SJUKHUS- OCH
VÅRDPRODUKTER

För mer information besök oss på medema.se eller ring 08-404 1200

INNEHÅLL

ANTIMIKROBIELLA PRODUKTER
Lojers antimikrobiella produktsortiment har tagits fram för
att förhindra spridning av mikroorganismer, som exempelvis bakterier, virus, svampar och mögel, som sprids
från person till person via beröringsytor. Det är därför vi
har lagt särskild vikt vid särskilt utsatta ytor vid utformningen
av våra produkter. Vi strävar efter att skapa lösningar för
att upprätthålla en extremt hög hygiennivå. Antimikrobiella lösningar och nya material minskar risken för infektion
och ökar säkerheten för både patienter och vårdpersonal.
Antimikrobiell klädsel

Den nya klädseln FUTURE är miljövänlig och brandsäkerhetstestad. Dess antibakteriella, antimikrobiella och
mögelsäkra egenskaper gör FUTURE till ett idealiskt
material för särskilt utsatta miljöer. Tester visar att klädselmaterialet effektivt eliminerar och reducerar virus.
Redan inom en timme efter kontakt med materialet hade
virustillväxten minskat med nästan 93 procent och på
90 minuter med mer än 95 procent. Dessutom visade
testerna att virusaktiviteten minskade med upp till 99,9
procent på 24 timmar efter kontakt med materialet. Den
avancerade beläggningstekniken förblir på klädselns yta
och förhindrar även bakterietillväxt. Beläggningen slits
inte ut vid rengöring.

Lojers nya antimikrobiella klädsel FUTURE, använder
en beläggningsteknik som har beviljats de internationella certifieringarna ISO 18184, ISO 21702 och ISO
22196. Dessa certifikat mäter exempelvis textil- ens
och plastens förmåga att eliminera virus
eller förhindra dess tillväxt.

fotstängerna, allt för att minimera och undvika manuella
justeringar. Ingen extra tid går till att byta handskar eller
desinficera händer. Ur säkerhetssynpunkt finns inga överflödiga kablar på golvet då de tvådelade fotstängerna
placeras i ramen på britsens båda sidor.
Antimikrobiell pulverlackering

Särskilt utsatta ramkonstruktioner och metalldelar är
belagda med antimikrobiell pulverlack, som är slitstark
och rostfri. Rengörbarhet, design och materialval beaktas
noggrant och ger tillsammans med antimikrobiell beläggning mer hygieniska ytor.
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Koppar och kopparlegeringar

Koppar är känt för att vara det mest effektiva antimikrobiella materialet som naturligt hindrar mikroorganismer
från att växa och sprida sig. Kopparns antimikrobiella
effektivitet är godkänd och verifierad av US Environmental Protection Agency (EPA). Detta inkluderar även metallblandningar med en kopparhalt på över 60%. 99,99%
av bakterierna försvinner inom två timmar efter beröring
av ytan. De antimikrobiella egenskaperna slits inte ut eller
försvinner vid användning, och ytbehandlingen av kopparn påverkar inte dess antimikrobiella effekt. Produkter
som innehåller koppar är säkra för människor och miljö
och är helt återvinningsbara.
Antimikrobiellt laminat

Lojers antimikrobiella produkter med laminat använder
högtryckslaminat med en ogenomtränglig yta. Underhåll
och rengöring är enkelt och produkterna är maskintvättbara. Antimikrobiellt laminat används även i produkter som
kräver en hög hygiennivå där det finns hög risk för att
infektioner sprids via materialet.

Beröringsfria justeringar

Höjdjusteringen av exempelvis behandlings- och undersökningsbritsar kan justeras med fotkontroll eller fotstänger. På undersökningsbritsar justeras både höjdoch baksektion med fotkontrollen eller med de tvådelade
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Fråga mer om våra antimikrobiella produkter!
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Skandinaviens största tillverkare av
sjukhus- och vårdprodukter

Lojer Group är den största tillverkaren av medicinska
möbler i Skandinavien. Företaget är över 100 år och är
fortfarande privatägt. Sammanlagt har Lojer Group
180 anställda i fyra länder och dess årliga omsättning
är över 40 miljoner euro, 60% av omsättningen kommer
från exportverksamhet.
000000000000000000
Finsk tillverkning av högsta kvalitet

Lojer har eget gjuteri och använder sig av den senaste
tekniken som datorstyrd laserskärning, robotsvetsning
och automatiska målningslinjer. Lojerprodukterna består
till 80% av material och komponenter som köps in från
inhemska och närliggande leverantörer. 00000000

Kvalitetssystem

Lojer var den första nordiska tillverkaren av sjukhusutrustning som blev ISO 9001-certifierad redan 1994.
År 2020 utvidgades kvalitetssystemet till att även omfatta produktionen i Kempele-anläggningen. Lojer har ett
certifierat kvalitetshanteringssystem för medicintekniska
produkter, ISO 13485. Alla medicinska möbler är
CE-märkta enligt EU:s direktiv om medicintekniska
produkter och internationella lagar och är designade
och testade enligt EU:s standarder för medicintekniska
produkter, där det är tillämpligt. Lojer testar regelbundet
sina produkter i det oberoende finska tekniska forskningscentret VTT:s medicintekniska laboratorier. Företaget
utvecklar kontinuerligt sina processer och deras effektivitet
utvärderas kontinuerligt.

Mindre koldioxidavtryck

Miljöcertifierade anläggningar

Lojer arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan och koldioxidavtryck. Materialåtervinning beaktas
redan när produkter designas och tillverkas. Tillverkning och lager har centraliserats till Sastamala-fabriken
och antalet leverantörer är begränsade, vilket minskar
transporter relaterade till materialinköp och leveranser.

Att värna om miljön har varit en daglig del av Lojers
verksamhet i årtionden, och företaget har åtagit sig att
ständigt utveckla sin miljöpolicy. Produktionsanläggningen i Hollola har en ISO 14001-miljöcertifiering som
täcker produktutveckling, inköp, tillverkning, förpackning
och leverans.

MEDEMA SERVICE
Reservdelar

Serviceavtal

Vår ambition är att tillhandahålla reservdelar för produkter vi har sålt i minst 10 år.
De vanligaste reservdelarna lagerförs på
vårt reservdelslager i Kista för omgående
leverans.

Med ett serviceavtal från Medema kan ni alltid vara säkra på att er utrustning underhålls i
enlighet med tillverkarens specifikationer och
därmed undvika driftstopp och dyra akutreparationer. Tillsammans med er går vi igenom
utrustningen och ert behov av förebyggande
underhåll och ni får ett fast pris. Därefter planerar
vi in arbetet och ger er 3 månaders garanti på
utförd service. Som avtalskund har ni även
rabatt på vårt övriga servicesortiment, som
reservdelar och reparationer.

Service Center

Vårt team av servicekoordinatorer är alltid
redo att hjälpa dig med rådgivning eller att
välja rätt reservdelar. Det bästa sättet att
nå oss är via e-post eller genom att fylla i
formuläret på vår hemsida. Normalt sett så
svarar vi inom 24 timmar.

Digital serviceportal EasyCare

Easy Care System är vår egenutvecklade digitala portal för att hantera produkter. Systemet är
webbaserat och kan användas på dator, mobil
eller surfplatta. Genom att skanna våra NFC/
QR-taggar så får ni direkt tillgång till servicehistorik, servicemanualer, sprängskisser och
även möjlighet att beställa service/reservdelar
på vald produkt.

Kontakt:

ISO 9001
ISO 13485
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Fyll i formuläret på medema.se under felanmälan
eller skicka e-post på: service@medema.se.
Du kan även ringa oss på 08-4041200 under
ordinarie kontorstid.
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Future

KLÄDSELMATERIAL OCH
FÄRGER

Standard: Silver

Standard: Falls

Standard: Tomato

Standard: Beach

Carbon

Space

Pearl

Titanium

Onyx

Sapphire

Lagoon

Pistachio

Plum

Sunrise

Future
Den nya Futureklädseln med en pärlemoraktig yta består av ett miljövänligt och brandsäkerthetstestat
material. Dess antibakteriella, antimikrobiella och mögelsäkra egenskaper gör Future till ett idealiskt
material för krävande miljöer, då det förhindrar tillväxt av bakterier, vilket förlänger livslängden för de
stoppade delarna. Materialet har en avancerad beläggningsteknik som inte slits ut vid rengöring.
Det extremt slitstarka materialet är 3 till 6 gånger mer hållbart än traditionella konstlädermaterial (över
300 000 Martindale) och mycket motståndskraftigt mot sprickbildning och slitage. Det är också
vattentätt och skyddat mot blekning.
Ytbeläggningen, hållbarheten och kapaciteten hos klädselmaterialet Future har utformats speciellt för
vårdindustrin, där bakterier, slitage och fläckar är särskilt utmanande. Materialet är lätt att rengöra och
kan rengöras ofta. Det uppfyller kraven enligt REACH, vilket betyder att hälso- och miljöskyddet är av
största vikt. Materialsammansättning: Ovansida 81% vinyl och baksida 19% polyester.

