
Hoito- ja sairaalakalusteet  | 2017



SISÄLLYSLUETTELO

LOJER GROUP lyhyesti 

5  LOJER SERVICE

6 HOITOSÄNGYT

 ScanAfia XHS -hoitosänky

 ScanAfia XL -hoitosänky

 ScanAfia Pro -hoitosänky

 Kokoontaittuva Modux-hoitosänky 

16  SAIRAALASÄNGYT

 ScanAfia XS -sairaalasänky

 ScanAfia X ICU -sairaalasänky

 Lisävarusteet sairaala- ja hoitosänkyihin

24  YÖPÖYDÄT

25  PATJAT 

27  TUTKIMUS-, HOITO- JA TYÖTUOLIT

 Capre RC -toipumistuoli

 Capre MC -monitoimituoli

 Geriatrinen tuoli

 Hydraulinen hoitotuoli

 Pyörivä tutkimus- ja toimenpidetuoli

 Työtuolit ja jakkarat

34  SUIHKUKALUSTEET JA KULJETUS- JA ENSIAPUPAARIT

35  TUTKIMUS- JA GYNEKOLOGISET PÖYDÄT

 Yleistutkimuspöytä 4040X

 Gynekologinen yleistutkimuspöytä Afia 4050M

 Gynekologinen tutkimustuoli Afia 4060

 Yleistutkimuspöytä Capre E2

44  SAIRAALA- JA TARVIKEVAUNUT

51  NESTEENANTOTELINEET

52  POTILASVERHOT JA -SERMIT

54 LEIKKAUSPÖYDÄT JA LISÄVARUSTEET

59  TUTKIMUS-, TOIMENPIDE- JA LUKUVALAISIMET

61  LOJER SYMBOLIT

62  VERHOILUN VÄRIMALLIT



Lojer on myös Pohjoismaiden suurin fysioterapialaitteiden ja -tarvikkeiden
jälleenmyyjä. Tutustu verkkokauppaan osoitteessa shop.lojer.com

Eva Wahlström
Nyrkkeilyn
maailmanmestari



4

Elinkaaripalvelut

Lojerin elinkaaripalvelut toimivat joustavasti ja asiakkaan tar-
peiden mukaisesti. Niiden ansiosta hoitohenkilökunta voi kes-
kittyä tärkeimpään: potilaiden ja hoidettavien hyvinvointiin.
Palvelusopimus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toivei-
den mukaiseksi: laajuus vaihtelee satunnaisiin huolto- tai kor-
jaustarpeisiin vastaamisesta koko kalustekannan ulkoistami-
seen ja kokonaisvaltaiseen ylläpitovastuuseen. 
Elinkaari- ja varaosapalvelusta vastaa Lojer Service, jolla on
yksiköt Sastamalassa, Tampereella, Orimattilassa, Espoossa
ja Kempeleessä.

TOIMIVA VUODEPAIKKA -PALVELU
Lojerin Toimiva vuodepaikka -palvelu edustaa uudenlaista
ajattelua: se takaa sairaalan tai hoitolaitoksen sairaala kalus-
teiden turvallisuuden ja toimintakuntoisuuden joka tilanteessa.
Vastuu kalusteiden omistuksesta ja ylläpidosta on Lojerilla;
saat toimivan hoitopaikan moderneilla sairaala kalusteilla, joita
valmistaja hoitaa ja huoltaa säännöllisesti. Lojer voi ottaa
vastuulleen myös asiakkaan vanhan laitekannan omistuksen
ja ylläpidon.

VARAOSAT
Pitkän linjan toimijana Lojer-varaosilla on nopea saatavuus,
ja kotimaisten tehtaiden ansiosta varaosia voidaan toimittaa
jopa 20–30 vuotta vanhoihin laitteisiin. Saat yleisimmät vara-
osat toimitettuna Lojerin logistiikkakeskuksesta jopa seuraa-
vaksi aamuksi.

Katso video
tehdasesittelystä:
http://bit.ly/lojerfactory

Omalla tuotannolla yli 100 maahan

Valmistus Suomessa

Lojer-tuotteiden teräsosat on tehty kotimaisesta raaka- ai-
neesta. Yritys valmistaa komponentit omiin tuotteisiinsa, ja
kaikki Lojer-tuotteet on valmistettu alusta loppuun Suomes-
sa. Lojer-tuotteille onkin ainoana hoitokalusteiden valmista-
jana myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus.

Kestävä kehitys

Ympäristöasioiden huomioiminen on ollut osa Lojer Oy:n
päivittäistä toimintaa jo vuosikymmenten ajan ja yhtiö on
sitoutunut ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen. Kier-
rätyksen korkeasta tasosta kertoo esimerkiksi alumiini jätteen
100 % kierrätys omassa valimossa. Kaikki Lojer-tuotteet val-
mistetaan käyttämällä sertifioitua, kokonaan uusiutuvista
energialähteistä tuotettua sähköä.

Lojer-tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. 

Niiden tuotekehitys, testaus ja valmistus tapahtuu  ISO9001- 

ja ISO13485-standardien mukaisesti. Myös Lojerin edus-

tuksessa olevat tuotteet ovat testattuja. Useimmat tuot-

teet täyttävät MDD-vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä ter-

veydenhuollon laitteita. 
 
HygTech Alliance

Lojer on mukana kotimaisessa HygTech-allianssissa, jonka 
yritykset tarjoavat yhdessä kokonaisvaltaisen valikoiman 
antimikrobisia ratkaisuja julkisiin tiloihin. Pystymme toteut- 
tamaan kaikki kosketuspinnat antimikrobisina, vähentäen 
bakteereiden kasvua ja leviämistä merkittävästi.

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

ISO 9001
ISO 13485
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Lojer Service

Toimiva vuodepaikka –palvelu
Toimiva vuodepaikka -palvelussa vastuu kalusteiden omistuksesta ja ylläpidosta on Lojerilla.
Sairaalan tai hoitolaitoksen sairaalakalusteet ovat näin ollen aina moderneja, turvallisia sekä huollettuja. 

Huolenpitosopimukset
Huolenpitosopimus räätälöidään joustavasti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Niiden laajuus
vaihtelee säännöllisistä ennakkohuolloista kokonaispalveluun, joka kattaa myös varaosat ja matka-
kustannukset. 

Huolto- ja varaosapalvelut
Tarjoamme lakisääteistä vuosihuoltoa, korjauspalvelua ja varaosia asiakkaillemme ympäri Suomen.
Ammattimaisella huollolla laitteet kestävät käytössä pitkään ja elinkaarikustannus laskee. 

Easy Care System
Laki velvoittaa paitsi huoltamaan laitteita myös ylläpitämään rekisteriä laitteiden huollosta. Olemme
kehittäneet uuden rekisterin, jonka avulla voidaan valvoa ja ylläpitää kalustoa reaaliaikaisesti tai tehdä
huoltopyyntöjä.

Kierrätys
Huolehdimme myös käytöstä poistettavista hoitokalusteita merkistä riippumatta. Haemme laitteet,
puramme ne ja huolehdimme kierrätyksestä. Palvelun saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.

Vuokraus ja rahoitus
Leasing on joustava vaihtoehto organisaatioille, jotka eivät halua sitoa suuria pääomia. Sopimuksen
kesto on yleensä 36 – 60 kk, ja se vaatii rahoitusyhtiön luottopäätöksen. Toisaalta myös lyhyet jopa
yhden vuorokauden vuokra-ajat ovat mahdollisia.



6



7

Lojer on ainoa hoivavuoteita Suomessa 
valmistava yritys

Hoitosängyt
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ScanAfia XHS -hoitosänky

Laadukas ScanAfia XHS- hoitosänky on terveydenhuollon ammattilaisen ykkösvalinta.
Tuoteperheen uusin sänky on suunniteltu monenlaiseen hoitoympäristöön, jossa arvostetaan 
helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden lisäksi muotoilua sekä ulkonäköä. 

Sängyn erittäin laaja korkeudensäätöalue edistää potilaan turvallista kuntoutumista ja
hyvinvointia sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työtä.

2

1

Saatavana uusilla moderneilla valkotammisilla  
Scandic-päädyillä

Kuvan tuote valkotammisella Scandic-päädyllä 

ja kaksoispyörillä (lisävarusteita)
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ScanAfia XHS -hoitosänky

ScanAfia XHS   |   Hoitosänky

3

Suuri kuormitettavuus (SWL) 260kg

Matala alakorkeus (alk. 32 cm) lisää potilaan omatoimisuutta ja turvallisuutta

Selkäosan liukumekanismi estää potilaan valumisen ja parantaa käyttömukavuutta

Muut lisävarusteet 

• Erikoispituinen (jatkettava) malli

• Törmäyspyörät (tehdasasenteinen)

• Kohottautumisteline

• Nousutuki

• Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

• Lukuvalaisin

• Kaiteen lisäkoroke

• Pehmustettu kaidesuoja

• Virtsapussiteline

• Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle

• Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)

• Käsiohjainteline

• Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm

•  Päädyt: Classic-pyökki, Classic-koivu ja Scandic-valkotammi (optio)

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

function
2/4 82 cm

34 cm 260 kg 125 mm

20°

205 cm

30°

82 cm (80/82cm)

34 cm (32/34cm)

92cm
/ 102cm

216 cm

70°

80/90 cm

125 mm 150 mm

18°

4-toiminen malli 2-toiminen malli
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ScanAfia XL -hoitosänky

Erikoismittainen hoitosänky 

ScanAfia XL -hoitosänky on suunniteltu isokokoisille potilaille tai käyttäjille, jotka arvostavat 
sängyssään leveyttä. ScanAfia XL -hoitosängyn makuutason leveys on 120cm ja suurin 
kuormitettavuus (SWL) 285kg. Suurten kaksoispyörien ansiosta sänky on helposti liikuteltava, 
mutta silti erittäin tukeva.

