MODUX-HOITOSÄNGYT
Suomen myydyin – Hyvästä syystä

7000 senioria ei voi olla
Patentoitu ja palkittu Modux on suunniteltu yhdessä hoitotyön ammattilaisten kanssa.
Suomen myydyin apuvälinesänky on suomalaisen tuotekehityksen tulos ja kotimainen innovaatio.

VAHVUUS,
VARMATOIMISUUS
JA KORKEA LAATU
Massiivipuiset päädyt lisäävät sängyn
käyttöikää. Modux-hoitosängyssä on
loistava hinta-laatu-suhde.

NOPEA TOIMITUS
Modux-sänky toimitetaan kasattuna
jopa viidessä päivässä. Laitetoimitusten
yhteydessä Lojer voi myös noutaa
asiakkaan vanhat laitteet ja kierrättää
materiaalit tehtaillaan ympäristöä
säästäen.

VALMISTAJAN KOKEMUS
JA JOHTAVA MARKKINAASEMA
Hoitokalusteiden ammattilainen tarjoaa
kotimaista huippulaatua yli 7000 sängyn
toimituskokemuksella. Modux palvelee
yksilöllisiä potilas- ja käyttäjätarpeita.

LAAJA PALVELUVERKOSTO

MARKKINOIDEN
PARAS TAKUU

MERKITTÄVÄT
ELINKAARISÄÄSTÖT

Lojer-tuotantoyksiköt sijaitsevat Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja PohjoisPohjanmaalla. Yleisimmät varaosat
voidaan toimittaa Lojerin logistiikkakeskuksesta jopa seuraavaksi aamuksi.

Lojer Oy:n itse valmistamilla tuotteilla on
24 kk:n takuu valmistus- ja raaka-ainevirheille, sekä 10 vuoden takuu runkorakenteille.

Sama vuode palvelee vuosikaudet
useita potilaita ja työntekijöitä, kokoontaitettavuuden ansiosta myös useissa
eri paikoissa. Siksi se on elinkaareltaan
paras ja kustannustehokkain ratkaisu.

Korkealaatuiset ja
kestävät materiaalit:
massiivipuiset päädyt
ja lujasta kotimaisesta
teräksestä valmistettu
runko

Vaihtoehtoja erilaisiin tiloihin
ja tarpeisiin: sänkyjen leveys
80 cm tai 90 cm

Helppohoitoinen ja hyvin hengittävä sälepohja

Testattu potilasturvallisuus: kaksoislukitteiset
massiivipuulaidat lukitusnapilla. 24V-sähköjärjestelmässä korkealaatuisesti kaksoiseristetyt ja
roiskevesitiiviit sähköosat, joihin saa varaosia
tarvittaessa suoraan Lojerilta
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väärässä
Peräti 92 % suomalaisista
kuntavaikuttajista haluaa, että
tuotteiden ja palveluiden kotimaisuus
pitää ottaa julkisissa hankinnoissa
enemmän huomioon.
(Suomalaisen työn liiton kysely, kevät 2016)

Mitä on onnellinen
hoivakokemus?
Potilaan helpompi ja
turvallisempi hoito:
laaja korkeudensäätöalue
alk. 27–69 cm

”Hyvä hoivakokemus syntyy hyvästä arjesta ja
yhteisöllisyydestä. Sängyn helpolla säädettävyydellä on iso merkitys hoidossa. Asukas on
paremmalla tuulella, kun ei ole selkä- tai niskakipuja. Silloin myös hoitajalla on parempi päivä.”
Niina, palveluvastaava, 19 vuotta alalla

”Istuessa väsyy, niin pitää välillä levätä ja lepuuttaa jalkojaan. Särky ja kolotus helpottaa, kun
saa säädettyä sänkyä ja jalat korkeammalle
makuuasennossa. Lehtiä luen usein sängyssä.
Lukuasento on ihan hyvä ja samalla lepää
jalatkin.”
Seija, Modux-käyttäjä