Nature

Nature
Med hållbar och hög kvalitet representerar Nature en ny generation av miljövänliga material. Natureklädseln följer Oeko-Tex-standard och innehåller därför inga tungmetaller eller ftalater. Tack vare
sin biokompatibilitet (EN ISO 10993-5 + 10) är materialet säkert för huden. Känslan hos Nature är
bekväm och känns varmare mot huden än vanligt konstläder. Det är särskilt lämpligt för medicinska
och fysioterapeutiska produkter. Materialsammansättning: ca 50% förnybara råvaror, ca 30% naturbaserade råvaror och ca 20% råvara baserad på råolja.

Night

Sea

Stone

Haze

Sand

Skai Conductive

Skai Conductive
Skai Conductive är ett läderliknande material av hög kvalitet. Både utseende och känsla imiterar
äkta läder. Materialet är antistatiskt och rekommenderas därför starkt för medicinska tillämpningar
där elektrostatisk urladdning måste undvikas, t. ex. speciella undersökningar relaterade till hjärtat.
Materialsammansättning: ca
90% PVC-förening och ca. 10% CO / PES-stickat tyg.

Mano

ISO
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Uppfyller Europiska standarden
för leksaker DIN EN 71-3

x

Uppfyller REACH-krav

x

Miljövänlig

x

Uppfyller Oeko-Tex 100
standard

x

Antimikrobiell

Enkel att rengöra

x

Antistatisk

Hållbar

x

Slitstark

skai Conductive

x

Icke känslig mot blekning
från ljus

x

Motståndskraftig mot
nötning

Nature

Flamtålig

x

Motstår sekret

x

Vattentät

x

Biokompatibel

Motståndskraftig/ resistent mot desinfektionsmedel (enligt en separat lista)

Future

Antibakteriell

Material/
Specifikation

Motståndskraftig/ resistent
mot olja och fett

10993

x

x

x

x

x

x

x
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SJUKHUSSÄNGAR

Lojers sjukhussängar har utvecklats för att förbättra patientkomforten
på sjukhus och privata kliniker. De finsktillverkade sängarna är kända
för sitt stabila och ergonomiska utförande och har utvecklats i samarbete
med personal inom intensivvården.
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MASKINTVÄTTBAR SCANAFIA X ICU W SJUKHUSSÄNG
SJUKHUSSÄNGAR

Maskintvättbar säng med hållbara egenskaper

Huvudegenskaper:

Den maskintvättbara sjukhussängen ScanAfia X ICU W är ett tryggt val för sjukhusets samtliga vårdavdelningar.
Via kontrollpanelen sköts alla inställningar som Trendelenburg-, CPR- och Hjärtpositioner helt elektroniskt. Vidare är
det möjligt för vårdpersonalen att låsa sängfunktionerna för patienten. Trots att sängen klarar en belastning på upp
till 340 kg, är ScanAfia X ICU W smidig att hantera tack vare dubbelhjulen på 150mm. Ramen tillverkas i elektropolerat, rostfritt stål (AISI 304) vilket ger en slitstark säng med god hållbarhet.
Den elektrolytiska poleringen jämnar ut mikroskopiska ojämnheter på ramen, vilket gör sängen lätt att underhålla
och rengöra. Samtidigt förbättras korrosionsbeständigheten i stålet och sängens livslängd förlängs. Kirurgiska
instrument tillverkas exempelvis med denna teknik. ScanAfia X ICU W uppfyller samtliga krav i standarden
EN 60601-2-52, inklusive maskintvätt, samt rekommendationerna för maskintvättbar utrustning i AK-BWA.
Dessutom försäkras kompatibilitet med spoldesinfektorer enligt ISO 15883. Motorerna har kapslingsklass IPX6
Washable.

1

Sängram i elektropolerat, rostfritt stål (AISI 304) designad för exceptionellt
lång livslängd (tillval).

2

Uppfyller samtliga krav i standarden EN 60601-2-52 inklusive maskintvätt.

3

Elektroniska inställningar för Trendelenburg-, CPR- och Hjärtpositioner.

Tekniska specifikationer

4x
function

84 cm
34 cm

80/90 cm

205 cm

340 kg

150 mm

21°

18°

CPR

Finns med elektropolerad rostfri stålram (tillval)
eller med lackerad ram och polerade sidogrindar
och sänggavlar.

Fabriksmonterade tillval:
•

Sängram i elektropolerat, rostfritt stål (AISI 304

•

Droppställning för fotändan

•

5:e hjul för enklare manövrering

Övriga tillbehör:
•

Dävert (maskintvättbar)

•

Droppställning (maskintvättbar)

•

Extra hög grind (maskintvättbar)

•

Urinpåshållare (maskintvättbar)

•

Uppresningsstöd

•

Läs- och matbricka ovanpå sidogrind

•

Vikbar fotgavel

•

Extra hög sänggavel

•

Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 78/88 x 205 x 13 cm)

Dimensioner och inställningar:

216 cm
30°

90 cm / 100 cm

11°
84 cm

34 cm
70°

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

21°
18°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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SCANAFIA X ICU SJUKHUSSÄNG
SJUKHUSSÄNGAR

En mångsidig låg sjukhussäng med unika egenskaper

Huvudegenskaper:

Kvalitetssängen ScanAfia X ICU är ett tryggt val för sjukhusets alla olika vårdavdelningar. Sängen är standardutrustad
med sjuksköterskepanel, handkontroll, manuell och elektrisk CPR-funktion samt batteribackup. Sängens ryggstöd är
aktivt, vilket innebär att vid höjning av sängens ryggstöd, lyfts det uppåt/bakåt vilket lindrar skjuveffekten. ScanAfia är
designad för att möta dagens höga krav på hygien med släta och rena ytor som underlättar rengöring och desinficering.
Trots säker arbetsbelastning (SWL) på 340 kg är ScanAfia X ICU ändå lätt att manövrera tack vare de två dubbla hjulen
på 150 mm. Ett stort höjdomfång 34-84 cm underlättar arbetet för personalen, samtidigt som det blir lättare för
patienterna att ta sig i och ur sängen. Sängen är tillverkad för långvarig användning med låga livscykelkostnader.
ScanAfia X ICU uppfyller kraven i EN 60601-2-52-standarden för medicinska sängar.

1

Mycket hög Safe Working Load (SWL) på 340 kg.

2

Lätt att manövrera tack vare stora 150 mm dubbelhjul.

3

Upp till 20° anti-Trendelenburg-justering för effektivt hjärtläge.

Tekniska specifikationer

4x
function

82 cm
34 cm

80/90 cm

205 cm

340 kg

150 mm

20°

12°

CPR

Hög belastningskapacitet (SWL) på 340 kg
förbättrar patientsäkerheten

Fabriksmonterade tillval:
5:e hjul för enklare manövrering
•
Övriga tillbehör:
•
Dävert
•
Uppresningsstöd
Droppställning med enhands snabbjustering
•
Speciallängd (utdragbar +15 cm) modell
•
•
Extra höga sidogrindar
Sänggavel, vikbar - fungerar som hjälpnivå för sänglinne.
•
•
•
•

Urinpåshållare
Läs- och matbricka ovanpå sidogrind
Huvudgavel
Monitorbord
Flexibel handkontrollshållare
Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 78/88 x 205 x 13 cm)

•
•
•

Dimensioner och inställningar

215cm

11°

89,5cm / 99,5cm

30°

82cm

34cm
70°

20°
12°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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SCANAFIA XS PATIENTSÄNG
SJUKHUSSÄNGAR

Patenterad säng med bra ergonomi och god patientkomfort

Huvudegenskaper:

Den patenterade patientsängen ScanAfia XS har utformats för sjukhus, vårdcentraler och privata kliniker med
särskild tanke på vårdpersonalens behov. Designen lägger vikt både på bra ergonomi för vårdpersonalen och
god patientkomfort. Den bakre sektionens glidmekanism förhindrar att patienten glider ner till sängens fotända.
Sängens exceptionella höjdjusteringsområde gör den säkrare och bekvämare för vårdpersonal och för patienter
att komma i och ur sängen. ScanAfia XS uppfyller kraven i EN 60601-2-52-standarden för medicinska sängar.