2

3

1

Tyylikkyyttä ja tilaa arvostavalle  
– ominaisuuksista tinkimättä
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function
4 82 cm

34 cm 285 kg 20°

ScanAfia XL -hoitosänky

ScanAfia XL   |   Hoitosänky

Sängyn makutason leveys 120 cm tilaa ja turvallisuutta arvostavalle

Suuri kuormitettavuus (SWL) 285kg mahdollistaa  
myös suurikokoisten potilaiden hoidon

Laaja korkeudensäätöalue mahdollistaa potilaan omatoimisuuden  
ja helpottaa hoitajan ergonomiaa

Muut lisävarusteet

• Kohottautumisteline

• Nousutuki

• Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

• Lukuvalaisin

• Kaiteen lisäkoroke

• Pehmustettu kaidesuoja

• Virtsapussiteline

• Törmäyspyörät (tehdasasenteinen)

• Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)

• Käsiohjainteline

• Patjakoko 118 x 205 x 13 cm

•  Päädyt: Scandic-valkotammi

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

120 cm 205 cm

82cm (80cm)

34cm (32cm)

130 cm

150 mm

125 mm

30°

216 cm

70°

18°
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ScanAfia Pro -hoitosänky

Pitkä käyttöikä – markkinoiden  
alhaisimmat elinkaarikustannukset

Suomen myydyin hoitosänky

ScanAfia Pro -hoitosänky soveltuu monenlaisiin hoitoympäristöihin ja on lukuisten ammattilaisten 
valinta hoivakodeissa ympäri Suomen pitkän elinkaaren, luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden 
ansiosta. Sängyn monipuoliset säädöt ja lisävarusteet edistävät potilaan turvallista kuntoutumista  
ja hyvinvointia sekä helpottavat hoitohenkilökunnan työtä. 

1

Kuvan tuote koivunvärisellä Classic-päädyllä
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Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

function
2/4 73 cm

36 cm 80/90 cm 225 kg

2

3

Suunniteltu kapeat oviaukot huomioiden

Massiivipuiset päädyt sekä irrotettava ja hyvin hengittävä ABS-muovipohja 

Pitkä käyttöikä – markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset

Muut lisävarusteet

• Erikoispituiset mallit

• Korotetut päädyt ja laidat (tehdasasenteinen)

• Törmäyspyörät (tehdasasenteinen)

• Kohottautumisteline

• Nousutuki

• Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

• Lukuvalaisin

• Pehmustettu kaidesuoja

• Virtsapussiteline

• Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle

• Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)

• Käsiohjainteline

• Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm

• Päädyt: Classic-pyökki ja Classic-koivu

205 cm

73cm (75cm)

36cm (38cm)

89cm
 / 99cm

125 mm

125 mm

70°

2-toiminen malli

35°

4-toiminen malli

15°

216 cm
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Modux-hoitosänky

Huippusuosittu kokoontaittuva hoitosänky

Patentoitu Modux-hoitosänky taittuu nopeasti kuljetus- ja säilytysasentoon sähköisesti nappia 
painamalla. Modux soveltuu täydellisesti erityisesti apuvälineyksiköiden kotihoitosängyksi tai 
joustavaksi hoivakotien ratkaisuksi. Kokoontaitettavuudesta huolimatta Modux-sängyssä on 
täysin samat ominaisuudet kuin muissakin hoitosängyissä erittäin alhaisella alakorkeudella.  
Lisäksi Modux-sängyn saa säädettyä rantatuolimaiseen mukavuusasentoon.

Katso video:
http://bit.ly/moduxvuode

1
3

Joustava ratkaisu lyhyt- ja pitkäaikaisiin tarpeisiin

Käyttökuntoon parissa minuutissa ilman työkaluja.

2
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Varastoinnin tilatarve on pieni (kuljetus- ja säilytysasento 60cm x 90/100cm)

Sähköisesti kokoontaitettava nappia painamalla ilman työkaluja

Saatavilla sekä 80cm että 90cm leveänä

Muut lisävarusteet

• Kohottautumisteline

• Nousutuki

• Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

• Pehmustettu kaidesuoja

• Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle

• Lukuvalaisin

• Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

12°

69cm (67cm)

29cm (27cm)

90cm
 / 100cm

function
4 x 69 cm

29 cm 170 kg 125 mm 12°

100 mm

80/90 cm 205 cm

222cm

40°

38°

70°
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Sairaalasängyt
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Kuvassa Pohjola Sairaala, Tampere
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ScanAfia XS -sairaalasänky

Varma valinta vuodeosastoille

ScanAfia XS -sairaalasänky on vuodeosastojen turvallinen valinta. Patentoitu sairaalasänky on suunniteltu terveyden-
huollon ammattilaisten tarpeet huomioiden sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja lääkäriasemille. Sängyn suunnittelussa 
on otettu huomioon niin hoitajan kuin potilaan ergonomia. Selkäosan liukumekanismi estää potilaan liukumisen 
sängyn jalkopäätyyn. 

Sängyn poikkeuksellisen laaja korkeudensäätöalue helpottaa niin hoitajan työtä kuin potilaan sängystä nousemista. 
ScanAfia XS -sairaalasänky täyttää testatusti sänkystandardin EN 60601-2-52 vaatimukset.

1

2

Erinomaista ergonomiaa, hyvä  
liikuteltavuus ja monipuoliset säädöt 

 Kuvan tuotteessa lisävarusteita
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3

Laajan korkeudensäätöalueen ansiosta erinomainen ergonomia

Suuri kuormitettavuus: SWL 260kg

Kaksoispyörien ansiosta erittäin kevyt liikutella

Muut lisävarusteet

• Erikoispituinen (jatkettava +15cm) malli

• Korotetut kaiteet

• Kohottautumisteline

• Nousutuki

• Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

• Petaustaso

• Hoitajan ohjauspaneeli

• Sähköinen CPR-toiminto

• Virtsapussiteline

• Ruokailutaso

• Sängyn pääpuolen pääty

• Monitoripääty/monitoritaso

• Taipuisa käsiohjaimen pidin

• Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm

• Päätyjen värivaihtoehdot: valkoinen, sininen, keltainen ja vaaleanvihreä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

function
2/4 82 cm

34 cm 260 kg 125 mm 20° 12°80/90 cm 205 cm

82cm (80/82cm)

34cm (32/34cm)

89,5cm
 / 99,5cm

215cm

12°

70°

30°
18°

20°

150 mm125 mm

*) 4-toiminen malli

*) 4-toiminen malli
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ScanAfia X ICU -sairaalasänky

Ammattilaisen ykkösvalinta vaativaan käyttöön

ScanAfia X ICU -sairaalasänky on ominaisuuksiltaan vastaava kuin XS-malli, mutta se on suunniteltu 
valvonta- ja teho-osastokäyttöön. Vakiona oleva hoitajaohjauspaneeli mahdollistaa sängyn toimintojen 
lukitsemisen potilaalta sekä sähköisiä erikoistoimintoja kuten Trendelenburg-, CPR-, ja sydänasennot. 
Selkäosan liukumekanismi estää potilaan liukumisen sängyn jalkopäätyyn ja parantaa käyttömukavuutta. 

Peräti 340kg kuormitettavuudesta huolimatta ScanAfia X ICU on kevyt ja vakiona olevien 150mm 
kaksoispyörien ansiosta helposti liikuteltava sänky. Sänky on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön  
alhaisin elinkaarikustannuksin. ScanAfia X ICU -sairaalasänky täyttää testatusti sänkystandardin  
EN 60601-2-52 vaatimukset.

1

2

Erittäin suuri kuormitettavuus mahdollistaa myös 
suurikokoisten potilaiden turvallisen hoidon
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ScanAfia X ICU -sairaalasänky

ScanAfia X ICU   |   Sairaalasänky

3

Erittäin suuri kuormitettavuus: SWL 340kg

Suurten kaksoispyörien (150mm) ansiosta erittäin kevyt liikutella

Peräti 20° anti-Trendelenburg-säätö mahdollistaa tehokkaan sydänasennon

Muut lisävarusteet

• Erikoispituinen (jatkettava +15cm) malli

• Korotetut kaiteet

• Kohottautumisteline

• Nousutuki

• Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

• Petaustaso

• Virtsapussiteline

• Ruokailutaso

• Sängyn pääpuolen pääty

• Monitoripääty/monitoritaso

• Taipuisa käsiohjaimen pidin

• Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm

• Päätyjen värivaihtoehdot: valkoinen, sininen, keltainen ja vaaleanvihreä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

4x
function

82 cm

34 cm 340 kg 150 mm 20° 12°

CPR

80/90 cm 205 cm

82cm

34cm

89,5cm
 / 99,5cm

215cm

12°

70°

30°
18°

20°
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Nesteenantoteline ja
kohottautumisteline

Kääntyvä ja pois- 
nostettava nousutuki

Kävelykepin ja kyynärsauvojen
pidike joka sopii nesteenanto-
telineen holkkiin

Pehmustettu kaidesuoja

Jatkopala 15 cm

Taipuisa käsi-
ohjaimen pidin

Petaustasoksi taittuva pääty

Korotettu sairaalasängyn laita

Lukuvalaisin

5. pyörä pienentää
sängyn kääntösä-
dettä ja parantaa
liikuteltavuutta
merkittävästi

Hoitajapaneelilla voidaan rajoittaa
sängyn toimintoja potilaalta

Esimerkkejä lisävarusteista
sairaala- ja hoitosänkyihin

Sänkyjen akkukäyttö

Luku- ja ruokailutasos-
sa 8022 on kallistettava
koivuinen pöytätaso,
kiinteä aputaso, vaiva-
ton korkeudensäätö
sekä lukittavat pyörät.

