
MOBILISAATIO- JA MANIPULAATIOHOITOJEN

UUSI ULOTTUVUUS

Tehostunut ja  
tarkentunut diagnosointi

Huippuluokan potilas- 
mukavuus ja -turvallisuus

Kasvanut työteho ja  
korkealuokkainen ergonomia

Uudenlaiset hoitomenetelmät  
mahdollistavat ominaisuudet

Ihmiskeho on luonnon huipputeknologiaa,  
jossa monimutkaisimmat toiminnot yhdistyvät   

ainutkertaisiin yksilöominaisuuksiin.
Siksi kehon korjaaminen ja huoltaminen on  

asiantuntijoiden työtä, joka vaatii paljon myös työvälineiltä. 



Asiantuntijoiden kehittämä,
maailman monipuolisin hoitopöytä

Manuthera 242 on all-in-one-hoitopöytä vaativaan tutkimus- ja hoitotyöhön erilaisille  
terapeuteille urheiluhierojasta naprapaatteihin, osteopaatteihin, OMT fysioterapeutteihin, 
fysioterapeutteihin ja kiropraktikkoihin. Manuthera 242 antaa terapeutin  työskentelyyn 
täysin uuden ulottuvuuden: sen takaavat patentoitu, kahden synkronoidun moottorin 
ohjausjärjestelmä, 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 kolmedimensionaa-
linen liike hyödyntäen pöydän traktio, fleksio, lateraalifleksio ja rotaatio-ominaisuuksia 
sekä painovoimaa. Pöydän muotoilu, kaksimoottorijärjestelmä ja täyslaakeroitu runko 
vähentävät terapeutin työn kuormittavuutta ja parantavat työergonomiaa johtaen  
entistäkin parempiin hoitotuloksiin.

Huippuominaisuudet 
potilaan parhaaksi
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Erittäin laaja  
High/ Low korkeussäätö.

Säädettävät jalat 
tukitassuilla. 

Thoraxin alueen kaksiosainen elementti mahdollistaa
rintakehän vertikaalisen taiton ja 3D-ulottuvuuden
pyörittävällä liikkeellä. Ainutlaatuinen työkalu 
rintarangan mobilisaatioon ja manipulaatioon!

Suomalaisten asiantuntijoiden  
kehittämä ennennäkemätöntä tek-
niikkaa edustava Manuthera® 242  
mobilisaatio- ja manipulaatiopöytä 
tukee terapeutin työtä parhaan  
diagnosoinnin ja hoidon tarjoami- 
sessa potilaille.

Kaksoistaittuva pääosa  
edistyksellisellä 3D-toiminnolla  
mahdollistaa pään pystysuuntaisten  
ja sivuttaisten liikkeiden avulla  
kaularangan ja niskan turvallisen  
mobilisoinnin.

Käsituissa portaaton korkeus-
säätö ja sivusuuntainen liikerata. 
Sivulle kiinnitettäessä käsituet 
toimivat tarvittaessa levikkeinä.

Helppokäyttöiset, ergonomiset ja  
tukevat nupit lukitsevat liikeradan  
haluttuun kohtaan.

Turvareuna pysäyttää  
kosketuksesta kaikki  
pöydän liikkeet. 



UUTTA Sähköisellä  
Tilt up-down  
-kallistuksella paino- 
voimaa hyödyntävät  
hoidot ja potilaan helppo 
astuminen hoitopöydälle. 
Välilevyjen paineentasaus 
ei ole koskaan ollut näin 
tehokasta ja potilaalle 
miellyttävää.

Asiantuntijoiden kehittämä,
maailman monipuolisin hoitopöytä

Korkeatasoinen hoitokokemus 
potilaalle

53°

32°

Manuthera 242:n  
synkronoidut nostomoottorit
Manuthera 242 -malli on maailman 
ensimmäinen hoitopöytä, joka on 
varustettu kahdella synkronisesti  
toimivalla nostomoottorilla. Kaksi-
moottorisuus mahdollistaa tasaisen 
ja kevyen liikkuvuuden sekä keventää 
terapeutin työtä. Automaattinen turva-
toiminto havaitsee rakenteiden väliin 
puristumiset, pysäyttää moottorit ja 
nostaa pöytää esineen tai esimerkiksi 
raajan vapauttamiseksi.

Alavartalo-osassa extensio/flexion  
lisäksi sivuttainen liike ja 3D-kiertoliike.  
UUTTA Alavartalon rotaatio-ominaisuus. Moniasentoinen jalkaosa: 

yläasento, hoidonaikainen 
jalkatuki ja astuttava jalkalauta.