1

Ergonomisk arbetsställning tack vare imponerande höjdjusteringsområde.

2

Maximal belastning (SWL) 260 kg.

3

Enkel att manövrera tack vare dubbelhjul (tillval).

Tekniska specifikationer

2/4

Utmärkt patientkomfort, enkel att manövrera och justera

function

max. 82 cm
min. 32 cm

80/90 cm

125 mm

205 cm

260 kg

125 mm

20°

12°

150 mm

Fabriksmonterade tillval:
•
Batteribackup
•
•
•

5:e hjul för enklare manövrering
125 mm dubbelhjul
150 mm dubbelhjul

Övriga tillbehör:
•
Speciallängd (utdragbar +15 cm) modell
•
Extra hög grind
•
Dävert
•
Uppresningsstöd
•
Uppresningsstöd version 2: placering utanför sidogrind
•
Droppställning med enhands snabbjustering
•
Vikbar sängavel (fungerar som hjälpnivå för sänglinne)
•
Sjukvårdslåspanel
•
Elektrisk CPR
•
Hållare för urinpåse
•
Läs- och matbricka ovanpå sidogrind
•
Huvudgavel
•
Monitorbord
•
Flexibel handkontrollshållare
•
Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 78/88 x 205 x 13 cm)
Dimensioner och inställningar
215cm

89,5cm / 99,5cm

30°

11°
max. 82cm

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

min. 32cm
*) 4-funktionsmodell

70°

Beroende på
hjulets storlek
och modell

20°
12°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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*) 4-funktionsmodell
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CARENA SJUKHUSSÄNG

FINNS ÄVEN SOM MASKINTVÄTTBAR MODELL

SJUKHUSSÄNGAR

Huvudegenskaper:

Carena är en revolutionerade sjukhussäng med god ergonomi för både patienter och vårdpersonal.
Den vertikala lyftrörelsen kräver inte något extra utrymme och sängen kan flyttas även i trånga utrymmen.
Nästa generations sjukhussäng passar bra för både dagkirurgi, akutrum, intensivvård och vårdhem.

1

Maximal belastning (SWL) 330 kg.

2

Samtidig rörelse av olika delar med hjälp av handkontrollen.

3

Carena finns även som maskintvättbar modell.

Tekniska specifikationer

En högkvalitetssäng
för dagkirurgi, akutrum,
intensivvård och vårdhem.

4x
function

84 cm
34 cm

80/90 cm

330 kg

150 mm

150 mm

6°

12°

CPR

200 mm

Fabriksmonterade tillval:
• Liggdelen kan förlängas +30 cm (för 80 och 90 cm bredd), ABS-plast
• Justerbart metallnäthölje
• Madrassbotten för röntgen (för 80 och 90 cm liggdelar)
• Madrasstoppare
• Tillbehörsskena för ryggsektionen. Inte kompatibel med sidogrindar
• Ø150 mm centrallåsta dubbelhjul med antistatiska styrhjul
• Ø200 mm dubbelhjul med antistatiska styrhjul
• 5:e hjul
• Batteribackup
• Potentialutjämningssystem
• Fotkontroll för höjdjustering
• Extra handkontroll
• Dävert
• Griphandtag och adapter för griphandtag
Övriga tillbehör:
• Sänggavel, avtagbar, 85 cm: vit, ljusblå, ljusgrön, bok och björk.
Ramrör: förkromat eller grå.
• Sänggavel, vikbar - fungerar som hjälpnivå för sänglinne.
Ramrör: förkromat eller grå.
• Sidogrindar långa: krom eller silverfärg
• Sidogrindar 3/4: krom eller silverfärg
• Patientjournalkorg
• Monitorbord
• Droppställning med 4 krokar eller fastsättning på däverten
• Hållare för dräneringspåse
• Hållare för urinpåse
• Stativ för syrgasflaska 5 kg
• Krok för elkabel
• Flertalet olika madrasser (rekommenderad storlek 75/85 x 200)
Dimensioner och inställningar
70°
29°

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

24°

84 (81,5 cm)

34 (31,5 cm)

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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90 / 97 / 102
cm

215 cm
12°

6°
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FUTURA PLUS SJUKHUSSÄNG
SJUKHUSSÄNGAR

Den klassiska Futura Plus-sängen har uppdaterats för att ge ännu bättre komfort, användarvänlighet och tillförlitlighet än
tidigare. Den hållbara och ekonomiska patiensängen passar utmärkt för sjukhus, äldreboende och vårdhem. Futura Plus
finns i en rad modeller med antingen elektriska eller manuella justeringar. Sängen är enkel och bekväm att använda.
Med glidande och ergonomisk ryggdel ger sängen bättre komfort för patienten.

En populär och klassisk sjukhussäng
som passar utmärkt för sjukhus,
äldreboende och vårdhem.

Huvudegenskaper:
1

Förskjutningsbar och ergonomisk ryggsektion.

2

Ramens speciella utformning möjliggör en vidvinkeljustering av bensektionen.

3

Bekväm och pålitlig basmodell av sjukhussäng.

Tekniska specifikationer

2/3
function

84 cm
45 cm

81 cm

200 cm

230 kg

150 mm

150 mm

Fabriksmonterade tillval:
Sänggavel, avtagbar
•
•
Sänggavel, avtagbar och vikbar - fungerar som hjälpnivå för sänglinne
•
Sidogrindar långa: kromade 1-sektions och vikbara
Sidogrindar 3/4: kromade och vikbara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteribackup
Trendelenburg
Adapter för griphandtag och patientens kontrollpanel
4 bromspedaler (två på båda ändar)
Ø150 mm centrallåsta dubbelhjul med antistatiska styrhjul
Snabbkopplingshandtag för ryggsektion (CPR)
Fotkontroll
Dävert
Griphandtag
Sköterskepanel
Patientkontrollpanel, läslampa, ljus under sängen
Potentialutjämningssystem

Övriga tillbehör:
•
Patientjournalkorg
•
Monitornivå
•
Droppställning med 4 krokar
•
Droppställning med fastsättning för dävert
•
Hållare för dräneringspåse
•
Hållare för urinpåse
•
Stativ för syrgasflaska 5 kg

Dimensioner och inställningar

223 cm

70°

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

84 cm
91 cm

51°

45 cm

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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13°

6°
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DE VANLIGASTE TILLBEHÖREN
FÖR SCANAFIA SJUKHUSSÄNGAR

Ett 5:e hjul minskar svängradien

Sköterskepanel

Dävert och Droppställning

Vikbar sängända

Uppresningsstöd/ griphandtag

Extra hög sidogrind och
sängända

Läs- och matplatta ovanpå sidogrind

Flexibel handkontrollhållare

Monitorbord

HYDRAULISKA
PATIENTVAGNAR

Den multifunktionella och mycket populära patientvagnen Emergo
används för patienttransporter, nödsituationer, återhämtning, IVA
och mindre procedurer. Den säkra och robusta konstruktionen
gör den idealisk för krävande användning.

Vadderad stoppning för sidogrind

20

Utdragbar modell15/30 cm,
beroende på sängmodell

Läs- och matbord

21

EMERGO PATIENTVAGN
PATIENTBÅRAR/AKUTVAGNAR

Emergo är en patientvagn som är helt anpassad för att möta vårdpersonalen och patientens behov. Med mångsidiga tillbehör och
justeringar säkerställer Emergo effektiva patienttransporter, god patientkomfort och ergonomiska arbetsställningar för vårdpersonalen. Den justerbara madrassbotten gör patientens återhämtning bekväm och eliminerar onödig patientförflyttning från vagnen.
Stora, lätta hjul ger utmärkt rörlighet och det 5:e hjulet (tillbehör) förbättrar den totala rörligheten vilket minskar belastningen för
personalen. Emergo har många fästpunkter för droppställning och ett brett utbud av andra praktiska tillbehör.
Emergo-serien
• 6250: 2-delad liggyta
• 6260: 2-delad liggyta med underram

En mångsidig och mycket populär
akutvagn för olika behov.