Ruokailutasosta 2500
on saatavissa leveydet
80 cm ja 90 cm. Taso
on IKI-korkeapaine-
laminaattia ja siinä on
puureunus estämässä
tavaroiden vierimistä
pois pöydältä.
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Yöpöydät
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Yöpöytä 2020

Pöydän runko on epoksoitua, valkoista terästä. Laatikoiden etulevy on saata-
vissa joko IKI-korkeapainelaminaatista, massiivikoivusta tai pyökistä. Kansien
pinnat ovat IKI-korkeapainelaminaattia ja reunat on pyöristetty. Helposti kor-
keussäädettävän ruokailutason kätisyys on vaihdettavissa ilman työkaluja.
Pöydässä on neljä lukittavaa pyörää ja laatikoiden ulosvetorajoitin. Lisäksi
pöydässä on hoitajakutsujärjestelmän kiinnitysmahdollisuus sekä vakiovarus-
teena tohveliritilä. Koko (LxSxK): 49 x 57 x 90 cm
Lisävarusteet: Lukutasoksi kallistuvat ruokailulevy |  Sivukori | Hoitajakutsu-
laitteen asennus | Lukko ylälaatikkoon

Yöpöytä 2300

Edullinen uusi yöpöytä kodinomaiseen käyttöön. Pöydässä on  
vetolaatikko ja hylly. Pöytä on massiivipuuta, ja sitä on saatavilla  
valkotammen tai pyökin värisenä. Koko (LxSxK): 40 x 50 x 65 cm 
Lisävarusteet: Lukko ylälaatikkoon | Yksittäislukittavat pyörät 
(korkeus tällöin 73 cm) | Metalliset liukukiskot

Yöpöydät

Yöpöytä 2040

Yöpöydän runko on saatavissa joko massiivikoivuisena tai pyökkisenä.  
Pöydänvärinen IKI-korkeapainelaminaattipintainen kansi on reunustettu  
pyöristetyllä koivu- tai pyökkikehällä. Helposti korkeussäädettävän ruokailutason  
kätisyys on vaihdettavissa ilman työkaluja. Pöydässä on neljä lukittavaa pyörää.  
Lisäksi pöydässä on hoitajakutsujärjestelmän kiinnitysmahdollisuus sekä  
vakiovarusteena tohveliritilä. Koko (LxSxK): 48 x 57 x 90 cm
Lisävarusteet: Lukutasoksi kallistuvat ruokailulevy | Sivukori | Hoitajakutsulaitteen
asennus | Lukko ylälaatikkoon
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Patjat

Lojer-hygieniapatja

Lojer-hygieniapatja on erinomainen valinta matalan ja keskinkertaisen painehaavariskin potilaille sairaaloihin, hoivakoteihin sekä koti- 
hoitoon, missä sen helppoa puhtaanapitoa arvostetaan. Erityisesti säätösänkyihin soveltuva peruspatja on paloturvallinen (SL 1) ja 
hiostamaton. Muotoleikatun 13 cm vahvan patjan runkomateriaali on kestävää ja joustavaa korkeakimmoista vaahtomuovia, joka 
uritetun pohjarakenteen ansiosta on ilmava ja tuo lisää joustoa patjaan potilasta tukien. Patjan 5 cm paksu viskoelastinen PU-pinta-
materiaali antaa patjalle miellyttävän pintapehmeyden ja tasaa kudospaineita. Päällinen on joustavaa, antibakteerista Sanitized-käsi-
teltyä hygieniakangasta, joka kestää pesun 90 asteessa. Painosuositus on alle 150 kg henkilöille. Patja on valmistettu Suomessa ja 
se on CE-merkitty.

Lojer-pelastuspatja

Lojer-pelastuspatja on käytännöllinen ratkaisu evakuointitilanteissa ja korvaa tähän mennessä käytössä olleet erilliset pelastuslakanat. 
Päällisen alapohja on kestävää ja liukuvaa materiaalia. Hygieniakankaasta tehtyyn päälliseen on integroitu pelastus/evakuointihihnat, 
jotka kiinnitetään pikalukoilla. Normaalikäytössä ne saadaan piilotettua patjan sisään, jolloin hihnat eivät haittaa petaamista. Patjan 
molemmissa päissä on kanto-/vetohihnat. Päällinen on joustavaa, antibakteerista Sanitized-käsiteltyä hygieniakangasta, joka kestää 
pesun 80 asteessa. Pelastuspatja soveltuu erinomaisesti matalan ja keskinkertaisen painehaavariskin potilaille sairaaloihin, vanhain- 
koteihin sekä kotihoitoon, missä sen helppoa puhtaanapitoa arvostetaan. Erityisesti säätösänkyihin soveltuva pelastuspatja on palo- 
turvallinen (SL 1) ja hiostamaton. Muotoleikatun 13 cm vahvan patjan runkomateriaali on kestävää ja joustavaa korkeakimmoista 
vaahtomuovia, joka uritetun pohjarakenteen ansiosta on ilmava ja tuo lisää joustoa patjaan potilasta tukien. Patjan 5 cm paksu visko- 
elastinen PU-pintamateriaali antaa patjalle miellyttävän pintapehmeyden ja tasaa kudospaineita. Painosuositus on alle 150 kg henki- 
löille. Patja on valmistettu Suomessa ja se on CE-merkitty.

SL1 150 kg78/88 cm 205 cm118 cm

SL1 150 kg78/88 cm 205 cm118 cm
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Eko™Wave -antidecubituspatja 

Eko™Wave on ergonominen, korkealuokkaisen vaahtomuovipatjan kriteerit täyttävä keskinkertaisen painehaavariskin patja.  
Patja on suunniteltu erityisesti tukemaan potilaan omatoimisuutta samalla toimien erittäin tehokkaana painehaavojen ennalta- 
ehkäisijänä. Patjan toimivuuden mahdollistaa aaltomainen yhdistelmärakenne sekä hyvin paineita tasaava viskoelastinen pinta-
kerros. Erikoisrakenteen ansiosta patja estää potilaan uppoamisen patjaan helpottaen samalla hoitajien työtä asentohoidossa  
ja potilasta liikuteltaessa. Eko™Wave-patja on valmistettu uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta soijaöljystä. Patjan materiaalit 
ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia käyttäjälle, Ökö-Tex sertifioituja. Patjan pinnalla on 5 cm viskoelastista PU-geelivaahtoa  
ja pohjassa 8 cm keskikovaa PU-kimmovaahtoa. Paloturvallinen (SL 1) PU-pinnoitteinen Medicase®-hygieniapäällinen on  
neljään suuntaan joustava, hengittävä ja antibakteerinen. Päällinen tukee osaltaan patjan pintapehmeys- ja ergonomiaominai- 
suuksia. Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuoksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Päällisen voi 
pestä 70-95 asteessa. Painosuositus on alle 150 kg henkilöille. Patjan ja päällisen valmistaja on suomalainen MediMattress Oy 
ja ne ovat CE-merkittyjä. Saatavissa myös kiinteä Mediresc™-pelastuspäällinen. 

Tergo®Safe-antidecubituspatja

Tergo®Safe on valmistajan toimivin ja tehokkain korkealuokkainen keskinkertaisen painehaavariskin käyttäjille tarkoitettu  
antidecubituspatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Tergo®Safen reunapalkit helpottavat hoitajan työtä. Patjan tukeva rakenne 
ja reunat antavat tukea potilaan asentohoidossa ja hoitotoimenpiteissä sekä helpottavat potilaan ergonomista siirtoa. Lisäksi 
reunapalkit helpottavat liikuntarajoitteisen henkilön siirtymistä vuoteeseen ja vuoteesta pois. Tergo®Safe-patja on valmistettu 
uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta soijaöljystä ja se täyttää korkealuokkaisen vaahtomuovipatjan laatukriteerit.  
Patjan ja päällisen valmistaja on suomalainen MediMattress Oy ja ne ovat CE-merkittyjä.

Tergo®Safe3: 7 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm PU-kimmovaahto, reunapalkit. Painosuositus 0-150 kg. 
Tergo®Safe2: 5 cm PU-geelivaahtoa + 8 cm PU-kimmovaahto, reunapalkit. Painosuositus 0-180 kg.     

Paloturvallinen (SL 1) PU-pinnoitteinen Medicase®-hygieniapäällinen on neljään suuntaan joustava, hengittävä ja antibakteeri-
nen. Päällinen tukee osaltaan patjan pintapehmeys- ja ergonomiaominaisuuksia. Patjan materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja 
turvallisia käyttäjälle, Öko-Tex sertifioituja. Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuoksella sekä useimmilla 
desinfektioaineilla. Päällisen voi pestä 70-95 asteessa. Saatavissa myös kiinteä Mediresc™-pelastuspäällinen. 

