det være behov for fl ere soner, for forskjellig demping eller 

for markerte treningssoner. Vi presenterer kun et lite utvalg her. 

Ta kontakt for mer info. 

Gulv – Pavigym

Se utfyllende informasjon på www.fysiopartner.no!

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no
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PAVIGYM  PERFORMANCE, tykkelse 5,5 mm
PAVIGYM  ENDURANCE, tykkelse 7 mm
PAVIGYM  ENDURANCE S&S, tykkelse 22 mm 

Disse tre har litt forskjellige egenskaper, samtidig som alle 
beskytter gulvet, hindrer utstyr fra å skli, er støy- og vibrasjons-
absorberende og har en høy motstand mot å bli inntrykt/få 
merker. Gulvene har et interlocking / ”fl ette”system, og størrel-
sen per matte er 90x90 cm. Fargen er Stone Grey, men andre 
farger er også tilgjengelig.

TRAFFIC  Tykkelse 2,5 mm

Egnede gulv for gangsoner har andre egenskaper enn til områ-
der for trening. Disse vinylgulvene er ikke bare svært elegante, 
trendy og pene å se på, de har også antiskli egenskaper, er 
enkle å rengjøre og får ikke merker. De er uten eftalater og gir 
mindre støy enn “vanlige” gulv når man går på det. Finnes i 
fl ere farger. Størrelse per ”planke” er 1220 mm x 185 mm. 

Trening / vektsone – Pavigym

Gangsone – Traffi c

TURF  UTEN MARKERINGER, tykkelse: 11 mm 
TURF  SPRINT M/MARKERINGER, tykkelse: 22 mm  
             / 16 mm

En treningssone med gress gir en ekstra fi n mulighet til 
variasjon i treningen. Ved å kombinere mykhet og slitestyrke, 
er dette det ideelle gulvet for alle typer trening. Gir også mulig-
het for tunge øvelser, inkludert å trekke/dytte slede. Disse 
kvalitet ene sammen med det fl otte gress-utseende gjør dette 
til et “must” i et hvert treningslokale.
Turf uten markeringer fi nnes i str 2 x 10 meter eller 2 x 15 
meter, i fargene grønn, blå eller brick.
Turf med markeringer fi nnes i str 2 x 10,6 meter, 2 x 15,6 meter 
eller 2 x 20,6 meter, i fargene grønn, blå eller brick.

Funksjonell – Turf

PAVIBASIC CARDIO 6, tykkelse 6 mm
PAVIBASIC CROSS TRAINING, tykkelse 20 mm
PAVIBASIC CROSS TRAINING, rette sider, tykkelse  
  25 og 30 mm

Gulvene i Pavibasic serien er et rimeligere alternativ enn de 
i Pavigym serien. De har både felles egenskaper og noen 
forskjell er. Dette er beskrevet under hvert produktnavn på 
fysiopartner.no. Gir det opprinnelige gulvet god beskyttelse 
samtidig som det hindrer utstyr fra å skli. De er også støt og 
lydisolerende. Alle er laget av resirkulert gummi og størrelse 
per matte er 100x100 cm. 

Trening / cardio / vektsone – Pavibasic



For mer informasjon og spesifi kasjoner: www.lojer.com

Lojer er et fi nsk medisinskteknisk selskap med 30 

års erfaring i å utvikle helseprodukter. De har et bredt 

spekter egenproduserte, internasjonalt ledende 

produkter til sykehus og omsorg. Sortimentet inkluderer 

bl.a operasjonsbord, senger, medisinske stoler, 

nattbord og avanserte behandlingsbenker.

Alle Lojers produkter er produsert i Finland med 

materialer og komponenter av høyeste kvalitet.

I denne kategorien fi nner du også Insausti medisintraller 

og Vela stoler.

For mer informasjon og spesifi kasjoner: www.lojer.com

Produktkatalog  
Sykehus og pleie

Be om 
komplett 

produktkatalog 
fra Lojer

www.fysiopartner.no
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Sykehussenger

Futura Plus

futura PLuS HOSPitaL Bed

Den klassiske Futura Plussengen er oppdatert for å gi enda bedre 
komfort, brukervennlighet og pålitelighet enn før. Det er en holdbar 
og økonomisk pasientseng for sykehus, eldreomsorgs enheter og 
sykehjem.

Futura Plus er tilgjengelig i en rekke modeller med elektriske eller 
manuelle justeringer. Sengen er enkel og behagelig å bruke. 
Glidende og ergonomisk ryggdel gir bedre komfort for pasienten. 
Safe working load (SWL) 230 kg.

Tekniske egenskaper: Håndkontroll. Ramme farge: lakkert med 
antibakterielt sølv. Madrassunderdeksel ABSplast (ventilert og 
avtakbart). Støtfanger. Feste for fastholdende stropper. Vertikal
løftebevegelse. Samtidige bevegelser av forskjellige deler (f.eks.
høyde og ryggseksjon). En rekke annet tilbehør er også tilgjengelig.

Carena

carena HOSPitaL Bed
 carena HOSPitaL Bed, for maskinvask

Carena er vår mest populære sykehusseng. Den er en re
volusjonerende sykehusseng med enestående ergonomi for 
både pasient og sykepleier. Minimumshøyde fra 31,5 cm. Den 
vertikale løftebevegelsen krever ikke ekstra plass, og sengen 
kan manøvreres på selv de trangeste stedene. Denne neste 
generasjons sykehusseng passer like godt til bruk i dagkirurgi, 
legevakt, langtids eller intensivomsorg og sykehjem. Den nye 
Carenamodellen er egnet for de krevende forholdene for ma
skinvask. 4delt sengeseksjon (205 X 80/90 cm), med elektrisk 
høydejustering av rygg og ben. Justering av leggeseksjonen 
blir justert hydraulisk. Trendelenburg og AntiTrendelenburg er 
begge manuelle og elektriske. Safe working load (SWL) 330 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Håndkontroll. Ramme 
farge: lakkert med antibakterielt sølv. Madrassunderdeksel ABS
plast (ventilert og avtakbart). Støtfanger. Feste for fastholdende 
stropper. Samtidige bevegelser av forskjellige deler (f.eks. høyde 
og ryggseksjon). En rekke annet tilbehør er også tilgjengelig.

Lojer’s utvalg av brukervennlige sykehussenger er designet for god ergonomi og forbedret pasientkomfort på generelle avdeling
er, samt spesialavdelinger. Design og konstruksjon av Lojer sykehussenger kombinerer enkel manøvrerbarhet med høy laste
kapasitet og holdbarhet. Det brede utvalget av tilbehør hjelper til med å forbedre et trygt opphold og pasienters velvære, og 
hjelper personalet i sitt krevende arbeid. Sengene er designet i samarbeid med intensivspesialister. Designet er basert på de 
nye EN 60601252: 2010standardene, og vi gir våre produkter den beste garantien på 2/10 år. Se utfyllende informasjon og 
tekniske spesifi kasjoner på www.lojer.com.
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ScanAfi a sykehussenger

Scanafia XS HOSPitaL Bed

Scanafi a XS har et ekstra bredt justeringsområde for Trendel
enburg/AntiTrendelenburg. Safe Working Load (SWL) 260 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Håndkontroller. Sikker 
arbeidsbelastning (SWL) 260 kg. Trendelenburg 12°/AntiTren
delenburg 20° justering. Manuell nødsenking av ryggseksjonen. 
Laveste høyde fra 32 cm. Høydejustering går rett opp reduserer 
behovet for plass. Ø125 sentrallåshjul og retningshjul. Avtakbare 
ender. Feste for fastholdende belte. Støtfangeruller. Innebygd 
plass for løftestang og to IVstolper.

Scanafia XtK HOSPitaL Bed

En enkel, stabil og lett sykehusseng som er enkel å manøvrere. 
Safe Working Load (SWL) 260 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Laveste høyde fra 32 cm. 
125 mm sentralt låsbare hjul og retningshjul. Avtakbare ender. 
Støtfangeruller. Innebygd feste for løftestang og for to IVstaver. 
24V elektrisk system. Elektriske komponenter og tilkoblinger er 
jordet og sprutsikkert. Pustende ABSplastbunn. Pulverlakkert 
fi nish av høy kvalitet.

