
MEDICAL WELLNESS
Fysioterapia - Fitness - Hieronta



L O J E R  G R O U P  –
S U O M A L A I S T A
L A A T U A  J O  9 0
V U O D E N  A J A N

Lojer Group on Suomen ja Pohjoismaiden johtava hoitokalusteiden

valmistaja. Vammalan Konepaja -nimellä alkanut toimintamme on

jo vuodesta 1919 perustunut laadukkaisiin tuotteisiin, korkeaan

tuotanto- ja tuoteteknologiaan, sekä perinteiden kunnioittamiseen.

Tästä osoituksena valmistamamme tuotteet luovat hyvinvointia ja

terveyttä päivittäin sadoilletuhansille ihmisille ympäri maailmaa.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat sairaalakalusteet ja leikkauspöydät,

seniorikalusteet, medical fitness -laitteet, hoito- ja hieronta-

pöydät, sekä fysioterapiatarvikkeet. Konsernin liikevaihto on

20 M EUR ja työllistämme 140 henkilöä neljässä maassa. Yhtiön

liikevaihdosta 60 % tulee Suomen ulkopuolelta, tärkeimpiä vienti-

alueita ovat Skandinavian lisäksi Venäjä, Baltian maat, Keski-

Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Japani.

L O J E R - L A A T U

Lojer on EcoStart-pilottiyrityksenä tehnyt ISO14001 mukaisen

ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman. Kierrätyksen kor-

keasta tasosta mainittakoon alumiinijätteen sulatus ja uudelleen-

käyttö suoraan oman valimomme toimesta. Vuoden 2011 alusta

Lojerin eri tehtailla käytetty sähkö tuotetaan 100% uusiutuvilla

energianlähteillä kuten tuuli- ja vesivoimalla. Tällä päätöksellä

vähensimme hiilidioksipäästöjä 800 tonnia, mikä vastaa 300 henki-

löauton vuotuista päästöä. Yhtiö on lisäksi Ekokem Oy:n osakas

ja PYR Oy:n (Pakkausalan Ympäristörekisteri) ja SELT Ry:n (sähkö- 

ja elektroniikka-alalla toimivien yhteisöjen yhteenliittymä) jäsen.

H E L P P O K Ä Y T T Ö I S Y Y S  J A
E R G O N O M I A

Tuotteidemme kehittämisessä olemme erityisesti panostaneet

hoitotyön helppouteen ja tuotteiden käytettävyyteen juuri Sinun

näkökulmastasi. Erityistä huomiota on kiinnitetty työskentelyasen-

toihin, kuten esimerkiksi tuotteiden mahdollisimman laajoihin

liikealueisiin ja helppoon liikuteltavuuteen ja käytettävyyteen.

Patentoimamme, kokoon taittuva Modux-hoitosänky edustaa

tavoitteitamme parhaimmillaan.

Haluamme myös tuotteiden käyttöönoton olevan helppoa. Tarvit-

taessa kuljetamme tuotteet luoksesi omalla kalustollamme, puram-

me pakkaukset ja laitamme tuotteet käyttövalmiiksi Sinua varten.

Luonnollisesti voimme tarjota myös tuotekoulutuksen.

K E S T Ä V Y Y S

Tuotteemme valmistetaan Suomessa korkealuokkaisista materiaa-

leista ja komponenteista uusimpia valmistusteknologioita käyttäen.

Robottihitsattavien osien yhteensopivuus varmistetaan laserteknii-

kalla niin levy- kuin putkirakenteissakin, ja yhtenä harvoista valmis-

tajista hiekkapuhallamme tuotteet ennen niiden maalaamista.

Näin varmistetaan maalipinnan kestävyys koko elinkaaren ajalle.

Kulutuksen kannalta kriittisimmät komponentit, kuten esimerkiksi

verhoilut valmistamme itse niiden korkean laadun takaamiseksi.

Uudet tuotteet testaamme perusteellisesti EU:n lääkinnällisten

laitteiden standardien mukaisesti, myös niiden tuotteiden osalta

joille ei suoranaisia vaatimuksia ole määritetty.

Esimerkiksi kuormitustesteissä hoito- ja tutkimuspöytiä ja sänkyjä

ajetaan maksimikuormalla edestakaisin tuhansia kertoja. Siksi tuot-

teillemme myönnetäänkin pitempi takuuaika kuin muille vastaaville

tuotteille (3 vuoden täystakuu ja teräsrakenteille 10 vuotta).

D E S I G N

Hyvä muotoilu ei ole vain tuotteiden ulkonäköä, vaan myös tekno-

logisesti toimivia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja. Meille se on keino

yhdistää eri osaamisalueitamme ja luoda tuotteistamme ja palve-

luistamme helpommin käytettävä, kiinnostava ja menestyvä koko-

naisuus.

Kaikessa tuotekehitystyössä panostamme tuotteidemme muotoi-

luun huomioiden käytettävyyden niin hoitajan kuin potilaankin

näkökulmasta. Lojerin 90. juhlavuoden kunniaksi järjestimme

muotoilukilpailun alan korkeakouluopiskelijoille.

Kilpailussa suunniteltiin toimiva seniorikaluste – kokonaisuus kotiin

ja kodinomaiseen ympäristöön hoivakodeissa.

H U O LT O - J A  K Ä Y T T Ö T U R VA

Tuotteidemme käytettävyyden varmistamiseksi meillä on oma

huolto-organisaatio, joka maantieteellisesti kattavan toimipaikka-

verkostomme kautta palvelee sinua nopeasti ja luotettavasti huol-

totarpeissasi.

Tuotteiden häiriöttömän toiminnan  

varmistamiseksi meillä on  

tarjottavana myös erillinen  

huolenpitosopimus, jonka  

piiriin kuuluvat laitteet

tarkastamme ja huollamme

vuosittain.

Huoltopalvelut ja leasing

Vanhus-ja hoitotyö Kuntoutus-ja hyvinvointi

Sairaanhoito Leikkaussalityö

Seniorit kotona



Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät
Fysioterapia- ja hierontapöydät,  
tuolit, mattohoitopöydät,  
kippilaudat.

Vastaanoton 
Varustus ja 
tarVikkeet
potilasverhot ja sermit, 
anatomiset opetusvälineet 
ja julisteet, mittausvälineet, 
teipit, pohjalliset.

61

terapiaVälineet
traktiotuotteet, kiilat,  
matot, tyynyt.57

lääkinnällisen harjoitusterapian 
vetolaitteet, harjoituspenkit,  
puolapuut, voimaharjoittelulaiteet.

14

Hieronta,  
lämpö- ja  
kylmäHoito 
Hierontaöljyt, suoja- 
paperit, lämpö- ja  
kylmähoitotuotteet.

51

akupunktio
akupunktioneulat,  
neulastimulaattori,  
ohjetaulut.