•
•

6350: 3-delad liggyta
6360: 3-delad liggyta med underram

Huvudegenskaper:
1

Modulär struktur möjliggör många olika konfigurationer för att möta avdelningens behov.

2

Användarvänlig, med tydliga och enkla funktioner.

3

Bra ergonomi för vårdpersonalen.

Tekniska specifikationer

2/3

Alla vagnar går att få anpassade 		
med ”röntgenkasetter”

function

930 mm 995 mm
560 mm 625 mm

70,5 cm

225 kg

150 mm

14°

7°

200 mm

Fabriksmonterade tillval:
Trådkorg 582 under ryggsektion
•
Trådkorg 583 under fotsektion
•
Stativ för syrgasflaska under madrass 2 eller 5 kg
•
•
Pappersrullehållare
Hjul med centrallås 200 mm XSP och 5:e hjul
•
•
ABS förvaringsboxar Small eller Large
•
Fast vikbar droppställning för underram
Övriga tillbehör:
Droppställning med 4 krokar
•
Tillbehörsskena, par (inte kompatibel med sidogrindar)
•
Tillbehörskorg för fotgavel (kräver fotgavel)
•
•
•
•
•
•
•

Åtdragningsbälte
Hållare för droppställning
Fotgavel
Sidogrindar, kromade med gul gummivaddering
Vikbara körhandtag, kromade med gul gummivaddering
Flertalet olika madrasser

Dimensioner och inställningar

2075 / 2150 mm

70°

45°

930/955 mm

750 mm

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

560/625 mm

*) Endast fotjustering på modeller med 3-delad liggyta.

14°

7°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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UNDERSÖKNINGSBRITSAR/STOLAR

Idag har vi marknadens mest innovativa undersökningsbritsar i olika
modeller. Genomgående är att våra undersökningsbritsar är designade
och konstruerade för sjukvård som kräver hög tillförlitlighet, säkerhet
samt att de ska vara lätt att använda, underhålla och rengöra.
Alla kontrollfunktioner är enkla att justera och helt handsfree, vilket gör
vårdpersonalens arbete mer hygieniskt och effektivt.

24
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4040X UNDERSÖKNINGSBRITS

FINNS ÄVEN SOM ANTIMIKROBIELL MODELL

Antimicrobic

UNDERSÖKNINGSBRITSAR OCH STOLAR

Mångsidig och populär undersökningsbrits
Den populära 4040X är lämplig för allmänna undersökningar. Undersökningsbritsen är designad och
konstruerad för sjukvård som kräver hög tillförlitlighet och säkerhet samt att de ska vara lätta att använda,
underhålla och rengöra. Den patenterade konstruktionen och den extremt låga minimihöjden gör att även barn och
äldre patienter lätt kan komma upp på undersökningsbritsen. 4040X är lättare och enklare att manövrera än
traditionella undersökningsbritsar, tack vare den nya motortekniken som möjliggör justering av ryggsektionshöjden
elektriskt eller manuellt.
Marknadens största höjdomfång och hög lastkapacitet gör arbetet bekvämt och effektivt för vårdgivare och ökar säkerheten vid undersökning eller flyttning av patienter. Handsfree höjdjusteringsstång
gör att britsens höjd och ryggsektion kan justeras från båda sidor av britsen med foten (tillval).

Huvudegenskaper:
1

Marknadsledande höjdomfång mellan 40–95 cm.

2

Enkel ramkonstruktion som underlättar rengöring och ger hög hygiennivå.

3

Nya motorer tar hjälp av tyngdkraften vid sänkning, vilket förbättrar säkerheten
för både patienter och personal.

Tekniska specifikationer

2x

function

Det största höjdomfånget på
marknaden – 40 cm till 90 cm.

95 cm
70 cm

40 cm

80 cm

200 cm

210 kg

125 mm

125 mm

90 cm

12°

Fabriksmonterade tillval:
Två-delade fotstänger för justering av höjd och ryggsektionen
•
•
Trendelenburg
•
•

Batteribackup
Centralåsta dubbelhjul Ø125 mm

Övriga tillbehör:
•
Sidogrindar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droppställning
Armstöd
Nackkudde
Undersökningsbelysning
Körhandtag
Adapter för tillbehör
Tillbehörsskena 380 mm x 10 mm x 25 mm (max. 6 st)
Alla tillbehör kan monteras på tillbehörsskenan
Anestesibåge
Fotkontroll för höjdjustering

Future
Nature
skai Conductive

Läs mer om klädsel på sid 6 och 7.

Dimensioner och inställningar
200cm
75cm / 80cm / 90cm

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

95cm

40cm

73°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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max 12°

27

4040XL UNDERSÖKNINGSBRITS

FINNS ÄVEN SOM ANTIMIKROBIELL MODELL

Antimicrobic

UNDERSÖKNINGSBRITSAR OCH STOLAR

Huvudegenskaper:

Extra robust för krävande användning
Den innovativa behandlingsbritsen 4040XL är ett utmärkt val för de verksamheter som behandlar tyngre patienter.
Dess patenterade konstruktion och extremt låga lägsta höjd säkerställer att även patienter i rullstol enkelt kommer upp
på britsen. Det största höjdomfånget på marknaden och hög belastningskapacitet utgör bekvämt och effektivt arbete
för vårdpersonal. Den 90 cm breda patientytan tillsammans med extra stoppade dynor ger bra komfort för patienten.

1

Patientytans bredd (upp till 100 cm) och tjock stoppning säkerställer patientkomforten.

2

Mycket hög maximal belastning (SWL) 300 kg förbättrar patientsäkerheten.

3

Höjdomfång från 42 – 97 cm underlättar på- och avstigning för patienten och gör
vårdpersonalens arbete mer ergonomiskt.

Tekniska specifikationer

En innovativ undersökningsbrits med högsta komfort

2x

function

97 cm
90 cm

42 cm

80 cm

200 cm

300 kg

125 mm

125 mm

100 cm

150 mm

max.

20°

max.

20°

Fabriksmonterade tillval:
•
Tvådelad handsfree justeringsstång för höjd- och ryggsektionsjustering
•
Elektrisk Tendelenburg och anti-Trendelenburg (batteri inkluderat)
•
Batteribackup
•
Centrallåsta tvillinghjul Ø125 mm / Ø150 mm
•
Bredd på patientytan 80 cm och 100 cm (90 cm standard)
Övriga tillbehör:
•
Sidogrindar
•
•
•
•
•

Fotkontroll för höjdjustering (FS32)
Tillbehörsskena
Undersökningsbelysning
Droppställning
Nackkudde

•
•
•
•
•
•

Körhandtag
Anestesibåge
Armstöd
Adapter för tillbehör
Klove (Klamp)
Alla tillbehör kan monteras på tillbehörsskenan

Future
Nature
Skai Conductive

Läs mer om klädsel på sid 6 och 7

Dimensioner och inställningar
200cm
80cm / 95cm / 100cm

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

97cm

42cm

AntiTrendelenburg
20°

Trendelenburg
20°

73°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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4050X GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNINGSBRITS

FINNS ÄVEN SOM ANTIMIKROBIELL MODELL

Antimicrobic

UNDERSÖKNINGSBRITSAR OCH STOLAR

Den mest mångsidiga undersökningsbritsen i vårt sortiment
4050X är särskilt väl lämpad för gynekologiska undersökningar, men den kan även användas vid mindre ingrepp och
allmänna undersökningar. 4050X har en tredelad patientyta med justeringar för sätessektion, mittsektion och ryggsektion
som alla regleras från framsidan av britsen med hjälp av det nya fotreglaget, vilket gör vårdpersonalens arbete mer
hygieniskt och effektivt.
Det finns två modeller av 4050X: 4050X M som har ett mindre antal funktioner,
medan 4050X F är mer omfattande – den har t. ex. en handkontroll med
minnesplats, elektrisk sätesjustering och det nya fotreglaget.

Huvudegenskaper:
1

Enkel att justera helt handsfree, vilket gör vårdpersonalens arbete
mer hygieniskt, ergonomiskt och effektivt.

2

Speciellt designad för gynekologiska undersökningar, men kan även användas
vid mindre ingrepp och allmänna undersökningar.

3

Nya funktioner som ökar användarvänlighet, komfort och patientsäkerhet.

