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Lojer on Pohjoismaiden suurin  
fysioterapialaitteiden ja -tarvikkeiden jälleenmyyjä
Yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Lojer muodostaa 
Pohjoismaiden suurimman fysioterapian laitteiden ja 
tarvikkeiden jälleenmyyntiyhtiön, joka edustaa lukuisia 
alan huippumerkkejä. Lisäksi Lojer Group on Suomen 
johtava sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja ja alan 
merkittävin kotimainen työllistäjä.

Kaikki Lojer-tuotteet on valmistettu alusta loppuun  
Suomessa. Lähes satavuotiaan kotimaisen ja yksi-
tyisessä omistuksessa olevan yhtiön tuotantoyksiköt 
sijaitsevat Sastamalassa ja Kempeleessä sekä  
keskusvarasto Pennalassa. 

Lojer-hoitopöytien ja muiden valmistamiemme laitteiden 
huollosta, korjauksista ja varaosapalvelusta vastaa  
Lojer Medical Service. Varaosat toimitamme suoraan  
logistiikkakeskuksestamme tai kotimaisten tehtaidemme 
varastoista arkisin noin vuorokauden sisällä tilauksesta. 

Verkkokaupan asiakaspalvelu ja tilaukset
Puh. 010 830 6785
info@lojer.com

Huolto ja varaosat
Puh. 010 830 6750
service@lojer.com

Fysioterapia-ammattilaiset  
palveluksessasi 

Vili Rahkonen (ft)
Fysioterapia & Wellness
Puh. 010 830 6741
vili.rahkonen@lojer.com

Mikko Rajaniemi (ft ja TtM)
Fysioterapia & Wellness
Puh. 010 830 6753
mikko.rajaniemi@lojer.com
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Hoitopöydät
Fysioterapia- ja hierontapöydät,
kauneudenhoito- ja työtuolit, 
jakkarat, mattohoitopöydät, 
kippilaudat.

Liikunta ja  
kuntoharjoittelu
Kuntopyörät, crosstrainerit, 
juoksumatot, soutulaitteet, 
nojapuut.

304

Terapiavälineet
Traktio- ja blackroll-tuotteet, 
kiilat, matot, ilmalastat, tyynyt.74

Harjoituslaitteet  
ja -välineet
Lääkinnällisen harjoitus- 
terapian vetolaitteet,  
harjoituspenkit, puolapuut, 
voimaharjoittelulaiteet.

18

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

67

Akupunktio
Akupunktioneulat,
neulastimulaattori,
ohjetaulut.

65Ultraääni- 
kuvantaminen

Diagnostiset ultraääni- 
ja  paineaaltohoito-
laitteet, tens, tems, 
elektrodit, geelit ja 
tarvikevaunut.

57

Vastaanoton
varustus ja tarvikkeet79
Potilasverhot ja sermit,
anatomiset opetusvälineet
ja julisteet, mittausvälineet,
teipit, voiteluaineet.

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

42
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Hoitopöydät
Hoitopöytä on terapeutin tärkein työkalu. Tutustu laajaan 
hoitopöytävalikoimaamme ja löydä oma yksilöllisiä  
tarpeitasi palveleva hoitopöytä. 
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Suomalaisten asiantuntijoiden kehittämää, patentoitua ja 
ennennäkemätöntä tekniikkaa edustava Lojer Manuthera® 
242 mobilisaatio- ja manipulaatiopöytä tukee terapeutin työtä 
parhaan diagnosoinnin ja hoidon tarjoamisessa potilaille. 

Manuthera 242 on all-in-one-hoitopöytä vaativaan tutkimus-  
ja hoitotyöhön erilaisille manuaaliterapeuteille urheiluhierojas-
ta naprapaatteihin, osteopaatteihin, OMT-fysioterapeuttihin, 
fysioterapeutteihin ja kiropraktikkoihin. Manuthera 242 antaa 
terapeutin työskentelyyn täysin uuden ulottuvuuden: sen 
takaavat patentoitu, kahden synkronoidun moottorin ohjaus-
järjestelmä, ennennäkemättömät multi-traktio-ominaisuudet ja 

lukemattomat hoito- ja diagnosointimenetelmät mahdollistava 
rakenne ja toiminnallisuudet.

Potilaan liikuttaminen terapeuttisesti ja anatomisesti tärkeisiin 
asentoihin tapahtuu sulavasti ja äänettömästi. Liikehoidossa 
saavutetaan täydellinen kolmedimensionaalinen liike hyödyn-
täen pöydän traktio-, fleksio-, lateraalifleksio- ja rotaatio-omi-
naisuuksia sekä painovoimaa. Pöydän muotoilu, kaksimootto-
rijärjestelmä ja täyslaakeroitu runko vähentävät terapeutin työn 
kuormittavuutta ja parantavat työergonomiaa johtaen entistä-
kin parempiin hoitotuloksiin.

Manuthera 242

Manuthera 242 palkittiin Fennia Prize -palkinnolla vuonna 2017!

Lue lisää ja katso video: Lojer.com » Fysioterapia ja 
wellness » Hoitopöydät » Manuthera 242!
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia 
ja wellness » Hoitopöydät » Capre FX

Voit suunnitella oman Capre FX -hoitopöytäsi  
osoitteessa capre.lojer.com

Voit halutessasi vaihtaa pöytään  
Capre F -pöydän verhoilun

!

!

!

Lojer Capre FX on hoitopöytien eliittiä, joka muotoilunsa ja 
ominaisuuksiensa ansiosta täyttää vaativimmankin käyttäjän 
tarpeet. Pöydän kaksivärinen anatomisesti muotoiltu päällyste 
tukee asiakasta ja tyylikkään designin ansiosta Lojer Capre FX 
on myös erinomainen sisustuselementti.

Hiljainen Lojer Capre FX mahtuu pieneenkin tilaan, sillä  
kaksoispilarien ansiosta pöytä nousee suoraan ylöspäin. 
Alarungon muotoilu mahdollistaa pöydän käytön myös tuo- 
liasennossa ja monipuoliset säätömahdollisuudet, kuten 
sivuille kääntyvät käsituet helpottavat työskentelyä. Jalkaosan 
portaaton flexio-liike ja pöytätason laaja korkeudensäätöalue 
helpottavat pöydälle ja siitä pois nousemista.

Sähköinen korkeudensäätö 48–88 cm, jota voidaan säätää 
hands free -korkeudensäätökehikolla mistä tahansa puolelta 
pöytää. Päätuki ja jalkaosa säätyvät portaattomasti kaasu-
jousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Vakiova-
rusteena ympäripoljin, keskuslukittavat pyörät, kaksivärinen 
anatomisesti muotoiltu verhoilu, valkoiseksi maalattu runko  
ja musta metallinen peitelevy. Valinnainen leveys 55, 65 tai  
75 cm. Maksimikuormitus 250 kg.

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä 
SKAI-pintaverhoilu. Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin 
ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa.

Lojer Capre FX 

Lojer Capre FX5

Mallisto

FX3 (3-osainen makuutaso)

FX5 (kuten FX3 sekä lisäksi kaasujousin  
portaattomasti pikasäädettävät käsituet,  
jotka voi kääntää myös sivulevikkeiksi)
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Uudistimme Lojer Capre F -hoitopöydät. Katso  
uudistuneen Capre 2nd edition -ominaisuusvideot 
www.youtube.com/lojergroup

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

!

!

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

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

Laaja korkeudensäätöalue, helppokäyttöiset kaasujousisäätöi-
set käsituet ja sivulevikkeet, jalkaosan portaaton ekstensio- ja 
flexio-liike sekä rungon tukevuus parantavat työergonomiaa ja 
työn tehokkuutta. 

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

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä 
SKAI-pintaverhoilu, josta on valittavissa lähes 20 värivaihtoeh-
toa. Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän 
puhtaanapito on helppoa. Capre F on saatavissa myös  
hydraulisena mallina.

Lojer Capre F 

Mallisto

F3 (3-osainen makuutaso)

F5 (kuten F3 sekä lisäksi kaasujousella  
portaattomasti säädettävät käsituet)

Lojer Capre F5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia 
ja wellness » Hoitopöydät » Capre M

Uudistimme Lojer Capre M -hoitopöydät. Katso  
uudistuneen Capre 2nd edition -ominaisuusvideot 
www.youtube.com/lojergroup

!

!

Tukeva ja helppokäyttöinen Lojer Capre M on muotoilunsa ja 
värivaihtoehtojensa ansiosta piristävä uutuus peruspöytätar-
jontaan. Laadukas, sähkötoiminen Lojer Capre M on suunni-
teltu erityisesti hieronnan ja perusfysioterapian tarpeisiin ja se 
edustaa hinta-laatu-suhteeltaan markkinoiden kärkeä. Pöy-
dässä on mukana kaikki perustoiminnot ja yhtenäinen pöytä- 
taso, joka sopii erinomaisesti varsinkin hierojien tarpeisiin.

Päätuki säätyy portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko 
O- tai U-mallisen pääosan. Mallin korkeudensäätöalue on 

45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen 
mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 ja  
80 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä 
SKAI-pintaverhoilu, josta on valittavissa lähes 20 värivaihto-
ehtoa. Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta 
pöydän puhtaanapito on helppoa. Capre M on saatavissa 
myös hydraulisena mallina.

Lojer Capre M 

 Lojer Capre M4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)



9Hoitopöydät

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

H
oi

to
pö

yd
ät

CA101
CA100

CA107

CA104

CA102, CA103

CA110 CA114

CA100 KESKUSLUKITTAVAT PYÖRÄT
Lisävarusteena Capre M, F ja E -malleihin, vakiona Capre FX 
-mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava 
pöytätilauksen yhteydessä.

CA101 HANDS FREE - KORKEUDENSÄÄTÖKEHIKKO
Lisävarusteena Capre M ja F -malleihin, vakiona Capre FX 
-mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön, 
mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

CA102 SIVULEVIKE PARI
Capre M -sivulevikkeet, jotka ovat säädettävissä vaakatasossa 
kolmeen eri asentoon. Huom! Onnistuu myös jälkiasennuksena.

CA103 SIVULEVIKE PARI
Capre F -sivulevikkeet, jotka ovat säädettävissä vaakatasossa 
kolmeen eri asentoon. Huom! Onnistuu myös jälkiasennuksena.

CA104 KAKSOISSARANOITU PÄÄNTUKI
Kaksoissaranoitu pääosa mahdollistaa potilaan istuma- 
asennon käsittelyn aikana. Lisävarusteen avulla pääntukea  
voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarusteen voi asentaa  
vain pöytiin, joissa on käsituet.

CA107 Tyhjennysasennon säätö kaasujousella, 
 Capre F ja FX -malleihin
CA108 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, 
 Capre FX -malliin
CA129  Tyhjennysasennon säätö sähköisesti,  
 Capre F -malliin
CA110 PAPERIRULLATELINE, 50 cm leveä
CA111 PAPERIRULLATELINE, 60 cm leveä
CA114 INFRAPUNASÄÄDIN korkeudensäätöön
Langaton kaukosäädin korkeudensäätöön. Lisävaruste 
FX-malleihin

CA116 AKKU, saatavilla Capre M, F ja FX -malleihin

CA124 Erikoisleveys 80 cm Capre M -malleihin
CA105 Erikoisleveys 75 cm Capre F -malleihin
CA106 Erikoisleveys 75 cm Capre FX -malleihin

CA115 KAKSIVÄRINEN VERHOILU
Anatomisesti muotoillut pehmusteet Capre F -malliin.

CA171 HENGITYSAUKON TÄYTTÄVÄ TYYNY

Capre-hoitopöytien lisävarusteet
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia 
ja wellness » Hoitopöydät » Delta Professional!

Delta Professional 5

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoito-
pöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, 
fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteo-
paattien suosikkipöydistä. 

Professional hoitopöydät edustavat alansa huippua, niin 
toimivuutensa kuin kestävyytensäkin puolesta. Monivuotinen 
osaamisemme pöytien suunnittelussa takaa pöytien vakauden 
ja tukevuuden kaikissa työskentelykorkeuksissa ja asennoissa.

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

Delta Professional 4 

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

Delta Professional

Delta Professional

Delta Professional 5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Professional 4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)
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Lue lisää ja tutustu mallistoon: Lojer.com » Fysioterapia 
ja wellness » Hoitopöydät » Delta Standard !

Delta Standard 5 

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoito-
pöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, 
fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteo-
paattien suosikkipöydistä. 

Delta Standard -hoitopöydät ovat ammattilaisen peruspöytiä: 
ne ovat edullisempia kuin Delta Professional -sarjan tuotteet, 
mutta toiminnot täyttävät vaativankin käyttäjän toiveet.

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

Delta Standard 4 

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

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

Delta Standard
 

Delta Standard

Delta Standard 5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

Delta Standard 4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)
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21222 KESKUSLUKITTAVAT PYÖRÄT
21223 SIVULEVIKE, PARI
Pöydän leventämiseen, alas taittuvat. Tehdasasenteinen  
lisävaruste.

21199 HANDS FREE -KORKEUDENSÄÄTÖKEHIKKO
Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön.

21204 KAKSOISSARANOITU PÄÄOSA
Istuma-asennossa tapahtuvaan käsittelyyn. Lisävarusteen 
avulla pääosa voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisä- 
varustetta ei voida asentaa pöytiin, joissa ei ole käsitukia.

21190  Tyhjennysasennon säätö sähköisesti
M02003 KÄSIKYTKIN
Lisäkytkin pöydän korkeudensäätöön.  
Kytkin kiinnitetty pääntuen alle.

M02001 LISÄJALKAKYTKIN
21198 JALKAKYTKIMEN RUNKO
Delta Standard pöytään

21200 JALKAKYTKIMEN RUNKO
Delta Professional pöytään

21210 PAPERIRULLATELINE
21027 ERIKOISLEVEYS 70CM, malleihin D2 ja D4  
           (Ilman sivulevikkeitä)

Delta-hoitopöytien lisävarusteet

21222
21223

21204

21210

4195

42802

42801

403001

411124FR1

42801 VOIMISTELUJAKKARA, korkeus 25 cm
42802 VOIMISTLELUJAKKARA, korkeus 48 cm
Runko metallinen epoksimaalattu ja puinen istuinosa.  
Istuinkoko: 37 x 37 cm.

403001  Porrasjakkara
Tukeva jalkojen harjoittamiseen. 50 x 35 x 15 cm

4195 KASVOAUKON PEHMUSTE, ohut
Pehmeä ja miellyttävä pehmuste, joka antaa kasvoille 
mukavan tuen käsittelyn aikana. Valmistettu eheästä 
vaahtomuovista ja verhoiltu Skai-kankaalla. 
Koko: 32 x 27 x 3,5 cm (PxLxK).

4FR1 KASVOAUKON PEHMUSTE, paksu
Kuten edellinen, mutta korkeus 7 cm. Sopii pöytiin, joissa ei ole 
kasvoaukkoa.

41112 KASVOAUKON PEHMUSTE, musta
Miellyttävä kasvojen mukaan muotoutuva ja pehmeä kasvotyyny. 
Vetoketjulla varustettu lycrapäällinen on irrotettava ja 
pestävä. Koko 30 x 24 x 4 cm (PxLxK).

Voimistelujakkarat Kasvoaukon pehmuste

21199
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21306 DELTA MATKAHOITOPÖYTÄ

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

Kannettavat hoitopöydät

21306

Lue lisää:  
http://www.lojer.com/fi/tuote/delta-matkahoitopoyta

BC  CAPRE BC – Beauty Chair

Ylellinen Lojer Capre hoitotuoli on suunniteltu yhdessä kauneu-
denhoidon ammattilaisten kanssa täyttämään tämän päivän 
hoitovaatimukset. Mukavan pehmeä ja muotoiltu keinonahka, 
yksilölliset säädöt kolmella moottorilla ja mukavuusvarustus, 
kuten tablet pc-teline ja led-valaisin edistävät hoitopaikan 
laatumielikuvaa. Tuoli soveltuu monitoimituoliksi kosmetologille, 
hierojalle, jalkaterapeutille ja tatuoijalle. Ohjausjärjestelmä mah-
dollistaa sähköisesti tuolin korkeuden, selkäosan ja istuinkul-
man säädön. Kasvoaukollisessa pääosassa on sekä pituuden 
että kulman säätömekanismi. Tuolin jalkaosat ovat kaasujou-
sisäätöiset, ja ne voidaan täysin kääntää sivuille. Jalkaosassa 
on lisäksi pituuden säätömekanismi. Käsituet voidaan kään-
tää 180°, ja optiona saatavissa monitoimikäsituissa on myös 
kulmasäätö. 

Capre BC on Lojerin Suomessa valmistama tuoli, johon saat 
varaosia vuosienkin jälkeen. Esimerkiksi tuolin verhoilut voi-
daan uusia tulevien trendien mukaisesti. Pituus 186–213 cm. 
Leveys, istuintyyny 62 cm. Kokonaisleveys 88 cm. Korkeuden 
säätö 60–85 cm. Maksimikuormitus 160 kg.

Lojer Capre BC kauneudenhoitotuoli

BC

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

Lue lisää:
Capre BC: http://www.lojer.com/fi/tuote/
capre-bc-kauneudenhoitotuoli
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Kippilauta eli Tilt-pöytä on tarkoitettu on pystyasennon totutte-
luun ja kuntoutukseen. Hyvin tunnettu ja tukeva kippilauta, jota 
voidaan käyttää niin kotona, kuin laitoksissakin.

14400 LOJER KIPPILAUTA
Pöydässä on sähköinen korkeudensäätö 45–80 cm ja sähköinen 
kulmasäätö vaakatasosta 90 asteeseen. Monipuoliset ominai-
suudet ja korkealaatuinen rakenne takaavat potilasturvallisuuden. 
Pöydässä on hyvät ergonomiset ominaisuudet, mm. korkealuok-
kaisesti verhoiltu makuutaso pehmustetuin reunoin. Yksittäislukit-
tavat 125 mm pyörät vakiona, keskuslukittavat pyörät lisävarus-
teena. Kädensijat voidaan lukita portaattomasti ruostumattomiin 
teräsputkiin pöydän sivuilla. Tuotteessa on vakiona kaksi kiinnitys-
vyötä ja yksi leveämpi kiinnitysvyö tukemaan potilaan alaraajoja. 
Pituus 190 x 67 cm ja valittavissa 20 eri värivaihtoehtoa.  
Maksimikuormitus 180 kg

14400M LOJER MULTI KIPPILAUTA
Kuten yllä olevassa Lojer kippilaudassa, mutta jaetun jalkaosan 
(multi-tilt) kulmia voidaan säätää erikseen. Kaksiosainen makuu- 
taso, jossa kaasujousikeventeinen kulmansäätö, sekä hengitys-
aukko. Kiinnitettävä työtaso, jossa pehmustetut kyynärtuet.

TT1020  KESKUSLUKITTAVAT Ø125 mm PYÖRÄT
TT1010 AKKUTOIMINTO
TT001 HÄTÄLASKUKAHVA

Manuaalinen hätälasku tilt-toiminnolle sähkökatkon yllättäessä.