49

14

liikunta  ja kunto-
Harjoittelu
kuntopyörät, crosstrainerit, 
juoksumatot, soutulaitteet, 
nojapuut.

25

Harjoituslaitteet  
ja -Välineet

HarjoitusVälineet
Vastusnauhat ja tuubit, käsien- 
harjoitus- ja tasapainotuotteet, pallot,  
painomansetit, käsi- ja levypainot ja  
painotangot.

34

2

tilaustavoista, palveluista ja ehdoista voit lukea sivuilta 72–76.



Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Hoitopöydät
Hoitopöytä on terapeutin tärkein työkalu. 
Voidaksemme vastata jokaisen terapeutin 
yksilöllisiin tarpeisiin, hoitopöytävalikoimamme 
on laaja. tässä kappaleessa esittelemme teille 
sähkökäyttöiset, hydrauliset ja kannettavat 
hoitopöydät, mattohoitopöydät ja tiltit sekä 
monipuoliset lisävarusteet.
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kun sadan vuoden kokemus tuoteteknologiasta ja terveyden- 
huollosta yhdistettiin huippudesigniin, syntyi jotain ainut-
laatuista: Hoitopöytämallisto, joka muotoilultaan ja käytettä-
vyydeltään on aivan omassa luokassaan.

lojer Capre -sarja on luotettavaa suomalaista laatua!  
tämä hoitopöytä on ammattilaisen työväline, johon kannat-
taa satsata. Voit suunnitella itsellesi hoitopöydän tarpeittesi  
mukaan; lisävarusteet, pöydän leveyden ja haluamasi verhoilun. 

mallisto tarjoaa kolme erilaista hoitopöytää; Capre FX,  
Capre F ja Capre m, joissa useita innovatiivisia ratkaisuja sekä 
vuosia kestävää huippulaatua. tuotteet valmistaa lojer oy 
suomessa ja tuotteet täyttävät eu:n medical-standardit. 

FX3 CAPRE FX3, 3-osainen sähkökäyttöinen

Hoitopöytien eliittiä! tukeva ja hiljainen, vaativaan käyttöön 
tarkoitettu pöytä. Huippudesignin ansiosta hoitopöytä on 
myös kaunis sisustuselementti, joka viimeistelee hoitolan 
laatumielikuvan. Hoitopöydän kaunis kaksivärinen, anatomi-
sesti muotoiltu pehmuste varmistaa asiakkaalle huippuluo-
kan mukavuuden ja tuen. alarungon muotoilu mahdollistaa 
pöydän käytön myös istuma-asennossa. laaja korkeudensää-
töalue varmistaa terapeutille ergonomisen työskentelyn ja 
tolppajalkojen ansiosta hoitotaso liikkuu pystysuoraan ylös 
ja alas. sähköinen korkeudensäätö 48–88 cm, jota voidaan  
säätää ympäripolkimella paikasta riippumatta. pääntuki ja jal-
kaosa säätyvät portaattomasti kaasujousella. Vakiovarusteena  
ympäripoljin, keskuslukittavat pyörät, kaksivärinen anatomisesti 
muotoiltu verhoilu, valkoiseksi maalattu runko ja musta metallinen 
peitelevy. mahdollisuus valita 5 erilaisesta design-paketista 
ja valinnainen leveys 55 tai 65 cm. maksimikuormitus 250 kg. 

FX5 CAPRE FX5, 5-osainen sähkökäyttöinen

kuten yllä olevassa FX3 mallistossa, mutta tässä pöydässä on 
kaasujousin portaattomasti pikasäädettävät käsituet, jotka 
voi kääntää myös sivulevikkeiksi.  

Ca119 espresso 
BroWn

Ca120 piano 
WHite

Ca123 silVer 
storm

Ca122 GrapHite 
niGHt

Ca121 emerald 
BlaCk

lojer Capre

lojer Capre FX 

desiGn-paketti

Capre FX:n voit valita jonkin 5 tarjolla olevasta design-pake-
tista. Voit vapaasti suunnitella oman pöytäsi kotisivuillamme 
www.lojer.com/capre/fi/konfiguraattori

löydät lisätietoja osoitteesta www.lojer.com/capre

!!!

FX3

FX5
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F3 CAPRE F3, 3-os., sähkökäyttöinen, suorakaide rungolla
F3R CAPRE F3R, 3-os., sähkökäyttöinen, pyöreällä rungolla
F3RH CAPRE F3R, 3-os., hydraulinen, pyöreällä rungolla 

tämä monipuolinen, jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä on 
ennen kaikkea tarkoitettu kuntoutuksen, manuaalisen terapian ja 
fysioterapian tarpeisiin. muunneltavuus, säädettävyys ja hiljainen 
käyntiääni lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta. 
Hoitopöytä on tukeva, siinä on laaja korkeudensäätöalue ja  
säätöjä on helppo käyttää. pääntuki ja jalkaosa säätyvät  
portaattomasti kaasujousella. sähköinen korkeudensäätö jalka- 
kytkimellä välillä 45–92 cm ja hydraulisessa mallissa 49–90 cm. 
monipuolinen valikoima lisävarusteita valittavissa tarpeen  
mukaan. pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60 tai 65 cm.  
15 verhoilu värivaihtoehtoa. maksimikuormitus 210 kg

F5   CAPRE F5, 5-os., sähkökäyttöinen, suorakaide rungolla
F5R CAPRE F5R, 5-os., sähkökäyttöinen, pyöreällä rungolla
F5RH CAPRE F5R, 5-os., hydraulinen, pyöreällä rungolla

kuten yllä olevassa F3-mallistossa, mutta tässä mallissa myös 
kaasujousella portaattomasti säädettävät käsituet.  
pöytä saatavana myös 50 cm leveänä. 

M2 CAPRE M2, 2-os., sähkökäyttöinen, suorakaide rungolla
M2R CAPRE M2R, 2-os., sähkökäyttöinen, pyöreällä rungolla
M2RH CAPRE M2R, 2-os., hydraulinen, pyöreällä rungolla 

tukeva ja helppokäyttöinen pöytä, jossa mukana kaikki  
perustoiminnot. yhtenäinen pöytätaso, joka sopii erinomaisesti  
hieronnan tarpeisiin, Hoitopöytä edustaa hinta-laatu suhteeltaan 
markkinoiden kärkeä. tukeva, hiljainen ja helppokäyttöinen. 
pääntuki säätyy portaattomasti kaasujousella. sähkökäyttöisen 
mallin korkeudensäätöalue jalkakytkimellä 45–92 cm välillä ja  
hydraulinen 49–90 cm. monipuolinen valikoima lisävarusteita  
valittavissa tarpeen mukaan. pöytään valittavissa olevat leveydet 
55, 60 tai 65 cm. Valittavissa 5 verhoilustandardiväriä tai lisä- 
maksusta 10 värivaihtoehtoa. maksimikuormitus 210 kg.