Scanafia X icu HOSPitaL Bed

Sengen har et ekstra bredt elektrisk høydeomfang. Safe 
Working Load (SWL) 340 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Batteri for backup. 
Laveste høyde kun 30 cm (avhengig av modell og hjul). Elektrisk 
Trendelenburg/AntiTrendelengburg, 12°/20°. Ø150 mm sentralt 
låsbare hjul og retningshjul. Avtakbare ender. Sideskinner; nor
male og lange versjoner. Håndkontroller. Sykepleierkontrollpanel. 
Elektrisk HLRfunksjon. Manuell nødsenking av ryggseksjonen.

Scanafia X icu W HOSPitaL Bed, for maskinvask

Rammen er laget av rustfritt stål og designet med tanke på 
slitasje forårsaket av maskin rengjøring (valgfritt). Safe Working 
Load (SWL) 340 kg.

Et utvalg tekniske standardfunksjoner: Trendelenburg 21° (12°)/
AntiTrendelenburg 18°. 150 mm sentrallås med to hjul og ret
ningshjul. Vertikal løftebevegelse på sengen reduserer plass
behovet. Avtakbare ender. Sengeramme med ender og sider 
i rustfritt stål (AISI304). Sykepleierkontrollpanel. Batteridrevet. 
Glidemekanisme på baksiden. Elektrisk HLRfunksjon, mekanisk 
HLRryggseksjon. 

Kvaliteten på ScanAfi a sykehusseng gjør dette til det trygge valget for sykehusavdelinger. Sengen er designet for bruk på sykehus, 
helsesentre og lignende fasiliteter, og den oppfyller kravene i den nye EN 60601252: 2010standarden for medisinske senger.

ScanAfi a XS sykehusseng er lett og enkel å manøvrere, takket være doble hjul. Designet legger vekt på både ergonomisk arbeid, 
pasientkomfort og tilgjengelighet. Den eksepsjonelt lave minimumshøyden gjør arbeidet lettere for sykepleiere og gjør det lettere for 
pasienter å komme seg ut av sengen. Glidemekanismen på baksiden forbedrer også pasientkomforten. Vår mangeårige erfaring 
med design og produksjon av sykehus og ICUsenger sørger for at ScanAfi a gir lang levetid med minimalt vedlikeholdsbehov. 
Se utfyllende informasjon og tekniske spesifi kasjoner på www.lojer.com.
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ScanAfia pleiesenger

Scanafia XHS nurSing Bed

ScanAfia XHS har en Safe Working Load (SWL) opp til 260 kg, 
og er likevel lett og enkel å manøvrere, takket være 125 mm hjul 
montert som standard. Komfort for både pleieren og pasienten 
var primære hensyn ved utformingen av sengen; Den spesielt 
lave minimumshøyden gjør pleierens arbeid lettere og gir pa
sienten mer uavhengighet. Skyvemekanismen på baksiden gjør 
også sengen mer behagelig å bruke for pasienten. Vår mange 
års erfaring med å designe og produsere sykehussenger og 
sykepleiesenger sikrer at ScanAfia XHS er laget for langvarig 
bruk med minimalt vedlikehold.

Scanafia PrO nurSing Bed

ScanAfia pleieseng har et trygt 24V lavspent elektrisk system, 
og motorene og kontrollmodulene er sprutsikre og dobbeltiso
lerte for sikkerhet. Sengene kan utstyres med et valgfritt sykep
leierkontrollpanel, som gjør det mulig for pleiepersonell å låse 
sengens funksjoner om nødvendig for å forhindre at pasient en 
gjør justeringer. Sengen er designet i samsvar med EUs syke
pleiestandarder, og serien er uavhengig testet og godkjent av 
Finlands tekniske forskningssenter (VTT).

Alle ScanAfia pleiesenger er utstyrt med praktiske, trygge sentralt 
låsbare og retningslåsbare hjul. Sengene er lette å flytte, til tross 
for sin solide konstruksjon, veier sengene mindre enn 100 kg. 
Safe Working Load (SWL) 225 kg.

Tilgjengelig i to utgaver: 2delt sengeseksjon med elektrisk høy
de og ryggseksjonsjustering. 4delt sengeseksjon med elektrisk 
høyde, ryggseksjon, lårseksjon og leggseksjonsjustering.

Scanafia XL nurSing Bed

Den spesielle ScanAfia XL pleiesengen er designet med tanke 
på større og tyngre pasienter. Madrassbredde 120 cm for økt 
komfort og sikkerhet. Safe Working Load (SWL) 285 kg mulig
gjør pleie av større pasienter. Imponerende høydejusterings
område forbedrer pasientens uavhengighet og pleiekomfort. 
Sengen er spesielt godt egnet for sykehjem, der gjennomsnittlig 
pasientstørrelse har økt. 4delt sengeseksjon 118x205 cm, med 
elektrisk høyde, ryggseksjon, lårseksjon og justering av legg
seksjonen.

ScanAfia pleieseng er kvalitetsvalget for helsepersonell. Den patenterte sengen er spesielt designet for sykehjem, eldrehjem og for 
hjemmetjeneste, der brukervennlige, pålitelige senger er spesielt verdsatt. Industridesigner Mari Alahuhtala har designet trefasaden 
på sengen for å imøtekomme skandinavisk smak ved hjelp av lyse nyanser, geometrisk ryddige linjer og naturlige materialer. Senge
bunnen er laget av hygienisk ABSplast med pustehull. Skummadrassen beholder sine kvaliteter bedre på denne typen bunn enn 
på en tradisjonell meshbase. Basen er enkel å fjerne for rengjøring og desinfisering.

ScanAfia pleieseng kan kombineres med vårt utvalg av bord og stoler, noe som skaper en harmonisk innredning uten å gå på  
kompromiss med funksjonaliteten. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifikasjoner på www.lojer.com.
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Modux sammenleggbar pleieseng

mOduX fOLding nurSing Bed

Selv om Modux er en sammenleggbar seng, har den fortsatt de 
samme funksjonene som andre pleiesenger, inkludert en svært 
lav minimumshøyde (fra 27 cm). Patenterte Moduxpleiesenger 
er fl eksible og allsidige, og gir en hyggelig pleieopplevelse 
for pasienten og ergonomisk arbeid for omsorgspersonalet. 
Sengen kan også settes i såkalt strandstol posisjon.

Opptar lite lagringsplass (transport og lagringsstørrelse 
60x90/100 cm). Slås sammen elektronisk ved å trykke på en 
knapp, ikke behov for verktøy. Tilgjengelig i både 90 cm og 100 
cm bredde. Safe Working Load (SWL) 170 kg.

Den patenterte Modux pleiesengen er en fi nsk innovasjon som slås raskt og enkelt sammen for transport eller lagring. Klargjøring til 
ny bruk tar kun få minutter. Modux er den perfekte pleieseng for enheter som låner utstyr til hjemmesykepleie, eller som en fl eksibel 
løsning for sykehjem og andre helseinstitusjoner. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifi kasjoner på www.lojer.com.
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Fødeseng

Pasientbåre

OPtima BirtHing Bed

Flere fødeposisjoner i en enkelt enhet gir den fødende større 
komfort. Jordmor kan lett få tilgang fra forskjellige stillinger, noe 
som forbedrer ergonomi og sikkerhet. Videre har sengen 
elektrisk eller manuell Trendelenburg og manuell utløser til rygg
delen for forbedret sikkerhet. God rammekonstruksjon muliggjør 
enkel rengjøring og god hygiene. Optima fødeseng kan også 
brukes til transport på sykehuset.

4motor: elektrisk høyde, bakseksjon, benseksjon og Trendelen
burgjustering. Beinseksjon bevegelse inn/ut og vippes manuelt. 
Også manuell Trendelenburg og hurtigutløser for bakseksjonen.

2motor: elektrisk høyde og bakseksjonsjustering. Beinseksjons
bevegelse inn/ut, Trendelenburg og hurtigutløsing for bakseksjo
nen manuelt.

Hydraulisk: hydraulisk høydejustering og gassfjærassistert juste
ring av bakseksjonen. Beinseksjonsbevegelse inn/ut, Trendelen
burg og hurtigutløsing for bakseksjonen manuelt.

emergO Patient trOLLey

Emergo pasientbåre er tilgjengelig i seks forskjellige utgaver, 
med 2 eller 3delt sengeseksjon. Alle har hydraulisk høyde
justering og gassfjærassistert Trendelenburg, bakseksjon og 
evt. benseksjon. Alternativt også med røntgenplatform og med 
underramme.