TT11143 PÖYTÄ

(vakiovarusteena Multi-tilt-pöydässä)

R11998 KIINNITYSVYÖ POLVIIN, Lojer tilt -pöytään
R7842 KIINNITYSVYÖ LANTIO/RINTAKEHÄ,  
 Lojer tilt -pöytään

Lojer kippilaudat

Lojer kippilautojen lisävarusteet

14400 (keskuslukittavat pyörät lisävaruste)

14400M

TT11143
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Lojer mattohoitopöydät (Bobath)

3300B BOBATH MATTOHOITOPÖYTÄ,  
 200 x 120 cm, sähköinen

• Sähköinen korkeudensäätö, kahdella jalkapedaalilla, korkeu-
densäätö 44–88 cm välillä • Makuutason sivureunat on vahvis-
tettu muovilistalla. • Mahdollisuus saada liikuteltava jalkapedaali 
rungon alle • Standardi leveys 120 cm (ilman lisäkustannuksia 
saatavana myös 105 cm leveä pöytä) • Neljä lukittavaa pyörää 
• Maksimikuorma 250 kg

3300B-2 BOBATH MATTOHOITOPÖYTÄ, 2-osainen  
 120 cm, sähköinen

• Sähköinen korkeudensäätö, kahdella jalkapedaalilla, korkeuden- 
säätöalue 44–88 cm välillä • Päänosa säädettävissä +75 asteen 
kulmaan • Makuutason reunat on vahvistettu muovilistalla • Mah-
dollisuus saada liikuteltava jalkapedaali rungon alle • Standardi 
leveys 120 cm (ilman lisäkustannuksia saatavana myös 105 cm 
leveä pöytä) • Neljä lukittavaa pyörää • Maksimikuorma 250 kg

K PYÖRIEN KESKUSLUKITUS
P14310 HENGITYSAUKKO

Tehdasasenteinen, mainittava pöydän tilauksen yhteydessä.

RBOKA HENGITYSAUKON PEHMUSTE
P15760 EKSTRA LEVEÄ PÖYTÄ, 140 cm

Lisävarusteet Lojer mattohoitopöytiin (Bobath)

3300B-2

3300B

(kuvan tuote sisältää lisävarusteita)
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24101

1372

24202

24103B

1372 LOJER KALAISTUIN

Perinteinen ”Kalaistuin”, jossa kaasujousikeventeinen korkeu-
densäätö 55–75 cm välillä. 4 pyörää, istuintyynyn pituus 61 cm, 
leveys 30 cm (20 cm kapeimmassa kohdassa). Verhoilu  
harmaata keinonahkaa. Maksimi kuormitus 160 kg.

24101 PYÖREÄ TUOLI

Pyöreä tuoli, jossa tukeva jalkaristikko ja pyörät. Kaasujousike-
venteinen korkeudensäätö, jossa valittavissa matala 42–55 cm, 
medium 50–70 cm tai korkea 58–83 cm säätöalue. Valittavissa 
useita värejä toimitusajalla. Maksimikuorma 150 kg.

24103B KALAISTUIN DELTA, matala, 42–55 cm

Kalaistuin, jossa tukeva jalkaristikko ja pyörät. Kaasujousi- 
keventeinen korkeudensäätö 42–55 cm. Verhoilu harmaata 
keinonahkaa, valittavissa myös muita värejä pidemmällä  
toimitusajalla. Maksimikuorma 150 kg.

24202 EASY RIDER -SATULATUOLI

Satulatuoli, jossa ei saumoja istuinosassa. Tukeva jalkaristikko 
ja pyörät. Kaasujousikeventeinen korkeudensäätö, jossa  
valittavissa matala 47–60 cm, medium 55–75 cm tai korkea  
63–88 cm säätöalue. Istuinkulmansäätö ja lisävarusteena  
saatavissa selkänoja ja jalkatukirengas. Valittavissa useita 
värejä pidemmällä toimitusajalla. Maksimikuorma 150 kg. 
24202B-varastomallissa verhoilu on aitoa mustaa nahkaa  
ja korkeus medium. 

24205 EASY RIDER PRO -SATULATUOLI, 2-osainen  
istuin leveyssäädöllä sekä kallistusmekanismilla 

Väri musta, aitoa nahkaa. Saatavilla myös keinonahkaisena eri 
väreissä. Tukeva jalkaristikko ja pyörät. Kaasujousikeventeinen 
korkeuden säätö, jossa valittavissa matala 47-60 cm, medium 
55-75 cm, korkea 63-88 cm. istuinkulmansäätö ja lisävarus-
teena saatavissa selkänoja ja jalkatukirengas. Maksimikuorma 
180 kg.

Työtuolit ja jakkarat

24205
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SNOW WHITE GRAPE+ PLATIN GRAPHITE

Skai Fashion – vakioväri

SKAI®-verhoilut – kestävää, ylellistä ja trendikästä.

Skai Clinica – antibakteerinen, lisähinnasta

PERLE CLINICA PLATIN CLINICARIVER CLINICA

OCEAN

LIME+

PERLE

SKY

CITRON

SCHOKO

RIVER

MANGO

ESPRESSO+

AQUA

CHILI

SCHWARZ

Skai Fashion on korkealaatuinen keinonahkamateriaali. Materiaali tuntuu ja näyttää oikealta nahalta, ja se soveltuu kohteisiin, 
joissa riittää puhdistaminen saippualla. Desinfiointiaineet on aina pyyhittävä pois.

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 suo- 
siteltavaa lääkinnällisiin käyttöympäristöihin. Materiaali kestää normaaleja desinfiointiaineita. 

UUTUUS!  
Uuden sukupolven  
ympäristöystävällinen  
materiaali Nature.  
5 väriä, kysy lisää!

!

NIGHT NATURE



H
ar

jo
itu

sl
ai

tte
et

 ja
 -v

äl
in

ee
t

H
ar

jo
itu

sl
ai

tte
et

 ja
 -v

äl
in

ee
t

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

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

19100 LOJER VETOLAITE, 14 kg, koteloitu

Hiljainen ja tasainen vastus, kromattu säätötanko ja vaimentimet 
jokaisessa painovälissä. Tukeva rakenne, joka mahdollistaa 
kiinnittämisen seinään tai vapaasti lattialla seisovaan 
Lojer Moduliin. Painopakka 14 kg, jaettuna 2 x 0,5 kg ja 
13 x 1 kg. 3 x 0,25 kg lisäpainosarja vakiona, mahdollistaa 
kuorman lisäyksen 0,25 kg:n välein. Yksi vetokahva vakiovarus- 
teena. Korkeus 230 cm.

19100 LOJER VETOLAITE, 20 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 20 kg jaettuna 2 x 0,5 kg ja 
19 x 1 kg. Mukana 3 x 0,25 kg lisäpainosarja.

19200 LOJER SPEED PULLEY, 50 kg, koteloitu

Toiminnallinen vetolaite, jolla voidaan hyödyntää liikenopeuden 
muutoksia aina heittoliikkeeseen asti. Laitteessa vakiona 
kaksi vetokahvaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti tai 
vuorovedoin, harjoittelu vain yhdellä vetokahvalla myös 
mahdollista. Laitteen vetomekanismi ”vaientaa” painopakan 
liikkeen vetonarun liikkeeseen verrattuna. 50 kg painopakka 
jaettuna 20 x 2,5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 
0,5 kg, painon lisäys 0,5 kg:n välein, max ulostuleva vastus 
20 kg. Korkeus 230 cm.

19200 SPEED PULLEY LOJER, 80 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 80 kg, joka jaettu 16 x 5 kg. 
Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,83 kg.

19200 SPEED PULLEY LOJER, 100 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 100 kg, joka jaettu 20 x 5 kg. 
Pienin ulostuleva vastus per kahva on 1 kg.

19200M LOJER MOBIL SPEED PULLEY, 50 kg, liikuteltava

Samanlainen, kuin normaali Speed-Pulley, mutta madallettu 
korkeus (190 cm pyörätelineen kanssa). Laite on helposti 
siirrettävissä haluttuun paikkaan, harjoituksen ajaksi laite  
lasketaan neljälle tukevalle jalalle. Koteloitu painopakka vakiona.

Lääkinnällinen harjoitusterapia

Lojer Pulley vetolaitteet

19100-14

19200-50

19200-100

19200M
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R28H834 VETOKAHVA, (Lojer Pulley/  
 SpeedPulley vakiovaruste)

13107 TRICEPS KAHVA, suora, maalattu
2512126 TRICEPS KÖYSI, 65 cm
210050 HARJOITUSKÄSINE

tarrakiinnityksin varustettu ”hanska” tukemaan otetta.

2180134-10 LISÄVARUSTETELINE,  
 seinään kiinnitettävä

Viisi ripustuskoukkua lisävarusteille.

VH8083 TUKITANKO, Lojer Pulley/ 
 SpeedPulley vetolaitteeseen

Vetolaitteiden lisävarusteet

R282H834

13107

2512126

2180134-10

210050

VH8083

402034 PÄÄHIHNA
402020 NILKKA/RANNEHIHNA, pehmustettu, 25-41x8 cm
402021 REISI/OLKAPÄÄHIHNA, pehmustettu, 55-68x8 cm
402022 VYÖTÄRÖHIHNA, pehmustettu 100–114 x 8 cm

402029 NAHKAHIHNA RANNE, 19–35 x 5 cm
402030 NAHKAHIHNA NILKKA, 40–56 x 5 cm
402032 NAHKAHIHNA VYÖTÄRÖ, 115–130 x 8 cm

402033 NAHKAHIHNA POLVI/OLKA

Sisäosa pehmustettu, koko 80 x 8 cm

402040 NILKKAHIHNA, tarranauhakiinnityksellä

Lenkki jalan alla ja tarranauhakiinnityksellä nilkan ympärille.

402025 ROTAATIOHIHNA, pehmustettu

Vetolaitteiden hihnat

402034

402025
402040

402029-402032 402033

 402020-402022
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VD6800 ALASVETOKAHVA, maalattu, vakiona  
 Lojer Alasvetolaitteessa

402024 SOUTUKAHVA

2180113 SÄÄDETTÄVÄ PORRASASKELMA

Helppo säätää, 7 eri korkeutta säätöalueella 9 – 39 cm.  
Mitat: 60 x 43 x 50 cm (PxLxK)

Alavetolaitteiden lisävarusteet

402024

2180113

VD6800

19300 LOJER ALASVETOLAITE, 50 kg koteloitu

Painopakka 50 kg jaettuna 10 x 5 kg. Vetonarun pituutta 
säädellään kromatussa tangossa olevalla säätimellä. Leveä 
vetokahva vakiovarusteena. Alasvetolaitteessa on vakiona 
myös alatalja soutu- tai nostoharjoitteita varten. Säädettävä 
kokonaiskorkeus välillä 228–298 cm. Laitteeseen saatavissa 
lisäpainosarja, jolloin vastusta voidaan säätää 1,25 kg:n 
tarkkuudella.

19300 LOJER ALASVETOLAITE, 80 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 80 kg jaettuna 16 x 5 kg.

19300 LOJER ALASVETOLAITE, 100 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 100 kg jaettuna 20 x 5 kg.

Lojer alasvetolaiteet

19300-50
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16100 LOJER KOLMIOSAINEN PENKKI

Selkäosan kulma on portaattomasti säädettävissä aina 
90 asteeseen asti, sen lisäksi selkäosan korkeutta voidaan 
säätää. Etuistuimen istuinkulma on säädettävissä. 
Takimmainen istuin on kiinteä. Kevyttä, mutta tukevaa 
penkkiä on helppo liikutella. Pyörät ja kulmamittari 
vakiovarusteina. Mitat 100 x 32 x 48 cm (PxLxK). Väri musta.

KT8163 LOJER OLKAPÄÄN ROTAATIOLAITE

Kiinnitetään Lojer Kolmiosaiseen penkkiin.

16111 LOJER KULMAPENKKI

Monipuolinen, tukeva penkki, jossa molempien makuu- 
tasojen kulmaa voidaan säätää. Etummainen osa säätyy  
-90°– +30 °, pitkä hengitysaukko. Takaosa säätyy 35° – +27°. 
Tukirulla säätyy korkeussuunnassa portaattomasti. Kulma- 
mittari ja siirtopyörät vakiovarusteina. Paino 40 kg ja väri  
musta. Mitat 1161 x 42 x 80 cm (PxLxK).

2FS-20 2-OSAINEN PENKKI, Paramount

Erinomainen kaksiosainen penkki harjoitteluhuoneeseen.  
Istuinosassa on +10 kallistus ja selkäosan voi asettaa 6 eri 
asentoon, -10 – +80 välillä. Sisältää kuljetuspyörät. Väri:  
Runko hopean harmaa ja verhoilu musta. Toimitetaan osissa.

2392010 FYSIOTERAPIAPEILI, pyörillä

Fysioterapiapeili, joka on helppo siirtää 4 pyörän ansiosta.  
Peililasi on korkealaatuinen ja sen takana on valkotaulu- 
teippaus. Peililasin mitat: leveys 48 cm, korkeus 142 cm.

27405 PUOLAPUUT, puiset, korkeus 230 cm

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote  
toimitetaan osissa (kaikki tarvittavat osat sisältyvät pakkauk-
seen), ja se on erittäin helppo kasata itse. Puuosat ovat  
lakattuja. Leveys 80 cm ja käyttäjän maksimipaino 90 kg.

27406 PUOLAPUUT, metalliset, korkeus 220 cm

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

Lojer LHT muut varusteet

Puolapuut

16100,  KT8163

16111

2FS-20

2392010

27405 27406
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22501

Saksassa valmistetut Ergo Fit 4000 -laitteet ovat kaikki korkealaatuisia, CE-merkittyjä ja MDD-hyväksyttyjä (Medical Device  
Directive). Laitteet ovat tyylikkäitä sekä helppokäyttöisiä. Ne käyvät mainiosti kaiken tyyppisen kuntoutuksen tarpeisiin,  
mutta yhtä hyvin laitteet sopivat esim. hotellien kuntosaleille, yritysten terveydenhuoltoon kuin mille tahansa kuntosalille.  
Laitteet toimitetaan käyttövalmiina. 

Kaikissa laitteissa on liikkeenrajoitin painopakan yhteydessä ja 2,5 kg:n lisäpaino, jonka avulla harjoitteluvastusta voidaan  
lisätä pienin askelin. Lisäpainoa on helppo käyttää yhtä kahvaa käyttämällä.

Rungon väri valittavissa: silver grey, white tai signal black.

Painopakan suojakotelon väri valittavissa: silver grey tai 
papyrus white.

Verhoiluvärivaihtoehto valittavissa runsaasta värivalikoimasta. 
Lue lisää www.ergo-fit.de

Ergo-Fit Power Line 4000 harjoittelulaitteet

22501 BACK EXTENSION 4000, medical

Painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Aloitusasento 
säädettävissä. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen 
kokonaispaino 235 kg. Mitat 100 x 120 x 155 cm (PxLxK).

22502 BACK PULL 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä 
istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen 
kokonaispaino 205 kg. Mitat: 120 x 145 x 155 cm (PxLxK).

22503 BUTTERFLY REVERSE 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 190 kg. 
Mitat: 135 x 155 x 155 cm (PxLxK).

22504 LAT PULL 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä 
istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen 
kokonaispaino 200 kg. Mitat: 130 x 170 x 240 cm (PxLxK).

22505 SHOULDER ABDUCTION 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä 
istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.  
Laitteen kokonaispaino 200 kg.  
Mitat: 120 x 115 x 155 cm (PxLxK).

22503

22504
22505

22502
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22511

22508

Ergo-Fit Power Line 4000 harjoittelulaitteet

22507

22506

22509

22500

22506 SHOULDER PRESS 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä 
istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen 
kokonaispaino 210 kg. Mitat: 135 x 135 x 180 cm (PxLxK).

22507 BUTTERFLY 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä 
aloitusasento. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen 
kokonaispaino 200 kg. Mitat: 120 x 155 x 155 cm (PxLxK).

22508 CHEST PRESS 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä 
istuinkorkeus. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen 
kokonaispaino 230 kg. Mitat: 145 x 155 x 155 cm (PxLxK).

22509 BICEPS FLEXION 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä 
istuinkorkeus ja aloitusasento. Maksimi käyttäjäpaino 
200 kg. Laitteen kokonaispaino 170 kg. 
Mitat: 95 x 130 x 155 cm (PxLxK).

22510 TRICEPS EXTENSION 4000, medical

Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. 
Säädettävä istuinkorkeus ja aloitusasento. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 185 kg. 
Mitat: 105 x 110 x 155 cm (PxLxK).

22500 SEATED DIP 4000, medical

Painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. 
Säädettävä istuinkorkeus ja selkänoja. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 210 kg. 
Mitat: 162 x 117 x 155 cm (PxLxK).

22511 ABDOMINAL FLEXION 4000, medical

Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Säädettävä  
aloitusasento. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen  
kokonaispaino 220 kg. Mitat: 105 x 130 x 155 cm (PxLxK).

22510
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22518

22512 ABDOMINAL TORSION 4000, medical
Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 170 kg. 
Mitat: 135 x 100 x 155 cm (PxLxK).

22513 ABDUCTOR 4000, medical
Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 215 kg. 
Mitat: 140 x 130 x 155 cm (PxLxK).

22514 ADDUCTOR 4000, medical
Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 215 kg. 
Mitat: 175 x 125 x 155 cm (PxLxK).

22515 HIP EXTENSION 4000, medical
Painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 170 kg. 
Mitat: 100 x 125 x 155 cm (PxLxK).

22516 LEG EXTENSION 4000, medical
Painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 265 kg. 
Mitat: 105 x 140 x 155 cm (PxLxK).

22517 LEG FLEXION 4000, medical
Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 255 kg. 
Mitat: 105 x 145 x 155 cm (PxLxK).

22518 LEG PRESS 4000, medical
Painopakka 172,5 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 375 kg. 
Mitat: 100 x 225 x 155 cm (PxLxK).

22534 SQUAT PRESS 4000, medical
Painopakka 172,5 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. Säädettävä 
selkänoja, jalkojen pituus, jalkatuki ja olkatyynyt. Maksimi  
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 375 kg.  
Mitat: 100 x 205 x 155 cm (PxLxK).

22512

22513

22514

22515

22516

22534

22517

Ergo-Fit Power Line 4000 harjoittelulaitteet
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Ergo-Fit Power Line 4000

22519 PULL UP / DIP 4000, medical

Painopakka 90 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. Maksimi 
käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 210 kg. 
Mitat: 81 x 120 x 215 cm (PxLxK).

22520 CABLE 4000, medical

Speed pulley seinään kiinnitettävä. Painopakka 75 kg,  
jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 123 kg. 
Mitat: 86 x 41 x 225 cm (PxLxK).

22521 CABLE FREE 4000, medical

Speed pulley lattiamalli. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg  
painoihin. Laitteen kokonaispaino 156 kg.  
Mitat: 120 x 160 x 225 cm (PxLxK).

22522 CABLE CROSSOVER 4000, medical

Painopakka 2 x 75 kg jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen  
kokonaispaino 250 kg. Mitat: 91 x 338 x 218 cm (PxLxK).

22523 CABLE TOWER 4000, medical

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

22524 MULTI PRESS 4000

22523

22522

22519

22521

22520
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22525 ABDOMINAL BENCH 4000

Tässä penkissä harjoitat vatsalihaksiasi tehokkaasti ja muotoiltu 
selkänoja ylläpitää optimaalisen asennon harjoituksen aikana. 
Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 60 kg  
Mitat: 145 x 60 x 75 cm (PxLxK).

22526 BACK BENCH 4000

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

22527 FLAT BENCH 4000

Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 25 kg. 
Mitat: 105 x 60 x 40 cm (PxLxK).

22528 MULTI BENCH 4000

Säädettävä seläntuki. Maksimi k kuormitus 250 kg. 
Kokonaispaino 35 kg. Mitat: 135 x 60 x 100 cm (PxLxK).