M4 CAPRE M4, 4-os., sähkökäyttöinen, kulmikkaalla rungolla 
M4R CAPRE M4R, 4-os., sähkökäyttöinen, pyöreällä rungolla
M4RH CAPRE M4R, 4-os., hydraulinen, pyöreällä rungolla

kuten yllä olevassa m2-mallistossa, mutta tässä mallissa myös  
kaasujousella portaattomasti säädettävät käsituet.  
pöytä saatavana myös 50 cm leveänä. 

lojer Capre F 

lojer Capre m  

F3 (pyörät ja ympäripoljin lisävarusteita)

F3r (pyörät ja ympäripoljin  
lisävarusteita)

F5rH  (pyörät lisävarusteita)

m2r  (pyörät ja ympäripoljin lisävarusteita)

m4r (pyörät ja ympäripoljin lisävarusteita)

F5r  (pyörät ja ympäripoljin lisävarusteita)

m2

m4 (sivulevikkeet lisävarusteita)
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CA100 KESKUSLUKITTAVAT PYÖRÄT

lisävarusteena Capre m ja F -malleihin, vakiona Capre FX  
-mallissa. tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava  
pöytätilauksen yhteydessä.

CA101 YMPÄRIPOLJIN TURVAKYTKIMELLÄ

lisävarusteena Capre m ja F -malleihin, vakiona Capre FX  
-mallissa. tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön, 
mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

CA102M SIVULEVIKE PARI

Capre m -sivulevike, tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava 
pöytätilauksen yhteydessä. 

CA103F  SIVULEVIKE PARI

Capre F -sivulevike, tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava 
pöytätilauksen yhteydessä. 

CA104 KAKSOISSARANOITUPÄÄNTUKI

kaksoissaranoitu pääosa mahdollistaa potilaan istuma-asennon 
käsittelyn aikana. lisävarusteen avulla pääntukea voidaan 
nostaa horisontaalisesti. lisävarusteen voi asentaa vain pöytiin, 
joissa on käsituet. 

CA124 Erikoisleveys 80 cm Capre M -pöytään
CA105 Erikoisleveys 75 cm Capre F -pöytään
CA106 Erikoisleveys 75 cm Capre FX -pöytään

CA107 Tyhjennysasennon säätö kaasujousella, 
 Capre F ja FX -malleihin 

CA108  Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, 
 Capre FX -malliin 

CA129  Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, 
 Capre F -malliin

CA110 Paperirullateline, 50 cm leveä
CA111 Paperirullateline, 60 cm leveä

CA112 Fiksaatiotuki, olkanivel, pehmeä

lisävarusteeseen kuuluu kaksi kiinnikettä. Voidaan asentaa 
lisävarusteeksi Capre F ja FX -malleihin

CA113 FIKSAATIOTUKI, vartalolle ja lantiolle, kova
kiinnike sisältyy toimitukseen. Voidaan asentaa lisävarusteeksi 
Capre F ja FX -malleihin

CA114 INFRAPUNASÄÄDIN korkeudensäätöön
langaton kaukosäädin korkeudensäätöön. lisävaruste  
FX-malleihin

CA115 KAKSIVÄRINEN VERHOILU

anatomisesti muotoillut pehmusteet Capre F -malliin.

CA 116 AKKU, saatavilla Capre FX -malleihin
CA171  HENGITYSAUKON TÄYTTÄVÄ TYYNY

R284ACL  TURVAKYTKIN

jolla estetään pöydän asiaton käyttö.

Capre lisäVarusteet

CA101

CA100

CA107

CA104

CA102, CA103

CA110

CA114

CA112, CA113

F5rH  (pyörät lisävarusteita)

m4r (pyörät ja ympäripoljin lisävarusteita)
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delta Hoitopöydät

lojer oy:n aidot, alkuperäiset delta hoitopöydät. klassinen hoitopöytä, joka on jo pitkään ollut hierojien, fysioterapeuttien, 
naprapaattien, kiropraktikkojen jne. suosikki pöytä. tarjolla on kaksi erilaista sarjaa; professional ja standard. pöydät  täyttä-
vät eu:n medical-standardit.

DP2 DELTA PROFESSIONAL, 2-osainen, sähkökäyttöinen 
DP4 DELTA PROFESSIONAL, 4-osainen, sähkökäyttöinen

Helppokäyttöinen ja erittäin tukeva pöytä jossa poikkeuk-
sellisen suuri korkeudensäätöalue. kasvo-osassa portaaton 
säätö kaasujousen avulla. 2-osaisessa leveä kasvo-osa, ilman 
säädettäviä käsitukia. 4-osaisessa mallissa korkeussäädettävät 
käsituet. sähköinen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä  
47–98 cm. pöydän vakioleveys 55 cm (saatavilla leveydet  
50 ja 60 cm ilman lisäkustannuksia). monipuolinen valikoima 
lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa  
15 verhoiluvärivaihtoehtoa. maksimikuormitus 200 kg. 

DP3 DELTA PROFESSIONAL, 3-osainen, sähkökäyttöinen
DP5 DELTA PROFESSIONAL, 5-osainen, sähkökäyttöinen

erittäin tukeva hoitopöytä, jossa jaettu pöytäosa. kasvo-
osassa portaaton säätö kaasujousen avulla. 3-osaisessa leveä 
kasvo-osa, ilman säädettäviä käsitukia. 5-osaisessa mallissa 
korkeussäädettävät käsituet. sähköinen korkeudensäätö 
jalkakytkimellä välillä 48–100 cm. manuaalisesti säädettävä 
tyhjennysasento sekä jalkaosan säätö 75° kulmaan. pöydän 
vakioleveys 55 cm (saatavilla leveydet 50 ja 60 cm ilman 
lisäkustannuksia). monipuolinen valikoima lisävarusteita 
valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa 15 verhoiluvärivaih-
toehtoa. maksimikuormitus 200 kg. 

DP5-2M DELTA PROFESSIONAL, 5-osainen 
  sähkökäyttöinen, 2 moottoria

kuten yllä olevat dp-mallit, mutta tässä pöydässä on  
2 moottoria, joiden avulla voidaan sähköisesti säätää korke-
utta sekä tyhjennysasentoa ja jalkaosaa 75° kulmaan asti. 

delta proFessional 

dp4 (pyörät, sivulevikkeet ja nilkkatyyny  
saatavana lisävarusteena)

dp5 (pyörät, sivulevikkeet ja nilkkatyyny  
saatavana lisävarusteena)
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DS2 DELTA STANDARD, 2-osainen, sähkökäyttöinen
DS2H DELTA STANDARD, 2-osainen, hydraulinen
DS4 DELTA STANDARD, 4-osainen, sähkökäyttöinen
DS4H DELTA STANDARD, 4-osainen, hydraulinen

klassinen ja erilaisten terapeuttien suosima hoitopöytä.   
kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla. 2-osaisessa 
leveä kasvo-osa, ilman säädettäviä käsitukia. 4-osaisessa  
mallissa korkeussäädettävät käsituet. sähköinen korkeuden-
säätö välillä 57–87 cm. pöydän vakioleveys 55 cm (saatavilla 
leveydet 50 ja 60 cm ilman lisäkustannuksia). monipuolinen 
valikoima lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valitta-
vissa 5 standardiväristä verhoilua tai lisämaksusta 10 väri-
vaihtoehtoa. maksimikuormitus 200 kg. 