Tekniske standardfunksjoner: Gule støtfangere i hvert hjørne. 
Pedaler for hydraulisk høydejustering på begge sider. Trendelen
burg og antiTrendelenburg justeringer. Antistatisk sentrallås 150 
mm hjul. Gassfjærassistert ryggseksjon. 2 eller 3delt base. 
Safe Working Load (SWL) 225 kg.

Optima fødselssenger tilbyr trygg, komfortabel og ergonomisk fødsel i alle faser av fødselen, også når spesiell medisinsk hjelp er 
nødvendig. Den fornyede Optimasengen er designet med tanke på mor, jordmor og fødselslege. Vi har fokusert spesielt på ergonomi, 
sikkerhet og mobilitet for å skape et bedre miljø for både familie og helsepersonell. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifi kasjo
ner på www.lojer.com.

Den multifunksjonelle Emergo pasientbåren brukes til pasienttransport, beredskap, postoperativt, ICU og mindre prosedyrer. Den 
sikre og robuste konstruksjonen gjør den ideell for tungt bruk. Det allsidige utvalget av alternativer og justeringer sikrer effektiv pa
sientforfl ytting, pasientkomfort og ergonomiske arbeidsstillinger for helsepersonell. Den justerbare madrassbunnen gir komfortable 
posisjoner for pasienten, og eliminerer unødvendig pasientforfl ytting fra båren (f.eks. til sittende stilling). Store, lett bevegelige hjul 
gir utmerket mobilitet, og valgfritt femtehjul forbedrer total mobilitet og reduserer belastningen for personalet. Emergo har mange 
festepunkter for IVstang og annet tilbehør. Det brede utvalget av tilbehør som er tilgjengelig, vil dekke de krevende behovene til 
sykepleierne i mange år. Se utfyllende informasjon og tekniske spesifi kasjoner på www.lojer.com.
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Undersøkelsesbenker

Gynekologbenker

4050X gynaecOLOgicaL eXaminatiOn taBLe 

Den gynekologiske undersøkelsesbenken 4050X er den mest all
sidige undersøkelsesbenken i vårt sortiment. Det er spesielt godt 
egnet for gynekologiske undersøkelser, men det kan også brukes 
i mindre prosedyrer og generelle undersøkelser. 4050X gyneko
logiske undersøkelsesbenk har en tredelt bordplate med sete, 
midt og ryggseksjonsjusteringer. Sete, midtdel og høyde kan 
justeres fra forsiden av bordet ved hjelp av den nye fotkontroll
enheten, som gjør helsepersonellets arbeid mer hygienisk og 
effektivt. Du kan også legge til en todelt fotbøyle på siden av 
bordet eller bruke håndkontrollen som er en standardfunksjon for 
justering. En rekke tilbehør er tilgjengelig. Total bredde 75 cm. 
Putebredde 70 cm. Total lengde 200 cm. Totalvekt 120 kg. Høy
dejustering 4997 cm. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

Det er to modeller av 4050X tilgjengelig. 4050X M har et mindre 
antall funksjoner, mens 4050X F er mer omfattende.

afia 4060 gynaecOLOgicaL eXaminatiOn cHair 

Afi a 4060 er en brukervennlig undersøkelsesstol som er utviklet 
spesielt for gynekologiske og urologiske prosedyrer. Den har en 
todelt topp, fl eksible og brukervennlige justeringsalternativer og et 
godt utstyrsnivå som standard, for eksempel nakkepute og papir
rullholder. Stolene fås i fl ere polstringsalternativer og farger.

4060 har elektrisk høydejustering samt sete og ryggseksjonsjus
tering med håndkontroll. Stolen kan også brukes i Trendelenburg
stillingen. En rekke tilbehør er tilgjengelig.

Høydejustering 6198 cm. Putenes bredde 59 cm. Putenes 
lengde 122 cm. Justering av ryggseksjonen 7  + 70°. Justering 
av seteseksjonen 025°. Elektrisk Trendelenburgjustering 07°. 
Totalvekt 75 kg. Safe Working Load (SWL) 150 kg.

4050X

AFIA 4060

Se info om 
FUTURE trekk

på side 11 i 
katalogen.
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4040X LOJer underSØKeLSeSBenK 4040X
4040XH LOJer underSØKeLSeSBenK 4040XH
4040XL LOJer underSØKeLSeSBenK 4040XL

Bestselger! Gjennomtenkt design og konstruksjon med meget 
stabilt understell og gode hjul på 125 mm. Tilgjengelig i tre for
skjellige modeller; elektrisk, hydraulisk og for bariatriske/tyngre 
pasienter med SWL 300 kg. Elektrisk høydejusterbar, med 
markedets største høydeomfang (4040X 4095 cm, 4040XH 
4590 cm og 4040XL 4297 cm). 2delt liggefl ate og ryggdelen 
kan justeres manuelt eller elektrisk opp til 73º. Putebredde 70cm 
(80 og 90 cm er tilvalg). Lengde 200 cm. Safe Working Load 
(SWL) 210 kg/300 kg (XL). Papirrullholder, uttak til tilbehørs
adapter og valgfri farge og kvalitet på trekket er standard.  

Fabrikkmonterte tilvalg: Trendelenburg (sjokkleie), batteri 
backup, doble hjul og sentrallåsbare hjul. Vi anbefaler doble hjul 
om du skal transportere pasient/bruker på benken.

Annet tilbehør: Sidegrinder, IVstativ, armstøtter, nakkestøtte, 
håndtak for fl ytting av benken, adapter for ekstra tilbehør, 
antistatisk trekk, tilbehørsskinne og anestesibue.

Lojer 4040X Undersøkelsesbenker

4040Xkan justeres manuelt eller elektrisk opp til 73º. Putebredde 70cm 4040X

4040XL

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

SWL
300 kg

e1  caPre e1, undersøkelsesbenk, elektrisk
e2  caPre e2, 2-delt undersøkelsesbenk, elektrisk
e2H  caPre e2H, 2-delt undersøkelsesbenk, hydraulisk

Undersøkelsesbenker i unikt design med stødig understell. 
Benkens ben står direkte på gulvet for den beste pasient
sikkerheten ved undersøkelser. Hjul Ø75 cm med sentrallås er 
tilbehør. Benkene har en rekke tilbehør som gjør benken allsidig 
og multifunksjonell, f.eks sidegrinder, nakkepute, tilbehørs
adapter, IVstativ, anestesibue og papirrullholder. Valgfri farge 
og kvalitet på trekket. Bredde 70 eller 80 cm. Lengde 200 cm. 

E1: Elektrisk høydejustering 4592 cm med fotkontroll. Safe 
Working Load (SWL) 180 kg.

E2: Elektrisk høydejustering 4592 cm med fotkontroll. 2delt 
liggefl ate med elektrisk regulerbar ryggdel 073° med hånd
kontroll. Safe Working Load (SWL) 210 kg.

E2H: Høydejustering 4990 cm. 2delt liggefl ate med regulerbar 
ryggdel 073°. Safe Working Load (SWL) 210 kg. 

f2  caPre f2, 2-delt undersøkelsesbenk

Denne 2delte benken er stødig og designet for enkel behand
ling og undersøkelse. Bena står stødig på gulvet for den beste 
pasientsikkerheten ved undersøkelser. Benken har pustehull i 
hode/ryggdel, samt papirrullholder i fotenden. Elektrisk høyde
justerbar mellom 4592 cm, samt elektrisk regulerbar rygg
del, begge med håndkontroll. Hjul med sentrallås er tilbehør. 
Bredde 65, 70 og 80 cm. Lengde 196 cm. Safe Working Load 
(SWL) 210 kg. Valgfri farge og kvalitet på trekket.

Lojer Capre Undersøkelsesbenker

E2

E1

Benkene på bildene har tilleggsutstyr.