Kestävä maalipinta: korkealaatuinen
pulverimaalaus, jonka pohjatyöt on
tehty raepuhaltamalla

Pieni tilantarve varastoinnissa
ja kuljetuksessa (60 x 90 cm):
kokoontaitto nappia painamalla
– ilman erillisiä työkaluja

”Modux-sängyt ovat ergonomisesti todella hyvät.
Ne saa laskettua alemmas kuin meidän vanhat
sängyt, ja sähköisten sänkyjen käyttö on kevyempää. Kun kiertoliikkeet jäävät pois, niin siinä
säästää itseään.
Varttuneemmalle väelle sänky on tärkeä, kun
he nukkuvat lisäksi päiväunet. Vaikuttaahan
se käyttäjän vireyteen, kun nukkuu hyvin ja
hyvässä sängyssä. Hoitajan arki olisi paljon
raskaampaa ilman näitä Modux-ominaisuuksia.
Olen kokenut sen ajan, joten tiedän mitä se on.”
Pirjo, hoitaja, 36 vuotta alalla

”Tärkeää saada sänky itselle
sopivalle tasolle”
”Sänky on iso osa hoitokokonaisuutta. Hyvä sänky on helppokäyttöinen ja vastaa toiminnoiltaan mahdollisimman monen
tarpeita. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, niin hoitajatkin. Jos
yksi osa-alue ei toimi, se vaikuttaa kaikkeen – mielialasta
lähtien.
Sänky on tärkeää saada ergonomisesti oikealle hoitotasolle,
sillä hoitajat ovat eripituisia. Hyvä patja säästää vuodepotilaat
painehaavaumilta. Nopea puhdistus auttaa patjan siirtyessä
seuraavalle käyttäjälle, tai jos patja pitää puhdistaa usein.”
Mari, hoitaja, 15 vuotta alalla

”Onnellinen työpäivä koostuu siitä, että on tarpeeksi työntekijöitä sekä toimivat apuvälineet ja sängyt. On todella tärkeää
saada sänky itselle sopivalle tasolle, ettei se ole liian matalalla
tai korkealla. Yksilöllisyys toteutuu Modux-sängyissä selkeästi.
Sänky on tärkeä pala arjen sujuvuutta, sillä sitä käytetään paljon myös muuhun kuin nukkumiseen. Jotkut asiakkaat syövät
sängyssä, jolloin asiakas on saatava helposti istuma-asentoon.
Puuta vasten on lisäksi miellyttävämpi nukkua kuin kylmää
rautaa.”
Marita, hoitaja, 15 vuotta alalla

Vuokraus ja leasing tuovat joustavuutta eri tilanteisiin
Hoitokalusteiden ostamisen lisäksi asiakkailla on myös mahdollisuus lyhyen tai keskipitkän aikavälin
vuokraukseen sekä leasing-rahoitukseen. Vuokrasängyn helppo saatavuus vähentää omien varalaitteiden tarvetta. Vuokra-aikana Lojer vastaa laitteiden toimituksesta ja poisviennistä, opastuksesta
ja huolloista. Palvelukokonaisuuteen voidaan lisätä myös yöpöydät, patjat ja muut sängyn varusteet.
Lue lisää: www.lojer.com/fi/palvelut/vuokraus

Avasimme
seniorisänkyjen myynnin
kuluttajille osoitteessa
www.seniorikalusteet.fi
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Lojer Group on Suomen johtava sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja ja alan
merkittävin kotimainen työllistäjä. Lähes satavuotiaan kotimaisen ja yksityisessä
omistuksessa olevan yhtiön tuotantoyksiköt sijaitsevat Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Suomessa Lojer työllistää suoraan 120 henkilöä,
välillisesti kymmeniä muita. Kaikkiaan konserni työllistää 140 henkilöä kolmessa
maassa ja sen liikevaihto on n. 25 miljoonaa euroa.

Kaikki oikeudet tuotemuutoksiin pidätetään.

Uutta!