DS3 DELTA STANDARD, 3-osainen, sähkökäyttöinen
DS3H DELTA STANDARD, 3-osainen, hydraulinen
DS5 DELTA STANDARD, 5-osainen, sähkökäyttöinen
DS5H DELTA STANDARD, 5-osainen, hydraulinen

suosittu hoitopöytä, jossa jaettu pöytäosa. kasvo-osassa 
portaaton säätö kaasujousen avulla. 3-osaisessa leveä  
kasvo-osa, ilman säädettäviä käsitukia. 5-osaisessa mallissa  
korkeussäädettävät käsituet. sähköinen korkeudensäätö 
välillä 58–89 cm. manuaalisesti säädettävä tyhjennysasento 
sekä jalkaosan säätö 75° kulmaan. pöydän vakioleveys 55 cm  
(saatavilla leveydet 50 ja 60 cm ilman lisäkustannuksia).  
monipuolinen valikoima lisävarusteita valittavissa tarpeen 
mukaan. Valittavissa 5 standardiväristä verhoilua tai lisä- 
maksusta 10 värivaihtoehtoa. maksimikuormitus 200 kg. 

DS5-2M DELTA STANDARD, 5-osainen,
  sähkökäyttöinen, 2 moottoria 

kuten yllä mainitut ds5-malli, mutta tässä pöydässä on 2 
moottoria, joiden avulla voidaan sähköisesti säätää korkeutta 
sekä tyhjennysasentoa ja jalkaosaa 75° kulmaan asti. 

delta standard 

ds4 (pyörät, sivulevikkeet ja nilkkatyyny  
saatavana lisävarusteena)

ds5 (pyörät, sivulevikkeet ja nilkkatyyny  
saatavana lisävarusteena)

ds5H (pyörät saatavana lisävarusteena)
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21222 KESKUSLUKITTAVAT PYÖRÄT

21223 SIVULEVIKE, PARI

pöydän leventämiseen, alas taittuvat. tehdasasenteinen 
lisävaruste. 

21199 YMPÄRIPOLJIN 

tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön. 

21204 KAKSOISSARANOITU PÄÄOSA 

istuma-asennossa tapahtuvaan käsittelyyn.  lisävarusteen 
avulla pääosa voidaan nostaa horisontaalisesti.  
lisävarustetta ei voida asentaa pöytiin, joissa ei ole käsitukia. 

21202 KÄSIKYTKIN 

lisäkytkin pöydän korkeudensäätöön. kytkin kiinnitetty 
pääntuen alle. 

21203 LISÄJALKAKYTKIN 

21198 JALKAKYTKIMEN RUNKO 
 Delta Standard pöytään 

21200 JALKAKYTKIMEN RUNKO 
 Delta Professional pöytään

21210 PAPERIRULLATELINE
21246 Turvakytkin, jolla estetään pöydän asiaton käyttö

delta Hoitopöytien lisäVarusteet 

21222

21223

21199

21204

21210



9Hoitopöydät

H
oi

to
pö

yd
ät

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

21308L KANNETTAVA HOITOPÖYTÄ Apollo Light 

mukava, kasattava hoitopöytä, joka on keveytensä ansiosta 
helppo ottaa mukaan. leveys 70 cm. korkeudensäätö  
60–80 cm välillä. runko harmaata alumiinia. Vakiovarusteena 
kantokahva. Verhoilu vaalean beigellä keinonahalla.   
pyörätön kantokassi kuuluu vakiovarusteisiin. maksimi-  
kuorma 120 kg. paino 11 kg.

21304 HIERONTATUOLI  

kannettava hierontatuoli terapeuteille, jotka tarvitsevat 
kannettavan hoitoalustan. tuoli on helppo taittaa kasaan. 
täydellinen väline yrityksissä, kotona, kuntoklubeilla ym. 
tapahtuvaan hierontaan ja käsittelyyn. säädettävä pääntuki, 
istuin ja käsituet. toimitukseen sisältyy kätevä, pyörätön 
kantokassi. Verhoilu luonnonvalkoista keinokuitua.   
maksimikuorma 150 kg. Hierontatuolin paino 8 kg.

kannettaVat Hoitopöydät

Hierontatuoli
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24101

24202

4195

42802

42801

41112

24103

4Fr1

24106

24101   PYÖREÄ TUOLI 

pyöreä tuoli, jossa tukeva jalkaristikko ja pyörät. kaasujousi-
keventeinen korkeudensäätö, jossa valittavissa matala 42–55 cm, 
medium 50–70 cm tai korkea 58–83 cm säätöalue. Verhoilu 
harmaata keinonahkaa, valittavissa myös muita värejä pidem-
mällä toimitusajalla. maksimikuorma 150 kg.

24106 STEP ANATOMIC 

anatomisesti muotoiltu istuin, jossa tukeva jalkaristikko ja 
pyörät. kaasujousikeventeinen korkeudensäätö, jossa valittavissa  
matala 42–55 cm, medium 50–70 cm tai korkea 58–83 cm 
säätöalue. Verhoilu harmaata keinonahkaa, valittavissa myös 
muita värejä pidemmällä toimitusajalla. maksimikuorma 150 kg.

24103 KALAISTUIN DELTA, matala, 42–55 cm

kalaistuin, jossa tukeva jalkaristikko ja pyörät. kaasujousi- 
keventeinen korkeudensäätö, jossa valittavissa matala  
42–55 cm, medium 50–70 cm tai korkea 58–83 cm säätöalue. 
Verhoilu harmaata keinonahkaa, valittavissa myös muita 
värejä pidemmällä toimitusajalla. maksimikuorma 150 kg. 

24202 EASY RIDER -satulatuoli,

satulatuoli, jossa ei saumoja istuinosassa. tukeva jalkaristikko 
ja pyörät. kaasujousikeventeinen korkeudensäätö, jossa 
valittavissa matala 47–60 cm, medium 55–75 cm tai korkea 
63–88 cm säätöalue. istuinkulmansäätö. Verhoilu mustaa 
nahkaa, valittavissa myös muita värejä pidemmällä toimitus-
ajalla. maksimikuorma 150 kg.

42801 VOIMISTELUJAKKARA, korkeus 25 cm
42802 VOIMISTLELUJAKKARA, korkeus 48 cm
runko metallinen epoksimaalattu ja puinen istuinosa.   
istuinkoko: 37 x 37 cm.

