
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejer i bedste kvalitet. 

Produceret med fokus 

på både brugervenlig- 

hed, komfort og 

æstetik. 

SPECIALLEJER 

 
Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til 

medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores 

produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det 

er bedst. 



 

 

2-delt ECCO/EKG 
undersøgelsesleje 

Rygdelen i liggefladen skaber god plads til elektroder nedefra, og 

kan slide fra side til side, således den ikke er i vejen. Kromrammen 

beskytter hynder mod påkørsel. Skai holder til 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. 

2-delt ECCO/EKG undersøgelsesleje 

Produktnr.: EKG-2000 

 

2- delt endoskopileje med 
søjlelift 

Lejet har eleverbar ryg i begge ender. Det betyder, at 

lejet ikke skal låses op og drejes rundt, hvis patienten 

skal skifte liggeposition. 

Gode hygiejneforhold med liggefladehynder uden synin- 

ger. Betjenes med håndbetjening og/eller fodbetjening. 

3-delt endoskopileje med 

søjlelift 

Produktnr.: SØ40000 

 

3-delt benleje 

Det 3-delte benleje er udformet med en fast sædedel og 

mulighed for at vinkle ryg- og bendel op. 

Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Skai tå- 

ler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i 

hynder sikrer god komfort. Lejet kan køres langt ned, så 

adgangen fra en kørestol bliver lettere. Kan købes med 

eller uden næsehulshynde. 

3-delt benleje 

Produktnr.: U-2000 

HMI nr.: 89897 
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Bruseleje længde 1900 
eller længde 2140 med 
sakse- eller søjlelift 

Pleje og bruseleje med rigtig gode arbejdsforhold. Sen- 

geheste kan stilles parallelt med liggefladen og derved 

lette forflytning. Faste eller aftagelige gavle. Brusem- 

adras med god komfort og rigtigt afløb med påskruet 

fleksslange. 

Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol 

bliver lettere. Stabilt og med de bedste hjul, så lejet er let 

at flytte og totalbremse. Batterifunktion på løfte og tren- 

delenburg motor. Gode hygiejneforhold, da liggefladen 

er udformet i et helt stykke letmetal. 1900 eller 2140 cm. 

Bruseleje 1900 med sakselift/Søjlelift 

Produktnr.: BRUSE-SAKS-1900   +   BR-SØJLE-1900 

HMI nr.:103220     +     108853 

Bruseleje 2140 med sakselift/Søjlelift 

Produktnr.: BRUSE-SAKS-2140    +     BR-SØJLE-2140 

HMI nr.:103223     +      108920 

 

 

Bruseleje med hævet 2-delt 
liggeflade / opsamlingsbakke 

Pleje- og bruseleje med rigtigt gode arbejdsforhold. 

Sengehestene er manuelt nedfældbare. Liggeflade af 

slidstærk blød plastdug med huller. Hullerne sikrer, at 

vandet løber ned i opsamlingsbakken under plejepro- 

cessen. Plastdugen er hævet 10 cm over opsamlings- 

bakke. Vandet i opsamlingsbakken lukkes ud i afløbet 

via påskruet fleksslange. 

Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol 

bliver lettere. Stabilt og med de bedste hjul, så lejet er let 

at flytte og totalbremse. Batterifunktion på løfte og tren- 

delenburgmotor. Gode hygiejneforhold, da vandet hele 

tiden løber væk fra patienten. 

Bruseleje med hævet 2-delt liggeflade / 

opsamlingsbakke 

Produktnr.: BRUSE-SAKS-1000 

HMI nr.: 105502 
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Vippeleje med fodplade eller 
justerbar fodplade 

Vippelejet har vippefunktion for genoptræning, blodtryk- 

sundersøgelser og patienter med synkoper. Kan vippes 

0-90 grader og højdejusteres ved 0 grader. 

Udstyret med tilbehørsskinner på begge sider for arm- 

læn og stropper. Gradmåler med indikator. Trinløst nød- 

fir, der altid kan bringe lejet i 0 grader stille og roligt. 

Kan udstyres med armlæn, sengehestfunktion og 2-delt 

fodplade, hvor hver side uafhængig af hinanden kan trin- 

løst justeres op og ned samt vendes ned mod gulvet. 

Lejet kan også bruges som alm. undersøgelsesleje. 

Vippeleje med fodplade 

Produktnr.: VP1000-10 
HMI nr.: 89899 

 
Vippeleje med justerbar fodplade 

Produktnr.: VP1000 

 

Genoptræningsleje / 
Traumeleje 

Lejet kan vippes op i 45 grader på det lange led, så 

patienten mærker tryk under fødderne. Liggefladen er 2-

delt med et eleverbar rygstykke. 

Til løs madras. Lejet har 4 sidestykker og 2 endegavle. 

Alle 6 sider/gavle kan bygges op med en ekstra sæt si- 

der/gavle ovenpå, så siderne bliver dobbelt så høje. Alle 

sider/gavle er beklædt med kunstlæder og skumkerne. 

Sengen trækker hjulene op, når den vippes, så den står 

fast på gulvet. 

Genoptræningsleje / Traumeleje 

Produktnr.: TR2-10000 
HMI nr.: 79758 
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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 hø- 

jest 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 bru- 

gervenlighed, holdbarhed og design. 

Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpas- 

se vores produkter efter både funktionelle og æstetiske 

behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører. 

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbry- 

delser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne 

produkter og produkter fra andre leverandører. 

Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og regler- 

ne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for 

bedste kvalitet i branchen. 

Se alle produkter på rehabcare.dk 