Tekniska specifikationer

97 cm

Hygienisk lättanvänd undersökningsbrits
för flera ändamål

49 cm

70 cm

200 cm

210 kg

125 mm

125 mm 150 mm

max.

10°

max.

20°

Fabriksmonterade tillval:
•
Trendelenburg/anti-Trendelenburg med batteri
•
Centrallåsbara hjul Ø125 mm / Ø150 mm
•
Centrallåsbara elektriskt ledande dubbla hjul Ø 150 mm
•
Handsfree justeringsspak i två delar för justering av höjd och ryggdel
•
Fotkontroll för höjd- och ryggsektionsjustering
•
Batteribackup
Övriga tillbehör:
•
Benstöd par, vit plast (för mindre ingrepp). Inkluderar snabblås och fästremmar.
•
Benstöd par, svart gjuten stoppning (för längre ingrepp). Inkluderar rotationslås
och fästremmar.
•
Infusionsstativ, rakt eller böjt
•
Tillbehörsskena
•
Snabblås Ø 20 mm
Sidoskena
•
•
Anestesibåge
•
Körhandtag
•
Undersökningslampa (monteras på tillbehörsskenan eller ramen)
Nackkudde
•
•
Armstöd för provtagning
•
Adapter för montering av droppställning (4 fästen)

Future
Nature
Skai Conductive

Läs mer om klädsel på sid 6 och 7

Dimensioner och inställningar
200cm

Modell 4050X F

75cm

97cm

49cm

0-25°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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0-73°

0-73°

max 20°
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CAPRE MC
MEDICINSKA STOLAR

För bättre patientkomfort

Huvudegenskaper:

Vårt sortiment av Capre behandlingsstolar från Lojer erbjuder en unik och kvalitativ lösning för återhämtning efter
dagkirurgi, dialys- och cytostatikabehandling och allmänna undersökningar. De flexibla Capre-stolarna ger ett
kvalitetsintryck på mottagningen och förbättrar patienternas komfort under behandlingen.
Capre MC har utformats i samarbete med kirurger för att uppfylla kraven i dagens vårdprocesser inom dagkirurgi, dialys
och cystostatiska behandlingar. Tack vare modulstrukturen lämpar sig stolen även som medicinsk undersökningsstol.

1

Modern design med anatomiskt formad klädsel för optimal patientkomfort.

2

Fyra förprogrammerade positioner och en programmerbar position.

3

Valfritt fotstöd som patienten kan justera på egen hand

Tekniska specifikationer

Stolen är utrustad med Trendelenburg/chockläge samt tre förprogrammerade
minnespositioner (grundläggande, strandstol och liggande) samt en
minnesposition som användaren kan programmera själv.

4

function

85 cm
60 cm

62 cm

160 kg

75 mm

12°

MC-modellen skiljer sig från RC-stolen då stolen har en hel
motoriserad bendel och justerbart fotstöd (tillval).

Fabriksmonterade tillval:
•
Elektrisk fotkontroll
•
Elektiskt fotreglage för trendelenburg
•
En- eller tvåfärgad klädsel
•
Armstöd för provtagning
•
Batteribackup

Utmärkt ergonomi och
många justeringsmöjligheter

Övriga tillbehör:
•
Bord
•
Flexibelt surfplattestativ
•
LED-ljus (USB)
•
Droppställningmed enhandsjustering
•
Plastöverdrag för bensektionen

Future
Läs mer om klädsel på sid 6 och 7
Dimensioner och inställningar
90°
213cm

10°
12°

85cm
-12°

60cm

10cm

+20°

32cm
-45°

32

80°

88cm

62cm

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv

180°
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CAPRE RC
MEDICINSKA STOLAR

För återhämtning efter dagoperation

Huvudegenskaper:

Multifunktionsstolen Capre RC har utformats tillsammans med kirurger för att uppfylla kraven efter dagoperation
och används istället för den traditionella sjukhussängen under återhämtning efter operation.
Capre-stolen har behagligt konturerad klädsel, individuella justeringsmöjligheter (med upp till fem motorer)
och inbyggda bekvämligheter, som surfplattestativ och läslampa. Styrsystemet möjliggör oberoende
justering av stolens höjd, ryggsektion, sittvinkel och bensektioner. Bendelen är delad och
motoriserad. Både huvuddelen och den delade bensektionen har en längdjusteringsmekanism.

1

Modern design med anatomiskt formad klädsel för optimal
patientkomfort.

2

Fyra förprogrammerade positioner och en programmerbar position.

3

Justerbart armstöd (höjd-, vinkeljustering och rotation)

Tekniska specifikationer

Stolen är utrustad med Trendelenburg/chockläge samt tre förprogrammerade
minnespositioner (grundläggande, strandstol och liggande) samt en minnesposition
som användaren kan programmera själv.

5

85 cm
60 cm

function

160 kg

62 cm

75 mm

12°

Fabriksmonterade tillval:
•
Elektrisk fotkontroll
•
Elektiskt fotreglage för Trendelenburg
•
En eller tvåfärgad klädsel
•
Armstöd för provtagning
•
Batteribackup

Flexibla justeringar för
patientens specifika behov

Övriga tillbehör:
•
Bord
•
Flexibelt surfplattestativ
•
LED-ljus (USB)
•
Infusionsstativ med enhandsjustering
Future
Läs mer om klädsel på sid 6 och 7
Dimensioner och inställningar
90°
10°
213cm
12°
85cm

-12°

60cm

10cm

+20°

-45°
88cm

62cm

80°

180°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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OPERATIONSBORD

Operationsborden från Lojer erbjuder de bästa funktionerna på marknaden
och används av kirurger och operationspersonal runt om i världen.
De utvecklas och tillverkas i Finland med material och komponenter av högsta
kvalitet. Lojer har 30 års erfarenhet av att utveckla sjukhusutrustning och har
ett nära samarbete med branschen inom forskning och utveckling.

36

37

SCANDIA SC440 PRIME
OPERATIONSBORD

Elektriskt operationbord för dagkirurgi

Huvudegenskaper:

Scandia SC440 Prime, det utmärkta valet när du letar efter ett högkvalitativt och mångsidigt operationsbord för
allmän- och dagkirurgi. Det elektriska bordet har alla mångsidiga funktioner som krävs vid kirurgiska ingrepp.
Operationsbordet är noggrant designat för att ge maximal effekt och större utrymme för det kirurgiska teamet.
Den nya ramkonstruktionen är konstruerad för enkel och smidig rengöring för att uppfylla de strikta hygienkrav som ställs idag.
Operationsbordets modulbaserade konstruktion möjliggör de flesta typer av kirurgiska ingrepp och kompletteras enkelt
med vårt stora sortiment av tillbehör.

1

Operationsbordet kan enkelt anpassas för olika operationer

2

Samtidig rörelse av olika sektioner vid användning av förprogrammerade
minnespositioner eller nolläge.

3

Ett utmärkt val i förhållande till pris och kvalitet

Tekniska specifikationer

6x

function

1005 mm
595 mm

55 cm

207 cm

250 kg

125 mm

30°

20°

2070
Slide 300

Fabriksmonterade tillval:
•
Elektrisk förskjutningsbar bordsskiva (300 mm)
Fästen och ställ för röntgenkassett (rygg- och bensektion)
595 - 1005

•

Övriga tillbehör:
•
Flera olika typer av tillbehör såsom klovar (klampar), armbord och madrasser

1160
1240

Dimensioner och inställningar

Modulbaserad konstruktion möjliggör
de flesta typer av kirurgiska ingrepp

622

2070
622
Slide 300

2070
Slide 300

Lateral tilt

550

20°

20°

550

Anti-Tre

20°

Trende

595 - 1005

595 - 1005

30°

1160
1160

698

698

1240

1240

Lateral tilt
Lateral tilt
20°

20°

20°

70°
20°
Anti-Trendelenburg
Back section 10°

Anti-Trendelenburg
20°

20°

Trendelenburg
10°

Trendelenburg

Leg section
-10°

30°

Leg section

30°

-80°
-80°

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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SCANDIA SC330
OPERATIONSBORD

Elektrohydrauliskt operationsbord för all typ av kirurgi

Huvudegenskaper:

Scandia SC 330 är ett modernt elektrohydrauliskt operationsbord som erbjuder marknadsledande funktioner som kan
anpassas för olika behov. Operationsbordet lämpar sig för alla typer av kirurgiska ingrepp. Den modulbaserade liggytan har
utformats för att följa kroppens anatomi, vilket ger optimalt stöd oavsett vilket kirurgiskt ingrepp som sker. Bordets höjd är
justerbart mellan 650 - 1010 mm, och glidskivan (tillval), gör det ännu mer anpassningsbart för olika typer av procedurer.

