
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.

SCANNINGS- OG 

RØNTGENLEJER
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2-delt scannings- og  
røntgenleje med søjlelift

2-delt scanleje/røntgenleje på søjle, der giver de bedste 

forhold ved scanningsopgaver. Lejet tilgodeser alle for-

hold for personale og patienter. 

Optimal plads for scanning/gennemlysning over hele lig-

gefladen. Løftesøjler placeret yderst. Langsgående van-

ge helt ved gulv. Svingvæk sengeheste, som kan lægges 

ned og svinges ind under liggefladen. Dette tillader per-

sonalet at komme helt ind til madraskant ved behandling 

af patienten. 

Lejet har centralbremse, rundede kanter og liggeflade i 

kompakt laminat. Aftagelige gavlbøjler, rygjustering og 

Trendelenburgfunktion.

2-delt scannings- og røntgenleje med søjlelift

Produktnr.: SØ-30000

Scannings- og  
røntgenleje med søjlelift

Rehab-Care scanleje/røntgenleje med elektrisk højdeind-

stilling af lejet. Lejet har pulverlakeret understel og cen-

tralbremse på alle hjul. Hel laminatplade som liggeflade.  

Lejet er brugt af hospitaler, praktiserende læger og 

sundhedssektoren.

Scannings- og røntgenleje med søjlelift

Produktnr.: SØ-100-04
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Flydeleje til scanner og  
røntgen

Flydelejet/røntgenlejet fra Rehab-Care giver de bedste 

forhold ved scanning og røntgen. Motorstyret liggeflade 

kan positioneres i forskellige indstillinger i vandret plan. 

Tilgodeser alle forhold for personale og patienter. 

Optimal plads for scanning/gennemlysning i hele ligge-

fladen. Løftesøjler placeret yderst i enderne. Langsgå-

ende vange helt ved gulv. Meget let at tilgå. Rundede 

kanter og liggeflade i kompakt laminat. Aftagelige gavl-

bøjler. Rygjustering og trendelenburg / antitrendelen-

burg-funktion.

Flydeleje til scanner og røntgen

Produktnr.: SØ100



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


