
Effektivare för 
korrekta diagnoser

Utmärkt patientkomfort  
och säkerhet

Ökad effektivitet och  
hög ergonomisk standard

Funktioner som ger möjligheter  
till nya behandlingsmetoder

NY DIMENSION 
AV MOBILISERINGS- OCH 

MANIPULATIONSBEHANDLINGAR 

Den mänskliga kroppen kännetecknas av naturlig högteknologi,  
som kombinerar extremt komplexa funktioner 

med unika personliga egenskaper. 
Detta är anledningen till att den reparerar och 

underhåller, en uppgift som kräver en utmärkt utrustning.



NYHET Elektronisk  
Tippning uppåt /  
Tippning nedåt funktion 
för gravitationsbaserade 
behandlingar.  
Tippningsfunktionen gör 
det enklare att få upp  
patienten på bänken  
och man undviker spinal  
kompression på ett  
effektivt sätt.

Manuthera 242 erbjuder en utmärkt behandlingsupplevelse för patienten. Tack vare 
den robusta ramen, anatomiska designen och dynorna, samt de lätt avtorkbara ytorna, 
känner sig patienten bekväm under all typ av behandling.

Bänkens rörelser liknar rörelsemönstret i patientens ryggrad, vilket gör att patienten 
inte behöver vända och vrida på sig under behandlingen. Bänkens mjuka naturliga  
rörelsemönster möjliggör också en smärtfri och avslappnad behandling.  
En bra behandlingsupplevelse för patienten ger en bättre effekt och en högre  
återbesöksfrekvens.

Tack vare den elektroniska tippfunktionen kan patienter med svåra funktionshinder 
enkelt komma upp på bänken. Tekniken är utformad för att ge en flexibel möjlighet 
till många olika behandlingsmetoder och att patienten inte ska behöva gå av bänken 
under behandlingen.

Designad av experter, världens  
mest mångsidiga behandlingsbänk 

Manuthera 242 är en allt i ett behandlingsbänk för krävande undersökningar och  
behandlingar. Den används av olika terapeuter, såsom idrottsmassörer, 
naprapater, osteopater, OMT fysioterapeuter, fysioterapeuter och kiropraktorer.  
Manuthera 242 tar terapeutens arbete till en ny nivå vilket underlättar arbetet 
med att ställa diagnoser och behandla, tack vare det patenterade operativsystemet 
baserat på två synkroniserade motorer. Bänken har unika multi-traktions egenskaper 
och många andra funktioner i bänkens uppbyggnad.

Patienten kan flyttas till terapeutiska och anatomiska positioner mjukt och tyst.  
Behandlingar kan utföras 3-dimensionellt med hjälp av bänkens funktioner; traktion, 
flexion, lateral flexion och rotation, samt även ta hjälp av gravitationen. Bänkens 
design, det dubbla motorsystemet och ramen med lager i alla rörliga delar, minskar 
belastningen och förbättrar ergonomin i terapeutens arbete, vilket även ger bättre 
behandlingsresultat.

Många funktioner  
för patientens bästa

Utmärkt behandlingsupplevelse 
för patienten
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Manuthera 242 med  
synkroniserade lyftmotorer

Manuthera 242 är världens första  
behandlingsbänk som är utrustad  
med två synkroniserade lyftmotorer.  
De dubbla motorerna ger en mjuk, 
smidig och lättmanövrerad bänk vilket 
underlättar terapeutens arbete. Det finns 
även en automatisk säkerhetsfunktion 
som känner av om något kommer  
i kläm, vilket stannar motorerna och  
lyfter bänken för att frigöra hindret.

Mycket stort spann mellan  
högsta och lägsta höjdläge.

Justerbara ben  
med fötter.

NYHET Tvådelad thorakal sektion för vertikal 
thorakal böjning och en 3D rotationsrörelse.  
Ett unikt verktyg för thorakal mobilisering  
och manipulation! 

Nedre bensektion med extension/
flexion, lateral och 3D rotationsrörelse. 
NYHET Bensektionens rotationsrörelse.

NYHET Dropp funktion. Ny teknologi: traktionsdropp, 
vilket gör det enklare att utföra olika höftmanipulationer.