F2



108 Sykehus og pleie

S
yk

eh
us

 o
g

 p
le

ie

For mer informasjon og spesifi kasjoner: www.lojer.com

Operasjonsbord

Scandia SC440 Prime

Scandia SC330

Scandia Sc440 Prime OPerating taBLe 

Den forskyvbare bordplaten sammen med modulære deler 
muliggjør et bredt spekter av forskjellige operasjonsposisjoner, 
inkludert fl ex og refl eksposisjoner. Kombinert med et bredt 
utvalg av tilbehør, sikrer SC440 ergonomisk og anatomisk god 
posisjon for pasienten. Bordet har fi re programmerbare min
neposisjoner og nullposisjon.

SC440 viser at elegant design også kan være praktisk. Det 
elektriske operasjonsbordet er nøye designet for å gi maksimal 
effektivitet og mer rom for operasjonsteamet til å operere. Den 
funksjonelle og smarte rammekonstruksjonen muliggjør enkel 
rengjøring og god hygiene. For eksempel vil all væske ledes 
fra rammen til gulvet. På grunn av smart og tydelig struktur er 
SC440 også rask og enkel å vedlikeholde. Stort utvalg tilbehør. 

Total lengde 207 cm. Bredde inkludert siderails 62,2 cm. 
Madrassbredde 55 cm. Totalvekt 200 kg. Safe Working Load 
(SWL) 250 kg. Høydejustering 59,5100,5 cm.

Scandia Sc330 OPerating taBLe 

Den store vektkapasiteten letter operasjoner på spesielt tunge 
pasienter, noe som blir stadig vanligere. Utformingen skaper et 
ergonomisk, godt arbeidsmiljø. Den unike låsemekanismen gjør 
den til et ekstremt stabilt operasjonsbord. Liten håndkontroll kan 
brukes med en hånd. Seksjonene på den seksdelte toppen kan 
enkelt endres i henhold til behovene til forskjellige prosedyrer. Å 
fl ytte og transportere operasjonsbordet er enkelt takket være de 
tre balanserte doble hjulene og det valgfrie tilgjengelige elektris
ke retningshjulet eller det motoriserte hjulet. Stort utvalg tilbehør.

Total lengde 207 cm. Bredde 55 cm (61,5 cm med sideskinner).
Safe Working Load (SWL) i normal retning 350/280 kg (avhengig 
av tilbehør.) Safe Working Load (SWL) i omvendt retning 250 kg.
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Stoler og terapikrakker

Medisinske reclinerstoler

medicaL recLiner cHair 6801 

Hygienisk pasientstol designet for medisinsk undersøkelse, 
prøvetaking og pasientforfl ytting. Spesiell oppmerksomhet 
er viet design, justerbarhet og ergonomi på stolen både fra 
sykepleierens og pasientens perspektiv. Ergonomisk formet 
sete. Justering av hode, rygg og benseksjon, samt høyde. 
Stolen har utmerket mobilitet takket være hjul på Ø125 mm. For 
mer utfordrende forhold, for eksempel utendørs bruk, kan det 
velges Ø300mm hjul. Stolens sømløse polstring er av ekstremt 
slitesterk FUTUREstoff som også er lett å rengjøre, vanntett og 
har utmerkede desinfi serende egenskaper.

Trinnløse justeringer av rygg og benseksjonen gjør arbeidet 
lettere. Stolen tilter lett i fullstendig tilbakelent stilling ved hjelp 
av gassfjærer, og den kan løftes til ønsket høyde hydraulisk ved 
hjelp av fotpumpen. Stort utvalg tilbehør.

Total bredde 67 cm. Total lengde (stol vannrett) 159168 cm. 
Høydejustering (fra setekanten) 5181 cm. Setebredde (mellom 
armstøtter) 47 cm. Setedybde 46 cm. Justering av ryggseks
jonen 90°. Justering av benseksjonen 90°. Justering av nak
kestøtte 9 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg.

geriatric recLiner cHair 6700 

Den oppgraderte stolen 6700 er av høy kvalitet, allsidig og 
designet for behovene til fagpersoner i omsorgsarbeid. Fremfor 
alt har man lagt vekt på sittekomfort, stabilitet og funksjonalitet. 
Det ergonomiske setet sammen med allsidige justeringer gjør 
det behagelig å sitte i stolen. Hjul med Ø125 mm gjør at stolen 
er lett å fl ytte rundt. For mer utfordrende forhold, for eksem
pel utendørs bruk, kan det velges Ø300 mm hjul. Stort utvalg 
tilbehør.

6700’s polstring er av svært hygienisk FUTUREstoff, som 
oppfyller selv de strengeste kravene, er også egnet for utendørs 
bruk. Materialet er ekstremt slitesterkt, lett å rengjøre, vanntett 
og har utmerkede desinfi serende egenskaper. 

Total bredde 67 cm. Setehøyde (fra setekanten) 55 cm. Sete
bredde (mellom armstøtter) 49 cm. Setedybde 45 cm. Justering 
av ryggseksjonen 26º. Justering av nakkestøtte 9 cm. Hjul Ø125 
mm. Safe Working Load (SWL) 150 kg.

Fargekart for FUTURE og NATURE 
trekk til stoler og krakker fi nner du 
på side 11 i katalogen.

!

6801

6700
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Capre stoler

De luksuriøse Capre multifunksjonsstolene er designet for å 
oppfylle en rekke krav og funksjoner. Stolene har behagelig 
ergonomisk utformede puter, individuelle justeringsmuligheter 
(med opptil fem motorer) og innebygde bekvemmeligheter, for 
eksempel et nettbrettstativ og leselys. Justerbart multifunks
jonsarmlene (høyde og vinkeljustering og rotasjon). Både hode 
og benseksjon har en lengdejusteringsmekanisme. Stolene har 
Trendelenburgstilling, tre forhåndsprogrammerte posisjoner 
(stol, strandstol og fl at liggende overfl ate) samt mulighet for egne 
programerte innstillinger. Stort utvalg farger av det ekstremt 
slitesterke FUTUREstoffet som også er lett å rengjøre, vanntett 
og har utmerkede desinfi serende egenskaper.

Stolene er svært egnet for pasientpleie etter dagkirurgi og erstat
ter tradisjonell sykehusseng for å forbedre pasientens vitalitet 
postoperativt. Også svært egnet for dialyse, cellegiftbehandling, 
som undersøkelse og behandlingsstoler.

caPre rc recOVery cHair
caPre Bc Beauty cHair 

Bendelen er delt og motorisert. Total lengde 186213 cm. 
Høyde justering 6085 cm. Hjul 75 mm, sentrallås. Sete justering 
12°. Setebredde 620 mm. Total bredde 880 mm. Safe Working 
Load (SWL) 160 kg.

caPre mc medicaL cHair 

Bendelen er hel og motorisert med fotstøtte (tilleggsutstyr). Total 
lengde 186213 cm. Høydejustering 6085 cm. Hjul Ø75mm, 
sentrallås. Setebredde 620 mm. Total bredde 880 mm. Safe 
Working Load (SWL) 160 kg.

Terapikarakker

Se vårt store 
utvalg fra Lojer

på side 
18 i katalogen.

Capre RC/BC

Capre MC
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Spesialstoler til sykehus og klinikker fra Vela

VELA eller Vermund Larsen A/S som er det fulle navnet, er en dansk, familieeid virksomhet som ble grunnlagt i 1935 av Vermund 
Larsen. Han ble en av pionerene bak ergonomisk riktige kontorstoler, og han var lidenskapelig opptatt av design, form og funksjon. 
De har hovedkontor i Aalborg og har egen utviklingsavdeling, produksjons- og møbeltrekkverksted. 

Fysiopartner tilbyr disse produktene fra VELA Medical: Ergonomiske stoler og spesialstoler til sykehus og klinikker. Alle stolene 
støtter enhver avdelings spesielle behov og bidrar til effektive undersøkelser og behandlinger. I tillegg fremmer stolene en god 
arbeidsstilling for behandleren. 

Fysio-ergoterapi Kirurgi Mammografi 

Prøvetaking

Ønsker du ytterligere informasjon om disse 
produktene er du velkommen til å kontakte oss.!