22530 OLYMPIC FLAT BENCH 4000

Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja 
painot: 400 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg. 
Mitat: 160 x 125 x 125 cm (PxLxK).

22531 OLYMPIC INCLINE BENCH 4000

Säädettävä istuintyyny. Maksimi käyttäjäpaino sisältää 
painotangon ja painot 350 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg. 
Mitat: 160 x 125 x 135 cm (PxLxK).

22532 SCOTT BENCH 4000

Penkissä on ripustuskoukut painotangolle. Istuinkorkeus on säädet- 
tävissä. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot 250 kg.  
Laitteen kokonaispaino 45 kg. Mitat: 85 x 80 x 110 cm (PxLxK).

Harjoittelupenkit Ergo-F it Power Line 4000

Painotanko on tarkoitettu International painoille ja laitteessa 
on 4 säilytystappia levypainojen säilytykseen. Penkki ja 
painot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen  
määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 150 kg.  
Mitat: 170 x 210 x 220 cm (PxLxK).

22533 SQUAT RACK 4000

Levypainojen säilytystapit kuuluvat telineeseen, mutta 
painotanko ja levypainot tilattava erikseen. Suurin sallittu  
painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 65 kg.  
Mitat: 175 x 120 x 175 cm (PxLxK).

22533

22526

22527

22528

22530

22531

22532

22525

Ergo-Fit Power Line 4000

22524
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2FS-50/75 LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL, 75 kg
2FS-50/115 LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL, 115 kg

Yhdistelmälaite jalkojen lihasryhmille. Selkänojassa 5 eri asentoa.  
Reisityynyssä, joka laskeutuu alas polven koukistusharjoituksessa,  
on 6 eri asentoa. 4 eri aloitusasentoa sekä polven koukistus-  
että ojennusliikkeelle. Itsestään säätyvä nilkkatyyny varmistaa  
oikean asennon koko liikesuorituksen ajan. Mitat: leveys 109 cm,  
syvyys 160 cm ja korkeus 145 cm.

2FS-51/75 LEG / CALF PRESS, 75 kg
2FS-51/115 LEG / CALF PRESS, 115 kg

Yhdistelmälaite jalkojen ja pakaralihasten harjoitteluun. Jalkalauta  
säätyy 6 eri aloitusasentoon. Ergonomisesti muotoiltu selkänoja  
varmistaa hyvän ergonomian koko liikelaajuudella. Mitat: leveys  
104 cm, syvyys 180 cm ja korkeus 165 cm.

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

Yhdistelmälaite reiden sisä- ja ulkosyrjän voimaharjoitteluun.  
Käännettävät reisityynyt säädetään sen mukaan harjoitetaanko 
reiden sisä- vai ulkosyrjän lihaksia. Aloitusasennon säätäminen 
on helppoa hyvin asemoidun säätönupin ansiosta. 15 eri 
asentoa. Mitat: leveys 145 cm, syvyys 155 cm ja korkeus 165 cm.

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

Paramount Fitness Line yhdistelmälaitteet

Paramount on tunnettu, amerikkalainen kuntosalilaitevalmistaja, joka pitää kiinni erittäin korkeasta laadustaan.  
Fitness Line -sarja on siististi muotoiltu ja koostuu sekä yhdistelmä- että yksittäislaitteista, jotka vievät vähän tilaa  
ja  ovat kustannustehokkaita. Laitesarjassa yhdistyvät täydellisesti ergonomisuus, laatu ja kustannustehokkuus. 

Sopivat mainiosti pienille vastaanotoille, kotikuntosaliin, hotelleihin, yritysten työterveydenhuoltoon ym. ym.  
Vastuksen määrää voidaan säätää harjoitusasennossa ollessa ja säätönupeissa on tyylikäs keltainen huomioväri.  
Kaikissa laitteissa on värikuvalliset harjoitusohjeet. Toimitetaan harmaa/hopea lakatulla rungolla ja harmaalla verhoilulla.

75 kg painopakka koostuu 17 painosta, noin 4,5 kg/paino.

115 kg painopakka koostuu17 painosta, noin 6,8 kg/paino.

2FS-50

2FS-51

2FS-52
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2FS-53/115 LAT PULL DOWN / SEATED ROW, 115 kg

Yhdistelmälaite yläselän ja käsivarsien lihasten harjoitteluun. 
Reisityyny on säädettävissä 8 eri asentoon. Jalkatuet soutu- 
liikkeen suorittamista varten. Vetokahvat alas- ja soutuvetoja 
varten kuuluvat toimitukseen. Mitat: leveys 122 cm, syvyys 
196 cm ja korkeus 213 cm.

2FS-54/75 MULTI PRESS, 75 kg
2FS-54/115 MULTI PRESS, 115 kg

Yhdistelmälaite ylävartalon ja käsivarsien lihasten harjoitteluun. 
Istuin ja selkänoja säätyvät 4 eri asentoon, punnerrustangossa 
korkeuden säätö (5 eri asentoa), käsikahvoissa kaksi eri korkeutta. 
Mitat: leveys 135 cm, syvyys 208 cm ja korkeus 145 cm.

2FS-55/75 PEC FLY / REAR DELT, 75 kg
2FS-55/115 PEC FLY / REAR DELT, 115 kg

Yhdistelmälaite rintalihasten ja yläselän lihasten harjoitteluun. 
Istuimessa korkeudensäätö (6 eri asentoa) ja harjoitustanko 
säädetään harjoituksen mukaan (7 eri asentoa). 
Mitat: leveys 142 cm, syvyys 152 cm ja korkeus 185 cm.

2FS-56/75 BICEPS / TRICEPS, 75 kg
2FS-56/115 BICEPS / TRICEPS, 115 kg

Yhdistelmälaite kyynärnivelen koukistajien ja ojentajien 
harjoitteluun. Istuimessa korkeudensäätö (5 eri asentoa) 
ja selkänoja. Käsikahvan säätö harjoitteen mukaan. 
Pyörivät kädensijat. Mitat: leveys 130 cm, syvyys 119 cm  
ja korkeus 145 cm.

2FS-57/75 LOW BACK / ABDOMINAL, 75 kg
2FS-57/115 LOW BACK / ABDOMINAL, 115 kg

Yhdistelmälaite vatsa- ja selkälihasten harjoitteluun. 
Vastuskampi säädetään harjoitteen mukaan (5 eri asentoa). 
Jalkatuet päällystetty liukueste materiaalilla, mikä tarjoaa 
mahdollisuuden valita harjoitteluasennon. 
Mitat: leveys 125 cm, syvyys 112 cm ja korkeus 145 cm.

2FS-54

2FS-55

2FS-57

2FS-56

2FS-53

Paramount Fitness Line yhdistelmälaitteet
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8000045  CPM Artromot K1 Classic

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

8000045

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

Liikunta ja 
kuntoharjoittelu
Liikunta ja kuntoharjoittelu ovat erittäin
tärkeitä kehon hyvinvoinnin kannalta.
Ne parantavat verenkiertoelimistön
toimintaa, kasvattavat hapenottokykyä,
rasva-aineenvaihduntaa, keskitymiskykyä 
jne. Tässä osiossa esittelemme kattavan 
valikoiman liikkumisen apuvälineistä 
kuntosalilaitteisiin, jotka soveltuvat 
klinikoille ja kuntosaleille. Uutuutena 
painokevennettyyn kuntoutukseen  
AlterG Anti-Gravity -juoksumatto.
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218015 OXYCYCLE 1, aktiiviseen  
  ylä- ja alaraajojen harjoitteluun

Hiljainen ja pehmeä, säädettävissä oleva Magneettivastus. 
Toimitukseen kuuluu jalka- ja käsipedaalit, sekä liukueste- 
matto. Laitteen näytössä seurattavissa polkumäärää,  
aikaa, kaloreita sekä poljettua matkaa. Helppo siirrellä. 
Koko: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 9 kg.

218030 OXYCYCLE 3, aktiivinen ja passiivinen  
  harjoituslaite ylä- ja alaraajoille

Laitteessa säädettävä nopeus (passiivinen ohjelma)  
ja vastuksen määrä (aktiivinen ohjelma). Ajastintoiminto 
15 min saakka. LCD-näytössä seurattavissa aika,  
polkua/minuutissa, polkujen kokonaismäärä ja kalori- 
kulutus.Toimitukseen kuuluu tarranauhoilla varustetut  
jalkapedaalit, käsikahvat sekä liukuestematto. 
Mitat: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 8,5 kg.

SE-1000 MANUPED SE-1000

Manuped SE-1000 on polkulaite aktiiviseen harjoitteluun.  
Sen pehmeä ja tasainen liikerata harjoittaa tehokkaasti sekä  
ylä- että alaraajoja. Se on erittäin tukeva ja sitä käytetään  
joko tuolilla tai pyörätuolissa istuttaessa. Vastus voidaan helposti 
valita 8 vastustasosta ja jalkojen paikalleen asettamista paikal-
leen voidaan helpottaa lukitsemalla polkimet vivulla. Polkimet 
tarranauhoilla ja pohjetuet sisältyy toimitukseen. Ergonomiset 
kahvat useilla otevaihtoehdoilla. Digitaalinen näyttö, joka  
näyttää ajan, nopeuden, matkan, kokonaismatkan ja kalorit.  
Koko: 100 x 56 x 129 cm (PxLxK). Paino 45 kg

218015

218030

Restoraattorit

SE-1000

27413 NOJAPUUT, 3 m

27414 NOJAPUUT, 4 m

Tukevat Suomessa valmistetut korkeussäädettävät nojapuut. 
Kulkuaukon leveyttä voidaan helposti säätää liikuttamalla no-
japuita pitkittäissuunnassa vastakkaisiin suuntiin. Nojapuut on 
valmistettu kokonaan kestävästä teräksestä. Jalkalevyissä viistot 
reunat sekä laaja tukipinta. Kulkuaukon maksimileveys 60 cm.

180764 NOJAPUUT LAPSILLE, 3 m

Lapsille tarkoitetut, manuaalisesti säädettävät nojapuut. 
Pituus 3 m. Säädettävä korkeus 40–60 cm.

Nojapuut

Lisätietoja varten, ota yhteys asiakaspalveluumme.!
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24511 NORDIC INDOOR WALKER, Heavy Duty

Uusi konsepti ylä- ja alaraajojen harjoitteluun, joka tarjoaa 
tehokkaan kuntoilumuodon kompaktissa paketissa. Laite 
on ”monitoimilaite”, jota voidaan käyttää yksittäisenä kuntoilu- 
tai lämmittelylaitteena aerobic-tunneilla tai se voidaan yhdistää 
spinning-harjoitteluun. Säädettävät käsiosat ja -tuet. Vastus 
säätyy rungossa olevasta kääntöruuvista, laitteessa ei ole 
näyttöä. Siirtopyörät. Standardivärinä Antracit (tumman  
harmaa). Maksimikuorma 200 kg. Mitat: 100 x 50 cm (PxL).

Crosstrainer Nordic Indoor Walker
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2827E

Monark

Monarkilla on yli 90 vuotinen kokemus kuntopyörien kehittämisestä ja valmistuksesta Ruotsissa. Tämä historia on tuonut 
osaamista, kokemusta ja tuntemusta laitteeseen ja laatuun. Tänä päivänä Monark on testi- ja harjoituspyörien maailman  
kärkimerkki. Monarkin kuntoutus-, harjoitus- ja testipyörät ovat nyt CE-merkittyjä sekä lääkintälaitehyväksyttyjä.

2871E  MONARK COMPACT REHAB 871E

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

Monark kuntopyörät

2871E

RT2

2915E

RT2  MONARK RECUMBENT RT2

Klassinen tuote, joka soveltuu erinomaisesti lihasten lämmit- 
telyyn ja kuntoutukseen. Erittäin helppo vastuksen muutos  
kätevällä joystick-kahvalla. Matalarunkoinen ja mukava 
istuma-asento. Istuinkorkeus ja selkänojan kaltevuus säädet-
tävissä. Näyttö ilmoittaa ajan, kalorit, nopeuden, etäisyyden, 
polkunopeuden ja pulssin. Siirtopyörät. Sykevyö saatavilla  
lisävarusteena. Koko 190 x 68 x 106 cm (PxLxK). Maksimi-
kuorma 250 kg. Paino 87 kg.  

2915E  MONARK 915E

Pidetty kuntopyörä, jossa näyttö ilmoittaa polkutehokkuuden 
ja kalorikulutuksen. Lisäksi näyttö ilmoittaa harjoitteluajan, 
pulssin, käytetyn energian, poljetun matkan ja polkunopeuden. 
Tukeva runko. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimi-
kuorma 125 kg. Koko: 87 x 53 x 118 cm (PxLxK). Paino 38 kg. 

2827E  MONARK CARDIO CARE 827E

Tunnettu kuntopyörä, joka kestää isojakin kuormia ja sopii 
vastaanotoilla ja kuntosaleilla tapahtuvaan harjoitteluun. 
Pyöreä muotoilu, koteloitu vauhtipyörä ja vahvistettu runko. 
Näyttö ilmoittaa ajan, pulssin, nopeuden, matkan ja  
polkujen määrän. Siirtopyörät. Pulssivyö lisävarusteena.  
Maksimikuorma 250 kg. Koko: 112 x 53 x 113 cm (PxLxK). 
Paino 47 kg.
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Monark kuntopyörät

2927E  MONARK CARDIO CARE 927E

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

2927X  MONARK CARDIO CARE 927X

Erinomainen kuntopyörä harjoittelu- ja kuntoutuskäyttöön. 
Matala runko ja satulan ja ohjaustangon pikasäädöt. Jarru- 
järjestelmä, jota säädetään elektronisesti monitorin kautta. 
Helppokäyttöinen monitori, jossa 12 erilaista ohjelmaa, 
nopea-startti ja pulssiohjelma. Harjoittelun aikana näkyvillä 
aika, pulssi, nopeus, matka, kcal ja watit. Pulssimittaus  
käsikahvoissa. Siirtopyörät. Sähkökäyttöinen. Maksimi- 
kuormitus 250 kg. Koko: 124 x 64 x 126 cm (PxLxK).  
Paino 46 kg.

LT2  MONARK LT2

Monark LT2 on tukeva kuntopyörä klinikoille, jotka vaativat  
korkean pyöräilytuntuman ja optimaalisen istumisasennon. 
Tätä mallia käyttää Ruotsin hiihto- ja jalkapallomaajoukkue.  
Ainutlaatuinen kuormitusjärjestelmä, jotka säädetään vivusta 
pienissä askelissa ja joka voi tarjota sprinttitoiminnon,  
ts. raskaan kuormituksen vain muutamassa sekunnissa.  
Portaaton satulan säätö korkeus- ja sivusuunnassa.  
Ohjaustangon portaaton säätö. Toimitetaan vakiona kilpa- 
tangolla ja geeli-satulalla. (Ota yhteyttä asiakaspalveluun,  
jos haluat toisen ohjaustangon tai satulan). 

Tiedot voidaan siirtää tietokoneelle USB-liitännän kautta. 
Jatkuva wattien näyttö. Näytöllä näkyy kierrokset, nopeus, 
kokonaisajomatka, aika, matka, kalorit, syke ja teho wateissa. 
Kuljetuspyörät. Sykevyö lisävarusteena. Maks. käyttöpaino  
180 kg. Mitat: 140 x 64 x 124 cm (PxLxK). Paino 57 kg.

2927X

LT2

2927E
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91815B SYKEVYÖ

Soveltuu henkilökohtaiseen tai monen henkilön sykkeen- 
mittaukseen samalla mittarilla.

26954 KUNTOUTUSPOLKIMET, pari

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

RM 4994-8 SATULA, standard, sininen
RM 4994-7 SATULA, standard, harmaa

29112-66 SATULA, leveä, sininen

RM 4992 VAHVISTETTU SATULATANKO,  
 standard satulalla

Mallille 915E sekä kaikille vanhemmille Monark-pyörille,  
joissa on nelikulmainen satulatanko. Kestää 250 kg  
kuormituksen. Satula sisältyy toimitukseen, mutta siinä  
ei ole kulmasäätöä.

29145-93 PÖYTÄTELINE PUOLAPUIHIN

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

9145-8 PÖYTÄTELINE Monark 881E -mallille

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

Monark kuntopyörien lisävarusteet

9145-8

29145-93

RM 4992

29112-66

26954

91815B

RM 4994-8
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T312 JUOKSUMATTO MONARK REHAB

Ruotsissa valmistettu, korkealaatuinen ammattimaiseen  
käyttöön tarkoitettu juoksumatto. Sopii harjoitteluun ja  
kuntoutukseen sen alhaisen aloitusnopeuden ja pitkien  
kaiteiden ansiosta. Selkeä LCD-näyttö portaattomalla  
kiertosäätimellä ja kuudella esiasetetulla ohjelmalla sekä  
manuaalisella ohjelmalla. Nopeus 0,2-25 km/t. Kaltevuus  
säädettävissä -1,7 – +20,0%. Juoksupinta 50 x 155 cm.  
Hätäpysäytys ja turvanauha. Sykevyö lisävarusteena.  
Maksimi käyttäjäpaino 250 kg. Koko: 210 x 78 x 122 cm 
(PxLxK). Paino 113 kg. CE-merkitty, valmistettu  
MDD-direktiivin mukaan.

Monark aerobiset laitteet

T312
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Fluid – F irst Degree aerobiset laitteet

Vesi antaa tasaisen ja miellyttävän harjoitusvastuksen, jota voidaan säätää vauhdissa. Samalla virtaavan veden ääni tehostaa 
aitoa tunnetta veden vastuksesta ja inspiroi harjoittelua. Tuotteet sopivat moniin erilaisiin ympäristöihin.

2E520 SOUTULAITE FLUID E-520, medical
2101274 SELKÄNOJA

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

2E720 POLKUPYÖRÄ CROSS TRAINER FLUID  
 E-720, medical

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

2E920  YLÄVARTALO ERGOMETRI FLUID E-920,  
 medical

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

2E520

2E920

2E720
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Lähes äänettömästi toimivat Ergo-Fit-laitteet ovat maailmanlaa-
juisesti tunnettuja pyörrevirtavastuksensa ansiosta. Tästä johtuen 
harjoittelu on miellyttävää, eikä vastus rasita niveliä ja nivelsiteitä. 
Yritys valmistaa kaikki laitteensa Saksan tehtaillaan, mikä takaa 
korkean laadun ja viimeistellyn ulkonäön.

400-mallissa väri valkoinen/musta.

4000-mallissa värit valkoinen/musta tai hopeanharmaa/musta.

Ergo-F it aerobiset laitteet

250031

250010  ERGO-CYCLE 400
Ergo Cycle on erittäin vakaa ja äänetön polkea. Se sopii  
loistavasti laitoskäyttöön tai kuntosalille. Yksinkertainen  
näyttö ja opastus. 4 esiohjelmoitua ohjelmaa. Näyttö ilmoittaa 
etäisyyden, kierrokset, kalorinkulutuksen, tehon, ajan ja puls-
sin. Sykevyö lisävarusteena. Helppo kulku laitteeseen ja siitä 
pois. Kuormaa voi vaihdella välillä 15-400 wattia ja nopeuden 
välillä 20-120 kierr / min. Verkkovirtakäyttöinen. Kuljetuspyörät.  
Käyttäjän paino enintään 180 kg. Mitat: 120 x 60 x 140 cm 
(PxLxK). Paino 45 kg.