SL1 150 kg78/88 cm 205 cm118 cm

180 kg
SL1 150 kg78/88 cm 205 cm118 cm

Kysy myös erikoispatjojamme
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Tutkimus-, hoito- ja työtuolit
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Capre RC -toipumistuoli

Päiväkirurgian jälkeiseen toipumiseen

Ylellinen Capre RC -toipumistuoli on suunniteltu yhdessä kirurgien kanssa täyttämään modernin 
hoitoprosessin vaatimukset päiväkirurgian jälkeisessä toipumisessa. Tuolia käytetään perinteisen 
sairaalasängyn asemasta edistämään potilaan vireystilaa. Pehmeä keinonahka, yksilölliset säädöt 
sekä mukavuusvarustus, kuten tablettitietokoneteline ja lukuvalaisin edistävät leikkausyksikön  
laatumielikuvaa ja parantavat potilaan elämänlaatua toipumisen aikana. 

Tuolin korkeutta, selkäosaa, istuinkulmaa sekä jalkaosia voidaan säätää sähköisesti toisistaan  
riippumatta. Sekä pääosassa että jaetussa jalkaosassa on lisäksi pituuden säätömekanismi.  
Tuolissa on Trendelenburg-asento sekä kolme esiohjelmoitua hoitoasentoa: (tuoli, rantatuoli  
ja makuutaso) sekä käyttäjän vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento. Tuoli voidaan  
säätää yhdellä napin painalluksella esimerkiksi makuu- tai elvytysasentoon.

Katso video:
http://bit.ly/capretuoli

1

2

Sänkyjä monipuolisemmat 
säätömahdollisuudet potilaan 
tarpeiden mukaisesti 

 Kuvan tuotteessa lisävarusteita
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Capre RC -toipumistuoli

Capre RC   |   Toipumistuoli

3

Neljä esiohjelmoitua asentoa sekä yksi vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento

Moderni ja näyttävä design sekä anatomisesti muotoiltu verhoilu  
parantaa potilasmukavuutta

Säädettävä monitoimikäsituki (korkeus- ja kulmasäätö sekä rotaatio)

Muut lisävarusteet

• Niskatyyny

• Näytteenotto-käsituki

• Tablettiteline taipuisalla varrella

• Tarjotin

• Nesteenantoteline yhden käden säädöllä

• Led-lukuvalaisin

• Trendelenburg-jalkaohjain

• Langallinen käsiohjain

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

62 cmfunction
5 85 cm

60 cm 160 kg 12°75 mm

85cm

60cm

213cm

180°

-45°

80°

10cm

10°

-12°

90°

12°

88cm

62cm

+20°
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Capre MC -monitoimituoli

Potilasmukavuutta vaativiin hoitotoimenpiteisiin

Capre MC -monitoimituoli on suunniteltu yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
täyttämään modernit hoitovaatimukset muun muassa dialyysi- ja sytostaattihoidoissa.
Modulaarisen rakenteensa ansiosta tuoli soveltuu käytettäväksi myös tutkimustuolina.
Tuolissa on Trendelenburg-asento sekä kolme esiohjelmoitua hoitoasentoa: (tuoli, rantatuoli 
ja makuutaso) sekä käyttäjän vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento. Tuoli voidaan säätää 
yhdellä napin painalluksella esimerkiksi makuu- tai elvytysasentoon.

Malli eroaa Capre RC –toipumistuolista siinä, että tuolin jalkaosa on moottoroitu ja  
yksiosainen, ja siinä on optiona säädettävä jalkavaste.

Katso video:
http://bit.ly/capretuoli

2

3

1

Erinomaista ergonomiaa -
monipuoliset säädöt ja helppo
muunneltavuus
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Capre MC -monitoimituoli

Capre MC   |   Monitoimituoli

Korkeuden, selkäosan, istuinkulman sekä jalkaosan erillissäätö sähköisesti

Neljä esiohjelmoitua asentoa sekä yksi vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento

Potilaan itsensä säädettävä jalkavaste (optio)

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

62 cmfunction
4 85 cm

60 cm 160 kg 12°75 mm

Muut lisävarusteet

• Niskatyyny

• Säädettävä näytteenotto -käsituki

• Säädettävä jalkavaste

• Tablettiteline taipuisalla varrella

• Tarjotin

• Nesteenantoteline yhden käden säädöllä

• Led -lukuvalaisin 

• Trendelenburg-jalkaohjain

• Langallinen käsiohjain

• Jalkaosan suojamuovi

32cm

80°

10°

-12°

90°

12°

85cm

60cm

213cm

180°

88cm

62cm



32

Geriatrinen tuoli 6702

Lojerin geriatrinen tuoli on yksi markkinoiden monikäyttöisimmistä.
Tuolin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea istuma-
mukavuuteen ja toiminnallisuuteen. Vakiovarusteet: | Epoksipinnoi-
tettu teräsrunko | Tukeva työntökahva | Erillislukittavat 125/150 mm
pyörät | Suuntapyörä | Tuoli kallistuu portaattomasti kaasujousikeven-
nettynä | Pohjeosa kallistuu portaattomasti kaasujousikevennettynä  
| Jalkalauta säädettävissä portaattomasti kaasujousikevennettynä  
| Taaksepäin kääntyvät käsinojat | Käsinojien portaaton kaltevuus- 
säätö | Niskatyyny | Lehtipidin | Ruokalevy joka lukittuu käsinojiin 
(syvyyssäätö) Verhoiluvaihtoehdot:  Keinonahka tai mikrokuitukangas 
(kankaan sisäpinta on uretaanikosteussuojattu, päällinen paikallaan 
pestävää mikrokuitunukkaa)
Lisävarusteet: Mikrokuitukangas | Tuoliturvavyö istuinkarvalla,
haaramalli | Niskatuki(pari) | Vartalotuki(pari) | Pituussäädettävä
pohjetuki

Hydraulinen hoitotuoli 6800

Lojerin hydraulinen hoitotuoli on valmistettu kestämään kovaa käyttöä.
Tuolissa on korkealaatuinen epoksipinnoitettu teräsrunko ja portaaton
korkeussäätö (51 – 83cm) hydraulisella jalkapumpulla.
Pohjeosa kallistuu portaattomasti kaasujousikevennettynä ja selkänoja
vastaavalla tavalla makuuasentoon. Verhoilu on helposti puhdistettavaa
keinonahkaa ja istuinosat on muotoiltu ergonomisesti.
Vakiovarusteet: | Alas kääntyvä jalkalauta | Lukittavat 160 mm pyörät
| Suuntapyörä | Taakse kääntyvät käsinojat, 4 asentoa pikalukolla
Lisävarusteet: Pohjetuki | Nesteenantoteline | Näytteenottokäsinojat

Pyörivä tutkimus- ja toimenpidetuoli 6900

Tuolissa on sähköinen korkeussäätö (56 - 76cm), makuuasennon
säätö sekä yhdistetty selkänojan ja pohjetuen säätö helppokäyttöi-
sellä käsiohjaimella. Lisäksi tuolissa on lukittavat alas- ja taaksepäin
kääntyvät käsinojat. Istuinosa pyörii 200 astetta. Selkäosa on lyhyt
ja päätuki aukollinen. Verhoilu on helposti puhdistettavaa keinonah-
kaa. Lisäksi tuolissa on jalkalauta ja ylösnostettavat pyörät.
Lisävarusteet: Näytteenotto-käsinojat | Sähköinen
jalkaohjain selkänojan säätöön | Sähköinen jalkaohjain
korkeus- ja vaaka-asennon säätöön

45 cm

55 cm

50 cm 150 kg

46 cm

83 cm

51 cm 150 kg

67 cm

76 cm

56 cm 135 kgfunction
3
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Työtuolit ja jakkarat
Pyöreä tuoli 24101

Pyöreä tuoli, jossa on tukeva jalkaristikko ja pyörät. Tuolissa on kaasujousikeventei- 
nen korkeudensäätö, josta on valittavissa matala (42 - 55cm), medium (50 -70cm) 
tai korkea (58 - 83cm) säätöalue. Verhoilu on harmaata keinonahkaa, mutta hieman 
pidemmällä toimitusajalla on valittavissa myös muita värejä. Maksimikuorma 150 kg.
Lisävarusteet: Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalkapedaalilla | Lukittavat pyörät
istuttaessa.

Step Anatomic 24106

Anatomisesti muotoiltu istuin, jossa on tukeva jalkaristikko ja pyörät. Tuolissa on kaasu-
jousikeventeinen korkeudensäätö, josta on valittavissa matala (42 - 55cm), medium
(50 - 70cm) tai korkea (58 - 83cm) säätöalue. Verhoilu on harmaata keinonahkaa, mutta
hieman pidemmällä toimitusajalla on valittavissa myös muita värejä. Maksimikuorma 150 kg.
Lisävarusteet: Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalkapedaalilla | Lukittavat pyörät istuttaessa.

Easy Rider -satulatuoli 24202

Satulatuoli, jossa ei ole saumoja istuinosassa.Tuolissa tukeva jalkaristikko ja pyörät.
Tuolissa on kaasujousikeventeinen korkeudensäätö, josta on valittavissa matala
(37 - 60cm), medium (55 - 75cm) tai korkea (63 - 88cm) säätöalue sekä istuinkul-
mansäätö. Verhoilu on mustaa nahkaa, mutta hieman pidemmällä toimitusajalla on
valittavissa myös muita värejä.
Maksimikuorma 150 kg. Lisävarusteet: Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalka-
pedaalilla | Lukittavat pyörät istuttaessa.

