
Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til 

medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores 

produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det 

er bedst.

Lejer i bedste kvalitet. 

Produceret med fokus 

på både brugervenlig-

hed, komfort og  

æstetik.

GYNÆKOLOGISKE 

LEJER
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2-delt gynækologisk leje

Kompakt og stabilt 2-delt gynækologisk leje med ben-

holdere. Kræver ikke meget plads. Let at tilgå for patient 

og bruger. Hjulrammen er lavet åben fortil, så der ikke 

er en ramme i vejen. Sæde og ryg har trinløs justering.  

Kvalitetsskum i hynderne sikrer god komfort.

2-delt gynækologisk leje

Produktnr.: GYN-1000

HMI nr.: 89889

2-delt urologisk leje

Gode pladsforhold omkring det 2-delte urologiske-leje.  

Ekstra sædedybde for bedre siddekomfort ved alle for-

mer for urologiske undersøgelser.

Motor-funktion på bagudkip af sæde, løftefunktion og 

dobbeltmotor på ryg. Forberedt til benholder og flow-

måler. Bendelen er aftagelig. Det er nemt at rengøre 

betrækket af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit  

og  klor.

2-delt urologisk leje

Produktnr.: ML-GYN-1000
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3-delt multifunktionsleje med 
sakse- eller søjlelift

Det 3-delte combi-gynækologiske leje har en liggefla-

de med gynækologisk sæde og 2 ens rygge. Lejet er 

det mest valgte leje med sakselift blandt praktiserende 

læger.

Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Det er 

nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som tåler ren-

gøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hyn-

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

adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor rygvinkel-ju-

stering for optimal siddeposition.

3-delt multifunktionsleje med sakselift

Produktnr.: ML1CBRA

3-delt multifunktionsleje med søjlelift

Produktnr.: ML1CBRA-SØ

4-delt multifunktionsleje med 
sakse- eller søjlelift

Alle funktionsmuligheder med 4-delt liggeflade. Gynæ-

kologisk sæde med ryg, 2-delt ryg med konisk justerbart 

hovedstykke. Vores gode gynækologiske multileje er la-

vet til at kunne holde til intensivt brug hver dag. Krom-

rammen beskytter hynder mod påkørsel. 

Det er nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som 

tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet 

i hynder sikrer god komfort.

4-delt multifunktionsleje med sakselift

Produktnr.: GYNLEJE

4-delt multifunktionsleje med søjlelift

Produktnr.: SOGYNLEJE



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