250011 ERGO CYCLE 4000
250012 ERGO CYCLE 4000, medical

Erittäin tukeva ja turvallinen kuntopyörä, jossa mahdollisuus 
korkeaan rasitustasoon. Selkeä näyttö, jossa manuaalinen  
ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu- 
ohjelma. Näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, 
kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Pulssivyö 
vakiovarusteena. Matala runkoinen. Vastus 15–600 watin 
välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa. Sähkökäyttöinen.  
Maksimikuorma 180 kg. Mitat: 118 x 54 x 145 cm (PxLxK). 
Paino 65 kg.

223280 SÄÄDETTÄVÄ PEDAALIPARI

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

250031 ERGO RECUMBENT 4000
250032 ERGO RECUMBENT 4000, medical

Kuntopyörä, jossa selkänoja ja muotoiltu istuin, selän kuormit-
tumisen vähentämiseksi, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. 
Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalori- 
kulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Vastus 15–600 
watin välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa. Sähkö- 
käyttöinen. Pulssivyö vakiovarusteena. Maksimikuorma  
200 kg. Mitat: 160 x 54 x 125 cm (PxLxK). Paino 75 kg.

250010

250011

223280
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Ergo-F it aerobiset laitteet

250041 JUOKSUMATTO  ERGO TRAC ALPIN 4000
250042 JUOKSUMATTO ERGO TRAC ALPIN 4000,  
 medical

Portaaton kallistuksen säätö 0–20 %.

250051 JUOKSUMATTO ERGO TRAC TOUR 4000
250052 JUOKSUMATTO ERGO TRAC TOUR 4000,  
 medical

Portaaton kallistuksensäätö -5–15%. Juoksumatto on erit- 
täin laadukas ja valmistettu ammattilaiskäyttöön. Soveltuu 
kuntosali- ja kuntoutusharjoitteluun matalien käsikahvojen 
ja matalan aloitusnopeuden ansiosta. Portaaton nopeuden- 
säätö 0,2–25 km/h välillä. Juoksutila: pituus 150 cm, leveys 
50 cm. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua 
profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Selkeä näyttö 
ilmoittaa matkan, ajan, nopeuden, kalorikulutuksen, tehon 
watteina, ajan ja pulssin. Hätäpysäytys ja turvaliina kiinnikkeillä. 
Pulssivyö vakiovarusteena. Sähkökäyttöinen. Mitat: 210 x 85  
x 140 cm (PxLxK). Maksimikuorma 200 kg. Paino 178 kg.

250071  ERGO MIX 4000 
250072  ERGO MIX 4000, medical

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

250061  STEPPERI ERGO STAIR 4000
250062 STEPPERI  ERGO STAIR 4000, medical

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

250027 CROSSTRAINER ERGO CROSS 4007,  
  medical

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

250071

250027

250041

250061
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AlterG – Anti Gravity -juoksumatto

P200

M320

AlterG – Anti-Gravity -juoksumatto on monipuolinen ja mullistava lääkinnällinen harjoitusväline fyysiseen harjoitteluun ja  
aikaiseen painokevennettyyn kuntoutukseen. Ainutlaatuisella tekniikalla voidaan asteittain vähentää painovoiman vaikutusta  
jopa 80 % käyttäjän painosta. Potilaat ja urheilijat voivat aloittaa aikaisen painokevennetyn kuntoutuksen ja säätää kuormitusta 
suurella tarkkuudella, minkä ansiosta seisten, kävellen tai juosten suoritettu harjoittelu on kivuton ilman, että liikkuvuus tai  
normaali askelmekaniikka heikkenisi. Käyttämällä shortseja, jotka kiinnitetään vetoketjulla paineistettuun ja ilmatiiviiseen  
kotelointiin, voidaan ilmanpainetta ja täten painovoiman vaikutusta kehonpainoon säätää. Juoksumaton toimitukseen kuuluu  
8 paria erikokoisia shortseja. AlterG – Anti-Gravity -juoksumattoa käyttää ja suosittelee johtavat fysioterapeutit, sairaalat,  
korkeakoulut ja urheilijat ympäri maailman fyysiseen kuntoutukseen ja harjoitteluun.

M320  ALTER G M320

M320 on standardimalli, joka sopii useimmille vastaanotoille, 
jotka työskentelevät esimerkiksi neurologisen kuntoutuksen  
tai urheiluvammojen parissa. Kehonpainon kevennys: vähe- 
neminen 0-80 % (yli 145 kg painavien henkilöiden kohdalla  
0-65 %). Nopeus: 0,2-19 km/t. Kaltevuuden säätö 0-15 %.  
Näyttö näyttää ajan, matkan, nopeuden, % kehonpainon, 
kaltevuuden, kalorit ja sykkeen. Juoksuala: 147 x 51 cm (PxL). 
Käyttäjän paino: 39–181 kg. Koko: 213 x 96,5 x 188 cm (PxLxK).  
Paino: 340 kg. Tehovaatimukset: Vähintään 20A omalla  
vaiheella, kiinteään katkaisimeen vähintään 25A.

P200  ALTER G P200

Tämä malli sopii harjoittelutiloihin, joissa kuntoutuksen lisäksi 
käyttäjät juoksevat korkealla teholla ja juoksunopeudella.  
Näytölle voidaan laittaa myös omia harjoitteluohjelmia.  
Kehonpainon kevennys: väheneminen 0-80 % (yli 145 kg 
painavien henkilöiden kohdalla 0-65 %). Nopeus: 0,2-29 km/t. 
Kaltevuuden säätö 0-15 %. Käyttäjän pituus: Small: 152–193 
cm, Medium: 168–208 cm, Large: 183–224 cm. 

Näyttö näyttää ajan, matkan, nopeuden, % kehonpainon,  
kaltevuuden ja sykkeen. Juoksuala: 158 x 56 cm (PxL).  
Käyttäjän paino: 39–181 kg. Koko: 240 x 102 x 188 (S),  
191 (M), 200 (L) cm (PxLxK). Paino: 455 kg. Tehovaatimukset:  
Vähintään 20A omalla vaiheella, kiinteään katkaisimeen 
 vähintään 25A. 
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AlterG – Anti Gravity -juoksumatto

M320-S ALTER G STRIDE SMART

Stride Smart M320 -lisäosa julkaistiin vuoden 2017 alussa  
Yhdysvalloissa ja se mahdollistaa harjoittelun yhteydessä  
tehtävän askel- ja liikkumistutkimisen tarkan analysoinnin.  
Lisäosan avulla voidaan löytää ja tutkia kävelyn epäsym-
metriaa, löytää askeltamisen heikot kohdat tai puutteet sekä 
selvittää kuinka paljon kevennystä tarvitaan, jotta esimerkiksi 
kipu häviää ja liikkuminen muuttuu symmetriseksi. Tämä 
mahdollistaa optimaalisen harjoittelun, eikä terapeutin tarvitse 
”luottaa” ainoastaan omaan subjektiiviseen näköönsä tai 
arvioonsa. Stride Smart -lisäosalla saa objektiivista ja tark-
kaa tietoa askeltamisen ja liikkumisen muutoksista ja painon 
jakautumisesta.

Lisäosan ominaisuuksilla pystytään arvioimaan asiakkaan tilaa 
ja ongelmakohtia huomattavasti paremmin kuin käyttämällä 
pelkästään omaa silmää arviointiin. Mittauksia voidaan tehdä 
missä vaiheessa harjoittelua tahansa, eli voidaan seurata 
esimerkiksi rasituksen ja harjoituksen keston vaikutusta. 
Luonnollinen liike lisää mittausten luotettavuutta ja siirtovaiku-
tusta arkeen sekä päivittäiseen liikkumiseen. Hidastettua tai 
frame by frame -kuvaa voidaan käyttää esimerkiksi kävelyn tai 
juoksun harjoittelussa symmetrian ja ensimmäisen kontaktin 
selvittämiseen. Toiminnolla saadaan myös katsottua tarkasti 
kuinka paino etenee jalkaterää pitkin askeltaessa.

Lue lisää ja tutustu tarkemmin: Lojer.com »  
Fysioterapia ja wellness » Kuntoutuslaitteet » Alter G!
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Harjoitusvälineet
Seuraavilla sivuilla esittelemme useita
erilaisia harjoitusvälineitä vastaanotoille,
kuntosaleille ja kotiin. Olemme valinneet 
vain maailman kärkivalmistajien
tuotteita. Laaja valikoima sisältää  
mm. vastusnauhoja, tasapaino- 
harjoitteluvälineitä, palloja, 
painomansetteja, käsipainoja  
ja painotankoja. 

H
ar

jo
itu

sv
äl

in
ee

t

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



43Harjoitusvälineet

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

H
ar

jo
itu

sv
äl

in
ee

t

Thera-Band esiteltiin jo 70-luvulla ja on siitä lähtien ollut tärkeä harjoitteluväline. Sitä voidaan käyttää kaikkeen lihasharjoitteluun 
riippumatta lihaskunnosta tai diagnoosista. Thera-Bandia valmistetaan 7 erilaista vastusastetta ja väriä. Vastus kasvaa 25 % 
väreittäin välillä valkoinen - musta ja 40 % välillä musta – harmaa. Thera-Band nauhoja on saatavilla usealla eri pakkauskoolla ja 
nauhan leveys on 13 cm.

Thera-Band® vastuskuminauha

27921 Keltainen, kevyt
27927 Punainen, medium
27928 Vihreä, raskas
27929 Sininen, extra raskas
27931 Musta, erittäin raskas
2,5 metrin vastusnauha toimitetaan säilytyspussiin 
pakattuna.

2037 Valkoinen, erittäin kevyt
2040 Keltainen, kevyt 
2041 Punainen, medium 
2042 Vihreä, raskas
2043 Sininen, extra raskas
2044 Musta, erittäin raskas
2140 Hopea, super raskas

2139 Valkoinen, erittäin kevyt
2045 Keltainen, kevyt 
2046 Punainen, medium
2047 Vihreä, raskas
2048 Sininen, extra raskas
2049 Musta, erittäin raskas
2141 Hopea, super raskas

Thera-Band® vastuskuminauha, 2,5 m

Thera-Band® vastuskuminauha, 5,5 m

Thera-Band® vastuskuminauha, 45,5 m

20520 Keltainen, kevyt
20530 Punainen, medium
20540 Vihreä, raskas
20550 Sininen, extra raskas
20560 Musta, erittäin raskas

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

Thera-Band® vastuskuminauha 30 -pack x 1,5 m



44 Harjoitusvälineet

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

H
ar

jo
itu

sv
äl

in
ee

t

50324 Keltainen, kevyt
50334 Punainen, medium
50344 Vihreä, raskas
50354 Sininen, extra raskas
50364 Musta, erittäin raskas

Lateksittomien vastusnauhojen värikoodit ovat samat kuin latek- 
sia sisältävien vastuskuminauhojen. Kätevä vaihtoehto latek-
siallergikoille sekä terveydenhuollossa, jossa pyritään välttämään 
turhaa lateksin käyttöä. Tuoksuton ja kalkiton. Leveys 10 cm.

Thera-Band® latexfree vastuskuminauhat, 22 metriä

13219 THERA-BAND CLX, keltainen, kevyt
13220 THERA-BAND CLX, punainen, medium
13221 THERA-BAND CLX, vihreä, raskas
13222 THERA-BAND CLX, sininen, extra raskas
13223 THERA-BAND CLX, musta, erittäin raskas
13224 THERA-BAND CLX, hopea, super raskas
13225 THERA-BAND CLX, kulta, maksimaalinen vastus

Thera-Band CLX 2,1 metriä - 11 silmukkaa

Thera-Band CLX 22 metriä

Thera-Band Loops

12778 THERA-BAND CLX, keltainen, kevyt
12779 THERA-BAND CLX, punainen, medium
12780 THERA-BAND CLX, vihreä, raskas
12781 THERA-BAND CLX, sininen, extra raskas
12782 THERA-BAND CLX, musta, erittäin raskas
12783 THERA-BAND CLX, hopea, super raskas
12784 THERA-BAND CLX, kulta, maksimaalinen 
vastus

20811 THERA-BAND LOOPS, keltainen, kevyt
20821 THERA-BAND LOOPS, punainen, medium
20831 THERA-BAND LOOPS, vihreä, raskas
20841 THERA-BAND LOOPS, sininen, extra raskas

Thera-Band CLX -kuminauhat 

Lateksittomat CLX-kuminauhat rakentuvat peräkkäisistä silmukoista, joten erillisiä kahvoja tai solmuja ei tarvita. Se on monipuolinen 
harjoitusväline terapeuttiseen ja toiminnalliseen harjoitteluun. Nauhasta on mahdollista leikata sopivankokoisia paloja, yhden silmu-
kan koko on noin 20 cm. Myydään kahdessa eri koossa. Eri värit merkitsevät eri vastus- / jäykkyystasoja.
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Thera-Band Harjoitustuubi on ominaisuuksiltaan vastus- 
kuminauhan kaltainen, mutta putkimainen. Samat värikoodit 
kuin muissakin Thera-Band nauhoissa.

21010 Valkoinen, erittäin kevyt
21020 Keltainen, kevyt
21030 Punainen, medium
21040 Vihreä, raskas
21050 Sininen, extra raskas
21060 Musta, erittäin raskas
21070 Hopea, super raskas

2155 Valkoinen, erittäin kevyt
2156 Keltainen, kevyt
2157 Punainen, medium
2158 Vihreä, raskas
2159 Sininen, extra raskas
2160 Musta, erittäin raskas
2161 Hopea, super raskas

Thera-Band® harjoitustuubi, 7,5 m

Thera-Band® harjoitustuubi, 30,5 m

Suosittelemme

www.thera-bandacademy.com
– Inspiroiva internetsivusto,
josta löydät tutkimustuloksia
lukemattomista tieteellisistä
tutkimuksista sekä harjoitus-
esimerkkejä eri tuotteille.

!

Thera-Band® harjoitustuubi
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Venyttelynauha

21231 Keltainen, kevyt 
21232 Punainen, medium
21242 Vihreä, raskas
21252 Sininen, extra raskas
21262 Musta, erittäin raskas

Sisältää 1,4 metrin Thera-Band Harjoitustuubin käsikahvoilla.

2142 KÄSIKAHVA, pari
2144 NILKKAKAHVA, pari
2177 OVISTOPPARI

Thera-Band® Bodytrainer

Lisävarusteet Thera-Band® vastusnauhoihin ja harjoitustuubeihin

26020  Erittäin pehmeä
26030 Pehmeä
26040 Keskikova
26050 Kova

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

Thera-Band® käsien harjoituspallot

26103 Keltainen, erittäin kevyt
26100 Punainen, kevyt
26101 Vihreä, keskivahva
26102 Sininen, vahva

Käytännöllinen tuote tarttumisen ja voiman harjoiteluun,  
Pendel-liikkeisiin ja mobilisointiin. Tuotetta voidaan käyttää jopa 
epikondyliitti harjoitteissa – katso video www.youtube.com ja 
etsi ”Tyler Twist”. Pakkauksessa mukana harjoitusesimerkkejä.

Thera-Band® Flexible exercise bar

2177
2144

21242

2142

22301 THERA-BAND STRECH STRAP

Uusi apuväline sekä dynaamiseen että staattiseen venyt- 
telyyn. Nauha joustaa jonkin verran ja lenkit on värikoodattu.  
Nauhalla harjoittelu edistää liikkuvuutta yksinkertaisella ja  
tehokkaalla tavalla.

 26020

 26040

 26030

 26050



47Harjoitusvälineet

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

H
ar

jo
itu

sv
äl

in
ee

t

22160  THERA-BAND SHOULDER PULLEY

Toivottu uutuus hartiaseudun liikkuvuuden harjoitteluun. 
Olkaveto ylläpitää ja edistää liikkuvuutta. Nauha kiinnitetään 
yksinkertaisesti oven taakse. Nauha on merkitty väreillä keltai-
sesta mustaan. Tämän ansiosta harjoituksesta saa välittömän 
palautteen ja edistymistä on helppo seurata.

2038  ULLA-BELLA VETO

Ulla-Bella on valmistettu päällystetystä kuminauhasta, jossa 
mukana tarramansetit. Vetonaru kulkee keskuspyörän kautta, 
joka mahdollistaa laajat liikelaajuudet liikeharjoittelussa.

Olkaveto

25075 BIOSWING HARJOITUSKEPPI

Tuote on tarkoitettu hartioiden stabilointiharjoitteluun, mutta  
se sopii myös koko vartalon koordinaatio-, stabilointija voima- 
harjoitteluun. Sopii kuntoutukseen ja lääkintävoimisteluun. 
Vaikeusasetta voidaan säätää siirtämällä frekvenssipainojen 
etäisyyttä keskiöstä. Pituus 150 cm.

Stabilointi harjoite

5BIOFEED PBU, PRESSURE BIOFEEDBACK UNIT

Ennen kaikkea apuväline syvien eli “asentolihasten” toiminnan 
mittaamiseen. Koostuu kovamuovipuhaltimesta, johon  
pumpataan ilmaa ja paine mitataan manometrillä mm/hg. 

PBU 

2038

22160

25075

5BIOFEED

9801 SPOBAND, 20 mm oranssi, kevyt
9803 SPOBAND, 30 mm vaalenpunainen, medium
9805 SPOBAND, 45 mm vihreä, raskas

Polyesteristä valmistettu Spoband-vastusnauha tuntuu miel-
lyttävältä kädessä ja erilaisten silmukoiden ansiosta tarttuminen 
ja kiinnipitäminen on helppoa. Vastusnauha ei sisällä lainkaan 
kumia. Valitse kolmesta vastuksesta sinulle sopivin. Vastusnau-
han pituus on 110 cm ja siinä on 9 silmukkaa. Spoband voidaan 
venyttää yli kaksinkertaiseksi.

Spoband

9805
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29005

6400047 PILATESRULLA

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

Pilatestuotteet

6400047

29000

29000 TASAPAINOLAUTA ROCK
29002 LISÄOSA ROCK tasapainolautaan

Verraten yksinkertainen tasapainolauta. Lisäosa nostaa 
laudan vaativuustasoa. Maksimi kuorma 140 kg. Halkaisija 
koko 40cm.

27009 TASAPAINOLAUTA BALANZA BALLSTEP

Uudentyyppinen tasapainoväline. Valmistettu puisesta 
laudasta ja neljästä ilmalla täytetystä muovipallosta, jonka 
ansiosta tasapainoharjoittelu tällä välineellä on miellyttävän 
haastavaa. Stabilointi- ja koordinaatioharjoittelun uusi 
ulottuvuus. Mitat: 89 x 43 x 14 cm (PxLxK). Maksimi  
käyttäjäpaino 200 kg.

Tasapainolaudat

29005 TASAPAINOTYYNY DYN-AIR SENSO

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

29009 TASAPAINOTYYNY HAPPY BACK XL

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

23304 THERA-BAND TASAPAINOTYYNY, sininen, 
 keskivaikea

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

Tasapainotyynyt

29009

23304

27009
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29004 BALANSDYNA AERO-STEP PRO

Ilmatäytteinen ja tukevilla levyillä toisiinsa kiinnitetty tyyny. Tyynyn 
pinnassa on yli 1000 muovinystyä, jotka parantavat verenkiertoa. 
Ohjetaulu ja pumppu sisältyvät toimitukseen. Koko: 52x40x8,5 
cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200 kg.

26201 TASAPAINOTYYNY BOSU®

Tunnettu ilmatäytteinen puolipallo tasapainon, voiman ja 
koordinaation harjoitteluun. Bosulla voidaan harjoitella 
kumpi tahansa puoli ylöspäin, jonka ansiosta välineen voi 
kääntää kesken harjoittelun. Voidaan käyttää istuen, seisten, 
yksilö- ja ryhmäharjoittelussa. Pumppu ja harjoitusesimerkit 
kuuluvat toimitukseen. Halkaisija 63 cm ja korkeus 24 cm. 
Maksimi käyttäjäpaino 150 kg.