Easy Rider Pro -satulatuoli 24205

Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa sekä tukeva jalkaristikko ja pyörät.
Tuolissa on kaasujousikeventeinen korkeudensäätö, josta on valittavissa matala (37 - 60cm),
medium (55 - 75cm) tai korkea (63 - 88cm) säätöalue sekä istuinkulmansäätö. Verhoilu on
mustaa nahkaa, mutta hieman pidemmällä toimitusajalla on valittavissa myös muita värejä.
Maksimikuorma 180 kg. Lisävarusteet: Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalkapedaalilla |
Lukittavat pyörät istuttaessa.

37 cm

70 cm

50 cm 150 kg

55 cm

42 cm

83 cm

58 cm

39 cm

70 cm

50 cm 150 kg

55 cm

42 cm

83 cm

58 cm

50 cm

75 cm

55 cm 150 kg

60 cm

37 cm

88 cm

63 cm

50 cm

75 cm

55 cm 180 kg

60 cm

37 cm

88 cm

63 cm
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Suihkukalusteet ja kuljetus- ja ensiapupaarit

Suihkupaari Veera 4310

Tukevassa vaunussa on hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimilla sää-
töalueelle 54 - 87cm. Vaunuun kuuluu lämpöeristetyt pehmusteet ja
tyyny. Kaiteiden ohjaus toimii helposti molemmista päistä. Vaunun
runko on ruostumatonta terästä ja epoksimaalipinnoitettua. Vaunussa
on vakiona kestävät ja laadukkaat 150mm vesitiiviit pyörät sekä suun-
tapyörälukitus keventämään ja helpottamaan käytäväkuljetuksia osas-
tolla. Vaunu voidaan kallistaa tyhjennysasentoon kaasujousella sekä
siitä löytyy poistoletku säilytys- ja valumisenestokoukuilla.

Suihkutuoli Venla 4080

Erittäin tukevassa suihkutuolissa on hydraulinen korkeudensäätö, sivulle kääntyvät
korkeussäädettävät jalkatuet ja tukikaareksi kiertyvät käsinojat. Tuolin rakenne on
ruostumatonta terästä ja siinä on ruostumattomat 125 mm yksittäislukittavat pyörät
ja suuntapyörälukitus. Istuin ja selkäosa ovat pehmeää uretaania, jossa on liukumista
estävä pinnoite. Hydraulinen korkeussäätö (52 - 87cm) toimii jalkapolkimella. Sopii
kaikkien yleisimpien WC-istuinten päälle ja rajoitetusti saunomiseen (nostokorkeus
86 cm). Lisävarusteet: WC-malja ja pidike | Kansi istuinaukkoon ja vesityyny.

Hydraulinen kuljetuspaari 4315

Suosittu paari, jossa on jalkapolkimella toimiva hydraulinen korkeudensäätö.
Lisäksi paarissa on kaasujousikeventeinen selkänojan säätö sekä Trendelen-
burg-säätö. Paarissa on korkea, alaskäännettävä työntökahva, törmäyspyörät,
keskuslukittavat 125mm pyörät, infuusionestetelineen holkkeja 4 kpl ja
kaiteiden kiinnitysholkit. Lisävarusteet: Röntgenkasettitasku | Paperirullateline 
| Sivulaitapari | Varustekori | Kiinnitysvyöt | Nesteenantoteline ja happipulloteline

Ensiapupaari EA 4315

Paarissa on kestävä hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimilla ja selkäosan  
säätö toimii kevyesti kaasujousella. Selkänojan ja makuutason levyt ovat 
helposti puhdistettavaa ja kestävää IKI-korkeapainelaminaattia. Paarissa on 
vakiona keskuslukittavat 150 mm pyörät sekä alaskäännettävä työntökahva. 
Lisäksi varusteina Trendelenburg-säätö | Infuusionestetelineen holkkeja 4 kpl  
| Törmäyspyörät | Pehmuste | Röntgenkasettitasku selkänojan alla | Paperi- 
rullateline | Happipullonteline 5kg pullolle | Varustekori alarunkoon | Kiinnitys-
vyöt ja sivulaitapari.

87 cm

54 cm 190 kg 150 mm66 cm 190 cm

87 cm

52 cm 150 kg 125 mm48 cm

85 cm

55 cm 170 kg 150 mm63 cm 190 cm

85 cm

55 cm 170 kg 125 mm63 cm 190 cm

function
2

68 cm

150 mm68 cmfunction
2

Sivun tuotteissa lisävarusteita



35

Tutkimus- ja gynekologiset pöydät
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Yleistutkimuspöytä 4040X

Uusi ja monipuolinen yleistutkimuspöytä

Täysin uusi 4040X -yleistutkimuspöytä soveltuu yleistutkimuspöydäksi erilaisiin terveydenhuollon 
toimipisteisiin. Patentoidun rakenteen ja erittäin matalan alakorkeuden ansiosta myös lapset ja 
vanhukset voivat nousta pöydälle vaivattomasti. Pöytä on kevyempi ja helpommin liikuteltava 
kuin perinteiset tutkimuspöydät. Uusi moottoritekniikka mahdollistaa selkäosan korkeussäädön 
sähköisesti tai tarvittaessa käsin nostamalla. 

Markkinoiden laajin korkeudensäätöalue ja suuri kuormitettavuus mahdollistavat ergonomiset 
työasennot ja luovat turvallisuutta potilaan tutkimus- ja siirtotilanteissa. Pöydässä on vakiona 
paperirullateline ja -leikkuri sekä adapteri nesteenantotelineelle (6 eri asennuspaikkaa).  
Lisävarusteena saatavalla Handsfree-korkeudensäätötangolla pöydän korkeutta  
voidaan säätää jalalla molemmilta puolilta.

3

2

Markkinoiden matalin tutkimuspöytä  
– alakorkeus vain 40cm

Kuvan tuotteessa lisävarusteita
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Yleistutkimuspöytä 4040X

4040X  |   Yleistutkimuspöytä

1

Markkinoiden paras korkeudensäätöalue 40-95 cm

Selkeä rakenne mahdollistaa helpon puhdistamisen ja varmistaa korkean hygienian

Uudet painovoimaisesti laskeutuvat turvamoottorit parantavat potilas- ja  
käyttäjäturvallisuutta

Muut lisävarusteet

• Sivulaidat

• Nesteenantoteline

• Käsituki

• Niskatyyny

• Tutkimusvalo

• Työntökahvat

• Antimikrobinen verhoilu

• Antistaattinen verhoilu

• Sivukisko 10x25 mm (max 6 kpl)

• Kaikki sivukiskoon kiinnitettävät lisävarusteet

• Anestesiakaari

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

max 12°

95cm

40cm

73°

75cm
 / 80cm

 / 90cm

70 cm 200 cm

125 mm

function
2x 95 cm

40 cm 210 kg

80 cm 90 cm

125 mm

200cm

12°
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Gynekologinen yleistutkimuspöytä Afia 4050M

Vaativaan tutkimus- ja toimenpidekäyttöön

Afia 4050M -gynekologinen yleistutkimuspöytä soveltuu vaativaan tutkimus- ja toimenpidekäyttöön.
Pöydälle nouseminen on helppoa matalan alakorkeuden ansiosta, ja hoitotasoon on saatavilla 20
korkealaatuista SKAI -verhoilua ja myös antibakteerinen ja antistaattinen vaihtoehto. Moottorein ja
kaasujousin tehtävät portaattomat säädöt helpottavat merkittävästi hoitohenkilökunnan työtä.
Pöydässä on vakiona säädettävät kantapäätuet, yksi sivukisko, kiskolukko ja paperirullateline.

3

2

Erinomaista ergonomiaa -
monipuoliset säädöt ja helppo
muunneltavuus

Kuvan tuotteessa lisävarusteita
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1

Keskus- ja suuntalukittavat kaksoispyörät: 17% kevyempi liikuteltavuus  
ja 95% parempi tukevuus

Sähköinen korkeudensäätö joka puolelta pöytää käsin koskematta

Portaaton istuinosan säätö 0-15 astetta kaasujousin

Muut lisävarusteet

• Antistaattiset pyörät ja antistaattinen-verhoilu

• Säädettävät pohjetuet

• Niskatyyny

• Leikkuri paperirullatelineeseen

• Sivulaita

• Tutkimusvalo

• Käsituki

• Sivukisko 10x25 mm (max 6 kpl)

• Kaikki sivukiskoon kiinnitettävät lisävarusteet

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

17°

94cm (96cm)

49cm (51cm)

45°

15°

78°

49 cm

94 cm

200 kg81 cm 193 cm 125 mm

150 mm

function
4x

81
cm

193cm

12°
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Gynekologinen tutkimustuoli Afia 4060

Monipuoliset ja helppokäyttöiset säädöt

Afia 4060 on helppokäyttöinen tutkimustuoli erityisesti gynekologisiin ja urologisiin toimenpiteisiin. 
Siinä on kaksiosainen makuutaso, monipuoliset ja helppokäyttöiset säädöt sekä hyvä perusvarustus, 
kuten niskatyyny ja paperirullateline. Tuoleille on saatavilla 20 korkealaatuista SKAI -verhoilua ja myös 
antibakteerinen ja antistaattinen vaihtoehto. 

Afia 4060 -gynekologisessa tutkimustuolissa on säädettävät kantapäätuet sekä sähköinen korkeuden, 
istuinosan ja selkäosan säätö, joiden ohjaus tapahtuu käsiohjaimella.  
Tuoli voidaan säätää sähköisesti myös Trendelenburg-asentoon.

