HVILE- OG
TRANSPORTLEJER
Lejer i bedste
kvalitet. Produceret
med fokus på både
brugervenlighed,
komfort og æstetik.

Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til
medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores
produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det
er bedst.

DayCare stol, med
eller uden madras
DayCare stolen er udviklet til dagkirurgiske afdelinger og
siddende behandlinger på ambulatorier.
God sidde- og liggekomfort. Mange justerings- og tilbehørsmuligheder. Gode køreegenskaber. Med kraftige
opklappelige og aftagelige armlæn. Personalet kan lave
forflytninger henover armlænet. Lavet til dagligt brug og
nem at holde rent.
Udviklet i tæt samarbejde med personale på hospitaler.
Ingen syninger i liggefladen. Stolen kan tilpasses efter
ønske.
DayCare stol
Produktnr.:
HMI nr.:

DSL-25000
72976

DayCare stol med madras
Produktnr.:
HMI nr.:

DSL-25000 + DSLMADRAS
100202

2- delt overførselsleje med

sidevip
3- delt overførselsleje med vippefunktion på langs af le-

jet, som bruges ved flytning over på f.eks. OP-leje. Når
lejet vippes, kan patienten vendes over på andet leje.
Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Skai tåler
rengøring i sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynder
sikrer god komfort. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor ryg vinkeljustering
for optimal siddeposition.
Stor fleksibilitet ved behandling flade med 2-delt ryg,
hvor konisk hovedstykke kan vinkles mod gulv for bedre
arbejdsstilling.
3-delt overførselsleje med sidevip
Produktnr.:

FYS-VIP
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VI HJÆLPER
DIG MED AT
GØRE EN
FORSKEL
Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret
for at give dig de bedst mulige arbejdsbetingelser og højest mulig komfort til patienten.
Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret
på vores egen fabrik i Herning.
I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på brugervenlighed, holdbarhed og design.
Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpasse vores produkter efter både funktionelle og æstetiske
behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører.
Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne
produkter og produkter fra andre leverandører.
Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og reglerne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for
bedste kvalitet i branchen.
Se alle produkter på rehabcare.dk