67321 TASAPAINOTYYNY AIREX ELITE

Monitoimitasapainotyyny, jossa on loputon määrä harjoittelu 
vaihtoehtoja. Vaativuustasoa voi säädellä helposta 
edistyneempiin tasapainoharjoitteisiin. Tyynyn joustava 
pinta on hyvin kulutusta kestävää liukuestemateriaalia. 
Harmaa. Koko: 50 x 41 x 6 cm (PxLxK).

67332 TASAPAINOTYYNY AIREX MINI, 41x25x6cm

67330 TASAPAINOTYYNY AIREX X-LARGE

Uudenlainen tasapainotyyny harjoituksiin, joihin tarvitaan 
enemmän tilaa. Voidaan käyttää helpoissa ja vaativammissa 
harjoitteissa. Joustava pinta on hyvin kulutusta kestävää 
liukuestemateriaalia. Sininen. Koko: 98 x 41 x 6 cm (PxLxK).

673143 BALANCE-BEAM AIREX

Matala palkki tasapainoharjoitteluun. Valmistettu pehmeästä  
ja joustavasta materiaalista joka asettaa haasteita tasapainotai-
doillesi. Sopii tasapaino-, sensomotoriikkaja koordinaatioharjoi-
tuksiin. Sininen. Koko: 160 x 23 x 6 cm (PxLxK). Paino 0,9 kg.

673143

Tasapainotyynyt

67321

26201

67322

67330

29004
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11013 LIUKUMATTO FLOWIN® PRO

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

Harjoitusmatot

11013

28015 LIUKULAUTA VIIKINKI

Liukulauta säädettävillä ja taitettavilla sivupysäyttimillä.  
Suojaavat kumivaimentimet alapuolella. Kokoonkäärittävä. 
Toimitetaan täydellisenä liukusukkineen/-tossuineen L-koossa. 
Pituus 205 cm, leveys 41 cm.

28009 TOSSU liukulautaan, M-koko , pari
28008 TOSSU liukulautaan , L-koko, pari

Liukulauta

28015

28009

27335 TRAMPOLIINI TRIMILIN SWING

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

27335

2P-002000 REEBOK STEPPILAUTA

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

Steppilauta

2101 HYPPYNARU

Kahvaton naru,  
pituus 300 cm.

Hyppynaru

27410 INCLINE DECLINE BOARD

Erittäin vankka ja tukeva decline-incline-lauta, joka on valmis-
tettu puusta. Liukuestot laudan pohjalla ja päällä takaavat tur-
vallisen harjoittelun. Kaltevuus 25 astetta. Koko: 47x38x21 cm 
(PxLxK). Maksimikuormitus 200kg.

Decline Incline board

274102101
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Kävelysauvat

28000 KÄVELYSAUVAT, teleskooppimalli

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

Functional Trainer

8725 FUNCTIONAL TRAINER

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

64045 JUMPPAPALLO, 45 cm, hopea
64055 JUMPPAPALLO, 55 cm, oranssi
64065 JUMPPAPALLO, 65 cm, vihreä
64075 JUMPPAPALLO, 75 cm, hopea
64085 JUMPPAPALLO, 85 cm, sininen
64095 JUMPPAPALLO, 95 cm, punainen

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

Jumppapallot ABS

64155 JUMPPAPALLO, 55 cm, antrasiitti-musta
64165 JUMPPAPALLO, 65 cm, antrasiitti-musta
64175 JUMPPAPALLO, 75 cm, antrasiitti-musta

Pallot on valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista,  
jossa miellyttävä pinta ja venttiili. Yllä ilmoitetut mitat ovat  
maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5-10 % riippuen  
täyttöpaineesta. Pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas.

Jumppapallot My Ball
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67340 VOIMISTELUPALLO, 300 g, kiinteä, vihreä, 16 cm
67342 VOIMISTELUPALLO, 420 g, kiinteä, violetti, 19 cm

Pallo on valmistettu joustavasta muovista, jolla on hyvä  
kimmoisuus. Pallossa on täyttöventtiili.

64630 NYSTYRÄPALLO, 8 cm
64631 NYSTYRÄPALLO, 23 cm

Nystyräpallo herkkyys- ja oteharjoitteluun.

67352 PEHMEÄ PALLO, 18 cm, muovipintainen
67353 PEHMEÄ PALLO, 7 cm, muovipintainen
Muovipintainen vaahtomuovipallo. Helposti tartuttava ja  
kuivattava pinta.

Voimistelupallot

Nystyräpallot

Pehmeät pallot

6491000 REDONDO PALLO, 22 cm, sininen

6491400 REDONDO PALLO PLUS, 38 cm, vihreä

Pehmeä tukevapintainen helposti tartuttava pallo, joka soveltuu  
pilates-, yoga-, kuntoutus- ja terapiaharjoitteluun. Pallo toimi-
tetaan litteänä ja se täytetään mukana toimitettavalla ”pillillä”. 
Ohjekirja sisältyy toimitukseen.

Redondo pallo

64630

67352 67353

6491000

6491400

495380

64631

495382 MEDICINBOLL 1 kg, mustavioletti
495380 MEDICINBOLL 3 kg, mustavihreä
495383 MEDICINBOLL 5 kg, mustapunainen

Medicin pallot
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67360 PALLOKORI pyörillä

Pyörille asennettu, muovipinnoitetusta teräsverkosta ja kromatus-
ta putkesta rakennettu pallokori. Mitat: 58 x 48 x 65 cm (PxLxK).

604003 SÄILYTYSRENGAS jumppapallolle

Aktiiviseen istumiseen ja säilytykseen.

6930500 PALLOTELINE jumppapalloille, 3 kpl

Yksinkertainen ja tilaa säästävä säilytysratkaisu jumppapalloille. 
3 kpl/pakkaus.

3902 PALLOTELINE, seinämalli

Seinään kiinnitettävä palloteline 45–85 cm halk. bobathpalloille.  
Telineen halkaisija 30 cm. Mitat: 58 x 12 cm.

17170 SÄILYTYSHYLLY SEINÄLLE, kahdella tangolla

Seinähylly, jossa 2 tangon välissä säilytyspaikka bobathpalloille.  
Paikka 3-4 pallolle. Mitat: 50 x 175 cm.

17176 SÄILYTYSHYLLY SEINÄLLE, neljällä tangolla

Seinähylly, jossa 4 tangon välissä säilytyspaikat erikokoisille  
palloille ja matoille. Mitat: 50 x 175 cm. 

Jumppapallojen säilytys

604003

17170
17176

6930500

67344 PUMPPU voimistelupallolle
67346 PUMPPU jumppapallolle

Pallopumput

67344 67346

3902

67360
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Erittäin laadukas painomansetti, joka on valmistettu Ruotsissa. Sisään käännetyt saumat ehkäisevät sisusta vuotamasta. Paino- 
mansetin pituus kasvaa hieman painoluokan noustessa. Manseteissa tarranauhat. Kosteantilan painomansettien painokuulat ovat 
kestävän, kiinnisaumatun muovitaskun sisällä, eivätkä ne pääse kontaktiin veden kanssa.

Painomansetit – Medema 

2051 PAINOMANSETTI, 0,50 kg
2053 PAINOMANSETTI, 1,00 kg
2054 PAINOMANSETTI, 1,50 kg
2055 PAINOMANSETTI, 2,00 kg
2057 PAINOMANSETTI, 3,00 kg
2059 PAINOMANSETTI, 4,00 kg

Kosteatila

2250 PAINOMANSETTI, 0,25 kg
2251 PAINOMANSETTI, 0,50 kg
2253 PAINOMANSETTI, 1,00 kg
2254 PAINOMANSETTI, 1,50 kg
2255 PAINOMANSETTI, 2,00 kg
2257 PAINOMANSETTI, 3,00 kg
2259 PAINOMANSETTI, 4,00 kg
2261 PAINOMANSETTI, 5,00 kg

Kuivatila

2401 KAHVAKUULA 4 kg, kumitettu
2402 KAHVAKUULA 6 kg, kumitettu
2403 KAHVAKUULA 8 kg, kumitettu
2404 KAHVAKUULA 10 kg, kumitettu
2405 KAHVAKUULA 12 kg, kumitettu
2407 KAHVAKUULA 16 kg, kumitettu

Ergo-kahvakuulan muotoilu vähentää käteen kohdistuvien 
iskujen painetta ja helpottaa kuulan käsittelyä. Mukavan har-
joittelun täydentää neopreenipäällyste, joka pehmentää käteen 
kohdistuvia iskuja eikä kolhi lattiaa. Kahvakuulaharjoittelun teho 
perustuu liikkeiden toiminnallisuuteen, jolloin useampi lihas- 
ryhmä toimii samanaikaisesti. Kahvakuulalla voit tehdä kymme-
niä erilaisia harjoitusliikkeitä, mutta jo muutamalla perusliikkeellä
voit harjoittaa tehokkaasti kaikkia kehon päälihasryhmiä.
Kahvakuulilla voit tehdä erilaisia nostoja, heilautuksia ja tasapai-
noliikkeitä. Mukana harjoitus-DVD, joka sisältää 25 eri liikettä.

Kettlebells Ergo

2409   TELINE KAHVAKUULILLE

3-tasoinen teline kahvakuulille. Telineeseen sopii 5 kpl  
kahvakuulia. Mitat: 39 x 48 x 66 cm (PxLxK).

2409
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514152 Vinyylipintainen käsipaino, 1,0 kg, punainen
514153 Vinyylipintainen käsipaino, 2,0 kg, musta
514154 Vinyylipintainen käsipaino, 3,0 kg, punainen
514155 Vinyylipintainen käsipaino, 4,0 kg, musta
514156 Vinyylipintainen käsipaino, 5,0 kg, punainen

Käsipainoissa kiiltävä vinyylipinta, jota helpottaa puhtaanapitoa 
ja on turvallinen käyttää. 

2089 KROMATTU KÄSIPAINO, 0,5 kg
2090 KROMATTU KÄSIPAINO, 1,0 kg
2091 KROMATTU KÄSIPAINO, 2,0 kg
2092 KROMATTU KÄSIPAINO, 3,0 kg
2093 KROMATTU KÄSIPAINO, 4,0 kg
2094 KROMATTU KÄSIPAINO, 5,0 kg
2095 KROMATTU KÄSIPAINO, 6,0 kg
2096 KROMATTU KÄSIPAINO, 7,0 kg
2097A KROMATTU KÄSIPAINO, 8,0 kg
2097B KROMATTU KÄSIPAINO, 9,0 kg
2097 KROMATTU KÄSIPAINO, 10,0 kg

Kromatut käsipainot, karhennettu otekahva.  
Painomerkintä painossa.

2098 KROMATUT KÄSIPAINOT 10 KPL SETTI

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

Kromatut käsipainot Vinyylipintaiset käsipainot

514160

2099 KÄSIPAINOTELINE, musta,  
 kromatuille käsipainoille

Lattiateline 10 kromatulle käsipainoparille.  
Mitat: 22 x 49 x 120 cm (LxPxK).

514160 KÄSIPAINOTELINE, vinyylipintaisille  
 käsipainoille

Käytännöllinen teline useamman käsipainon säilyttämiseen. 
Telineeseen mahtuu käsipainoja seuraavasti: 1 kg – 19 kpl,  
2 kg – 13 kpl, 3 kg – 11 kpl, 4 kg – 10 kpl, 5 kg – 19 kpl.  
Koko 64 x 97 x 112 cm (PxLxK)

2180404 KÄSIPAINOVAUNU
2180404-10 EXTRA HYLLY

Käsipainovaunu pyörillä ja kolmella hylyllä. Vaunuun  
mahtuu monta käsipainoa ja jopa painomansetit voidaan  
säilyttää vaunussa. Ylimääräisen hyllyn koko 54 x 23 cm.  
Koko: 60 x 50 x 80 cm (PxLxK).

2088 KÄSIPAINOTELINE PUINEN

Seinään kiinnitettävä teline kuudelle käsipainolle.  
Leveys 9 cm, syvyys 11 cm ja pituus 90 cm. 

Käsipainojen säilytys

2180404

2088

2099
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2512600 HARTIAPEHMUSTE painotankoon

Pehmustettu tarrakiinnitteinen suoja. Sopii levypaino- ja  
International-levypainotankoihin. Koko: 8 x 45 cm.

2512294 LEVYTANKOTELINE, musta, levypainoille

Vakaa levytankoteline, säädettävissä sekä korkeus että sivu-
suunnassa (kyykky/penkkipunnerrusteline). Pituus: 142 cm.  
Leveys: 70 cm. Korkeussäätö 120–190 cm.

Painotankojen lisävarusteet

8411 PAINOTANKOSETTI, 50 KG

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

Levytanko ja -painot

2512600

8411

8405 PUMP-SETTI

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

8404 PUMP-PAINO 10 kg 

8406 PIKALUKKO, pari

Pump-set

8406

8405

8405

2512294
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Ultraäänikuvantaminen 

Ultraäänikuvantaminen

Lojer tekee yhteistyötä GE Healthcaren kanssa ja tarjoaa 
monia erilaisia ultraäänikuvantamisen laitteita, jotka on 
erityisesti tarkoitettu tuki- ja liikuntaelimistön kuvantamista 
varten erittäin korkealaatuisella kuvalla. 

Diagnostisen ultraäänen avulla saadaan kirkas kuva peh-
mytkudoksesta ja luuston pinnasta. Kudoksen rakenne, 
tulehdukset, kalkkeutumat ja nestekertymät voidaan näh-
dä helposti. Fysioterapiassa diagnostisia ultraäänilaitteita 
hyödynnetään usein myös asiakkaalta saatavan biopalaut-
teen varmentamiseen, asiakkaan ohjaamisen tukena sekä 
terapian vaikuttavuuden seurantaan. Erilaisten mittausten 
kuten lihasten, jänteen tai kalvon paksuuden mittaaminen 
käy helposti sekunneissa. Laitteilla on helppo vertailla  
esimerkiksi ns. puolieroja (”terve puoli vs. oireileva puoli”). 

Myös dynaaminen tutkimus on mahdollista. Laitteilla 
voidaan nähdä, mitä kudoksessa tapahtuu liikkeen aikana. 
Kuvantaminen on vaaratonta, yksinkertaista, kivutonta eikä 
se aiheuta säteilyä. Käyttäjänä pystyt arvioimaan terapian 
vaikuttavuutta, asiakkaan liikettä sekä tutkimaan asiakasta 
tarkemmin ja varmemmin kuin pelkästään käsin tai erilaisin 
testein. 

Kuvansiirto on vaivatonta, ja voit siirtää kuvat tietokoneellesi 
langattomasti tai verkkokaapelin kautta. Kuvat voi myös tal- 
lentaa USB- tai SD-kortille tai siirtää ulkopuoliselle näytölle. 

GE Healthcare ja Lojer Oy tarjoavat vaivattoman käytön 
koko Suomen kattavan huolto-organisaationsa ansiosta. 
Olemme mukana myös ultraäänikuvantamisen koulutusten 
järjestämisissä! Kysy lisää näistä myyjiltämme!

Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelimistöä varten
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Ultraäänikuvantaminen

GE LOGIQ V2

-  kompakti, kannettava ja edullinen

-  15 tuuman teräväpiirtonäyttö (1024x768 pikseliä),  
 täysväri LCD-näyttö

-  helppokäyttöinen käyttöliittymä, muokattavissa omille  
 asetuksille

-  Kuvien tallennus .JPG- ja videot MP4-muodossa kovalevylle

-  Kuvien ja videoiden siirto sähköpostiin tai USB-tikulle  
 (myös Dicom-optio)

-  Toimitetaan lineaarianturilla 4—13 MHz

-  Lisävarusteina laaja valikoima antureita  
 (esim. convex-anturi lantiopohjan kuvantamiseen)

-  Lisävarusteena vaunu ja laukut koneelle

GE Logiq E R7

- erittäin monipuolinen ja laadukas kannettava laite  
 loistavalla kuvanlaadulla

-  helppokäyttöinen käyttöliittymä, muokattavissa omille  
 asetuksille

-  nopea antureiden ja ohjelmien vaihto

-  L4-12t-RS, jonka taajuusalue on 4,2—13 MHz (anturissa  
 napit jotka voidaan ohjelmoida käyttäjän mukaan eri  
 tarkoituksiin (esim. syvyyden säätö)

-  akkukäyttöinen, ladataan verkkovirrasta

-  15 tuuman teräväpiirtonäyttö (1024x768 pikseliä),  
 täysväri LCD-näyttö

-  lisävarusteena ohjelmat mm: Patient Follow up Tool,  
 Logiq View ja Easy 3D.

-  Split Screen

-  Kuvien tallennus .JPG- ja videot MP4-muodossa kovalevylle

-  Kuvien ja videoiden siirto sähköpostiin tai USB-tikulle  
 (myös Dicom optio)

-  Toimitetaan lineaarianturilla 4—13 MHz

-  Lisävarusteina laaja valikoima antureita (esim.  
 convex-anturi lantiopohjan kuvantamiseen)

-  Lisävarusteena vaunu ja laukut koneelle

Koko:  
Leveys 37 cm, pituus 40 cm, korkeus 12 cm

Paino: 6 kg (akun kanssa)

Takuu:  
3 vuoden takuu, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu

CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.

Koko:  
Leveys 34 cm, pituus 34 cm, syvyys 7 cm

Paino: 5,2 kg

Takuu:  
3 vuoden takuu, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu

CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.
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Ultraäänikuvantaminen

GE Logiq F6 R2

-  helppokäyttöinen konsoliultraäänilaite kaikilla tarvittavilla  
 perustoiminnoilla ja loistavalla kuvanlaadulla

- täydellinen laite kun konetta ei tarvitse siirtää esimerkiksi  
 kotikäynneille tai toimipisteiden välillä

-  kolme porttia antureita varten vakiona

-  17 tuuman näyttö kuvantamiseen sekä 8,4 tuuman koske- 
 tusnäyttö takaa nopean asetuksiin ja potilastietoihin pääsyn

- mukana lineaarinen anturi, L6-12-RS, 8-13 MHz

-  monipuoliset anturivaihtoehdot

Koko:  
Leveys 60 cm, syvyys 69 cm ja korkeus 141 cm

Paino: 56 kg

Takuu:  
3 vuotta, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu

CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.

Venue 50

- suosittu tablettimallinen laite, helppo- ja nopeakäyttöinen

- toimitetaan joko pöytätelineellä tai vaunulla

- luotettava, yksinkertainen, nopea ja tarkka.  
 Käyttö tapahtuu täysin kosketusnäytön kautta.

-  korkea kuvanlaatu, side-by-side ominaisuus vakiona

-  tallentaa kuvia laitteen kiintolevylle,  
 USB-tikulle tai SD-kortille

-  Lineaarinen anturi 8-13 MHz vakiona

-  12,1 ”korkea resoluutio (1024x768). Täysi LCD-värinäyttö.

Laitevaunun koko:  
Korkeus (säädettävissä) 115-144 cm, leveys 51 cm ja  
syvyys 48 cm

Ultraäänilaitteen koko:  
Korkeus 28 cm, leveys 27 cm ja syvyys 6 cm

Ultraäänilaitteen paino: 4 kg

Takuu:  
3 vuoden takuu, mahdollista saada jopa 5 vuoden takuu

CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan.