3

2

Monipuolinen tutkimustuoli  
pieniin tiloihin

Kuvan tuotteessa lisävarusteita
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1

Sähköinen korkeuden, selkäosan ja istuinosan säätö

Pieni tilantarve: kokonaispituus 140cm

Trendelenburg-asento sähköisesti

Muut lisävarusteet 

• Pohjetuet

• Käsinojat

• Leikkuri paperirullatelineeseen

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

88cm

59cm

65cm

125mm

140cm

+70°

15°

function
3x 88 cm

59 cm 150 kg65 cm 140 cm

-7°

7°
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Yleistutkimuspöytä Capre E2

Tukeva ja toiminnallinen tutkimuspöytä

Tutkimushuoneessa työskentelyyn tarkoitettu Capre E2 on monipuolinen tutkimuspöytä, jonka 
muunneltavuus, säädettävyys ja hiljainen käyntiääni lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja toimin-
nallisuutta. Pöytä seisoo tukevasti omilla jaloillaan eikä siinä ole suuria kuljetuspyöriä. Pöytä on 
muotoilultaan moderni ja hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen.

3

2

Moderni ja tukeva yleistutkimuspöytä 

Kuvan tuotteessa lisävarusteita
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Yleistutkimuspöytä Capre E2

Capre E2  |  Yleistutkimuspöytä

1

Tarpeiden mukaan laajennettavat ominaisuudet

 Pöytä seisoo tukevasti omilla jaloillaan likaamattomilla kumitassuilla

Kuormitettavuus (SWL) 210kg

Muut lisävarusteet

• Paperirullateline

• Leikkuri paperirullatelineeseen

• Niskatyyny

• Valmius nesteenantotelineelle

• Nesteenantoteline

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

92cm

45cm

78°

67cm
 (80cm

)

196cm

67 cm 196 cm

75 mm

function
2x 92 cm

45 cm 210 kg

80 cm

Tärkeimmät ominaisuudet
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Sairaala- ja tarvikevaunut
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Insausti-sairaalavaunut

Kestävää laatua ja muokattavuutta

Insausti® on espanjalainen sairaalalogistiikan tuotteiden valmistaja,
joka on erikoistunut ruostumattomasta teräksestä valmistettaviin
terveydenhuollon kalusteisiin ja erityisesti sairaaloiden vaunuihin
sekä logistisiin hyllyjärjestelmiin. Insausti® -sairaalavaunut valmiste-
taan korkealaatuisista materiaaleista, ja ne vastaavat alan tiukimpia
vaatimuksia. Monipuolisilla lisävarusteilla räätälöimme asiakkaan
tarpeiden mukaisen ratkaisun.

Katso video:
http://bit.ly/insausti

2

1

Korkea laatu, helppo muunneltavuus ja  
erinomainen käytettävyys
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Insausti-sairaalavaunut

Insausti   |   Sairaalavaunut

3

Pöytätasot polyeteeniä, joka kestää hyvin esimerkiksi puhdistus- ja desinfiointiaineita

Vaunuissa helposti puhdistettavat pyöreät reunat

ISO-järjestelmän mukaiset itsesulkeutuvat laatikot, jotka avautuvat 110%

Pöytätaso: Koko 640 x 480 mm tai 900 x 630 mm | Polyeteeniä, 6 mm paksu, 

etuvahvistus 17 mm | Kestää etanolia, puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä kloorihek-

sidiiniä 

Runko: Pyöreiden kulmien ansiosta helppo puhdistaa | Korkeus 950 tai 980 mm  

| Ruostumatonta terästä AISI304, levyn paksuus 1,2 mm | Satiiniviimeistely, joka  

ehkäisee bakteerien ja lian tarttumista | Käytännöllinen design | Korroosiota estävä  

ja hygieeninen | Vahvistettu pyörien kiinnitys 

Pyörästö: Kaksoispyörät Ø 100 mm tai 125 mm | Moderni muotoilu | Erinomainen  

liikuteltavuus | Kuormitus 100 kg per pyörä | Suljettu rakenne ehkäisee lian  

kerääntymistä | 2 antistaattista pyörää ja 2 pyörää lukittavissa jalkapedaalilla 

Laatikosto: ISO 3394 -standardin mukainen | Etulevyt polyeteeniä, 10 mm paksu  

| 6 vakioväriä: valkoinen, sininen, violetti, vihreä, keltainen, punainen | Laatikoiden  

korkeutta voi vaihdella | Kokonaisaukema 110 % pehmeästi ja hiljaisesti | Teleskoop-

piset, kuulalaakeroidut sivukiskot | Turvallinen itsesulkeutuva järjestelmä, laatikostot 

pysyvät kiinni kun vaunua liikutellaan | Max. kuormitus 20 kg per laatikko | Sisäkehys 

ISO 600 x 400 mm mustaa polyeteeniä | Funktionaalinen järjestelmä, jossa suuri  

varastointikapasiteetti. 

Lisävarusteet muun muassa: lisähylly, laptop-pöytä, annos- ja sivulokerikko, tarvike-

kouru, lisälaitekisko, jäteneula-/astiateline, katetriteline, elvytyslauta, nesteenanto- ja 

johdinteline sekä käsihuuhdeannostelija.

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet
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Insausti SQ -sairaalavaunut

Kompakti vaunu monipuolisin ominaisuuksin

Insausti Square SQ -sairaalavaunut on suunniteltu erityisesti ahtaisiin 
tiloihin, joissa korostuu vaunujen helppo liikuteltavuus. Vaunujen koko 
on vain 480x480mm ja korkeus 980mm. Vaunuissa on isot Ø100mm 
kaksoispyörät.

SQ -sairaalavaunuissa on värikoodausjärjestelmä, joka mahdollistaa 
osastokohtaisen personoinnin ja laatikoiden sisällön erottamisen 
selkein värikoodein.

3

2

1

Monipuolinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin

Katso video:
http://bit.ly/insausti
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Insausti SQ -sairaalavaunut

Insausti SQ   |   Sairaalavaunut

Hyvä liikuteltavuus: kaksoispyörät Ø 100 mm, kahdessa pyörässä lukitus

Kompakti koko: leveys 480 mm, syvyys 480 mm ja korkeus 980 mm

Turvallinen itsesulkeutuva järjestelmä, laatikot aina kiinni

Pöytätaso: Koko 480 x 480 mm | polyeteeniä, 6 mm paksu, etuvahvistus 17 mm  

| Kestää etanolia, puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä klooriheksidiiniä 

Runko: Pyöreiden kulmien ansiosta helppo puhdistaa | Korkeus 980 mm  

| Ruostumatonta terästä AISI304, levyn paksuus 1,2 mm | Satiiniviimeistely, joka  

ehkäisee bakteerien ja lian tarttumista | Käytännöllinen design | Korroosiota  

estävä ja hygieeninen | Vahvistettu pyörien kiinnitys 

Pyörästö: Kaksoispyörät Ø 100 mm | Moderni muotoilu | Erinomainen liikuteltavuus  

| Kuormitus 100 kg per pyörä | Suljettu rakenne ehkäisee lian kerääntymistä |   

2 pyörää lukittavissa jalkapedaalilla 

Laatikosto: ISO 3394 -standardin mukainen | Etulevyt polyeteeniä, 10 mm paksu  

| Värikoodausjärjestelmä | Kokonaisaukema 110 % pehmeästi ja hiljaisesti  

| Teleskooppiset, kuulalaakeroidut sivukiskot | Turvallinen itsesulkeutuva järjestelmä, 

laatikostot pysyvät kiinni kun vaunua liikutellaan | Max. kuormitus 30 kg per laatikko 

Lisävarusteet muun muassa: valinnaiset värikortit sisällön tunnistamiseen ja  

osastokohtaiseen personointiin, lisähylly, laptop-pöytä, annos- ja sivulokerikko,  

tarvikekouru, lisälaitekisko, jäteneula-/astiateline, katetriteline, elvytyslauta,  

nesteenanto- ja johdinteline sekä käsihuuhdeannostelija.

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet
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Anestesiavaunut

Vaunut anestesiaan ja tehohoitoon. Insausti 300-sarjan vaunujen koko on 640 x 480mm 
 tai 900 x 630mm. Vaunut ovat muokattavissa lukuisin lisävarustein ja vaihtoehdoin.  
Laatikkojen koko on ISO 3394 –standardin mukainen 600 x 400 mm.

Sairaala-, tarvike- ja yleisvaunut

Kuljetusvaunut

Vaunujen sovellusalueita ovat muun muassa hoito- ja valmistelualueet, päiväkirurgia,
tutkimushuoneet sekä hammas- ja eläinklinikat. Paljon erilaisia malleja ja vaihtoehtoja.

Voit valita valmiita kokonaisuuksia tai varustella vaunuja tarpeidesi mukaan. Katso lisätiedot osoitteesta:
www.lojer.com > terveydenhuolto > sairaalavaunut

Elvytysvaunut

Monipuoliset ja muokattavat elvytysvaunut. Insausti 100-sarjan elvytysvaunujen koko
on 640 x 480mm. SQ- sarjan kompaktien elvytysvaunujen koko on 480 x 480 mm.

Lääkevaunut

Lääkevaunuja yksittäisistä vaunuista lääkejakelun järjestelmiin. Insausti 100-sarjan 
lääkevaunujen koko on 640 x 480 mm ja SQ-sarjassa 480 x 480 mm. Vaunut ovat 
muokattavissa lukuisin lisävarustein ja vaihtoehdoin.