1

3 st dubbelhjul underlättar manövrering och rotering av bordet på plats

2

Handkontroll som enkelt används med en hand

3

Liggytans sektioner kan enkelt bytas ut vid behov för olika procedurer

Tekniska specifikationer

6x

function

101 cm
55 cm

65 cm

207 cm

350 kg

30°

30°

125 mm

4

Fabriksmonterade tillval:
•
4:e hjul
•
Bas och skyddskåpa I rostfritt stål
•
Motoriserat drivhjulsystem
•
Förskjutningsbar bordsskiva 300 mm
•
Bluetooth handkontroll
•
Flera olika typer av tillbehör såsom klovar (klampar), armbord och madrasser

Dimensioner och inställningar

Produkten i bild är tilläggsutrustad.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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TILLBEHÖR
OPERATIONSBORD

Lojers konkurrenskraftiga sortiment av tillbehör är utformat för att komplettera
våra operationsbord vid kirurgiska ingrepp. Lojer Group är högt ansedda
av kunder över hela världen och är en pålitlig samarbetspartner. Med ett
omfattande utbud av kvalitetsprodukter tillverkade i egna fabriker i Finland,
pålitlig leveransservice över hela världen och mer än 30 års kompetens,
garanterar vi kostnadseffektivitet för våra kunder.
Funktionalitet, ergonomi, patientkomfort och enkel rengöring är vårt fokus
och genom att kontinuerligt investera i användarorienterad utveckling av
operationsbordstillbehör, skapas innovativa lösningar för våra kunders behov.
Sortimentet utökas kontinuerligt.

Skanna QR-koden för broschyr med alla OP-tillbehör!
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SJUKHUSVAGNAR
INSAUSTI

SJUKHUSVAGNAR
INSTRUMENT- OCH
SERVICEVAGNAR

Insausti - sjukhusvagnar för alla verksamhetsområden
Insaustis sjukhusvagnar är tillverkade i Spanien av högkvalitativa material och uppfyller de strängaste kraven i branschen.
Tack vare modullösningen med utbytbara lådor möjliggörs effektiv materialhantering. Produkterna används idag på
flera svenska sjukhus och privatkliniker. Vagnarna kan även anpassas för små utrymmen och kan även placeras
under arbetsbänkar. Alla standardvagnar är CE-märkta. Nedan finner du några exempel.

MULTIFUNKTIONSVAGNAR

AKUTVAGNAR

MEDICINVAGNAR

ANESTESIVAGNAR

LAGRIINGS- OCH TRANSPORTVAGNAR

SPECIALVAGNAR

Hos Medema hittar du sjukhusvagnar för alla verksamhetsområden.
Vi erbjuder även instrument-, och servicevagnar. Alla våra vagnar är
tillverkade i kvalitetsmaterial och är mycket hållbara.

Skanna QR-koden eller läs mer på www.lojer.com/sv
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SJUKHUSVAGNAR

INSTRUMENT- OCH SERVICEVAGNAR

INSAUSTI VANLIGA TILLBEHÖR

Instrumentvagn 609
De flexibla Insausti-vagnarna kan skräddarsys efter specifika behov och det finns ett stort sortiment av tillbehör att välja på.

Handskhållare tre storlekar

ISO-korg 240 mm för lägsta lådan

Papperskorg liten dubbel
13 lit x 2

200 mm ISO låda (19 liter)

Lådindelning ISO för läkemedelsvagn

Hjärtbräda

Ram av kromade stålrör. Två avtagbara stålplattor
(40 x 60 cm). Ø 75 mm hjul gör vagnen enkel att flytta.
Vagnen kan placeras under en 80 cm hög arbetsbänk.
Storlek: 75 x 60 x 40 cm (H x L x B).

Instrumentvagn 611
Ram av kromade stålrör. Två avtagbara stålplattor (40 x 60 cm). Ø 75 mm
hjul gör vagnen enkel att flytta. Placerat under den övre plattan sitter en plastlåda som kan öppnas från bordets båda sidor. Vagnen kan placeras under
en 80 cm hög arbetsbänk. Storlek: 75 x 60 x 40 cm (H x L x B).

Avdelningsvagn 262
Ram och körhandtag av kromade stålrör. Två solida plattor av rostfritt stål (40 x 60 cm). Ø 100 mm stora hjul gör vagnen enkel
att flytta. Under den övre plattan finns en plastlåda som öppnas från
vagnens båda sidor. Storlek: 78 x 60 x 40 cm.
(H x L x B) / räknad med skjuthandtag: 92 x 69 x 40 cm (H x L x B).

400 x 600 mm

Hyllplan och kryddhylla till stativ

Droppställning

Roterande arm för defibrillator

Servicevagn 285
Stomme av rostfritt stål. Två massiva plattor av rostfritt stål (55 x 80
cm) med kanter för att förhindra att föremål faller. Körhandtag.
Stora Ø 125 mm hjul (2 låsbara) av korrosionsbeständigt material.
Storlek: 90 x 80 x 55 cm (H x L x B).

Plomberingslås 2 lådor
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Sidobord

Lådindelning för SQ-vagn
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Sängbord Nova 2660

SÄNGBORD

Det funktionella, säkra och stilrena Nova 2660 lämpar sig för både
sjukhus, privata kliniker och vårdhem. Tack vare genomdragbara
lådor kan bordet enkelt användas från både höger och vänster
sida om sängen. Bordet är ätt att hålla rent. Lättrullade hjul för tyst
förflyttning. Finns även i bokmelamin som tillval. Rundade kanter och
balanserad konstruktion gör bordet stabilt och säkert även när du
använder läs- / matbrickan. Vinkeln på läs- och matbrickan är justerbar. Storlek (B x D x H): 66 x 45 x 86 cm.
Tillbehör: Bordsskydd av ABS-plast

Läs- och matbord Nova 2680
Nova läs- och matbord en praktisk lösning för sjukhus- och vårdsängar.
Bordet går tillräckligt högt över sängen för att kunna användas bekvämt
av patienten. Lätt att förvara tack vare den nedfällbara bordsskivan och
kan enkelt kunna ställas i led med fler bord.
Storlek: (B x D x H) 78 x 45 x 78 - 106 cm

Sängbord Ada
Ett hållbart, säkert och modifierbart sängbord, för användning i krävande
sjukhusmiljöer. De 75 mm låsbara dubbelhjulen gör att bordet är enkelt
att flytta men även kan låsas ordentligt på plats. Stomme av epoxibelagt
stål. Sidopaneler, bordsskiva och ovansida av laminat. Den översta lådan
är låsbar. Läs- och matbrickans vinkel justeras steglöst. Finns även utan
läs- och matskiva. CE-märkt och överensstämmer med MD-föreskrifterna.
Storlek: (B x D x H) 47,5 x 60 x 90 cm.
Tillbehör: Ovanskiva och sidopaneler: björk- eller bokfärgad melamin |
Ljusblå lådor | Skydd för ovanskiva (ABS-plast) | Toffelställning | Tidningskorg | Flask- eller avfallspåsställning | Ställning för anropningsapparater

ADA FINNS ÄVEN SOM MASKINTVÄTTBAR MODELL

Ett bra och funktionellt sängbord underlättar vårdpersonalens
arbete och ger bättre komfort för patienten. Lojers utbud av sängbord
representerar finsk kvalitetstillverkning för olika typer av sängar.
Det finns även sängbord i massivt trä i lite olika varianter.
Kontakta oss för mer information.