Kysy koulutuksista tai pyydä tuote-esittely klinikallesi! 
Vili Rahkonen p. 010 8306741 vili.rahkonen@lojer.com!
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Paineaaltohoito on vakiinnuttanut paikkansa jo useiden 
ammattilaisten käytössä. Uusi tutkimusnäyttö sekä positiiviset 
kokemukset ovat kasvattaneet luottamusta hoitomuotoa koh-
taan eri ammattikuntien piirissä. Samalla kun positiiviset koke-
mukset shockwavekäyttäjien keskuudessa kasvavat, lisääntyy 
myös laadukkaiden tieteellisten julkaisujen määrä aiheesta.

Käsittely on arvokas lisä monille lääkäreille ja terapeuteille, 
jotka toimivat etenkin kipu- sekä erilaisten toiminnanvajaus-
asiakkaiden parissa. Paineaalto-/shockwavehoitoa voidaan 
käyttää tehokkaasti muuten haastavissa lihas-, faskia- ja 
jänneongelmissa.

Lojer Oy edustaa Storz Medical -paineaaltolaitteita.  
Storz Medical on tunnettu teknologian korkeasta laadusta,  
innovatiivisista ratkaisuista sekä panostuksistaan jatkuvaan 
tuotekehitykseen. 

Myymme ja koulutamme sekä radiaalisia  
että fokusoituja paineaaltolaitteita.  
Kysy lisää; Vili Rahkonen, p. 010 830 6741,  
vili.rahkonen@lojer.com

ESWT-paineaaltolaitteet – Storz Medical
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Radiaalinen (RSWT) paineaalto on käytetyin muoto shockwavehoidolle. Laitteen sisään rakennettu kompressori tuottaa energi-
an, jolla käsiosan sisällä putkessa liikkuva ”luoti” tuottaa voiman paineaallon muodostamiseen. Masterpuls Ultra sarjan laitteet 
tuovat markkinoille täysin uudenlaisen teknologian paineaaltolaitteissa. Laitteet ovat erittäin suorituskykyisiä tekniikaltaan ja 
hyvännäköisiä ulkonäöltään.

Laitteet valmistetaan Sveitsissä. Painetta ja frekvenssiä säädetään suoraan käsiosan näppäimistä, mikä tekee käytön helpom-
maksi, ergonomiseksi sekä nopeammaksi. Käsiohjaimen näyttö näyttää paineen ja frekvenssin lisäksi tavoiteiskumäärän sekä  
jo hoidossa annettujen iskujen määrän.

Radiaaliset shockwavelaitteet - MasterPuls Ultra

STORZ MASTERPULS MP100 ULTRA

-  Hiljainen ja huoltovapaa kompressori,  
 ei öljyn tai veden vaihtoja

-  Pieni koko mahdollistaan liikuteltavuuden  
 kotikäynneille tai hoitohuoneiden välillä

-  Käsiohjaimen säätönapit nopeuttavat ja  
 helpottavat laitteen käyttöä

-  Monipuoliset hoitomahdollisuudet  
 jänne-, lihas- ja faskiakäsittelyyn

-  Paine: 0,3–5 bar (12 Hz / 5,0 Bar, 16 Hz / 4,5 Bar, 21 Hz / 4 Bar)

-  Taajuus: 0–21 Hz

Lisävarusteita

KOSKETUSNÄYTTÖ, 10-tuumainen kosketusnäyttö 

STANDARD APPLIKAATTORISARJA, 9 erilaista  
aplikaattoria 

FASKIA APPLIKAATTORISARJA, 4 erilaista  
applikaattoria faskia- ja lihaskudoksen käsittelyyn

Käsiosien näyttö ja painikkeet

SPINE APPLIKAATTORISARJA, 3 erikokoista 
applikaattoria erityisesti pitkien selkälihasten 
käsittelyyn

VAUNU, tukeva ja liikkuva vaunu laitteen liikutte-
lun helpottamiseksi. 

SÄILYTYS- JA KULJETUSLAUKUT, pehmeät ja 
kovat laukut laitteen siirtämiseen

V-ACTOR VÄRINÄHOITO-OSA, lihasten rentoutta-
miseen tai aineenvaihdunnan vilkastuttamiseen

Pienentää painetta (bar)

Jo annettujen iskujen määrä

Pienentää taajuutta

Lisää painetta (bar)

Näyttää paineen (bar)

Näyttää annettavien iskujen määrän

Kasvattaa taajuutta

Näyttää käytetyn taajuuden

On/Off-painike
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Fokusoiduilla paineaaltolaitteilla saadaan tarkasti määriteltyä 
hoitokohde sekä haluttu energiamäärän kudokseen. Käsiosan 
etuosaan vaihdetaan geelityynyt aina halutun hoidon kohteen ja 
energiamäärän mukaan. Geelityynyillä määritellään myös hoito-
kohteen syvyys / piste kuinka syvälle hoito halutaan kohdistaa. 

Sekä energian määrää että taajuutta säädetään käsiosan  
näppäimistä. Tämä tekee Sepia-käsiosan käytöstä hyvin 
yksikertaista, helppoa ja nopeaa. 

Käsiosan näyttö näyttää tuotetun energian ja käytettävän  
taajuuden lisäksi iskujen määrän.

Tuotettu energia: 0,01–0,55 mJ/mm2

Taajuus: 1–8 Hz

Fokuspiste: 0–65 mm terapeuttinen vaikutus välillä: 0–125 mm

Fokusoidut shockwavelaitteet - Duolith SD1 T-Top Ultra
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5ES-320 TENS/NMES ES-320

2-kanavainen TENS/NMES laite joka voidaan yhdistää ultraääni 
laitteeseen US-750 ja mahdollistaa taloudellisen tavan yhdistää 
sähkö- ja ultraäänihoidon. Toimii akuilla. Täydellinen toimitus 
kaapeleineen ja elektrodeineen. Paino: 120 g.  
Koko 6 x 12 x 24 cm (PxLxK).

5ES-521 SÄHKÖLAITE ES-521, 2-kanavainen

Täydellinen sähkölaite, sähkön muoto valittavissa: 2- ja 4-  
napainen Interferenssi, NMES, TENS, Russian, Hi-Volt,  
Mikrovirrat ja DC. Selkeä ja iso LCD-kosketusnäyttö (screen) 
yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmointia. Mahdollisuus  
ohjelmoida 70 erilaista ohjelmaa ja tallentaa yksilöllisiä ohjelmia.
Täydellinen toimitus kaapeleineen ja elektrodeineen. Voidaan 
yhdistää alipaine yksikköön SU-520 ja ultraäänilaitteeseen  
US-750. Paino: 3,2 kg. Koko: 25 x 28 x 11 cm (PxLxK).

Elektroterapia

5ES-320

5ES-521

C100M50 C100M50

PANTONE 2935 C PANTONE 2935 C

Black Black

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

5022 ULTRAÄÄNIGEELI, kanisteri 5,7 kg,  
 vaaleansininen
5025 ULTRAÄÄNIGEELI, kanisteri 5,7 kg,  
 väritön
50231  SEINÄKOUKKU kanisterille
50232  DISPENSER kanisterille
5021  PUMPPU kanisterille
5291  ULTRAÄÄNIGEELI, pullo 260 ml,  
 vaaleansininen
5002  ULTRAÄÄNIGEELI 12 pulloa x 260 ml,  
 vaaleansininen

Ultrageeliä voidaan käyttää markkinoiden kaikissa ultraääni- 
laitteissa ja elektrodeissa. Korkealuokkaista geeliä ilman ilma-
kuplia. Valitse joko väritön ja vaaleansiniseksi värjätty. Pumppu 
tai annostelulaite kanisteria varten ei sisälly toimitukseen.

449-1 ULTRAÄÄNIGEELI BLUESCAN, 1 litra,  
 vaaleansininen geeli

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

449-12   ULTRAÄÄNIGEELI BLUESCAN, 12x1litra

Ultraäänigeelit

5291

50231

50232

5021

449-1

5022

5025
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879100 ELEKTRODI,  pyöreä, 3,2 cm, 4 kpl/pkt
879200 ELEKTRODI,  pyöreä, 5 cm, 4 kpl/pkt
879300 ELEKTRODI,  pyöreä, 7 cm, 4 kpl/pkt
895220 ELEKTRODI,  5 x 5 cm, 4 kpl/pkt
895240 ELEKTRODI, 5 x 9 cm, 4 kpl/pkt
2 mm liittimellä.

Itsekiinnittyvät elektrodit

Elektrodit kumiset

3102 P TARVIKEVAUNU

Pöydän runko ruostumatonta terästä, pöytätaso polyeteleeniä. 
Erinomainen liikuteltavuus. Korkeus 950 mm, työtaso 640 x 
480 mm. Kaksi 100 mm vetolaatikkoa, jotka avautuu 110%, 
laatikkojen kuormitus 30 kg. Runsaasti lisävarusteita, useita 
värejä.

3401 TERÄKSINEN LAITEPÖYTÄ, laatikolla

Kaksi teräksistä hyllylevyä. Tässä mallissa ylimmän hyllyn 
alla on kaksi muovista vetolaatikkoa, joiden koko 34 x 37 cm. 
Neljä pyörää. Korkeus 80 cm, leveys 60 c ja syvyys 40.

Laitepöydät

340101

111500  TENS WITOUCH PRO
111506  TENS WITOUCH PRO, 6-pack

Maailman ensimmäinen langaton TENS selkäkipuihin!  
Sitä ohjataan kaukosäätimellä, joten mitään johtoja ei tarvita.  
Kiinteä 30 minuutin ohjelma korkea- ja matalataajuusstimulaa-
tiolla. Voimakkuutta ohjataan laitteesta tai kaukosäätimestä. 
Kiinnitetään selkään itse tarttuvilla geelilevyillä. Ohut, kevyt ja 
joustava muotoilu ja kannetaan vaatteiden alla näkymättömästi. 
Toimitetaan kauniissa säilytyslaatikossa varustettuna paristoilla 
ja 5 itsekiinnittyvällä geelilevyparilla. Jos 6 laitetta ostetaan, 
toimitetaan ne yhdessä esittelytelineen ja esitteiden kanssa.

101500 GEELIPAKKAUS, WiTouch Pro, 5 paria
101506 GEELIPAKKAUS, WiTouch Pro, 6 x 5 paria

5N607 TEMS N607, 2-kanavainen

Kätevä TEMS-laite. Lihassupistus 1–30 sek., lepo 1–45 sek., 
frekvenssi 2–150 Hz. Liukuma 1–8 sek. Pullssin leveys  
100–300 μsek. Täydellinen toimitus, jossa kaapelit, itse- 
kiinnittyvät elektrodit, akut ja kantolaukku.

5EV803 TENS EVERYWAY EV-803,  
 digital 2-kanavainen

Hinta-laatusuhteeltaan hyvä TENS-laite, hyvin tunnettu Apu- 
välineinstituutissa. Käyttäjäystävällinen, kaikki säädöt tehdään 
muutamalla yksinkertaisella napinpainalluksella. Sekä korkea 
että matala stimulointi, joissa kolme yhdistelmävaihtoehtoa. 
Frekvenssi 0,5–150 Hz. Pulssinleveys 3–260 μsek. Täydellinen 
toimitus, jossa kaapelit, itsekiinnittyvät elektrodit, akut ja kantokassi.

Tens ja Tems laitteet

5N6075EV803

111500

101500

579966 ELEKTRODI, 4 x 6 cm
579967 ELEKTRODI, 6 x 8 cm
579968 ELEKTRODI, 8 x 12 cm
2 mm liittimellä.

579969 WETTEX-SUOJUS , elektrodille 4 x 6 cm
579970 WETTEX-SUOJUS, elektrodille 6 x 8 cm
579971 WETTEX-SUOJUS, elektrodille 8 x 12 cm

3102 P 
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82015 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,20 x 15 mm
82515  AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,25 x 15 mm
82525  AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,25 x 25 mm
83025  AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,30 x 25 mm
83030  AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,30 x 30 mm
83230  AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,32 x 30 mm
83040  AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,30 x 40 mm
83050M AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,30 x 50 mm hylsyllä
83275M   AKUPUNKTIONEULA MEDEMA  0,32 x 75 mm hylsyllä

Valmistettu kirurgisesta teräksestä Kiinassa. Steriloitu etyleenioksidilla  
(kesto 3 vuotta). 100 kpl/pakkaus. Yksittäispakattu, sopii myös sähköhoitoihin.

Akupunktioneula Medema

Akupunktio
Tänä päivänä akupunktio on lunastanut 
paikkansa hoitometodien joukossa. Olemme 
jo vuosia markkinoinneet tytäryhtiömme 
Medeman ja japanilaisen Seirin 
akupunktioneuloja.
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86010 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN 0.20 x 15 mm, sininen
86030 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN 0.30 x 30 mm, beige
86040 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN  0.30 x 50 mm, beige

Japanilainen terävä neula värillisellä muovivarrella. 3 vuoden 
steriloinnin kesto. 100 kpl/pakkaus. Yksittäispakattu.  

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

6-kanavainen sähköakupunktiolaite, jolla voi stimuloida  
jopa 12 neulaa samanaikaisesti, 8 erilaista stimulointi- 
ohjelmaa: Jatkuva, Burst (matalataajuinen), Surge (4/6 sek), 
Fast+Slow, Sweep, Random 1-3. Viimeiseksi käytetty ja  
16 omaa ohjelmaa voidaan tallentaa. Herkkä ja tarkka  
akupunktioetsin, jolla on mahdollista stimuloida ja samalla 
myös mitata sekä käsitellä DC:llä (ns. Ryodoraku).  
Paristokäyttöinen 6v. Toimitetaan täydellisenä kaapeleineen  
ja etsimineen. Paino 600 g. Koko 24 x 17 x 4 cm (PxLxK).

Neulastimulaattori

Akupunktio-ohjetaulu

71820 AKUPUNKTIO-OHJETAULU

Akupunktio-ohjetaulu 98 x 68 cm, jossa ihmiskehoon esitettynä 
kaikki tärkeät akupunktiopisteet. Molemmin puolin laminoitu ja 
varustettu ripustuskoukuilla.

Akupunktioneula Seirin

8428 JÄTENEULAPURKKI

Hyväksytty riskijätteiden, kuten neulojen ja kanyyleiden 
hävittämiseen. Tilavuus 1,5 litraa.

Riskijätteiden käsittely
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Hieronta, lämpö- 
ja kylmähoito

Hierontapöydät

31506 VÄRINÄHIEROJA, Vibramat

Voimakas hierontalaite kahdella eri nopeudella, 1400 ja 2800  
värähdystä/min. klinikka- ja kotikäyttöön. Suuri käsittelypinta-ala.  
Täydellinen toimitus kahdella sovittimella, toinen sileää kumia ja  
toinen muovinastoin. Kantolaukku sisältyy. Paino 3,2 kg.

12010 HIERONTARULLA THERA-BAND

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

27201 HIERONTARISTI, puinen

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

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

Hierontatuotteet

Tässä luvussa esittelemme hieron- 
taan liittyvän laajan tuotevalikoiman.  
Mukana mm. hierontaöljyt, suoja- 
paperit, lämpö- ja kylmähoito- 
tuotteet. Näitä tuotteita voidaan 
käyttää niin hyvinvoinnin edis- 
tämiseen, vammojen ennalta-
ehkäisyyn kuin kuntoutukseenkin.

27201

31506

12010
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400048  BLACKROLL FOAM ROLLER, 30x15 cm 
410030  BLACKROLL MINI, jalkarulla, 15x5 cm
410010  BLACKROLL BOLL, 8 cm
410020  BLACKROLL BOLL, 12 cm

410040  BLACKROLL SET, 4 kpl (rullat ja pallot)

410050  BLACKROLL DUOBOLL, 16x8 cm 
 Kova kaksoispallo lihasten ja pehmytosien hierontaan, nk. SMR-hieron-
ta (Self-Myofascial Release massage). Sopii erinomaisesti rintarangan, 
niskan ja selän hierontaan ja voidaan käyttää lattiaa tai seinää vasten. 
Materiaali on lujatekoista ja helppo puhdistaa. Tuote on ihoystävällinen, 
hajuton sekä 100% kierrätettävä. 16 x 8 x 8cm

410080  BLACKROLL BOOSTER
Blackroll Boosterilla saat aikaan erittäin tehokkaan värinän 
hierontaan. Laite asetetaan hierontarullan sisään ja se on 
valmis käytettäväksi. Voi käyttää myös ilman Foam Roller 
-hierontarullaa, mikäli halutaan saada kohdistettua värinä  
tiettyyn trigger-pisteeseen tai hyvin jännittyneeseen lihak-
seen. Värinän taajuuden voi asettaa välille 12-56Hz.

465330  ACTIROLL RUMBLE M
465360  ACTIROLL WAVE M    
Ilmatäytteinen hierontarulla, jonka pinta on aaltomainen.  
Antaa tehokkaan fascia-käsittelyn. Rullaaminen on pehmeäm-
pää verrattuna Foamrolleriin, koska tuote on ilmatäytteinen. 
Tuotteen kovuusastetta voidaan muuttaa joko pumppaamalla  
lisää ilmaa tai laskemalla sitä pois. Pituus 30 cm, halkaisija 11,5cm.

410040

410050

465360

465330

Ekologiset hierontaöljyt

Hierontarullat ja -pallot

12401  HIERONTAÖLJY ECO NEUTRAL
12402  HIERONTAÖLJY ECO YLANG YLANG
12403  HIERONTAÖLJY ECO CHILI
12400  HIERONTAÖLJY ECO, 3-pack
Ekologiset hierontaöljyt koostuvat luonnollisista öljyistä 
eivätkä sisällä synteettisiä lisäaineita, väriaineita, hajusteita 
tai säilöntäaineita. Neutral on hajusteeton ja on erinomainen 
perusöljy. Ylang-Ylang tuoksuu kukille ja sillä on rauhoittava  
ja rentouttava vaikutus. Chili antaa lämpenemisen ja rentout-
tavan tunteen. Hierontaöljyt toimitetaan 500ml pumppu- 
pulloissa.
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12200-1 GARNAATIOÖLJY, 1 litra
12200-5 GARNAATIOÖLJY, 5 litraa
Ohut parafiinipohjainen perusöljy, joka soveltuu parhaiten  
ei karvaiselle iholle. 

12300 INERT, 1 litra
12301-5 INERT, 5 litraa
Turvallinen, allergisoimaton synteettinen hierontaöljy,  
joka ei herkistä eikä ärsytä ihoa.

12202-1 MAAPÄHKINÄÖLJY, 1 litra
12202-5 MAAPÄHKINÄÖLJY, 5 litraa
Luonnon maapähkinäöljy E-vitamiinilla, joka sopii  
erinomaisesti kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

12203-1 MASSNUTÖLJY, 1 litra
12203-5 MASSNUTÖLJY, 5 litraa
Garnaatio- ja maapähkinäöljyn sekoitus E-vitamiinilla.

12212-1 MANTELIÖLJY, 1 litra
12212-5 MANTELIÖLJY, 5 litraa
Paksuhko ja hienojakoinen luonnonöljy E-vitamiinilla,  
joka soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

12217 APPELSIINIÖLJY, 1 litra
12217-5 APPELSIINIÖLJY, 5 litraa
Auringonkukka- ja garnaatioöljyn seos E-vitamiinilla,  
johon on lisätty appelsiinieteerinen öljy.

12214 RUB´IN, 1 litra
12215 RUB´IN, 5 litraa

Ohuehko voidemainen, ihoa hoitava ja ravitseva, tahraamaton 
B-vitamiininen hierontavoide. Miellyttävä iholle ja helposti 
poistettava. Soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

12206 Lojer Finn-Green, 1 litra
12206-5 Lojer Finn-Green, 5 litra

Tuoksuton kasviöljypohjainen, turvallinen ja erittäin ihoystävällinen  
vaihtoehto, niin hierojalle kuin hierottavalle. Sisältää ihoa hoitavia 
aineita, kuten Aloe veraa, Allantonia, Kamomillaa ja on käytössä 
taloudellinen.