Oftalmologi
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Instrument og servicetraller

Medisinvogner / traller

Insausti medisinvogner

inSauSti traLLer 

Medisinvognene/trallene fra Insausti er slitesterke og utviklet for lang
siktig bruk, samt at de er designet med tanke på funksjonalitet, kvalitet og 
estetikk. Produksjonsmetoden gir en «sømløs» konstruksjon uten bruk av 
skruer og festemidler mellom de ulike delene. Dette gir en kompakt enhet 
som er driftssikker og stabil i hele produktets levetid.  Kan konfi gureres 
etter behov, og tilpasses ulike bruksmønstre eller pasientområder. Trallene 
er beregnet for sykehus, helse og omsorgssektoren. Insausti har siden 
2002 implementert et kvalitetssystem ihht UNEEN ISO 9001standarden. 
Insausti har 5 års garanti på sine produkter.

Behandling

Multifunksjon Anestesi Isolasjon Akutt

SOiLed Linen trOLLey 290

Tralle for to sekker. Bunnstøtter og festemekanisme for sekk. 
Ramme i forkrommet stålrør. Designet for 100150 liters stoff 
eller plastposer. Størrelse 107x80x46 cm (HxLxB). 
Hjul Ø100 mm. Lokk er tilbehør.

SOiLed Linen trOLLey 291

Tralle til en sekk. Bunnstøtte og festemekanisme for sekk. 
Ramme i forkrommet stålrør. Håndtak for trilling. Designet for 
100150 liters stoff eller plastposer. Størrelse 100x53x46,5 cm 
(HxLxB). Hjul Ø175 mm. Lokk er tilbehør.

SOiLed Linen trOLLey 292

Tralle til en sekk. Bunnstøtte, festemekanisme for sekk og 
fotpedal. Lokk. Håndtak for trilling. Designet for 10050 liters 
stoff eller plastposer. Størrelse 100x53x46,5 cm (HxLxB). 
Hjul Ø125 mm.

290

291

292

Dosering

Kontakt oss for utfyllende informasjon og 
veiledning for konfi gurering.!
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Instrument og servicetraller

inStrument trOLLey 609

Ramme i forkrommet stålrør. To avtakbare plater i rustfritt stål 
(40x60 cm). 75 mm hjul gjør vognen enkel å fl ytte. Vognen kan 
plasseres under en 80 cm høy benkeplate. Størrelse 75x60x40 
cm (HxLxB).

inStrument trOLLey 611, includes a drawer

Ramme i forkrommet stålrør. To avtakbare plater i rustfritt stål 
(40x60 cm). 75 mm hjul gjør vognen enkel å fl ytte. Under den 
øvre platen er det en boks i plast som er enkel å rengjøre, og 
som kan åpnes fra begge sider. Vognen kan plasseres under en 
80 cm høy benkeplate. Størrelse 75x60x40 cm (HxLxB). 

Ward trOLLey 262

Ramme i forkrommet stålrør og skyvehåndtak. To faste plater 
i rustfritt stål (40x60 cm). Store 100 mm hjul gjør vognen enkel 
å fl ytte. Under den øvre platen er det en boks i plast som er 
enkel å rengjøre, og som kan åpnes fra begge sider. Størrelse 
78x60x40 cm (HxLxB). Størrelse inkl håndtak 92x69x40 cm 
(HxLxB). 

SerVice trOLLey 266 
cOurier trOLLey 265

Ramme i forkrommet stålrør og skyvehåndtak. Kurver (2 stk) er 
epoksybelagt ståltråd. Den øvre kurven i Couriervogn 265 har 
seks seksjoner. Størrelse 75x94,2x50 cm (HxLxB). Størrelse inkl. 
håndtak 94x94,2x50 cm (HxLxB). Hjul 100 mm. 

SerVice trOLLey 285

Ramme i rustfritt stål. To faste plater i rustfritt stål (55x80 cm) 
med kanter for å forhindre at gjenstander faller ned. Håndtak 
for trilling. Store 125 mm hjul (2 låsbare) av korrosjonsbestandig 
materiale. Størrelse 90x80x55 cm (HxLxB). 

SamPLeS trOLLey 255

Ramme i forkrommet stålrør med håndtak for trilling. Avtakbare 
plastbokser med kanter for å forhindre at gjenstander faller ned. 
Størrelse 85x62x37,8 cm (HxLxB). Hjul 75 mm. 

Linen trOLLey 270

Ramme i forkrommet stålrør. Fire tvillingkurver av epoxybelagt 
ståltråd, designet for å passe både mekanisk og manuelt bret
tet sengetøy. Størrelse 128x101x47 cm (HxLxB). Størrelse inkl. 
håndtak 137x101x7 cm (HxLxB). Hjul 100 mm.

BaBy criB 381

Rammen er forkromet og krybben av gjennomsiktig akryl. 
Hjulene på Ø100 mm gjør barnesengen enkel å fl ytte, og to 
hjul kan låses. Trådkurv i metall i bunnen av sengen er valgfritt 
tilbehør. For plassbesparende oppbevaring kan krybben stables 
og stativet settes i hverandre. Madrass er tilbehør, se side 115. 
Størrelse 87x98x53 cm (LxHxB). Safe Working Load (SWL) 15 
kg. Vekt 11 kg.

265 og 266

255

381

262262

265 og 266

270

285

609609

611
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Andre produkter

Hygienemadrasser

meriVaara BaSic Hygiene mattreSS

Merivaara Basic er en lettstelt god basismadrass for lavrisiko 
pasienter på sykehus, sykehjem og hjemmepleie. Vektan
befaling for sykehusbruk <150 kg. Core D33145 (33 kg/m³) 
brannhemmende skum. Trekk er polyuretanbelagt hygienisk bi
elastisk stoff som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt 
pustende. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon
madrasser er CEmerket. Størrelser 75/80/85x200x12 cm.

fySicOn cOmfOrt 33

Fysicon Comfort33 er en utmerket madrass for sykehus, 
sykehjem og hjemmepleie. Hygienisk madrass av høy kvalitet. 
Vektanbefaling for sykehusbruk <150 kg. Core D33145 (33 kg/
m³) brannhemmende skum med riller i seksjoner på den ene 
siden. Trekk er polyuretanbelagt hygien isk bielastisk stoff som 
er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. På 
grunn av den rillede kjernen kan du velge mykere eller fastere 
side opp. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysicon
madrasser er CEmerket. Størrelser 75/80/85x200x13 cm.

fySicOn minimaX 13

Fysicon MiniMAX er en trykkreduserende madrass for pasienter 
med lav eller middels risiko for trykksår på sykehus, sykehjem 
og hjemmepleie. MiniMAX kan brukes til pasienter 40150 kg, 
og gir den beste støtte og mykhet til alle brukere. MiniMAX 
madrasskjernen har 3 lag: på toppen det myke viskoelastiske 
skum, i midten og bunnen mer støttende og tyngre lag. Trekk er  
polyuretanbelagt hygienisk bielastisk stoff som er ugjennom
trengelig for væsker, men fortsatt pustende. Brennbarhet ved 
standard IMO FTPC del 9. Fysiconmadrasser er CEmerket. 
Størrelser 75/80/85x200x13 cm.

LOJer Hygiene mattreSS
Lojer hygienemadrass er et utmerket valg for pasienter med 
lav eller middels risiko for liggesår på sykehus, pleiehjem 
og hjemmepleiemiljøer, og det er lett å rengjøre overfl atene. 
Basismadrassen er spesielt godt egnet for justerbare senger. 
De er testet for brannsikkerhet (antennbarhetsklasse SL 1) og 
materialet er pustende. 