Fram och bak Total låsfunktion 
vilket ger ytterligare stöd för  
belastande behandlingstekniker  
och gör bänken mycket stabil  
i varje sektion.

Låsbara hjul 
för enkel  
förflyttning. 
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Med en unik modern teknologi som  
är utvecklad av experter i Finland,  
underlättar Manuthera® 242  
mobiliserings och manipulationsbänk 
terapeutens arbete vilket ger  
de bästa möjligheterna för korrekt 
diagnos och behandling av patienter.

Huvuddynan vinklas på två sätt  
och har avancerade 3D-funktioner  
för säker mobilisering av halsryggen 
och nacken genom både vertikal  
och lateral huvudrörelse.

Armstöd med steglös  
höjdjustering och lateral rörelse. 
Armstöden kan vridas till sidan 
av bänken och användas  
som sidodynor.

Lätt att använda, robusta och  
ergonomiska reglage för att låsa  
rörelser till önskat läge.

Säkerhetslist  
som stannar bänkens  
rörelser vid beröring. 

Lättskött, hållbar,  
bio-kompatibel med  
mjukt formgjutna dynor. 

Multi-positions fotdyna:  
uppvinklat läge, fotstöd när man 
ligger ner och som dyna när man 
går på bänken i tippat läge.

18°



Läs även om Manuthera utbildningar där uppfinnaren  
av produkten, naprapat Teuvo Keisala, hjälper dig att  
få ut det bästa av denna bänk!

Manuthera 242 Manuthera 241
Antal thorakal dynor 2 1
Höjdomfång 49–105 cm 53–89 cm
Vikt 170 kg 128 kg
Tippfunktion nedåt (ansiktsdynan nedåt) Elektronisk Mekanisk
Tippfunktion uppåt (ansiktsdynan uppåt) Elektronisk Mekanisk
Rotation av nedre delen x -
Total låsfunktion av övre delen x -
Total låsfunktion av nedre delen x -
Hjul 2 4
Max belastning 150 kg 160 kg
Lyftmotorer (endast höjning*) 2 1
Dropp funktioner Normal dropp  

och traktionsdropp
Traktionsdropp

Automatisk säkerhetsfunktion för klämrisk x -
Klämskydd (rörelsestopp) x -
Justerbara ben och fötter x -
Säkerhetslåsfunktion Automatisk (2 tim) Manuell med spak
Dynor Mjukt formgjutna Skumplast  

och konstläder
U-formad huvuddyna x -
Kudde till andningshål x -

Tillverkningsland Finland Finland

Manuthera 242 är designad för att stödja terapeutens arbete på många olika sätt: 
• Tidlös finsk design för förbättrad ergonomi
● Avancerade behandlingsmöjligheter med multitraktion och 3D funktioner
● Optimiserade motoriserade funktioner för att minska belastningar
● Många rörelsemöjligheter för varje del 
● Funktionaliteter för att stödja behandlingsmetoder med djupare inverkan
● Kullager ger mjuka rörelser och en lång hållbarhet vid frekvent användning
● Lättskött och hållbart ytmaterial
● Lättmanövrerad bänk
● Trevlig behandlingsupplevelse som fått beröm av patienter
● Högt andrahandsvärde
● Tillverkningsgaranti 2 år

Läs mer om produktens egenskaper och möjligheter samt  
kontakta oss om olika finansieringsalternativ.

Manuthera 242 mobiliserings och manipulationsbänk tillverkas av Lojer Oy,  
ett finskt företag som designar, tillverkar och marknadsför högklassiga  
produkter för hälso- och sjukvård samt wellness, både globalt och i Finland.

* Motorer lyfter enbart, sänkning med egen kraft

Manuthera® 242 – för de avancerat professionella

Manuthera 242
Max bredd 54 cm

Manuthera 241
Max bredd 57 cm
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NYHET

Forhandler i Norge:

Fysiopartner as  |  Peter Møllers vei 5A  |  0585 Oslo

T: 23 05 11 60  |  salg@fysiopartner.no  |  www.fysiopartner.no