Yleisvaunut

Runko on ruostumatonta terästä ja pöytätaso polyeteeniä. Vaunuissa on 2 antistaattista  
ja 2 lukittavaa pyörää. Saatavilla lukuisia lisävarusteita.
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Anestesiavaunut

Vaunut anestesiaan ja tehohoitoon. Insausti 300-sarjan vaunujen koko on 640 x 480mm 
 tai 900 x 630mm. Vaunut ovat muokattavissa lukuisin lisävarustein ja vaihtoehdoin.  
Laatikkojen koko on ISO 3394 –standardin mukainen 600 x 400 mm.

Nesteenantotelineet
Nesteenantotelineitä käytetään lukuisissa sovelluksissa
sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla sekä
kotihoidossa. Ne voidaan kiinnittää Lojerin eri sänky- ja
tutkimuspöytämalleihin tai liikuttaa omilla pyörillään käyt-
tökohteeseen. Nesteenantotelineissä on vakiona yhden
käden säätö, joka helpottaa suuresti hoitohenkilökunnan
työtä. Käyttökohteesta riippuen voidaan valita kromattu
tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko. 

60121 - suora malli sairaalakalusteisiin

Kromattua terästä oleva suora nesteenantoteline.
4 koukkua joiden kapasiteetti 4 x 2 kg. Yhden käden
korkeussäätö. 

60122 - taivutettu malli sairaalakalusteisiin

Kromattua terästä oleva taivutettu nesteenantoteline.
4 koukkua joiden kapasiteetti 4 x 2 kg. Yhden käden
korkeussäätö. 

60123H - suora malli pyörillä

Kromattua terästä oleva suora nesteenantoteline viidellä
pyörällä (Ø80 mm), joista kaksi on lukittavia ja antistaattisia.
4 koukkua, joiden kapasiteetti on 4x2 kg. Yhden käden
korkeussäätö (1300-2170 mm). Telineen kokonaispaino
6,5 kg ja halkaisija 635 mm.

60124H - taivutettu malli pyörillä

Kromattua terästä oleva taivutettu nesteenantoteline
viidellä  pyörällä (Ø80 mm), joista kaksi on lukittavia ja
antistaattisia. 4 koukkua, joiden kapasiteetti 4x2 kg.
Yhden käden korkeussäätö (1490-1870 mm). Telineen
kokonaispaino 6,5 kg ja halkaisija 635 mm.

60120 - suora malli rst-kiskoihin

Suora nesteenantoteline ruostumatonta terästä, halkaisija
18 mm. Vaatii kiskolukon. 4 koukkua, joiden kapasiteetti 
4x2 kg. Yhden käden korkeussäätö.

60125 - taittuva malli std-sivukiskoihin

Taittuva, ruostumatonta terästä oleva malli kaikkiin EU-
mukaisiin 10x25 mm sivukiskoihin (sis. kiskolukon). Kiin-
nitetään esimerkiksi leikkaus- tai tutkimuspöydän sivu-
kiskoon. 2 koukkua, joiden kapasiteetti 2x2 kg. Yhden
käden korkeussäätö. Telineen kokonaispaino 2 kg. 

60127 – vaativan hoidon malli pyörillä

Ruostumatonta terästä/ alumiinia oleva vaativan hoidon
nesteenantoteline pyörillä. Yhden käden korkeussäätö
(1500-2300 mm). 4 koukkua, joiden kapasiteetti 4x2 kg.
Kaksoispyörät 5x75 mm, joista kaksi lukittavaa ja antis-
taattista. Erikoistukeva jalusta, telineen kokonaispaino
11 kg ja jalustan halkaisija 630 mm.

60123H

Valmistaja  
Provita Medical GmbH 
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Potilasverhot ja -sermit
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Ropimex-potilasverhot ja sermit

Ropimex-potilasverhot

Saksalaisen Ropimexin teleskooppisesti säädettävät verhojärjestelmät
täyttävät tiukat paloturvallisuus- ja antibakteeriset vaatimukset. Tervey-
denhuoltoon suunnitellut verhokankaat on valmistettu korkealaatuisesta
Trevira® CS -tekstiilistä, joka on läpäissyt paloturvallisuustestit ympäri
maailmaa. Trevira CS Bioactive -kankaassa on lisäksi antimikrobinen
ominaisuus. Kankaat voidaan pestä ja desinfioida 60 asteen lämpötilas-
sa. Verhoille on tarjolla 11 värivaihtoehtoa (Bioactive 4 väriä).
Myös suihkutiloihin on mahdollista asentaa verhojärjestelmiä. Patentoi-
tua CHEK-suihkukangasta ei tarvitse pestä, vaan tahrat yksinkertaisesti
pyyhitään pois sienellä käyttäen normaaleja puhdistusaineita.

Ropimex-potilassermit

Ropimex-potilassermit ovat monikäyttöisiä tilanjakajia sairaaloihin ja
hoivakoteihin. Niitä voidaan käyttää myös näköesteinä. Läpinäkymät-
tömät mutta valoa läpäisevät paneelit luovat viihtyisän tunnelman.
Sermit on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista, kuten ano-
disoidusta alumiinista ja naarmuuntumattomasta pleksilasista.
Käytetyt materiaalit ovat paloturvallisia. 
Ropimex-potilassermit taittuvat pieneen tilaan muutamassa sekun-
nissa tilan säästämiseksi. Helppo puhdistettavuus ja helposti vaihdet-
tavat design-vaihtoehdot luovat miellyttävän ympäristön ja helpottavat
henkilöstön työskentelyä. Sermien kokonaispituus voi olla maksimis- 
saan 3 metriä eikä paneelien väliin jää rakoja.

Katso lisätiedot ja vaihtoehdot osoitteesta: www.lojer.com > terveydenhuolto > potilasverhot ja -sermit

Ropimex-verhotangot

Helppokäyttöisen teleskooppisen verhotangon ansiosta hoitaja
voi muutamassa hetkessä ottaa väliverhon käyttöön tai vaihto-
ehtoisesti laittaa sen seinälle piiloon. Tanko avataan ja suljetaan
liitoskohdasta kiertämällä. Verhon voi nostaa kokonaan irti teli-
neestään, ja siirtää sen esimerkiksi viereiseen huoneeseen.

Verhotankoja, seinäkiinnikkeitä sekä verhoja on saatavilla useita
eri värejä, joten niistä voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden.
Verhotankoja on useita eri pituuksia välillä 55 – 220cm.
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Leikkauspöydät ja lisävarusteet
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Myyty yli 30 maahan.
Kuva: Sairaala Neo
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Scandia SC330 -leikkauspöytä

Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan

Scandia on nykyaikainen elektrohydraulinen leikkauspöytä, jonka toiminnallisuus, muunneltavuus
ja muotoilu ovat huippuluokkaa. Scandia-leikkauspöytä soveltuu kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin.
Scandia on helppokäyttöinen ja varma valinta leikkaussaliin pitkäaikaisena ratkaisuna.
Modulaarinen pöytätaso on suunniteltu mukailemaan ihmisen kehon nivelrakennetta, joten pöytä
antaa erinomaisen tuen kulloiseenkin kirurgiseen toimenpiteeseen. 

3

2

Erinomaista ergonomiaa -
monipuoliset säädöt ja helppo
muunneltavuus
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1

Kolmen kaksoispyörän ansiosta pöytä on helposti liikuteltava ja  
kääntyy paikallaan ympäri

Pienikokoinen käsiohjain, joka on käytettävissä yhdellä kädellä

6-osaisen makuutason sektiot ovat helposti vaihdettavissa eri toimenpiteiden

vaatimusten mukaisesti

Tärkeimmät ominaisuudet

1

2

3

Tekniset ominaisuudet

Mittakuvat

55 cm 207 cm 125 mmfunction
6x 101 cm

65 cm 350 kg 30°30°

Muut lisävarusteet 

• Ajomoottori 

• Tason pitkittäisliuku

• Langaton käsiohjain (Bluetooth)

• Hiilikuitutasot

4
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Esimerkkejä lisävarusteista

Leikkauspöytien lisävarusteet

Lojerin lisävarustevalikoima sopii useimpiin leikkauspöytämerkkeihin

Lojerin korkealuokkainen leikkaustasojen lisävarustevalikoima on suunniteltu täydentämään leikkaustasojen ominaisuuksia
erilaisissa kirurgisissa toimenpiteissä. Kaikki lisävarusteissa käytetyt komponentit ja materiaalit ovat tarkasti valittuja ja
laadukkaasti valmistettuja – Lojerilla on 30 vuoden kokemus leikkauspöydistä ja niiden varusteista. Lisävarusteiden kiinnittä-
minen on helppoa ja turvallista, jolloin säästät aikaa ja toimenpideprosessit tehostuvat. Lisävarusteiden tarkoituksenmukainen
muotoilu takaa parhaan mukavuuden ja potilasturvallisuuden.