Droppitoiminto. Uusi tekniikka, liukudroppi:
traktiodropin avulla lannerangan manipulaatio
helpottuu ja monipuolistuu merkittävästi.

Etu- ja takapään Total lock -tuilla 
lisätukea kuormittaville hoitoliikkeille, 
ja pöytä on näin erittäin tukeva  
jokaisella alueella.

Lukittavat 
siirtopyörät 
helppoon 
liikutteluun. 

15°

13°

105 cm

49 cm

18°

+20°_

18°

18°

21,5°

Max 40°

Helppohoitoinen ja  
kestävä, bioyhteen- 
sopiva soft moulded 
-makuutaso.

18°

Manuthera 242 tarjoaa potilaalle laadukkaan hoitokokemuksen. Kaikissa hoitotoimissa
tukeva runko, anatominen muotoilu ja pehmustus sekä helposti puhtaana pidettävät
pintamateriaalit tekevät potilaan olosta miellyttävän. 

Pöydän makuutaso liikkuu kuin potilaan selkäranka, eikä terapeutin tarvitse nostaa
potilasta. Pöydän pehmeät ja kevyet liikkeet luontaisilla liikeradoilla tekevät hoidosta
kivutonta ja rentouttavaa. Miellyttävä hoitokokemus mahdollistaa suuremmat toisto-
määrät ja näin tehokkaamman hoidon.

Sähköisen kallistustoiminnon avulla huonokuntoinenkin potilas pääsee pöydälle helposti.  
Monimenetelmähoitoihin joustavasti mukautuva tekniikka varmistaa, ettei potilaan  
tarvitse nousta pöydältä kesken hoidon.



Kysy myös Manuthera-koulutuksistamme.
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Puh. 010 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Manuthera 242 on suunniteltu tukemaan terapeutin työtä monin eri tavoin: 
• Huippuluokan suomalainen, ajaton muotoilu tukee ergonomiaa
● Edistykselliset hoitomahdollisuudet multitraktio- ja 3D-ominaisuuksien kautta
● Optimoidut motorisoidut toiminnot vähentävät voimankäytön tarvetta
● Lukuisia liikeratavaihtoehtoja samoille segmenteille 
● Pöydän toiminnot tehostavat syvälle kehoon ulottuvia hoitotoimenpiteitä
● Pöydän nivelten kuulalaakerointi tekee liikkeistä pehmeitä ja kestää suuria toistomääriä
● Helppohoitoiset ja vahvat pintamateriaalit
● Pöydän helppo liikuteltavuus
● Potilaiden ylistämä, miellyttävä hoitokokemus
● Korkea jälleenmyyntiarvo
● Valmistajan takuu 3/10 vuotta

Tutustu tuotteen ominaisuuksiin ja lisäarvopalveluihin
sekä monipuolisiin rahoitusmahdollisuuksiin, kuten
leasing-rahoitukseen.

Manuthera 242 mobilisaatio- ja manipulaatiohoitopöydän valmistaja on 
suomalainen Lojer Oy, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia 
terveydenhuollon ja hyvinvointipalveluiden kalusteita ja välineitä Suomessa  
ja kansainvälisesti. 

* Nosto moottorityönnöllä, lasku painovoimaisesti

Manuthera® 242 – edistyksellisen ammattilaisen työväline
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Patent
US 9,642,761 B2

Katso tuotevideo https://urly.fi/Nd0

Manuthera 242
Thoraxin alueen elementit 2

Korkeussäätö (High / Low) 49–105 cm

Paino 170 kg

Tilt Down -toiminnallisuus (pääosa alaspäin) Sähköinen

Tilt Up -toiminnallisuus (pääosa ylöspäin) Sähköinen

Alavartalon rotaatio x 

Total lock -toiminnallisuus ylävartaloon x

Total lock -toiminnallisuus alavartaloon x

Siirtopyörät 2

Maksimikuorma 150 kg

Nostomoottorit (vain työntö*) 2

Drop-toiminnallisuudet Tavallinen drop  
ja liuku-drop

Automaattinen puristuksen esto  
-turvatoiminto 

x

Turvakaari (hätäpysäytys) x

Säädettävät jalat ja tassut x

Toimintojen turvalukitus Automaattinen (2 h) tai painamalla
High / Low poljinta 3 kertaa alaspäin

Toimintojen aktivointi High / Low polkimen tuplaklikkaus ylöspäin

Makuutaso Soft moulded –makuutaso

U-muotoiltu kasvo-osa x

Kasvoaukon tulppa x

Valmistusmaa Suomi

48 cm

28 cm

48 cm

54 cm

54 cm