4195 KASVOAUKONPEHMUSTE, ohut
pehmeä ja miellyttävä pehmuste, joka antaa kasvoille  
mukavan tuen käsittelyn aikana. Valmistettu eheästä  
vaahtomuovista ja verhoiltu skai-kankaalla.  
koko: 32 x 27 x 3,5 cm (pxlxk).

4FR1 KASVOAUKON PEHMUSTE, paksu
kuten edellinen, mutta korkeus 7 cm. sopii pöytiin, joissa  
ei ole kasvoaukkoa. 

41112 KASVOAUKON PEHMUSTE, musta
miellyttävä kasvojen mukaan muotoutuva ja pehmeä kasvo-
tyyny. Vetoketjulla varustettu lycrapäällinen on irrotettava ja 
pestävä. koko 30 x 24 x 4 cm (pxlxk).

tuolit

Voimistelujakkarat

kasVoaukon peHmusteet
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skai FasHion 

VerHoiluVaiHtoeHdot kaikkiin lojer ja  
delta Hoitopöytiin ja muiHin skai-loGolla  
VarustettuiHin tuotteisiin.

skai luX – lisäVarusteena Capre m ja delta standardiin

latte 6461588 sCHWarZ 6410701 oCean 6410925 riVer 6411059

platin 6410713

Grape 6461627

lime 6461629

manGo 6411060

perle 6410702

sCHoko 6410707

CHili 6410994

snoW WHite 6410907

espresso 6461635

taiGa 6410715

sky 6411053
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lojer mattoHoitopöydät (BoBatH)

erittäin tukeva ja korkealaatuinen bobath-pöytä. saatavana  yksi- tai kaksiosaisena ja alusta mahdollistaa potilasnosturin 
käytön. 

3300B BOBATH MATTOHOITOPÖYTÄ, 
 200 x 120 cm, sähköinen 

• sähköinen korkeudensäätö, kahdella jalkapedaalilla,  
 korkeudensäätö 44–88 cm välillä 
• makuutason sivureunat on vahvistettu muovilistalla.   
• mahdollisuus saada liikuteltava jalkapedaali rungon alle  
• standardi leveys 120 cm (ilman lisäkustannuksia saatavana  
 myös 105 cm leveä pöytä)  
• neljä lukittavaa pyörää  
• maksimikuorma 250 kg

3300B-2 BOBATH MATTOHOITOPÖYTÄ, 2-osainen  
   120 cm, sähköinen

• sähköinen korkeudensäätö, kahdella jalkapedaalilla,  
 korkeudensäätöalue 44–88 cm välillä  
• päänosa säädettävissä +75 asteen kulmaan 
• makuutason reunat on vahvistettu muovilistalla 
• mahdollisuus saada liikuteltava jalkapedaali rungon alle 
• standardi leveys 120 cm (ilman lisäkustannuksia saatavana  
 myös 105 cm leveä pöytä)   
• neljä lukittavaa pyörää 
• maksimikuorma 250 kg

HENGITYSAUKKO

tehdasasenteinen, mainittava pöydän tilauksen yhteydessä.  

HENGITYSAUKON PEHMUSTE
PYÖRIEN KESKUSLUKITUS
EKSTRA LEVEÄ PÖYTÄ, 140 cm

3310BOT LOJER BOBATH -pöytä, ”pöytätennismalli”. 

täydellinen bobath-pöytä ahtaisiin tiloihin ja vastaanotoille. 
pöytä voidaan taittaa keskeltä kahtia, kuten pöytätennis-
pöytä ja siirtää pyörien avulla syrjään.  

• koko 120 x 200 cm ulkomitta 
• kiinteä korkeus 48 cm 
• mitat kokoon taitettuna: leveys 120 cm, syvyys 50 cm  
 ja korkeus 122 cm 
• 4 lukittavaa pyörää 
• maksimikuorma 200 kg

lisäVarusteet lojer BoBatH-pöytiin 

BoBatH-pöytä ”pöytätennismalli”

3300B-2

3300B
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Hyvin tunnettu ja tukeva kippilauta, jota voidaan käyttää niin  
kotona, kuin laitoksissakin.  

• sähköinen kippaussäätö 0–90 asteen välillä   
• sähköinen korkeudensäätö 45–80 cm välillä 
• yksittäislukittavat pyörät 
• pituus 190 cm. leveys 67 cm 
• maksimikuorma 180 kg 
• kädensijat ja kiinnitysvyöt vakiovarusteina

14400 LOJER KIPPILAUTA
kulmasäädettävä yhtenäinen jalkatuki.  

14400M LOJER MULTI-TILT
• Voidaan käyttää myös hoitopöytänä / käsittelytasona  
• kaksiosainen makuutaso, jossa kaasujousikeventeinen  
  selkäosan säätö ja hengitysaukko 
• kaksiosainen ja kulmasäädettävä jalkatuki 
• Vakiovarusteena pöytä

21165  BOBATH-MATTOPÖYTÄ 1M D12X, 200 x 120 cm, sähköinen

Bobath-pöytä, jossa laaja korkeudensäätöalue, pöytä liikkuu pystysuoraan ylös  
ja alas. sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin. korkeudensäätöalue 35–94 cm välillä.

• leveys 120 cm (ilman lisämaksua saatavana myös 105 cm leveä pöytä) 
• keskuslukittavat pyörät vakiovarusteena 
• maksimikuorma 200 kg

HENGITYSAUKKO
HENGITYSAUKON TYYNY

KESKUSLUKITTAVAT PYÖRÄT, akkutoiminto
HÄTÄLASKUKAHVA

manuaalinen hätälasku tilt-toiminnolle sähkökatkon yllättäessä. 

PÖYTÄ (vakiovarusteena Multi-tilt-pöydässä) 
KIINNITYSVYÖ POLVIIN, Lojer tilt-pöytään
KIINNITYSVYÖ LANTIO/RINTAKEHÄ, Lojer tilt-pöytään

lojer kippilaudat

delta mattoHoitopöytä (BoBatH)

lisäVarusteet delta BoBatH-pöytään 

lojer kippilautojen lisäVarusteet

14400

14400m



Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Harjoituslaiteet ja -välineet
Fyysinen harjoittelu on tänä päivänä kuntoutuksen  
ja terveydenhuollon yksi tärkeimmistä osa-alueista, 
jossa lain mukaan tulee käyttää Ce-merkittyjä 
lääkintälaitteita. Valikoimamme tarjoaa välineitä  
lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä voimaharjoittelu-
laitteita, jotka soveltuvat  
kuntoutukseen,  
terveydenhuoltoon  
ja voimaharjoittelun  
tarpeisiin.
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1515