Sängbord 2020
Skåpets ram är av vit epoxibelagt stål. Lådans frontpanel finns som standard
i björk eller bok. Matbrickans höjd är lätt att justera och kan ändras mellanvänster- och högerhänt användning utan verktyg. Fyra låsbara hjul, och en
säkerhetsbegränsare för att undvika risk att lådor dras ut av misstag.Toffelställ
ingår som standard. Storlek (B x D x H): 49 x 57 x 90 cm.
Tillbehör: Matbricka som kan vinklas | Kromad sidokorg | Fäste till adapter
för sköterskeanrop | Lås för den övre lådan

2020 FINNS ÄVEN SOM ANTIMIKROBIELL MODELL
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78/88 cm

MADRASSER

205 cm

150 kg

FlexCare Hygienmadrass
FlexCare är en utmärkt madrass för lågriskpatienter på sjukhus,
vårdhem eller inom hemtjänst. FlexCare är designad för mobila
patienter som inte löper någon risk att utveckla trycksår.
Den 13 cm tjocka madrassen är gjord av flamskyddstestat och
slitstarkt skum (densitet 40 kg/m³) med zonindelning på ena sidan.
Viktrekommendationen är under 150 kg.
Hygienöverdraget är tillverkat i ett hygientyg av polyester belagt med
polyuretan, som är ogenomträngligt för vätskor men som samtidigt
andas. Materialet är Oeko-Tex certifierat, bielastiskt, antimikrobiellt *)
och flamskyddat. Dragkedjan skyddas av en droppflik för att förhindra att fukt tränger in på insidan av hygienöverdraget. Överdraget
kan tvättas i maskin i 70–95 °C när det vänds ut och in.

FlexCare Rescue: Hygienmadrassen finns även med ett
räddningsöverdrag.

Lojers madrasser för sjukhussängar har utvecklats i samarbete med
industriledande tillverkare. Madrasserna har utformats efter gällande
standard för sjukhussängar och lämpar sig för låg- och medelriskspatienter.
I sortimentet ingår även lämpliga tillval för patienter med vård i hemmet eller
för andra vårdinrättningar och privata kliniker.
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*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimetyloktadecyl
(3-trimetoxisilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012
Storlekar: 75x200, 85x200, 78x205, 88x205
Tjocklek: 13 cm
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HighCare Antidecubitus-madrass
HighCare är en högkvalitativ statisk madrass mot trycksår designad för att förebygga trycksår hos patienter med låg till medelhög
risk för trycksår i till exempel sjukhus, vårdhem och hemtjänst.

75-118 cm

215 cm

160 kg

SL1

38 cm

62 cm

SL1

65 cm

193 cm

Babymadrass

Madrassens 5 cm tjocka övre skikt är tillverkat i ett flamskyddat,
mjukt formbart viskoelastiskt skum (densitet 50 kg/m³). Det 8 cm
tjocka basskiktet är ett flamskyddat och slitstarkt styvt skum, HRskum (densitet 50 kg/m³). De två skikten är sammanlimmade och
har en total tjocklek på 13 cm. Viktrekommendation upp till 160 kg.

En bra standardmadrass för nyfödda och spädbarn
Babymadrassen är tillverkad av brandsäkert polyuretanskum (densitet
25 kg/m3). Överdraget är blått polyuretanbelagt polyesterhygieniskt
tyg som är ogenomträngligt för vätskor men som samtidigt andas.
Materialet är Oeko-Tex-certifierat, bi-elastiskt och antimikrobiellt *).
Dragkedjan skyddas av en droppflik för att förhindra att fukt tränger in
i hygienöverdraget. Överdraget kan tvättas i maskin på 70–95°C med
överdraget vänd ut och in.

Hygienöverdraget är tillverkat i ett hygientyg
av polyester belagt med polyuretan,
som är ogenomträngligt för vätskor
men som samtidigt andas. Materialet
är Oeko-Tex certifierat, bielastiskt,
antimikrobiellt *) och flamskyddat.

Storlek: 38x62 cm
Tjocklek: 5 cm

Dragkedjan skyddas av en droppflik för att förhindra att fukt
tränger in på insidan av hygienöverdraget. Överdraget kan tvättas i
maskin i 70–95 °C när det vänds ut och in.

*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimethyloctadecyl
(3-trimetoxysilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012.

HighCare Rescue:
Antidecubitus-madrass finns även med ett räddningsöverdrag.
*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimetyloktadecyl
(3-trimetoxisilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012

Storlekar: 75x200, 80x200, 85x200, 78x205, 88x205,
78x215, 88x215, 118x205 cm
Tjocklek: 13 cm

MaxCare antidecubitus-madrass
MaxCare är en högkvalitativ statisk madrass för breda sängar eller
där mycket hög patientvikt krävs vid förebyggande av trycksår.
Madrassen är avsedd för att förebygga trycksår hos patienter med
låg till medelrisk för trycksår i till exempel sjukhus, vårdhem och
hemtjänst.

118 cm

Madrassens 5 cm tjocka övre skikt är tillverkat i ett flamskyddat,
mjukt formbart viskoelastiskt skum (densitet 50 kg/m³).

För Emergo patientbårar/akutvagnar
Madrasskärna av brandhämmande skum och madrassöverdrage
av ett hygieniskt polyuretanbelagt tyg som är ogenomträngligt för
vätskor, men med bra andningsegenskaper.
Madrassen är utrustad med kardborreband på botten och på
sidorna. Två transportband på sidorna och fasade hörn på
madrassen.

Hygienöverdraget är tillverkat i ett hygientyg
av polyester belagt med polyuretan, som är
ogenomträngligt för vätskor men som samtidigt andas.
Materialet är Oeko-Tex certifierat, bielastiskt, antimikrobiellt *)
och flamskyddat. Dragkedjan skyddas av en droppflik för att
förhindra att fukt tränger in på insidan av hygienöverdraget.
Överdraget kan tvättas i maskin i 70–95 °C när det vänds ut och in.

*) testad enligt ISO 22196, den aktiva biociden är dimetyloktadecyl
(3-trimetoxisilylpropyl) ammoniumklorid EU 528/2012
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250 kg

Antistatiska madrasser

Det 12 cm tjocka basskiktet är ett flamskyddat och slitstarkt
styvt skum, HR-skum (densitet 55 kg/m³). De två skikten
är sammanlimmade och har en total tjocklek
på 17 cm . Den rekommenderade vikten
är upp till 250 kg.

MaxCare Rescue: Antidecubitus-madrass finns även med ett
räddningsöverdrag.

205 cm

Brännbarhet med standard IMO FTPC del 9 (SL 1).
Tillverkad i Finland och CE-märkt.
Storlek: 65x193 cm
Tjocklek: 5 cm, 8 cm eller 10 cm
Storlek: 118 x 205 cm
Tjocklek: 17 cm
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STOLAR OCH
PALLAR

Pall Easy Rider CH1100
En populär sadelformad pall med sömlös klädsel. Klädsel i det nya extremt hållbara
materialet Future (14 färger), miljövänliga Nature (5 färger) eller som tillval svart läder.
Stolen har en vinklingsbar sits som standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm
med gaskolv med svart skydd. Sitsens bredd är 50 cm och längd 35 cm. Safe
Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminum Ø 528 mm
bas | höjdjustering Medium (54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future (14
färger) eller Nature (5 färger)

Produkt med Future Plum och tillval:
vit bas Ø610 mm, ryggstöd och
vita hjul 65 mm.

74 cm
54 cm

50 cm

150 kg

65 mm

FINNS ÄVEN SOM ANTIMIKROBIELL MODELL

Antimicrobic

Pall Easy Rider CH1100S (Lagervara)
En mycket populär sadelformad pall för snabb leverans. Sits utan sömmar
i det nya extremt hållbara materialet Future, i färgen Carbon. Vinklingsbar sits som
standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm med gaskolv med svart skydd.
Sitsens bredd är 50 cm och längd 35 cm. Safe Working Load (SWL) 150 kg.
Standardkonfiguration: polerad aluminum Ø 528 mm bas | höjdjustering Medium
(54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future, färg Carbon

74 cm
54 cm

50 cm

150 kg

65 mm

Pall Easy Rider FIT CH1200
Lojers stolar och pallar, som tillverkas i Finland, är speciellt utformade för
professionell vårdpersonal. Sortimentet har valts ut i nära samarbete med
yrkesverksamma fysioterapeuter.
Vi har bland annat förbättrat användbarheten genom att minska bottenramens
diameter, men med lika robusta stolar som tidigare. Stolarna kan till exempel
utrustas med vår nya Future-klädsel (14 färger), vit bas, vita hjul eller för
sadelstolar så kallad svängande sadelmekanism som är flexibel i alla riktningar.