Kjernen til den 13 cm tykke konturerte madrassen er laget av 
slitesterkt, fl eksibelt skum, og det profi lerte underlaget gjør at 
madrassen føles mer luftig og støtter pasienten. Det 5 cm tykke 
viskoelastiske PUbelegningsmaterialet gir madrassen en myk, 
behagelig overfl ate og hjelper til med å fordele pasientens vekt. 
Trekket er et fl eksibelt, antibakterielt sanitertbehandlet hygie
nestoff, som kan vaskes i 90 ° C. Maksimum vektanbefaling 
for madrassen er 150 kg. Tykkelse 13 cm. Brannsikkerhet SL1. 
CEmerket.
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Hygienemadrasser

BaBy mattreSS

Gode   basismadrasser for nyfødte og babyer. En sikker og 
lettstelt madrass, som kan brukes på begge sider. Kjernen er av 
R25085 (25 kg/m³) brannhemmende HRfoam. Trekk er polyu
retanbelagt hygienisk bielastisk stoff som er ugjennomtrengelig 
for væsker, men fortsatt pustende. Brennbarhet ved standard 
IMO FTPC del 9. Fysiconmadrasser er CEmerket. Størrelse 
38x62x5 cm.

antiStatic trOLLey mattreSS

Madrassen er designet for traller på sykehus. Kjernen er av 
R50200 (50 kg m³) brannhemmende HRskum. Trekk er svart 
antistatisk polyuretanbelagt hygienisk stoff, som er ugjennom
trengelig for væsker, men fortsatt pustende. Glidelås i enden. Det 
er borrelås under og 4 stk på sidene for feste. 51781 madrass 
har også 2 bånd på sidene. Med flere borrelåser er madrassen 
enkel å feste. Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. 
Fysiconmadrasser er CEmerket. Størrelser 65x193x5/8 cm.
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Redningsmadrasser

LOJer reScue mattreSS
Lojer redningsmadrass er en praktisk løsning for evakuerings
situasjoner og erstatter tidligere brukte separate redningslaken. 
Trekkets bunn er slitesterkt, antifriksjonsmateriale. Hygienetrek
ket har integrerte rednings/evakueringsstropper som er festet 
med hurtiglås. Ved normal bruk kan redningsstroppene være 
gjemt inne i madrassen, der de ikke er i veien ved klargjøring av 
sengen. Løfte/trekkstropper fi nnes i begge ender av madras
sen. Trekket er laget av fl eksibelt, antibakterielt sanitertbehand
let hygienestoff, som kan vaskes ved 80 °C.

fySicOn eVacuatiOn-33

Fysicon Evacuation33 er en hygienisk, trygg og komfortabel 
madrass for sykehus, sykehjem og hjemmepleie. Vektanbefaling 
for sykehusbruk <150 kg. Core D33145 (33 kg/m³) brannhem
mende skum med riller i seksjoner på den ene siden. På grunn 
av den rillede kjernen kan du velge mykere eller fastere side opp. 
Overfl aten og sidene av trekket er polyuretanbelagt hygie
nisk stoff, som er ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt 
pustende. Bunnen er laget av slitesterkt og glatt materiale med 
integrerte evakueringsbånd: det er 2 stk bånd for pasientfeste 
og trekkebånd i begge ender. Det er ikke behov for et eget 
redningslaken under madrassen. Brennbarhet ved standard 
IMO FTPC del 9. Fysiconmadrasser er CEmerket. Størrelser 
75/80/85/90x200x13 cm.

fySicOn eVacuatiOn minimaX 13

Fysicon Evacuation MiniMAX er en trykkreduserende madrass 
for pasienter med lav/middels risiko for trykksår på sykehus, 
sykehjem og hjemmetjeneste. Madrassen er egnet for pasienter 
med forskjellige vekt fordi overfl aten er myk og bunnlagene støt
ter tyngre brukere. MiniMAX kan brukes til pasienter 40150 kg, 
og gir den beste støtte og mykhet til alle brukere. MiniMAX mad
rasskjernen har 3 lag: på toppen det myke viskoelastiske skum, 
i midten og bunnen mer støttende og tyngre lag. Overfl aten og 
sidene av trekket er polyuretanbelagt hygienisk stoff, som er 
ugjennomtrengelig for væsker, men fortsatt pustende. På grunn 
av de integrerte evakueringsbåndene er den samme madrassen 
enkel å bruke i både normal pasientomsorg og i redningssitu
asjon. Ingen behov for et eget redningslaken under madrassen. 
Brennbarhet ved standard IMO FTPC del 9. Fysiconmadrasser 
er CEmerket. Størrelser 75/80/85x200x3 cm.
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IVstativ på hjul

IVstativ til møbler

ai2110
Rett modell med hjul. Forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 4x2 
kg. Enhånds høydejustering 126211cm. Hjul 5x80 mm hvor 2 er 
låsbare. IVstativ sokkel diameter 63,5 cm.

60124H
Albuemodell med hjul. Forkrommet stål, 4 kroker, kapasitet 
4x2 kg. Enhånds høydejustering 148188cm. Hjul 5x80mm, 
hvor to er låsbare. IVstativ sokkel diameter 63,5 cm.

ai2120
Kraftig IVstativ med hjul. Rustfritt stål 4 kroker, kapasitet 
4x2 kg. Enhånds høydejustering 150235 cm. Tvillinghjul 5x75 
mm, hvor 2 er låsbare og antistatiske. Kraftig base, totalvekt 
11 kg og diameter 63 cm.

60129mri
IV stativ av aluminium for MR med hjul. 4 kroker, kapasitet 
4x2 kg. Tvillinghjul 5x50 mm. IVstativ sokkel diameter 63,5 cm.

60123ami
Antimikrobiell IVstativ, rett modell med hjul. 4 kroker, kapasitet 
4x2 kg. Enhånds høydejustering 126211 cm. Hjul 5x80 mm hvor 
2 er låsbare. IVstativ sokkel diameter 63,5 cm.

i-Ha4130
Gul stolpe og tofargede hjul, kapasitet 4x2 kg, høydejustering 
med skrue 135200 cm. Hjul 5x50 mm, hvor to er låsbare. 
Rammediameter 63,5 cm. I tillegg er modellene IHA4125 
med rød stolpe og IHA4126 med grønn stolpe.

60121
Rett modell, forkromet stål, 4 kroker, kapasitet 
4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til undersøkel
sesbenker, Xframe sykehus/pleiesenger og 
ScanAfi a Pro pleiesenger.

60122
Albuemodell, forkromet stål, 4 kroker, kapasitet 
4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til undersøkel
sesbenker, Xframe sykehus/pleiesenger og 
ScanAfi a Pro pleiesenger.

60121ami
Antimikrobiell. Rett modell, antimikrobiell, 4 kro
ker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til 
undersøkelsesbenker, Xframe sykehus/
pleiesenger og ScanAfi a Pro pleiesenger.

449
Rett modell, forkromet stål, 4 kroker, kapasitet 
4x2 kg. Enhånds høydejustering. Til Emergo, 
Carena og Futura Plus.

60120
Scandia IV stativ for alle møbler. Rett modell 
10x25 mm for tilbehørskinner (krever klemme). 
Rustfritt stål, diameter 18 mm. 4 kroker med en 
kapasitet på 4x2 kg. Enhånds høydejustering.

60125
Vinkeljusterbar modell 10x25 mm for tilbehør
skinner (inkluderer klemme). Forkrommet stål, 4 
kroker, kapasitet 4x2 kg. Enhånds høydejustering 
7951265 mm. Kan festes f.eks. til tilbehørskinn
en til et operasjons eller undersøkelsesbord. 
Universal; passer til en hvilken som helst 10x25 
mm skinne, uavhengig av produsent.

60129MRI

IHA4130 /25 /26

60123AMI

A!2120

60124H

AI2110
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Nattbord

2020 BedSide caBinet

Høyden på måltidsbrettet er enkelt å justere, og den kan fl yttes 
til høyre/venstre side uten behov for verktøy. Skapet har fi re 
låsbare hjul, uttrekkstopper på skuffene, og en kurv/tøffelhylle 
som standard. Rammen til nattbordet er hvit epoxybelagt stål. 
Skuffens frontpanel er standard i hvit farge eller bjørk (tilgjengelig 
i bøk, blå, grønn, gul). Overfl atetoppene er IKI høytrykkslaminat 
med avrundede hjørner. Høyde 90 cm. Bredde 49 cm. Dybde 
62 cm. Skuffer (2 stk) 34 x 37 x 12 cm. Måltidsbrett Safe Wor
king Load (SWL) 5 kg. Vekt 35 kg. Hjul 65 mm.

ada BedSide caBinet

Det modulære, holdbare og trygge nattbordet Ada er designet 
for å tåle røff bruk på sykehus. Med et bredt utvalg tilbehør og 
fl ere fargevalg, kan Adaskapet modifi seres for å dekke fl ere 
behov. Lese og middagsbordet er enkelt å justere og kan raskt 
fl yttes fra side til side uten verktøy. Den har trinnløs høyde
justering. Rammen er epoxybelagt stål, topp og sidepaneler 
samt middagsbordet er melamin. Det er to skuffer, hvorav den 
øvre er låsbar. Standardfarger på topp og sidepanelene er grå 
og skuffer er hvite. Vinkelen på lese og middagsbord er jus
terbar. Også tilgjengelig uten lese og middagsbord. Høyde 90 
cm. Bredde 47,5 cm. Dybde 60 cm (113 cm med middagsbord 
foran). Safe Working Load (SWL) på lese og middagsbord 4 kg. 
Individuelt låsbare tvillinghjul 75 mm. 

nOVa BedSide caBinet

De funksjonelle, trygge og stilige Nova nattbordskapene passer 
både til sykehus og sykehjem. Skuffene kan enkelt brukes fra 
både venstre og høyre side. Nova sengeskap er lett å håndtere 
og holde rent. Hjul som triller lett, gir utmerket og lydløs mobili
tet. Standard farge er lysegrå (melamin). Kan også bestilles med 
farget bøkemelamin. Avrundede kanter og balansert konstruks
jon sikrer sikker bruk også når du bruker lese og middagsbor
det. Safe Working Load (SWL) for lese og middagsbord 10 kg.