12204 HERBACUR, 1 litra
12207 HERBACUR, 5 litraa

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

12216 LAVENDEL, 1 litra

Paksuhko parafiinipohjainen hierontavoide, johon lisätty lavente-
lieteerinen öljy. Sopii erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

12218 PROLIVE, 1 litra
12218-5 PROLIVE, 5 litraa

Hajuton oliiviöljypohjainen kuivalle iholle soveltuva hierontavoide.

Hierontaöljyt Hierontavoiteet

14101 PUMPPU 1 litran pulloon
14100 PUMPPU 5 litran muoviastiaan

Pumput

14101

14100
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48950 PAPERIRULLATELINE

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

11100 HOITOPÖYTÄRULLA, luonnonvalkoinen, 
 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11107 HOITOPÖYTÄRULLA, luonnonvalkoinen,  
 60 cm x 200 m, 2 rll/pak.

11101 HOITOPÖYTÄRULLA, valkoinen,  
 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.

11104 HOITOPÖYTÄRULLA, kuitukangas,  
 50 cm x 200 m
11105 HOITOPÖYTÄRULLA, kuitukangas,  
 60 cm x 200 m

11108 HOITOPÖYTÄARKKI, kuitukangas,  
 valkoinen
Arkkikoko 60 x 195 cm. Väri valkoinen, 200 kpl/ltk.

11109 HOITOPÖYTÄARKKI, kuitukangas, sininen
Arkkikoko 60 x 195 cm. Väri valkoinen, 200 kpl/ltk.

11300 SUOJALIINA, valkoinen
Koko: 49 x 49. 1000 kpl

11310 SOFT-ALUSLIINA kasvoaukolle, pehmeä
Koko 40 x 60 cm. 500 kpl.

11301 KASVOAUKON SUOJALIINA, kuitukangas,  
 x-viillolla
11303 KASVOAUKON SUOJALIINA, luonnon- 
 valkoinen, x-viillolla
Koko 35 x 40 cm, 500 kpl.

Paperituoteet

11308 SOFT-KASVOAUKON SUOJALIINA, pehmeä,   
x-viillolla

Koko 30 x 40 cm. 500 kpl.

11411 SOFT-RULLALIINA, valkoinen

Koko 20 cm x 54 m, 2 rullaa/pkt

1310405 LOJER DESIPLINT, 0,5 litraa
13105 LOJER DESIPLINT, 5 litraa

Desinfiointiaine Desiplint on tarkoitettu hoitopöydille.  
Aine ei sisällä alkoholia, joten se ei kuivata keinonahkaa.  
Näin verhoilut pysyvät joustavina ja kestävät pitkään.

13213  LOJER KÄSIHUUHDE, 0,5 litraa,  
 pumppupullo

Desinfiointiaine, joka tappaa 99,9% kaikista bakteereista.  
Pehmentää ihoa ja ylläpitää kosteutta. 

13200 LOJER DESI-AMISEPT iholle, 0,5 litraa
13202 LOJER DESI-AMISEPT iholle, 5 litraa

Käytetään ihon, käsien, tasojen, pullojen ym. puhdistamiseen.

Desifiointi- ja puhdistustuotteet

13213

1310405

13202

13200

13105
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15201  LÄMPÖPAKKAUSKATTILA pyöreä,  
 pöytämalli

Valmistettu emaloidusta teräksestä. Lämpötila säädettävissä 
30–100°C välillä. Sylinterimallinen. Hintaan kuuluu ruostuma-
ton teräsritilä pohjan kulumista vähentävällä soviterenkaalla. 
Teho: 1800 W. Tilaa 6:lle vakiopakkaukselle. Mitat: korkeus 
47 cm, läpimitta 37 cm.

1222108 LÄMMITYSLAITE E 1, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Termostaattiohjattu 
71–74°C välillä. Toimitetaan ritilällä ja 4 vakiopakkauksella. Ulko-
mitat: Leveys 33 cm, syvyys 20 cm, korkeus 41 cm. Paino 7 kg.

1222808 LÄMMITYSLAITE M 2, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä. 
Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä 
ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat:  
Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat:  
Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 13 kg.

1222408 LÄMMITYSLAITE M 2, lattiamalli pyörillä

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä. 
Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä  
ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 
67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 
51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 22 kg.

1222508 LÄMMITYSLAITE M 4, lattiamalli pyörillä

Toimitetaan 24 vakiopakkauksella, muutoin sama kuin M 2.  
Ulkomitat: Leveys 89 cm, syvyys 51 cm, korkeus 84 cm. Sisä- 
mitat: Leveys 71 cm, syvyys 41 cm, korkeus 46 cm. Paino 60 kg.

1224010 SIVUPÖYTÄ, M 2 ja M 4 malliin

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä pöytätasolla ja  
kahdella ritilätasolla. Mitat: Leveys 66 cm, syvyys 35 cm,  
korkeus 76 cm. 

Lämmityslaitteet

15201

1222108

1222808

1222408

1222508, 1224010

15103 SELKÄMALLI, 25 x 61 cm, tyyppi A
15102 NISKAMALLI, 13 x 61 cm, tyyppi B
15104 ERIKOISSUURI, 38 x 61 cm, tyyppi C
15100 VAKIO, 25 x 30 cm, tyyppi E

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

Savilämpöpakkaukset

C

A

B

E
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Froteepäällinen

15110 FROTÉÉ, vakiopakkaukselle
15111 FROTÉÉ, erikoissuuri- ja selkäpakkaukselle
15112 FROTÉÉ, niskapakkaukselle

Frotéépäällinen tarranauhalla. Sopii savilämpöpakkauksiin.

29140 Parafiiniallas Para Pro

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

Parafiiniallas

19007 PARAFIINI, 3 kg (6 pussia á 0,5 kg)
19008 PARAFIINI, 18 kg (36 pussia á 0,5 kg)

19009 PARAFIINI, 4 kg harkkoina, (4 harkkoa á 1 kg)
19010 PARAFIINI, 16 kg (16 harkkoa á 1 kg)

Parafiinit käyvät kaikkiin parafiinialtaisiin.

Parafiini

19007

19009

130321 VAKIOMALLI, 20 x 40 cm
130322 SELKÄMALLI, 30 x 40 cm
130323 NISKAMALLI, 19 x 60 cm
Pakkauksien etu on niiden käytettävyys lämmityslaitteissa 
tai mikroaaltouunissa. Valmistettu muovista geelitäytteellä. 
Muotoiltava.

Geelilämpöpakkaukset
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12210 COOL POWER, kylmävoide, tuubi 150 ml
12211 COOL POWER, kylmävoide, tuubi 12 kpl x 150 ml

12220 COOL POWER, kylmävoide, pumppupullo 500 ml
12219 COOL POWER, kylmävoide, pumppupullo 6 x 500 ml

12223 COOL POWER, kylmävoide, muoviastia 5 litraa

Cool Power -kylmävoide estää turvotusta, ehkäisee tulehduksia, 
lievittää kivun tuntemusta ja laukaisee lihasjännitystä. Cool Poweria 
on helppo levittää, sillä se imeytyy nopeasti eikä tahraa vaatteita. 
Voide vilkastuttaa verenkiertoa ja nopeuttaa näin paranemisprosessia. 
Sopii käytettäväksi vastaanotoilla ja kotona.

Cool Power -kylmävoiteet

181904 KYLMÄSUIHKE, purkki 200 ml

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

181903 QUICK COLD, kertakäyttöinen kylmäpussi,  
 24 kpl

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

Kylmähoitotuotteet

17015 Standard, 25 x 34 cm
17016 Niskakoko, 53 cm
17017 Puolikoko, 17 x 28 cm

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

Kylmäpakkaukset

181904

181903

1221264-10 NYLATEX-NAUHA, 6 x 61 cm
1221264 NYLATEX-NAUHA, 6 x 61 cm, 3 kpl/pakkaus

1221206-10 NYLATEX-NAUHA, 6 x 122 cm
1221206 NYLATEX-NAUHA, 6 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

1221212-10 NYLATEX-NAUHA, 10 x 122 cm
1221212 NYLATEX-NAUHA, 10 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

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

Nylatex-nauha
17016

12210

12220
12223

17015 17017
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Terapiavälineet
Vastaanotolla oikeat välineet takaavat 
onnistuneen terapiahetken. Olemme 
tarkkaan valinneet toimittajamme, jotka 
valmistavat erittäin korkealaatuisia 
tuotteita.Voit valita mieleisesi tarjolla 
olevista matoista, itse valmistamistamme 
tyynyistä ja laajasta traktioväline-
valikoimastamme jne.



Matot on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, 
jotka pysyvät hyvännäköisinä vuosien käytöstä huolimatta. 
Patentoidussa materiaalissa on suljettu kennorakenne, 
joka tekee matosta vettähylkivän, mattoja voidaan käyttää 
jopa vedessä. Sanitized-käsittely estää hometta, pitää matot 
hygieenisinä ja helposti puhdistettavina. Matot ovat liukumat-
tomia ja ne voi rullata kasaan. Lateksittomia. Valmistettu 
Sveitsissä.

67309  AIREX F ITNESS 120, 120x60x1,5 cm, sininen

67301 AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, punainen
67315  AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, vihreä

67304 AIREX CORONELLA 200, 200x60x1,5 cm, antrasiitti

67302 AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, punainen
67316  AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, vihreä

67305 AIREX CORONA 200, 200x100x1,5 cm, antrasiitti

67303  AIREX ATLAS, 200x125x1,5 cm, punainen

67317 AIREX SEINÄTANKO, leveys 65 cm
67318 AIREX SEINÄTANKO, leveys 105 cm

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

180412 Mattoteline pyörillä

Sopii erikokoisten mattojen säilytykseen.  
Mitat: 131 x 60 x 105 cm (PxLxK)

Airex-matot

Airex-mattojen säilytys
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Venyttely- ja joogamatot

68002 VENYTTELYMATTO, harmaa 
68002–10 VENYTTELYMATTO, harmaa, 10 kpl
Korkealaatuinen lateksiton ja pvc-vapaa venyttelymatto, nihkeän  
pinnan ansiosta pysyy hyvin paikallaan voimistelun tai venyttelyn 
ajan. Kulmissa reiät, joista maton voi ripustaa seinätelineeseen.  
Voidaan käyttää myös vedessä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi. 
Koko: 140 x 60 x 1 cm. Matto ei sisällä pvc:tä ja lateksia.

6700030 JOOGAMATTO, sininen
6700030–10 JOOGAMATTO, sininen, 10 kpl
Erinomainen joogamatto, joka nihkeän pinnan ansiosta pysyy  
hyvin paikalla voimistelun tai venyttelyn ajan. Matto on helppo  
kääriä kasaan tai ripustaa seinätelineeseen. Koko: 180 x 60 x 0,5.

68004 SEINÄRIPUSTIN venyttely- ja joogamatoille
Metallinen seinäripustin jooga- ja venyttelymatoille esirei’ityksellä. 
48 cm puikkojen välillä. Tila 15 venyttelymatolle tai 20 jooga- 
matolle. Koko 60 x 6 cm. Toimitetaan ilman ruuveja.

6700030

68002

68004

32961 TRAKTIOKAULURI, naisten koko,  
 small/medium

32962 TRAKTIOKAULURI, miesten koko,  
 medium/large

Pidetty traktiokauluri, valmistettu pehmeästä vaahtomuovista, 
irrotettava ja pestävä päälinen. Kauluri tukee kaularankaa miellyt- 
tävästi ja veto voidaan säätää suoraan tai kulmaan pumppaamalla 
kauluriin sopivasti ilmaa. Huolellisen tutkimuksen jälkeen tämä 
apuväline toimii hyvin vastaanotolla ja kotihoidossa. Suositelllut  
kaulanympärysmitat naisille 34–42 cm ja miehille 37–46 cm.

Niskatraktio

32961

32962

Mobilisaatioapuvälineet

31949

31959

8010 DROPPILEVY, raajoille
8040 DROPPILEVY, lumbo-pelvic
Droppilevy raajoille on sileäpintainen droppilevy, joka soveltuu 
erinomaisesti olkapäiden, kyynärpäiden, polvien, nilkkojen ja 
jalkaterien hoitoon. Droppilevyn kehittäjä on Dr. Thuli ja siinä 
on suora pudotus ja jännitteensäätönuppi. Pudotuskorkeus 
8,4 mm. Mitat: 20x15x6 cm (PxLxK). Lumbo-pelvic kannetta-
va droppilevy soveltuu erinomaisesti etenkin lantion, lanne- ja 
selkärangan hoitoon. Siinä on kahvat molemmilla puolilla ja  
jännitteensäätönuppi toisella puolella. Levyssä on nopea pudo-
tus, joka vaimentuu loppua kohden potilaan. Pudotuskorkeus 
14 mm. Mitat: 31x51x9 cm (PxLxK).

31949 MOBILISAATIOKIILA, “Kaltenborn”-malli
Kiilassa ura, Kova. Mitat 16 x 9 x 5 cm (PxLxK), harmaa.  

31959 MOBILISAATIOKIILA XL, “Kaltenborn”-malli
Kiilassa ura, Kova. Mitat 20 x 11 x 7 cm (PxLxK).

8010

8040
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304040

32951

32954

32955

32957

304018

970011
970009

32951 Fiksaatio-slinga “Banaanivyö”

Valmistettu nylonista, pehmustettu.

32954 POLVENTARKTIOREMMI, polven traktioon

304040 TRAKTIOVYÖ ”Totte”
Turvavyötyyppinen, pehmustettu ja varustettu lisä- 
kiinnityksellä, jolla vyön saa terapeutin lantion ympärille.

32955 TRAKTIO- / FIKSAATIOVYÖ
Pehmeä vyö, 215 cm pitkä, 6 cm leveä, tarrakiinnitys.

32957 TRAKTIO- / FIKSAATIOVYÖ, ”Kajs bälte”
Pehmustettu vyö tarrakiinnityksellä. 215 cm pitkä, 8 cm leveä.

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

970001 URIAS ILMALASTA, 80cm, käsivarsi pitkä
970002 URIAS ILMALASTA, 70cm, käsivarsi lyhyt
970003 URIAS ILMALASTA, 53cm, käsivarsi puolikas
970004 URIAS ILMALASTA, 40cm, kyynärpää
970005 URIAS ILMALASTA, 20cm, käsi,  
 kaksi ilmakammiota
970007 URIAS ILMALASTA, 60cm, pohje/reisi,  
 kaksi ilmakammiota
970009 URIAS SUUTTIMET, 100 kpl/pakkaus

Kertakäyttösuutin lastan hygieeniseen puhallustäyttöön

970011 URIAS SUODATTIMET, 5 kpl/pakkaus

Kosteuden pääsyn ehkäisemiseksi lastaan puhaltamisen yhtey- 
dessä. Suodattimet vaihtavat väriään käyttöiän päättyessä.

Banaanivyö

Polven traktioremmi

Traktio- ja fiksaatiovyöt

Urias ilmalastat
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Tyynyt ovat erittäin korkealaatuisia ja ne valmistetaan kestävästä keinonahasta. Varastotavarana heti saatavilla harmaita 
tyynyjä (platin). Tyynyjä voi tilata muillakin väreillä pidemmällä toimitusajalla. Värivaihtoehdot löytyvät tämän kuvaston 
hoitopöytien yhteydestä. Valmistamme tyynyt itse, joten voimme valmistaa tyynyt toiveidesi mukaan. Pyydä tarjous!

67528B NISKA- / NILKKATYYNY, 50 x 20 x 10 cm, harmaa

67531B PYÖREÄTYYNY H1, Ø 10 x 50 cm, kova, harmaa
67532B PYÖREÄTYYNY H2, Ø 15 x 50 cm, kova, harmaa
67533B PYÖREÄTYYNY H3, Ø 20 x 50 cm, kova, harmaa

67534B PYÖREÄTYYNY M1, Ø 10 x 50 cm, pehmeä, harmaa
67535B PYÖREÄTYYNY M2, Ø 15 x 50 cm, pehmeä, harmaa
67536B PYÖREÄTYYNY M3, Ø 20 x 50 cm, pehmeä, harmaa

6376B BOBATHRULLA, Ø 20 x 100 cm, kova, harmaa
6375B BOBATHRULLA, Ø 30 x 100 cm, kova, harmaa
6374B BOBATHRULLA, Ø 40 x 100 cm, kova, harmaa
6373B BOBATHRULLA, Ø 50 x 100 cm, kova, harmaa

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

Tyynyt

Psoas-tyyny

Niska- / nilkkatyyny

Pyöreätyyny

Bobathrulla

Kiilatyyny

67525B

67528B

67541B

67540B

67539B

67525B PSOAS-TYYNY, 30 x 40 x 50 cm, kahvalla, harmaa



 

Vastaanoton  
varustus ja tarvikkeet
Tyylikkäät vastaanottotilat antavat 
hyvän ensivaikutelman. Esittelemmekin 
seuraavaksi kauniita sermejä ja 
väliverhoja tilanjakajiksi. Mukana myös 
suuri valikoima anatomisia malleja, 
jotka on valmistettu luontoystävällisestä 
muovimateriaalista ja sisustuksellisia 
anatomisia karttoja. Esittelemme myös 
erityisesti valittuja mittausvälineitä 
sekä kulutustuotteita.

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

Ropimex-potilasverhot ja -sermit

Ropimex-potilassermit ovat monikäyttöisiä tilanjakajia  
ja näköesteitä. Läpinäkymättömät mutta valoa läpäisevät 
paneelit luovat viihtyisän tunnelman. Sermit on valmis- 
tettu korkealuokkaisista materiaaleista, ja ne ovat palo- 
turvallisia. Ropimex-potilassermit taittuvat pieneen  
tilaan muutamassa sekunnissa tilan säästämiseksi.  
Helppo puhdistettavuus ja helposti vaihdettavat design- 
vaihtoehdot luovat miellyttävän ympäristön ja helpottavat 
henkilöstön työskentelyä. Sermien kokonaispituus voi  
olla maksimissaan 3 metriä eikä paneelien väliin jää rakoja.

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com Va
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78300 LUURANKO

Luuranko luonnollisessa koossa. Kallo kolmessa osassa. 
Pää, yläraajat ja alaraajat voidaan irrottaa. Pyörällinen jalusta 
ja pölysuoja kuuluvat toimitukseen. Korkeus 170 cm.

78302 LUURANKO, jossa maalatut lihakset

Luonnollisen kokoinen luuranko, jossa 600 yksityiskohtaa. 
Oikealle puolelle maalattu lihasten lähtö (punainen) ja 
kiinnityskohdat (sininen). Vasemmalla puolella numeroituja, 
anatomisia yksityiskohtia, joista esite mukana. Toimitukseen 
kuuluu pyörällinen jalusta ja pölysuoja. Korkeus 170 cm.

78401 SELKÄRANKA vaahtomuovi välilevyillä

Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja.  
Pehmeä vaahtomuovinen välilevy mahdollistaa rangan luon-
nollisen liikkeen havainnollistamisen helposti. Spinaalihermot. 
Luonnollisen kokoinen malli. Jalusta kuuluu toimitukseen.  
Korkeus jalustan kanssa 105 cm.