Valikoimamme laajenee jatkuvasti, parhaan ja viimeisimmän tiedon löydät:
www.lojer.com > terveydenhuolto > leikkauspöydän lisävarusteet
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Tutkimus-,
toimenpide- ja 
lukuvalaisimet
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Tutkimus- ja toimenpidevalaisimet

Saksalainen Provitan valmistavat laadukkaat tutkimus-, toimenpide- ja lukuvalaisimet soveltuvat sekä tutkimushuoneisiin
että potilaan sängyn viereen. Valaisimet voivat olla liikuteltavia tai ne voidaan kiinnittää seinään, tutkimuspöytään tai sänkyyn.
Valaisimet ovat laajasti säädettäviä ja tarpeeksi jäykkiä, jotta ne voidaan asettaa haluttuun asentoon.
Valaisimissa yhdistyy erinomaisella tavalla hienostunut teknologia ja moderni design. Suunnittelussa on keskitytty
erityisesti valaisimien helppoon käsittelyyn ja turvallisuuteen. Kaikki valaisimet ovat medical-hyväksyttyjä.

Tutkimus- ja
toimenpidevalaisin Series 5

Tutkimus- ja
toimenpidevalaisin Series 1

Lukuvalaisin Series 4

Korkeuden säätövara noin 100 cm

Kääntösäde noin 95 cm

Paino noin 18 kg

Kytkin 4-portainen himmennin

Lampun väri valkoinen

Valolähde LED, 24V / 27W

Värilämpötila noin 4500 K

Valaistusvoimakkuus noin 70 000 lux / 100 cm

Valoalueen halkaisija, arvo D10 noin 170 mm / 1000 mm

Valovirta 840 lm

Värintoistoindeksi Ra 93

Punaisen valon värintoistoindeksi 
R9 >

90

Värintoistoindeksi (iho) R13 > 98

Käyttöikä noin 30 000 h (valolähde)

Kokonaisteho 35 W

Jännite 120 – 240 V, 50 – 60 Hz

Valotehokkuus 31 lm / W

Voimakkuusvalinnat 50 % / 70 % / 90 %

Sähköluokitus EN60601-1
(DIN VDE 0750 T1)

Kahva steriloitavissa

Käyttötapa / IP-luokka jatkuva / IP20

Suojausluokka II / I (riippuu mallista)

Valaisimen väri valkoinen

Toimintasäde noin 80 cm

Paino noin 10,6 kg

Nivel Ø 18mm, pituus 35 mm

Jalustan materiaali teräs, valkoinen pinnoite

Jalustan halkaisija noin 63,5 cm

Pyörät kaksoispyörät Ø 50mm 
EN 60601 mukainen maadoitus
ja lukitus

Kulutuspinnan kovuus 100A Shore

Lisäominaisuudet himmennin / kv-pistokkeet / 
110V / värikorjaus (halogeeni)

Lampun väri valkoinen

Valolähde LED, 18V / 12W

Värilämpötila 4300 K ± 200 K

Valaistusvoimakkuus > 50 000 lux / 50 cm
noin 12 750 lux / 100 cm

Valoalueen halkaisija,
arvo D10

100 / 160 mm, 500 / 1000 mm

Valovirta 160 lm

Värintoistoindeksi Ra 93

Punaisen valon
värintoistoindeksi R9

90

Käyttöikä > 30 000 h (valolähde)

Kytkin valaisimen päässä

Jännite 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Lisäominaisuudet 2-vaiheinen kytkin

Valaisimen väri hopea

Kytkin valaisimen päässä

Toimintasäde noin 60 cm

Nivel Ø 18mm, pituus 35 mm

Kokonaispituus 138cm

Opastusvalo integroitu kytkimeen

Muuntaja pistokemuuntaja

Käyttötapa jatkuva

Lisäominaisuudet kytkin johtoon

Valolähde halogeenilamppu
kylmäsädeheijastimella,
12V / 10W, 38°

Värilämpötila 3000 K

Valaistusvoimakkuus noin 520 Lux / 50 cm

Käyttöikä noin 2000 h (valolähde)

Jännite 230V, 50 – 60 Hz
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Lojer Symbolit

Makuutason leveys
Tuotteen makuutason leveys

Makuutason pituus
Tuotteen makuutason pituus

SWL
Safe Working Load eli suurin sallittu
kuormitettavuus mukaanlukien
potilas, patjat ja lisävarusteet

Potilaspaino
Suurin sallittu potilaan paino

Korkeudensäätöalue
Tuotteen max. ja min. korkeus

Peruspyörän koko
Keskus- tai yksittäislukittavan
peruspyörän halkaisija (mm)

Kaksoispyörän koko
Keskus- tai yksittäislukittavan
kaksoispyörän halkaisija (mm).
Kaksoispyörien tukevuus ja liiku- 
teltavuus on peruspyörää parempi.

5. pyörä
Sängyn keskellä on viides pyörä,
jonka ansiosta sängyn liikuteltavuus
on merkittävästi parempi

Keskuslukitus
Tuotteessa on mekaaninen tai säh- 
köinen keskuslukitus. Se on toteutettu 
lukkiutuvilla pyörillä tai vaihtoehtoisesti 
pyörien nostojärjestelmällä.

Toimintojen määrä
Tuotteen toimintojen määrä, esim. 
korkeuden ja selkäosan säätö (=2X)

Akkukäyttöinen
Tuotteessa on mahdollisuus akkuvarustukseen
(yleensä lisävaruste).

Käsiohjain
Tuotetta voidaan ohjata käsiohjaimen avulla

Hands free -korkeudensäätökehikko
Tuotetta voidaan korkeussäätää jalalla mistä
tahansa suunnasta

Sähköinen jalkaohjain
Tuotetta voidaan ohjata jalkaohjaimen avulla

Hydraulinen korkeussäätö
Tuotteen korkeutta säädetään jalalla
pumppaamalla hydraulisylinteriä

Trendelenburg-säätö
Tuotteessa on Trendelenburg-säätö

Anti-Trendelenburg -säätö
Tuotteessa on Anti-Trendelenburg -säätö

CPR-hätälasku
Selkäosa voidaan laskea nopeasti
ala-asentoon

Hoitajapaneeli
Ylimääräisellä ohjauspaneelilla voidaan
käyttää esiohjelmoituja toimintoja tai
estää potilaalta tiettyjä toimintoja

Lisävarusteet
Tuotteeseen on saatavilla tehdasasenteisia
optioita tai jälkikäteen asennettavia
lisävarusteita.

200 kg

193 cm

65 cm

125 mm

125 mm

100 kg

2x
function

49 cm

94 cm

CPR
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Lojer-tuotteiden verhoiluissa käytetään korkealaatuista ja iholle miellyttävän tuntuista SKAI-keinonahkaverhoilua. Saksassa 
valmistettu SKAI-keinonahka täyttää terveydenhuollon materiaaleille asetetut vaatimukset ja on paloa ehkäisevä, kulutusta 
kestävä ja helposti puhdistettava. 

Skai Fashion

Skai Fashion on korkealaatuinen keinonahkamateriaali. Materiaali tuntuu ja näyttää oikealta nahalta. Skai Fashion materiaali 
on pitkäikäinen ja helppo puhdistaa saippualla ja mikrokuituliinalla. Materiaali kestää mietoja desinfiointiaineita, mutta desin-
fioinnin jälkeen pinta tulee aina pyyhkiä puhtaalla, nihkeällä rätillä. Materiaali ei kestä liuottimia, klooripohjaisia tai hankaavia 
aineita eikä kemikaalista pesua tai kiillotusaineita. Materiaali on paloturvallinen (flame retardant).

kestävä

repeämätön

kulutusta kestävä

haalistumaton

helppo puhdistaa

BS5852 IS-0+1+5,
DIN4102 (Part 1, B1) 
DIN4102 (Part 1, B2),  
DIN53438 (Part 2)  
EN1021-1+2, MVSS302,
NF M2

SKAI®-verhoilut – kestävää, käytännöllistä ja näyttävää

snow white grape+ platin

river

graphite

ocean sky

mangolime+ chilicitron

aqua
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Skai Clinica 
Skai Clinica on korkealaatuinen keinomateriaali. Sen pinta on miellyttävän sileä ja erittäin kiiltävä. Materiaali on antibakteerinen 
(JIS Z 2801) ja kestää eritteitä, joten se on erittäin suositeltavaa lääkinnällisiin käyttöympäristöihin. Materiaali on myös bioyh-
teensopivuutensa (EN ISO 10993-5) ansiosta turvallinen iholle. Se kestää hyvin kulutusta, joten sen käyttö on suositeltavaa 
myös hieronta- ja wellnesskäytössä.

Skai Conductive

Skai Conductive on korkealaatuinen keinonahkamateriaali. Materiaali tuntuu ja näyttää oikealta nahalta. Lisäksi materiaali 
johtaa sähköä, joten sen käyttö on suositeltavaa kohteissa, joissa tulee välttää sähköstaattisia purkauksia (esim. sydämen 
toimintaan liittyvät tutkimukset). Skai Conductive materiaali on pitkäikäinen ja helppo puhdistaa saippualla ja mikrokuituliinalla.

perle clinica river clinica platin clinica

kestävä

repeämätön

desinfiointiaineita  
kestävä

sähköä johtava

haalistumaton

helppo puhdistaa

kestävä

repeämätön

desinfiointiaineita  
kestävä

kulutusta kestävä

antibakteerinen

haalistumaton

helppo puhdistaa

eritteitä kestävä

öljyn ja rasvan  
kestävä

bioyhteensopiva

NF M2,
BS5852 IS-0+1,
EN1021-1+2,
DIN4102 (Part 1, B2),
MVSS302,
DIN53438 (Part 2)

perle schwarzschoko espresso+

mano



HOITO- JA SAIRAALAKALUSTEET
Toimipisteet: Espoo, Kempele, Hollola, Sastamala

Puh. 010 830 6700
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www.lojer.com