Modell 2660: Inkludert vinkeljusterbart lese og middagsbord. 
Høyde 86,2 cm. Bredde 66 cm. Dybde 45 cm. Individuelt lås
bare tvillinghjul 75 mm.

Modell 2670: uten lese og middagsbord. Høyde 79,4 cm. 
Bredde 48,8 cm. Dybde 45 cm. Individuelt låsbare tvillinghjul 50 
mm.

nOVa 2680 reading and dinner taBLe

Nova 2680 er en praktisk løsning ved sykehus eller pleiesenger. 
Bordet går langt nok over sengen til at det er behagelig å bruke. 
Produktet er enkelt å lagre: når platen er brettet ned, kan pro
duktene enkelt settes på rad. Ramme i anodisert aluminiums
profi l og komposittmateriale. Bredde 78 cm (bord på 62 cm 
nedslått). Dybde 45 cm. Safe Working Load (SWL) på lese og 
middagsbord 10 kg. Vekt 7,9 kg. Individuelt låsbare tvillinghjul 
75 mm.
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AvtAlevilkår
I avtalevilkår skilles det mellom Private Forbrukere og 
Profesjonelle Kunder. Definisjonen på en profesjonell kunde 
er at denne benytter produktet i forbindelse med en aktivitet 
som han/hun har økonomisk fordel av, eller som andre 
grunnet bruken har en økonomisk fordel av. En registrert 
virksomhet som kjøper et produkt er uten unntak å anse 
som en profesjonell kunde. Ved avvik mellom rettigheter for 
Profesjonelle og Private, vil dette være markert. Avtalevilkårene 
ved kjøpets inngåelse er å anse som gjeldende. Dersom 
avtalevilkårene endres i etterkant av en inngått avtale, vil ikke 
endringene ha tilbakevirkende kraft. Bestillings tidspunktet 
anses som avtaletidspunktet.

SAlgSvilkår og betAling
Mva kommer i tillegg til alle priser. Vi sender ordrebekreftelse til 
registrert e-post adresse på alle bestillinger. Ordrebekreftelsen 
inneholder det avtalte kjøpet. Ved avvik mellom ordrebekreftelse 
og ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart, 
og senest innen 24 timer, på telefon 23 05 11 60 eller epost 
adm@fysiopartner.no. Prisene i nettbutikken og salg via 
telefon kan divergere, og prisavslag kan ikke kreves som 
følge av at varen er billigere ved alternativ kjøpsform. 
Leveringsbetingelsene følger norsk lov. Selger forbeholder seg 
eiendomsrett til varene inntil full betaling er mottatt. Ved for sen 
betaling tilkommer purregebyr.

Fysiopartner tar forbehold om pris endringer, feil og forsinkelse 
i oppdatering av lagersaldo, trykkfeil, endringer i tekst, bilder, 
linker på våre nettsider, tekniske feil på våre nettsider og 
feil i vårt trykte materiell. Av publiserings tekniske grunner 
kan mindre fargeavvik i bildene på web og trykket materiell 
forekomme. Ved tekniske feil i vår nettbutikk som påvirker 
prisen på varer vil Fysiopartner ha rett til å kontakte kunden 
og oppgi rett pris.

Private forbrukere kan kun betale med betalingskort i 
Fysiopartners nettbutikk. Beløpet blir reservert ved bestilling 
og belastet betalingskortet ved registrering av ordre. 
Registrerte virksomheter kan velge faktura som betalingsmåte 
i nettbutikken etter kredittgodkjenning av Fysiopartner, eller 
betalingskort.

kundeAvtAler med rAbAtter:
Dersom ditt firma har rett til en fast rabatt knyttet til en avtale, 
skal dette avklares og rabatt opprettes på kundenummeret 
før det legges inn en ordre i nettbutikken. Dersom en rabatt 
ønskes etter at kjøpet er gjennomført, vil det påløpe et 
administrasjonsgebyr på kr. 200,-

beStilling
For å handle hos Fysiopartner må man ha fylt 18 år. Bestillingen er 
bindende i det kunden bekrefter bestillingen. Ordrebekreftelse 
sendes til den registrerte e-postadressen. Ordrebekreftelsen 
inneholder all nødvendig informasjon om produkter, pris, frakt 
og leveringsadresse. Ved avvik mellom ordrebekreftelse og 
ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart, og 
senest innen 24 timer, på telefon 23 05 11 60 eller epost adm@
fysiopartner.no. Administrasjonsgebyr på kr. 50,- (eks mva) vil 
tilkomme.

levering / frAktkoStnAder
Levering skjer fra Fysiopartner sitt lager på Sofiemyr. Vi 
delleverer kun etter avtale, og ekstra fraktkostnader vil 
tilkomme. Forsendelse skjer med eksternt fraktselskap for 
kjøpers risiko. Dersom kunden ikke er tilstede når pakken skal 
leveres, vil/kan det tilkomme ekstra omkostninger for frakt 
(egen faktura).

bedrift: Pakker og store varer leveres til registrerte adresses 
dør. (Ved større leveringer, se punkt under.) Levering til firmaer 
registrert kun med personnavn vil bli behandlet som privat lever-
ing, derfor må det fremgå tydelig av navnet at det er et firma.

Privat: Pakker opp til 35 kg sendes til nærmeste utlever-
ingssted. Store varer leveres til registrerte adresses dør.

På alle ordre vil fraktkostnad tilkomme ihht våre fraktklasser, 
om ikke annet er avtalt. Kunden betaler kun frakt på det tyngste 
produktet i en bestilling. Unntak dersom totalvekten overstiger 
1000 kg. Fraktkostnader vil komme frem på tilbudet som 
mottas.

ordre Som SkAl levereS / bæreS inn / montereS 
Av fySioPArtner:
- Kunde må oppgi adkomstmuligheter fra gateplan (f.eks. 

trapp/dør/garasjeanlegg/heis osv.)
- Kunde må oppgi mål i cm. på høyde og bredde på 

døråpninger og i tillegg høyde/bredde oppgi dybdemål der 
varene kan transporteres i heis.

- Kunde må ta bilder av korridor/døråpning/trapp/heis for å 
lettere kunne beregne tidsbruk.

- Ved feil informasjon om mål/adkomstmuligheter så vil kunde 
bli fakturert for ekstra tidsbruk i ettertid.

- Ved større ordre må det tas en befaring av Fysiopartner for å 
beregne tidsbruk ved levering.

- Tilleggskostnader for levering tilkommer.

Angrerett og reklAmASjon – PrivAt
Angrerett: Angreretten betinger at melding (en aktiv handling) 
er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. 
Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, 
og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende 
varene tilbake. (jf. Angrerettloven § 25). Varen må være uåpnet 
og i original emballasje. Returfrakt betales av kunden, og det 
anbefales å sende pakken med sporing, slik at du kan spore 
pakken helt til den er ankommet oss. Hele ordren krediteres, 
inkl. frakt, fakturagebyr etc. etter mottatt og godkjent retur.

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter 
utenfor Fysiopartners ordinære sortiment, bestillingsvarer 
eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. 
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake 
i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen 
skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der 
selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for 
varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Dersom du ikke henter din pakke på utleveringssted og 
forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen 
indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke 
ha oppfylt kravene som stilles til deg (jf. Angrerettloven § 11 og 
§ 13), og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren 
kommer tilbake som uavhentet vil vi trekke fra kostnader for 
frakt to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å 
dekke våre håndteringskostnader. Resterende vil bli kreditert 
kunde og varene lagt tilbake på lager.