78402 SELKÄRANKA muovisilla välilevyillä

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

71562 SELKÄRANKA kylkiluilla

Liikkuva selkäranka kylkiluilla, kallonpohjalla, lantionpohjalla 
ja reisiluiden yläosilla. Välilevyt ja hermot muovista. Valtimot 
kaularangassa. Välilevyn pullistuma L3-L4 välissä. Luonnollisen 
kokoinen. Toimitukseen kuuluu jalusta, joka voidaan asettaa 
pöydälle tai kiinnittää seinään. Korkeus 83 cm.

78309 YLÄRAAJA

Yläraaja, jossa mukana lapaluu, värttinäluu ja käsi.

78313 KÄSI

Käsi, jossa mukana värttinäluu ja kyynärluu.

78310 ALARAAJA

Alaraaja, jossa mukana puolikas lantio ja jalka.

78311 JALKA

Jalka, jossa mukana sääriluu ja pohjeluu.

Luurangot

Selkärangat

Luiset mallit ylä- ja alaraajoista

Anatomiset opetusvälineet

78401

71562

78309

78311

78310

78402

78300 78302

78313
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71985 NIKAMAVÄLILEVYN PULLISTUMA

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

747500 DEGENEROITUNEET NIKAMAT,  
 4 erilaista mallia

Ainutlaatuinen malli, joka havainnollistaa 4 erilaista degenaratii-
vista muutosta nikamarungossa ja välilevyissä. Jokaisessa 
mallissa mukana L4 ja L5 nikamat. Sopii mainiosti opetukseen 
sekä havaintomalliksi potilaalle. Mallit asetettu vaaka levylle.

78500  POLVINIVEL
78501  KYYNÄRNIVEL
78502  OLKANIVEL
78503  LONKKANIVEL
78500-4  LIIKKUVAT TOIMINTAMALLIT,  
 yllä olevat 4kpl

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

71995 KÄSI, 5-osainen*

Käsi, jossa lihakset, verisuonet ja hermot. Uloimmat lihakset 
irrotettavissa. Malli on jalustalla. * Toimitusaika 3-6 kk.

Selkä- ja kaulanikama

Liikkuvat / Liikuteltavat toimintamallit

Lihasmallit

78552 NAISEN LANTIO lantionpohjan lihaksilla

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

Lantio

71985

78502

78552

78503

78501

71995

78500

747500
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78505 AIVOT, 8 osaa

Yksityiskohtainen malli, joka on jaettu keskeltä kahteen osaan. 
Molemmat puoliskot voidaan jakaa: otsalohko, päälaenlohko, 
ohimolohko ja takaraivonlohko sekä puolet pikkuaivoista ja 
aivorungosta. Toimitetaan jalustalla. Koko 14 x 16 x 14 cm.

78946 LIHAKSET
78949 HERMOT
78943 LUUSTO
79790 KÄSI JA RANNE
79799 KÄSIVARSI JA OLKA
79850 KAULA
78024 SPINAALI HERMOT
79780 LONKKA JA POLVI
79795 JALKA JA NILKKA

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

45100 LOJER-KARTTA, SYVÄTLIHAKSET
45101  LOJER-KARTTA, PINNALLISET LIHAKSET
45200 LOJER-KARTTA HERMOT
45201 LOJER-KARTTA LUUSTO

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

Aivot

Anatomian oppaat

Julisteet

78910 TRIKKERIPISTEKARTTA, 2 kpl

Näyttää yhteyden kipu- 
alueen ja triggerpisteen  
välillä. Koko 82 x 97 cm.  
Sisältää kaksi karttaa. 
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91960 REFLEKSIVASARA, ”Babinski”

Varsi ruostumatonta terästä, pyöreä kuminen pää, jonka voi 
asettaa kahteen eri asentoon. Mukana myös tunnontestaus 
kärki.

91807 MITTANAUHA, muovinen, 150 cm

92842 ÄÄNIRAUTA, frekvenssi 256 Hz

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

Refleksivasara

Mittanauha

Äänirauta

Kulmamittari / goniometri

Mittausvälineet

91960

91807

92842

91808

9121010

91811

9121005

91808 KULMAMITTARI, Brodin, 31 cm
Muovia, 31 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

91811 KULMAMITTARI, Brodin, 21 cm
Muovia, 21 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

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

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

91800
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91830 AJANOTTOKELLO, analoginen
2REE11 AJANOTTOKELLO, digitaalinen

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

9120230 Puristusvoimamittari
Edullinen puristusvoimamittari, jossa mittauslaajuus on  
0–70 kg. Asteikko sekä kilogrammoina että paunoina.  
Puristusosa on valmistettu silikonista.

91812 VIGORIMETERI, Martin
3 erikokoista kumipalloa ja yksinkertainen, lukemilla varustettu 
painemittari / manometri. Käden puristusvoiman mittaamiseen.

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

120600 KÄSIDYNAMOMETRI Jamar
Jamar on alkuperäinen ja suosituin käsidynamometri eri 
tutkimusten mukaisesti. Se mittaa käsivoiman 0-90 kg väliltä. 
Antaa tarkat arvot ja sitä on helppo käyttää. Otteen voi asettaa 
5:een eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa.

Ajanottokello

Lihasvoimamittarit

Puristusvoimamittarit

91870 ASKELMITTARI, Omron Walking Style 2.0

Yksinkertainen askelmittari, joka näyttää askelten lukumäärän. 
Helppo kiinnitys esimerkiksi vyöhön.

Askelmittari

91812

9120230

9120240

120600

91830

2REE11

9120210 DYNAMOMETRI microFET2, digitaalinen

MicroFET2 on digitaalinen dynamometri, jolla testataan ja 
arvioidaan eri lihasten voimaa - nykyaikainen vaihtoehto 
vanhojen aikojen dynamometrille. microFET2 on suunniteltu 
ergonomisesti käteen sopivaksi ja se on erittäin kevyt ja help-
pokäyttöinen. Siinä on patentoitu järjestelmä, jonka ansiosta 
mittari pystyy havaitsemaan pienimmätkin voiman muutokset, 
voiman tulosuunnasta riippumatta. Käytetään maailmanlaajui-
sesti erilaisissa tutkimuksissa. Mittaa lihasvoiman 0,4-136 kg 
väliltä. LCD-näyttö näyttää maksimaalisen saavutetun testin 
lihasvoiman kiloina sekä keston sekunteina. Käsiyksikön paino 
0,4 kg. Kolme erilaista applikaattoria (pyöreä, taivutettu ja sormi). 
Lihastestin ohjeet sisältyvät toimitukseen. Toimitetaan ladattaval-
la akulla ja laturilla sekä säilytyslaatikolla. Kokonaispaino 2 kg.
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91805 PEILILAATIKKO

Valmistettu kovamuovista ja pleksilasista. Paljastaa jalkapohjan 
kuormituspisteet. Maksimikuormitus 300 kg.  
Koko: 54 x 43 x 21 cm. Paino 7,9 kg.

27081 VERENPAINEMITTARI SL 300, autom.

SL 300 Connect on täysautomaattinen verenpainemittari käsi-
varteen. Mittaa systolisen ja diastolisen paineen sekä sykkeen. 
Suuri ja selkeä LCD-näyttö, joka näyttää myös päivämäärän 
ja ajan. Muistitoiminto 500 muistipaikalla 2 henkilölle. Inte-
groitu herätyskello torkkutoiminnolla. Bluetooth-tiedonsiirto. 
Mansetti 22-42 cm käsivarren ympärysmitalla Ladattava akku 
ja USB-kaapeli sisältyy. 11x6x3 cm (PxLxK). CE-merkitty MDD-
direktiivin mukaan. 

27015 VERENPAINEMITTARI Clinicus I,  
 manuaalinen

Iskunkestävä manuaalinen verenpainemittari. Toimituksessa 
medium kokoinen käsivarsimansetti 22–32 cm.

28007 DIGITAALINEN VAAKA, Seca Robusta 813

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

28012 PILARIVAAKA, Seca Supra Plus 719

Ammattimainen vankka pilarivaaka digitaalisella näytöllä ja  
100 g. tarkkuudella. Suurikokoinen näyttö painon näyttämi-
seen. Paristokäyttöinen. Enimmäiskapasiteetti 180 kg.  
Leveys 35 cm, syvyys 44 cm ja korkeus 95 cm. Paino 6,1 kg.

Verenpainemittarit

Vaaka

28012

91805

28007

9122200 STETOSKOOPPI, Panascope

Hyvä stetoskooppi, jossa erittäin pehmeät johtimet.  
Kätevät verenpaineen mittauksessa.

Stetoskooppi

27015

27081

9122200
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FT1 POLAR SYKEMITTARI FT1

Perusmalli, jossa selkeä, suuri näyttö. Toiminnot: pulssi bpm., 
ala- ja yläsykerajat, manuaalinen tavoitealue ja hälytys, sekun-
tikello ja kello, jossa hälytys. Koodattu lähetin sisältyy toimituk-
seen.

91815B SYKEVYÖ

Soveltuu monen henkilön sykkeenmittaukseen samalla mit-
tarilla. Ota yhteys asiakaspalveluumme saadaksesi lisätietoja 
muista mittausvälineistä ja malleista.

Sykemittari

91815B

FT1

62000 LIUKUESTELIINA, rulla 40x200 cm

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

Liukuesteliina

RB33000

3790

3789

RE 906

RC30000

RC30000 PUHDISTUSAINE kuntoilulaitteille

Liu’uttaa nopeasti rasvan ja muun lian. Käytetään puhdistuk-
seen ennen kuivavoiteluaineen levittämistä. Nopeasti kuivuva 
ja 100 % haihtuva. Suihkepurkki 480 ml.

RB33000 KUIVAVOITELUAINE kuntoilulaitteille

Soveltuu liukutankojen ja muiden liikkuvien osien voiteluun. 
Silikonivapaa. Kuivuu nopeasti ja jättää kuivan pinnan sekä on 
pölyn ja lian hylkivä. Suihkepurkki 400 ml.

3789 SUIHKEVASELIINI CC12

Erittäin tehokas ja liisteritehoinen voitelurasvasuihke parhaan 
tartuntakyvyn varmistamiseksi. Täysi voiteluteho myös kosteilla 
pinnoilla. Ei vahingoita muovia tai kumia. Käytetään kaikkiin 
liikkuviin osiin esim. hoitopenkeissä. Suihkepurkki 480 ml.

3790 VOITELUÖLJY, väritön

Väritön mineraaliöljysuihke erinomaisilla voiteluominaisuuk-
silla. Tunkeutuu myös vaikeakulkuisiin paikkoihin. Ei aiheuta 
värin muutoksia. Helppokäyttöinen ja hyvin riittoisa. Käytetään 
kaikkiin liikkuviin osiin kuntoilulaitteissa, välineissä ja hoitopen-
keissä. 480 ml.

RE 906 SILIKONIÖLJY juoksumatoille

Voiteluaine, joka sopii kaikkien eri valmistajien juoksumattoi-
hin kitkan alentamiseksi maton alla. 0,5 litran pullo sisältäen 
annosteluruiskun.

Voiteluaineet
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Kinesioteipit Thera-Band

9501 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, beige
9502 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, musta
9503 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, sininen
9504 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, pinkki
9505 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, keltainen

9501-12 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 5 m, 12 kpl lajitelma

9511 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 32 m, beige
9513 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 32 m, sininen
9514 KINESIOTEIPPI MERIDIUS, 32 m, pinkki

Helpottaa lihaskireyttä, lievittää kipua sekä parantaa lymfaneste- ja 
verenkiertoa. Teipissä ihonkaltainen elastisuus. Teippi mahdollistaa 
nivelen täyden liikkuvuuden, sillä teippi venyy 130–140 %. Lateksi-
ton ja hengittävä. Sietää suihkun ja kylpemisen ja pysyy iholla jopa 
yli viikon. Leveys 5 cm. Useita eri värivaihtoehtoja.

Kinesioteipit Meridius

Kinesio- ja terapiateipit

9511

12926 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, musta
12928 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, beige
12929 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, sininen
12930 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, vaalenpunainen
12932 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 5 m, vihreä

12923 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 31 m, musta
12924 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 31 m, beige
12925 KINESIOTEIPPI THERA-BAND, 31 m, sininen

Thera-Bandin kinesioteippi korjaa kehon lihasjännitystä, lievit-
tää kipua sekä parantaa verenkiertoa. Teipissä on kuvio, joka 
mahdollistaa oikean venyvyyden: pieni kuusikulmio vastaa 25% 
venyvyyttä, kun taas suuri kuusikulmio 50% venyvyyttä. Täysin 
venytettynä teippi kaksinkertaistaa oman pituutensa. Pysyy  
kiinni ja tarjoaa kestävän tuen jopa viideksi päiväksi. 12932

12930

12925, 
12929
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9205 ELODUR FORTE DAUER-SIDE, 8 cm x 7 m
9206 ELODUR FORTE DAUER-SIDE, 10 cm x 7 m

Elastinen, venyy jopa 175 %. Pesu 10 krt 95° asteessa. 94 % 
puuvillaa ja 6 % elastania. Lateksia vain kiinnityskoukuissa.

9401     URHEILUTEIPPI CRAMER 1050i  
9401-32  URHEILUTEIPPI CRAMER 1050i, 32 rullaa

Tunnettu urheiluteippi Cramerilta. Ihoystävällinen ja korke- 
laatuinen liimapinta takaa erittäin hyvän tartunnan ihoon.  
100% puuvillaa. Lateksiton. Pituus 13,7m ja leveys 3,8cm.

9107-1 URHEILUTEIPPI STRAPPAL, 1 rulla
9107 URHEILUTEIPPI STRAPPAL, 24 rullaa

Tunnettu urheiluteippi nivelsiteiden ja lihasvammojen ennalta- 
ehkäisyyn tai kevennys- tai tukisiteeksi. Strappalin liima on 
iholle hellävarainen. Sillä on korkea tartuntakyky ja teippi on 
helppo repäistä poikki pituus- ja poikittaissuunnassa. Hengit-
tävä. Lateksiton. Leveys 4 cm ja pituus 10 metriä

9207 LEUKOTAPE Classic, 1 rulla
9207-12 LEUKOTAPE , Classic, 12 rullaa

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

9208 LEUKOTAPE P, 1 rulla
9208-6 LEUKOTAPE P, 12 rullaa

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

9301 OPTIPLASTE-C elastinen liimaside 6 cm x 2,5 m
9302 OPTIPLASTE-C elastinen liimaside 8 cm x 2,5 m

Erittäin hyvällä tarttumiskyvyllä varustettu elastinen liimaside, jota 
käytetään erityisesti urheiluvammojen stabilisoinnissa ja teippauk-
sessa. Soveltuu käytettäväksi erinomaisten urheiluteippiemme 
kanssa yhdessä.

Terapiateipit

9208

9301

9107-1

9210

9209 TEIPPIALUSTA HYPAFIX 

Hypafix on itsekiinnittyvä, non-woven-laatuinen kangas, jota 
käytetään teippialustana tai siteiden kiinnitykseen. Muotoutuu 
helposti kehon ääriviivojen mukaan. Jaettu suojapaperi  
helpottaa käyttöä. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 5 cm.  
Pituus 10 metriä.

9210 KIINNITYSSUIHKE, teippaukseen

Tensospray - adhesive spray antaa läpinäkyvän ja nopeasti 
kuivuvan kalvon. Valmistettu ihon suojaamiseksi teippauksen 
yhteydessä ja teipin tarttumisen parantamiseksi. Suihkuta 5-10 cm 
etäisyydeltä usea ohut kerros parhaan tuloksen saamiseksi.  
Ei saa käyttää vahingoittuneelle iholle. Pullon koko 300 ml.

9211 TEIPPISAKSET

Teippisakset, jotka on tarkoitettu urheilu- ja kinesioteippien 
leikkaamiseen. Pituus 19 cm.

Tarvikkeet

9209

9207

9211

9209

9401

Va
st

aa
no

to
n 

va
ru

st
us

 ja
 ta

rv
ik

ke
et



89

Lojer Service

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

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.

Leasing-laskuri yrityksille ja julkisyhteisöille  
osoitteessa http://shop.lojer.com/fi/palvelut!
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Yleiset toimitusehdot
Tämän kuvaston tuotteet ovat myynnissä Suomessa sekä
yksityisille henkilöille että yrityksille. Tuotteiden hinnat löydät
kätevimmin vierailemalla kotisivuillamme verkkokaupassamme
shop.lojer.com. Lisäksi voitte ottaa yhteyden aluepäällikköi-
himme tai asiakaspalveluumme.

Hinnat:
Hinnat ovat euroina, ja niihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Maksuehto:
Maksuehto yritysasiakkaille 14 pv netto. Tavaran omistusoi-
keus siirtyy asiakkaalle vasta kun lasku on kokonaisuudessaan
maksettu.

Toimitustapa:
Toimitustapa paketeille alle 35 kg valittavissa;
- Economy 16, noudetaan postista
- Business Day, perille 14.00 mennessä
- Morning 9, perille 9.00 mennessä
- Flex 21, perille sovitusti
- Rahti, Lojerin oma auto tai Posti, ei sisällä sisäänkantoa
Verkkokaupan tilauksia toimitamme vain Suomeen.

Rahtimaksut verkkokauppa:
Verkkokaupassa rahtikulut alk. 7,90€ (alv 0%) riippuen tuot- 
teen rahtiluokasta. Jos ostat usean eri rahtiluokan tuotteita, 
maksat vain korkeimman rahtiluokan toimituskulut. Toimitus- 
kulujen lisäksi tilaukselle ei tule muita kuluja.

Yleiset toimitusehdot

Toimitusaika:
Varastotuotteille kaupungeissa 2-3 päivää ja haja-asutusalueil-
la 3-5 pv. Investointihyödykkeiden toimitusaika n. 4-6 viikkoa.

Takuu:
Kaikilla tuotteillamme on kuluttajansuojalain mukainen vähin-
tään kuuden kuukauden takuu. Takuu on myyjän tai aikaisem-
man myyntiportaan vapaaehtoisesti antama lisäsitoumus.
Takuu kattaa valmistus- ja raaka-ainevirheet, mutta ei mm.
väärinkäyttöä tai kulumisesta johtuvaa vikaantumista. Tarkan
Lojerin, maahantuojan tai valmistajan tarjoaman takuuajan
näet tuotteen pakkauksesta tai käyttöohjeista. Lojer Oy:n ja
muiden Lojer Groupin yhtiöiden itse valmistamilla tuotteilla on
rajoitettu 36 kk takuu valmistus- ja raaka-ainevirheille, ja 10 v
takuu runkorakenteille.

Muut sopimusehdot:
Noudatamme toimituksissamme yleisiä kotimaisia sopimuseh-
toja NL 01. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MEDICAL WELLNESS
Fysioterapia - Fitness - Hieronta

Toimipisteet: Espoo, Kempele, Hollola, Sastamala
Puh. 010 830 6700
myynti@lojer.com

www.lojer.com
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Monta kätevää tapaa tilata:
Puhelinmyynti
Puh. 010 830 6785
email: myynti@lojer.com

Aluepäälliköt:

Vili Rahkonen (ft)
Helsingin ja Uudenmaan alue
puh. 010 830 6741

Mikko Rajaniemi (ft ja TtM) 
Länsi- ja Keski-Suomi 
puh. 010 830 6753

Ari Heikkurinen
Itä-Suomi
puh. 010 830 6784

Timo Loukasvuori
Pohjois-Suomi
puh. 010 830 6762

email:
etunimi.sukunimi@lojer.com

Ystävällinen palvelu, asian- 
tuntemus, laatu ja nopea toimitus

Verkkokauppa:
shop.lojer.com

© Lojer Oy 2017. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