En ny sadelformad pall med en smalare sits utan sömmar. Klädsel i det nya extremt hållbara materialet Future (14 färger), miljövänliga Nature (5 färger) eller som tillval svart läder.
Stolen har en vinklingsbar sits som standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm med
gaskolv med svart skydd. Sitsens bredd är 45 cm och längd 35 cm. Safe Working Load
(SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminumbas Ø 528 mm |
höjdjustering Medium (54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future (14 färger )
eller Nature (5 färger)

74 cm
54 cm

54

45 cm

150 kg

65 mm

Produkt med Future Pistachio, polerad aluminiumbas Ø 528
mm och tillval: svarta låsbara hjul 65 mm och fotstödring.
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Tekniska specifikationer och tillval

Pall Easy Rider PRO CH1300
En mycket populär sadelformad pall med en 2-delad justerbar sits utan sömmar.
Bredden på sitsen kan justeras från 42 cm till 48,5 cm. Klädsel i det nya extremt
hållbara materialet Future (14 färger), miljövänliga Nature (5 färger) eller som tillval svart
läder. Stolen har en vinklingsbar sits som standard. Höj- och sänkbar mellan 54-74
cm med gaskolv med svart skydd. Sitsens bredd är 42 cm. Safe Working Load (SWL)
150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminiumbas Ø 528 mm | höjdjustering
Medium (54 – 74 cm) | Svarta hjul 65 mm | klädsel Future (14 färger ) eller
Nature (5 färger).

Produkt med Future Pistachio,
polerad aluminiumbas Ø 528 mm,
svarta låsbara hjul 65 mm och tillval
fotstödsring.

74 cm
54 cm

42-48,5
cm

150 kg

65 mm

Stol Step Anatomic med ryggstöd CH1400
En anatomiskt utformad kontorsstol med ryggstöd. Klädsel i det nya extremt
hållbara materialet Future (14 färger) eller miljövänliga Nature (5 färger).
Stolen har ett vinklingsbart ryggstöd och gaskolv för höjdjustering med skydd
i samma som basfärgen. Sitsens bredd och längd är 39 cm.
Safe Working Load (SWL) 150 kg. Safe Working Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminiumbas Ø 610 mm | höjdjustering Medium
(50 – 70 cm) | svarta 65 mm hjul | klädsel Future (14 färger ) eller Nature
(5 färger).
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Modell

CH1100

CH1100S

CH1200

CH1300

CH1400

CH1500

Bas (Polerad)

Ø 528 mm

Ø 528 mm

Ø 528 mm

Ø 528 mm

Ø 610 mm

Ø 528 mm

Höjd justerbar (Medium)

54-74 cm

54-74 cm

54-74 cm

54-74 cm

50-70 cm

50-70 cm

Hjul

65mm, svart

65mm, svart

65mm, svart

65mm, svart

65mm, svart

65mm, svart

Klädsel

Future 14 färger

Future Carbon

Future 14 färger

Future 14 färger

Future 14 färger

Future 14 färger

Nature 5 färger

Nature 5 färger

Nature 5 färger

Nature 5 färger

Sits bredd

50 cm

50 cm

45 cm

42 - 48,5 cm

39 cm

Ø 37 cm

Sits längd

35 cm

35 cm

35 cm

42 cm

39 cm

Ø 37 cm

46 - 60 cm

-

46 - 60 cm

46 - 60 cm

42 - 55 cm

42 - 55 cm

Nature 5 färger

Tillval
Höjd justerbar Låg
Höjd justerbar Hög

65 - 91 cm

-

65 - 91 cm

65 - 91 cm

58 - 83 cm

58 - 83 cm

Klädsel svart läder

o

-

o

o

o

o

Bas:
polerad Ø 610 mm | vit Ø 528 eller 610 mm

o

-

o

o

Vit
Ø 610 mm

o

Hjul:
65 mm, vita | 65 mm låsbara, svarta eller vita
| 50 mm belastningslåsta, svarta | 50 mm eller 65 mm
ESD, svarta. ESD hjul enbart med svart
ESD konstläder.

o

-

o

o

o

o

Ryggstöd med vinkeljustering
- kräver bas Ø 610 mm

o

-

o

o

X

o

Justerbar fothöjd
- kräver 65 mm hjul
- inte kompatibel med Höjd justerbar Låg

o

-

o

o

o

o

Fotstödsring
- inte kompatibel med justerbar fothöjd
- inte kompatibel med höjd justerbar Låg

o

-

o

o

o

o

Rörlig sits
- inte kompatibel med ryggstöd
- lägger till 2 cm för min och max höjd

o

-

o

o

-

-

X = standard,

o = tillbehör som tillval,

- = inte tillgängligt

70 cm
50 cm

39 cm

150 kg

65 mm

Produkt med Future Sunrise, polerad aluminiumbas Ø 610 mm och tillval: fotstödsring och
ESD 50 mm hjul.

Fotstödsring

50 mm eller 65 mm ESD, svarta (antistatiska).
ESD-hjul enbart med svart ESD-konstläder.

Rörlig sits *)

Vit bas med vita hjul

Tillval 50 mm belastningslåsta,
svart (låses när man sätter sig)

Tillval 50 mm eller 65 mm ESD,
svarta (antistatiska).
ESD-hjul enbart vid svart
ESD- konstläder

Pall med rund sits CH1500
Omtyckt rund pall med klädsel i det nya extremt hållbara materialet Future (14 färger)
eller miljövänliga Nature (5 färger). Stolen har ett vinklingsbart ryggstöd och gaskolv för
höjdjustering med skydd i samma som basfärgen. Sitsens bredd 37 cm. Safe Working
Load (SWL) 150 kg. Standardkonfiguration: polerad aluminiumbas Ø 528 mm |
höjdjustering Medium (50 – 70 cm) | svarta 65 mm hjul | klädsel Future (14 färger )
eller Nature (5 färger).

Standard 65 mm,
svart (vitt som tillval)

Tillval 65mm låsbara,
svarta eller vita

*) Mekanism som är flexibel i alla riktningar. Sitsen anpassar sig efter användarens rörelser, ökar räckvidden och minskar belastningen på bröstbenet.
Denna funktion aktiverar den som sitter och minskar tröttheten i ryggen, vilket eliminerar behovet av ytterligare vinkeljustering.
70 cm
50 cm

37 cm

150 kg

65 mm

FINNS ÄVEN SOM ANTIMIKROBIELL MODELL
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Produkt med Future Sapphire, polerad aluminiumbas Ø 610 mm och tillval: ryggstöd och belastningslåsta 50 mm hjul.

Antimicrobic
57

IKONFÖRKLARING
Ytans bredd

Batteridrift

Patientytans längd

Handkontroll

Safe Working Load

Hands free – höjdjustering

Patientvikt

Elektriskt fotkontroll

Bredd på produktens patientyta

Produkten kan utrustas med batteri
(vanligtvis som tillval

65 cm

Längd på produktens patientyta

Produkten kan justeras med handkontroll

193 cm

200 kg

Maximal belastningskapacitet, inklusive
patientvikt, madrasser och tillbehör

Höjden på produkten kan justeras
med foten från alla sidor.

Högsta tillåtna patientvikt

Produkten kan justeras med fotkontroll

100 kg
94 cm

Höjdjusteringsomfång

Hydraulisk höjdjustering

Hjuldiameter

Trendelenburg

Diameter på individuellt låsta hjul
eller centrallåsta hjul (mm)

Produkten har Trendelenburg.

Dubbelhjuldiameter

Anti-trendelenburg justering

5:e hjul

CPR-funktion

Max. och min. höjd på madrassbasen

Höjden på produkten kan justeras hydrauliskt.

49 cm

125 mm

125 mm

Diameter på individuellt låsta hjul eller
centrallåsta tvillinghjul (mm). Rörligheten och
hållfastheten av dubbelhjul är betydligt bättre
än standardhjul.

Ett 5:e hjul i mitten av sängen
förbättrar rörligheten.

Centrallås

Produkten har mekanisk eller elektrisk
centrallåsning av hjul. Låsning utförs genom
att låsa varje hjul samtidigt eller med ett
infällbart lyftsystem.

2x
function
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Antal funktioner

Antal funktioner som produktens har.
Exempelvis höj- och sänkbart samt
justerbar ryggdel (= 2x)

Produkten har anti-Trendelenburg justering.

CPR

Ryggdelen kan snabbt sänkas till
horisontellt läge.

Sköterskepanel

Valfri kontrollpanel tillåter användning av förprogrammerade funktioner eller hindrar patienten
från att använda vissa funktioner.

Tillbehör

Produkten kan utrustas med fabriksmonterade
tillbehör eller eftermonterade tillbehör.
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