Garanti/reklamasjon ved produksjonsfeil: To år etter at 
kjøper har mottatt varen, men dersom varen eller deler 
av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides 
reklamasjonsfristen til fem år. Fysiopartner står for returfrakt. 
Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet og 
sendes fraktfritt til kunde. Forbruksvarer er unntatt denne 
garantien (men gjelder ødelagt produkt ved levering), og på 
disse produkter gjelder en garantitid på 3 mnd.

Reklamasjon ved transportskade: Det er kundens plikt å 
rapportere eventuelle skader direkte til sjåfør ved mottak av 
varer. Dette må også rapporteres direkte til Fysiopartner så 
raskt som mulig samme dag som varen er mottatt. Uten dette 
vil reklamasjonsrett for fraktskade bortfalle. Fysiopartner står 
for returfrakt. Fysiopartner erstatter skadede varer og sender 
fraktfritt til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må 
meldes senest to måneder fra det tidspunktet da forbrukeren 
oppdaget feilen eller burde ha oppdaget den. Fysiopartner står 

for returfrakt. Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt 
og godkjent retur av feil vare.

Fysiopartner hefter ikke for tap som tapt arbeidsfortjen este 
eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner kan kun 
kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til 
å fungere igjen etter hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke 
anledning til kompensasjon.

Last ned skjema for angrerett og retur på vår hjemmeside. 
Denne må fylles ut og sendes på mail til , samt printes ut og 
pakkes med varen(e) som skal returneres, ihht gitte frister 
forklart over.

Fysiopartner forholder seg til angrerettloven, som du kan lese 
på lovdata.no.

Angrerett og reklAmASjon – bedrift
Angrerett: Angreretten betinger at melding (en aktiv handling) 
er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. 
Angrerettloven § 21). Kunden skal uten unødig opphold, og 
senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende 
varene tilbake. (jf. Angrerettloven § 25). 

Varen må være uåpnet og i original emballasje. Returfrakt 
betales av kunden, og det anbefales å sende pakken med 
sporing, slik at du kan spore pakken helt til den er ankommet 
oss. Kun produktpris krediteres (100% for ordinære lagervarer 
og 80% for ordinære bestillingsvarer). Forsendelseskostnader 
vil ikke bli refundert, med mindre selger har misligholdt 
avtalen, da dette ikke er en del av produktkjøpet, men en 
videreformidling av eksterne tjenester (jvf. leveringssted).

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter 
utenfor Fysiopartners ordinære sortiment, bestillingsvarer 
eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. 
Varer på tilbud eller kampanje refunderes ikke. Dette gjelder 
både i nettbutikken og ved kjøp via telefon av Fysiopartner. 
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake 
i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen 
skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der 
selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for 
varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Dersom du ikke henter din pakke på utleveringssted: se under 
PRIVAT (samme betingelser).

Garanti/reklamasjon ved produksjonsfeil: 1 års garanti om ikke 
annet er angitt. Fysiopartner står for returfrakt. Hvis produktet 
ikke kan repareres erstattes produktet og sendes fraktfritt til 
kunde. Forbruksvarer er unntatt denne garantien (men gjelder 
ødelagt produkt ved levering), og på disse produkter gjelder en 
garantitid på 3 mnd.

Reklamasjon ved transportskade: se under PRIVAT (samme 
betingelser).

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må 
meldes innen 5 virkedager etter mottak. Fysiopartner står for 
returfrakt. Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt og 
godkjent retur av feil vare. Fysiopartner hefter ikke for tap som 
tapt arbeids fortjeneste eller andre tap pga. svikt i produktet. 
Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er direkte 
relatert til å få produktet til å fungere igjen etter hensikten. 
Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon.

Last ned skjema for angrerett og retur på vår hjemmeside. 
Denne må fylles ut og sendes på mail til , samt printes ut og 
pakkes med varen(e) som skal returneres, ihht gitte frister 
forklart over.

Fysiopartner forholder seg til angrerettloven, som du kan lese 
på lovdata.no.

Gyldig pr. 01.01.2021. 
Oppdaterte betingelser på fysiopartner.no/salgsbetingelser
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Tilgjengelighet, rådgiving, kvalitet, 
god service og sikre leveranser

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Serviceavtale

!
Serviceavtale sikrer drift og 
oppfølging av lovpålagt håndtering av 
medisinsk utstyr. Be om tilbud. 
E-post: service@fysiopartner.no

Har du ansvar for medisinsk utstyr eller treningsutstyr? For medisinsk utstyr finnes det “Forskrift om håndtering av 
medisinsk utstyr” fra Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgs departementet. (se www.lovdata.
no). Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes 
forsvarlig i samsvar med sitt formål.

For treningsutstyr finnes det ingen slike forskrifter, men som drifter av treningssenter eller fysikalsk trening har man et 
ansvar for at apparatene til enhver tid er sikre å bruke, og jevnlig ettersyn av fagfolk vil sikre dette.

Fysiopartner ønsker å ta ansvar for de produktene og utstyr som vi selger under hele sin livssyklus. Med en 
serviceavtale for forebyggende vedlikehold, kan dere som avtalekunde være sikre på at utstyret blir vedlikeholdt i 
samsvar med gjeldende forskrifter og produsentens anvisninger.

Lenger levetid og unødig slitasje for produktet, samt mindre nedetid vil være positive følger av slik service.

Derfor velger du serviceavtale fra Fysiopartner:

•	Service	er	forebyggende	vedlikehold

•	Følg	lovpålagt	forskrift	om	håndtering	av	medisinsk	utstyr

•	Avtalekunder	blir	prioritert	på	tilbakemeldinger	og	
utrykningstid

•	Unngå	driftsstans	grunnet	manglende	vedlikehold

•	Forleng	levetiden	på	utstyret

•	Få	en	regelmessig	gjennomgang	av	utstyret

•	Spar	kostnader	på	store	reparasjoner	pga	unødvendig	
stor slitasje

•	20%	rabatt	på	reservedeler

•	3	måneder	garanti	på	utført	service	(gjelder	ikke	skjulte	
feil og mangler)

•	Individuelt	tilpasset	serviceavtale	til	deres	behov

•	Personlig	rådgivning

•	Apparatoversikt	og	serviceskjema	som	oppdateres	ved	
hvert servicebesøk

KONTAKT OSS FOR ET PRISTILBUD PÅ 
SERVICEAVTALE



For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Kundeservice
Kontakt oss for bestillinger, tilbud og spørsmål i vår kontortid: 
Telefon: 23 05 11 60.  Epost: salg@fysiopartner.no 

Demo
Vi har et utvalg produkter på vårt kontor/showroom på Ryen i 
Oslo. Du er velkommen til å gjøre en avtale for å se nærmere på 
det vi har enten du kommer till oss, eller om vi besøker deg.

Finansiering og leasing
Å oppgradere utstyr, åpne et nytt senter eller klinikk 
innebærer en vesentlig investering. I samarbeid 
med DLL Finans kan vi tilby individuelle og fleksible 
finansieringsløsninger for store og små kjøp.

Endringer i selskapets utstyrspark kan gjøres enkelt og 
på en fleksibel måte under hele avtaleperioden.

Omfattende forsikring. Med vår totalforsikring er dere 
forsikret mot ubehagelige overraskelser.

Leie med fast eller flytende månedskostnad. En fast 
månedskostnad gir trygghet da kostnaden alltid er kjent 

og gjør det lettere å budsjettere. Flytende måneds-
kostnad kan både gi lavere og høyere måneds kostnad.

Fleksible investeringer. Investeringer kan skje i 
takt med foretakets vekst uten at man bruker opp 
investeringsbudsjettet eller bankkreditten. 

Ved slutten av avtaleperioden kan utstyret enten skiftes 
ut med nye modeller, returneres eller den aktuelle avtalen 
kan forlenges. I enkelte tilfeller kan utstyret kjøpes til 
gjeldende markedsverdi.

Bestill døgnet rundt i vår nettbutikk: 

fysiopartner.no
aktuelle	priser		•		kampanjer		•		informasjon

ÅPEN

T I M E R
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