lääkinnällinen harjoitusterapia, (lHt, terapeuttinen harjoittelu) on aktiivista kuntoutusta, joka perustuu kliinisiin tutkimuk-
siin ja käytännön kokemuksiin. Harjoitteet toteutetaan yleisinä tai kohdennettuina harjoitteina joko tietylle kehon osalle 
tai jopa koko kehoon kohdistuvina. Harjoitteet soveltuvat sekä kroonisiin että akuutteihin vaivoihin, harjoitteet ja annostus 
valitaan aina kulloiseenkin tilanteeseen soveltuviksi. oikein valittu harjoitusvastus, oikea suoritustekniikka, oikeat liikeradat, 
oikea alkuasento ja oikeat harjoituslaitteet mahdollistavat terapian tuloksellisuuden. Harjoitteiden tavoitteena voi olla  
koordinaation, motorisen kontrollin tai lihastasapainon palauttaminen / parantaminen, samoin oikein valitut harjoitteet  
mahdollistavat normaalin lihaskestävyyden ja lihasvoiman harjoittamisen kulloinkin tarvittavin liikeradoin ja -laajuuksin. 
kokonaisuutena tavoitteena on päivittäisten toimintojen kehittäminen sellaisiksi, mikä kulloinkin on tarpeen. 
lojer vetolaitteet ovat Ce-merkittyjä lääkintälaitteita eli mdd-hyväksyttyjä.

19100 LOJER VETOLAITE, 14 kg, koteloitu

Hiljainen ja tasainen vastus, kromattu säätötanko ja vaimen-
timet jokaisessa painovälissä. tukeva rakenne, joka mahdol-
listaa kiinnittämisen seinään tai vapaasti lattialla seisovaan 
lojer moduliin. painopakka 14 kg, jaettuna 2 x 0,5 kg ja  
13 x 1 kg. 3 x 0,25 kg lisäpainosarja vakiona, mahdollistaa 
kuorman lisäyksen 0,25 kg:n välein. yksi vetokahva vakio-
varusteena. korkeus 230 cm.

19100 LOJER VETOLAITE, 20 kg, koteloitu

kuten yllä, mutta painopakka 20 kg jaettuna 2 x 0,5 kg ja  
19 x 1 kg. mukana 3 x 0,25 kg lisäpainosarja. 

19200 LOJER SPEED PULLEY, 50 kg, koteloitu

toiminnallinen vetolaite, jolla voidaan hyödyntää liikenopeuden 
muutoksia aina heittoliikkeeseen asti. laitteessa vakiona 
kaksi vetokahvaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti tai 
vuorovedoin, harjoittelu vain yhdellä vetokahvalla myös 
mahdollista. laitteen vetomekanismi ”vaientaa” painopakan 
liikkeen vetonarun liikkeeseen verrattuna. 50 kg painopakka 
jaettuna 20 x 2,5 kg. pienin ulostuleva vastus per kahva on  
0,5 kg, painon lisäys 0,5 kg:n välein, max ulostuleva vastus  
20 kg. korkeus 230 cm.

19200 SPEED PULLEY LOJER, 80 kg, koteloitu

kuten yllä, mutta painopakka 80 kg, joka jaettu 16 x 5 kg.  
pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,83 kg.

19200 SPEED PULLEY LOJER, 100 kg, koteloitu 

kuten yllä, mutta painopakka 100 kg, joka jaettu 20 x 5 kg. 
pienin ulostuleva vastus per kahva on 1 kg.

19200M LOJER  MOBIL SPEED PULLEY, 50 kg, 
 liikuteltava

samanlainen, kuin normaali speed-pulley, mutta madallettu 
korkeus (190 cm pyörätelineen kanssa). laite on helposti 
siirrettävissä haluttuun paikkaan, harjoituksen ajaksi laite 
lasketaan neljälle tukevalle jalalle. koteloitu painopakka 
vakiona. 

lääkinnällinen Harjoitusterapia

lojer pulley Vetolaitteet

19100

19200

19280

19200m

www.youtube.com löytyy useita  
mielenkiintoisia esimerkkejä  
lääkinnällisestä harjoitusterapiasta!  
Etsi Lojer Medical Training Therapy. 
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R28H834 VETOKAHVA, (Lojer Pulley/ 
 SpeedPulley vakiovaruste)

13107 TRICEPS KAHVA, suora, maalattu

2512126 TRICEPS KÖYSI, 90 cm
2180121-10 PRONATIO-SUPINATIO KAHVA

210050  HARJOITUSKÄSINE

tarrakiinnityksin varustettu ”hanska” tukemaan otetta. 

2180134-10 LISÄVARUSTETELINE, seinään 
 kiinnitettävä
Viisi ripustuskoukkua lisävarusteille.  

VH8083 TUKITANKO, Lojer Pulley/SpeedPulley 
 vetolaitteeseen

Vetolaitteiden lisäVarusteet

r282H834

13107

2512126

2180134-10

2180121-10

210050

VH8083

402034 PÄÄHIHNA 

402020 NILKKA/RANNEHIHNA, pehmustettu, 25 x 8 cm
402021 REISI/OLKAPÄÄHIHNA, pehmustettu, 55 x 8 cm
402022 VYÖTÄRÖHIHNA, pehmustettu 100–114 x 8 cm

402029 NAHKAHIHNA RANNE, 19–35 x 5 cm 
402030 NAHKAHIHNA NILKKA, 40–56 x 5 cm
402032 NAHKAHIHNA VYÖTÄRÖ, 115–124 x 8 cm

402033 NAHKAHIHNA POLVI/OLKA
 Sisäosa pehmustettu, koko 80 x 8 cm 

402025 ROTAATIOHIHNA, pehmustettu

Vetolaitteiden HiHnat 

402034

402025

402029-402032

402033

 402020-402022
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19300 LOJER ALASVETOLAITE, 50 kg koteloitu
painopakka 50 kg jaettuna 10 x 5 kg. Vetonarun pituutta 
säädellään kromatussa tangossa olevalla säätimellä. leveä 
vetokahva vakiovarusteena. alasvetolaitteessa on vakiona 
myös alatalja soutu- tai nostoharjoitteita varten. säädettävä 
kokonaiskorkeus välillä 228–298 cm. laitteeseen saatavis-
sa lisäpainosarja, jolloin vastusta voidaan säätää 1,25 kg:n 
tarkkuudella.

19300 LOJER ALASVETOLAITE, 80 kg koteloitu
sama kuin yllä, mutta painopakka 80 kg jaettuna 16 x 5 kg.

19300 LOJER ALASVETOLAITE, 100 kg koteloitu
sama kuin yllä, mutta painopakka 100 kg jaettuna 20 x 5 kg.

lojer alasVetolaitteet

19300

13120 JALKATUKI, Lojer alasvetolaitteeseen
SE16131 ASKELKEVENNIN
VD6800 ALASVETOKAHVA, maalattu,  
 vakiona Lojer Alasvetolaitteessa 

2180112 ALASVETOKAHVA, kromattu
402024 SOUTUKAHVA 

alasVetolaitteiden lisäVarusteet

2180112

402024

Vd6800

13120se16131
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27405 PUOLAPUUT, puiset, korkeus 230 cm
27403 PUOLAPUUT, puiset, korkeus 250 cm
perinteiset puiset puolapuut, joissa ylin puu muita  
ulompana. seinäkiinnitykseen. leveys 80 cm. toimitus osina.

puolapuut

16100 LOJER KOLMIOSAINEN PENKKI
selkäosan kulma on portaattomasti säädettävissä aina  
90 asteeseen asti, sen lisäksi selkäosan korkeutta voidaan 
säätää. etuistuimen istuinkulma on säädettävissä.  
takimmainen istuin on kiinteä. kevyttä, mutta tukevaa  
penkkiä on helppo liikutella. pyörät ja kulmamittari  
vakiovarusteina. mitat 100 x 32 x 48 cm (pxlxk).

KT8163 LOJER OLKAPÄÄN ROTAATIOLAITE
kiinnitetään lojer kolmiosaiseen penkkiin.

16111 LOJER KULMAPENKKI
monipuolinen, tukeva penkki, jossa molempien makuu- 
tasojen kulmaa voidaan säätää. etummainen osa säätyy  
-90°– +30 °, pitkä hengitysaukko. takaosa säätyy 35° – +27°. 
tukirulla säätyy korkeussuunnassa portaattomasti.  
kulmamittari ja siirtopyörät vakiovarusteina. paino 40 kg. 
mitat 1161 x 42 x 80 cm (pxlxk).

16119 LOJER MOBILISAATIO PENKKI
monipuolisesti säädettävä, tukeva penkki. kaasujousi- 
keventeinen selkäosa säätyy 30° – +65° välillä. istuinosassa 
lisäpala, joka voidaan laskea alas. molemmat mobilisaatio-
rullat ovat ylös-alas säädettäviä. kulmamittari ja pyörät  
vakiovarusteina. paino 60 kg. mitat: 132 x 57 x 60 cm (pxlxk).

13110 LOJER VATSALAUTA
SB6988 KÄDENSIJA VATSALAUTAAN
tukeva vatsalauta, jossa pyörät ja pitkä hengitysaukko.  
yhtenäinen jalkalauta kuuluu vakiovarustukseen.   
pituus säädettävissä yksinkertaisella pikalukituksella.  
Voidaan säilyttää pystyasennossa. korkealaatuinen.  
mitat: pituus 206 cm + pidennys 15 cm, leveys 42 cm.  
jalkalauta 48 x 38 cm. paino 30 kg. 

FR12151 FYSIOTERAPIAPEILI, pyörillä
kallistettava ja helppo siirtää neljän pyörän ansiosta.  
korkealaatuinen peili. peililasin koko: 53 x 147 cm.  
paino 11 kg.

lojer lHt muut Varusteet

16100,  kt8163

16111

Fr12151
13110

27405

16119
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22501 BACK EXTENSION 4000, medical

painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. aloitusasento  
säädettävissä. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 235 kg. mitat 100 x 120 x 155 cm (pxlxk).

22502 BACK PULL 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. säädettävä  
istuinkorkeus. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 205 kg. mitat: 120 x 145 x 155 cm (pxlxk).

22503 BUTTERFLY REVERSE 4000, medical

painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 190 kg.  
mitat: 135 x 155 x 155 cm (pxlxk).

22504 LAT PULL 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. säädettävä  
istuinkorkeus. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 220 kg. mitat: 130 x 170 x 240 cm (pxlxk).

22505 SHOULDER ABDUCTION 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. säädettävä  
istuinkorkeus. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 200 kg. mitat: 120 x 115 x 155 cm (pxlxk).

saksassa valmistetut ergo Fit 4000 laitteet ovat kaikki  
korkealaatuisia, Ce-merkittyjä ja lääkintälaitehyväksyttyjä  
eli  mdd hyväksyttyjä (medical device directive).

laitteet ovat tyylikkäitä sekä helppokäyttöisiä. ne käyvät 
mainiosti kaiken tyyppisen kuntoutuksen tarpeisiin, mutta 
yhtä hyvin laitteet sopivat esim. hotellien kuntosaleille,  
yritysten terveydenhuoltoon kuin mille tahansa kuntosalille.  

laitteet toimitetaan käyttövalmiina. kaikissa laitteissa on 
liikkeenrajoitin painopakan yhteydessä ja  2,5 kg:n lisäpaino,  
jonka avulla harjoitteluvastusta voidaan lisätä pienin askelin. 
lisäpainoa on helppo käyttää yhtä kahvaa käyttämällä. 

rungon väri valittavissa: silver grey tai signal black

painopakan suojakotelon väri valittavissa: silver grey tai 
papyrus white.

Verhoiluvärivaihtoehto valitavissa runsaasta värivalikoimasta. 

erGo-Fit poWer line 4000 Harjoittelulaitteet

22502

22501

22503

22504

22505
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22506 SHOULDER PRESS 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. säädettävä  
istuinkorkeus. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 210 kg. mitat: 135 x 135 x 180 cm (pxlxk).

22507 BUTTERFLY 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. säädettävä  
aloitusasento. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 200 kg. mitat: 120 x 155 x 155 cm (pxlxk).

22508 CHEST PRESS 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. säädettävä  
istuinkorkeus. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 230 kg. mitat: 145 x 155 x 155 cm (pxlxk).

22509 BICEPS FLEXION 4000, medical

painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. säädettävä  
istuinkorkeus ja aloitusasento. maksimi käyttäjäpaino  
150 kg. laitteen kokonaispaino 170 kg.  
mitat: 95 x 130 x 155 cm (pxlxk).

22510 TRICEPS EXTENSION 4000, medical

painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. 
säädettävä istuinkorkeus ja aloitusasento. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 185 kg.  
mitat: 105 x 110 x 155 cm (pxlxk).

22511 ABDOMINAL FLEXION 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 220 kg.  
mitat: 105 x 130 x 155 cm (pxlxk).

22512 ABDOMINAL TORSION 4000, medical

painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 170 kg.  
mitat: 135 x 100 x 155 cm (pxlxk).

22513 ABDUCTOR 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 215 kg.  
mitat: 140 x 130 x 155 cm (pxlxk).

22509

22510

22511

22506

22507

22508

22512

22513
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22523

22514 ADDUCTOR 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 215 kg.  
mitat: 175 x 125 x 155 cm (pxlxk).

22515 HIP EXTENSION 4000, medical

painopakka 60 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 170 kg.  
mitat: 100 x 125 x 155 cm (pxlxk).

22516 LEG EXTENSION 4000, medical

painopakka 100 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 265 kg.  
mitat: 105 x 140 x 155 cm (pxlxk).

22517 LEG FLEXION 4000, medical

painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 255 kg.  
mitat: 105 x 145 x 155 cm (pxlxk).

22518 LEG PRESS 4000, medical

painopakka 172,5 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 375 kg.  
mitat: 100 x 225 x 155 cm (pxlxk).

22519 PULL UP / DIP 4000, medical

painopakka 90 kg, jaettuna 7,5 kg painoihin. maksimi  
käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 210 kg.  
mitat: 81 x 120 x 215 cm (pxlxk).

22522 CABLE CROSSOVER 4000, medical

painopakka 2 x 75 kg jaettuna 5 kg painoihin.  
laitteen kokonaispaino 250 kg.  
mitat: 91 x 338 x 218 cm (pxlxk).

22523 CABLE TOWER 4000, medical

tätä laitetta voi käyttää useampi kuntoilija yhtäaikaa.  
monitoimilaitteessa lat pull-, row-, biceps- ja triceps- 
harjoitteet. painopakat 2 x 75 kg ja 2 x 100 kg jaettuna  
5 kg painoihin. maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen  
kokonaispaino 530 kg. mitat: 120 x 290 x 220 cm (pxlxk).

22514

22515

22516

22517

22518

22519

22522
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Harjoittelupenkit erGo-Fit poWer line 4000

22524 MULTI PRESS 4000

painotanko on tarkoitettu international painoille ja laitteessa 
on 4 säilytystappia levypainojen säilytykseen. penkki ja  
painot tilattava erikseen. laitteen kokonaispaino 150 kg. 
mitat: 170 x 210 x 220 cm (pxlxk).

22533 SQUAT RACK 4000

levypainojen säilytystapit kuuluvat telineeseen, mutta  
painotanko ja levypainot tilattava erikseen. laitteen  
kokonaispaino 65 kg. mitat: 175 x 120 x 175 cm (pxlxk). 

22525 ABDOMINAL BENCH 4000

tässä penkissä harjoitat vatsalihaksiasi tehokkaasti ja  
muotoiltu selkänoja ylläpitää optimaalisen asennon  
harjoituksen aikana. maksimi käyttäjäpaino 150 kg.  
laitteen kokonaispaino 60 kg mitat: 145 x 60 x 75 cm (pxlxk).

22526 BACK BENCH 4000

tämä penkki tarjoaa tehokkaan tavan harjoittaa selän ja 
alavartalon lihaksistoa. penkissä on 45 ° kulma. lantiotyynyn 
korkeus on säädettävissä. maksimi käyttäjäpaino 150 kg.  
laitteen kokonaispaino 50 kg. koko: 135 x 80 x 75 cm (pxlxk).

22527 FLAT BENCH 4000

maksimi käyttäjäpaino 150 kg. laitteen kokonaispaino 25 kg. 
mitat: 105 x 60 x 40 cm (pxlxk).

22528 MULTI BENCH 4000

säädettävä seläntuki. maksimi käyttäjäpaino 150 kg.  
kokonaispaino 35 kg. mitat: 135 x 60 x 100 cm (pxlxk).

22530 OLYMPIC FLAT BENCH 4000

maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja  
painot: 400 kg. laitteen kokonaispaino 50 kg.  
mitat: 160 x 125 x 125 cm (pxlxk).

22531 OLYMPIC INCLINE BENCH 4000

säädettävä istuintyyny. maksimi käyttäjäpaino sisältää  
painotangon ja painot 350 kg. laitteen kokonaispaino 45 kg. 
mitat: 160 x 125 x 135 cm (pxlxk).

22532 SCOTT BENCH 4000

penkissä on ripustuskoukut painotangolle. istuin- 
korkeus on säädettävissä. maksimi käyttäjäpaino  
sisältää painotangon ja painot 250 kg. laitteen  
kokonaispaino 45 kg. mitat: 85 x 80 x 110 cm (pxlxk).

22533

22524

22526

22527

22528

22530

22531

22532

22525
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2FS-50/75 LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL, 75 kg
2FS-50/115 LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL, 115 kg

yhdistelmälaite jalkojen lihasryhmille. selkänojassa 5 eri 
asentoa. reisityynyssä, joka laskeutuu alas polven koukistus-
harjoituksessa, on 6 eri asentoa. 4 eri aloitusasentoa sekä 
polven koukistus- että ojennusliikkeelle. itsestään säätyvä 
nilkkatyyny varmistaa oikean asennon koko liikesuorituksen 
ajan. mitat: leveys 109 cm, syvyys 160 cm ja korkeus 145 cm.

2FS-51/75 LEG / CALF PRESS, 75 kg
2FS-51/115 LEG / CALF PRESS, 115 kg

yhdistelmälaite jalkojen ja pakaralihasten harjoitteluun.  
jalkalauta säätyy 6 eri aloitusasentoon. ergonomisesti  
muotoiltu selkänoja varmistaa hyvän ergonomian koko  
liikelaajuudella. mitat: leveys 104 cm, syvyys 180 cm ja  
korkeus 165 cm.

2FS-52/75 INNER / OUTER THIGH, 75 kg
yhdistelmälaite reiden sisä- ja ulkosyrjän voimaharjoitteluun. 
käännettävät reisityynyt säädetään sen mukaan harjoitetaanko 
reiden sisä- vai ulkosyrjän lihaksia. aloitusasennon säätäminen 
on helppoa hyvin asemoidun säätönupin ansiosta. 15 eri 
asentoa. mitat: leveys 145 cm, syvyys 155 cm ja korkeus 165 cm.

Fitness line paramount

 Fitness line yHdistelmälaitteet 

paramount on tunnettu, amerikkalainen kuntosalilaitevalmistaja, joka pitää kiinni erittäin korkeasta laadustaan.  
Fitness line -sarja on siististi muotoiltu ja koostuu sekä yhdistelmä- että yksittäislaitteista, jotka vievät vähän tilaa ja ovat 
kustannustehokkaita. laitesarjassa yhdistyvät täydellisesti ergonomisuus, laatu ja kustannustehokkuus. sopivat mainiosti 
pienille vastaanotoille, kotikuntosaliin, hotelleihin, yritysten työterveydenhuoltoon ym. ym. Vastuksen määrää voidaan  
säätää harjoitusasennossa ollessa ja säätönupeissa on tyylikäs keltainen huomioväri. kaikissa laitteissa on värikuvalliset  
harjoitusohjeet. toimitetaan harmaa/hopea lakatulla rungolla ja harmaalla verhoilulla. 

75 kg painopakka koostuu 17 painosta, noin 4,5 kg/paino.

115 kg painopakka koostuu17 painosta, noin 6,8 kg/paino.

2Fs-50

2Fs-51

2Fs-52
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2FS-53/75 LAT PULL DOWN / SEATED ROW, 75 kg
2FS-53/115 LAT PULL DOWN / SEATED ROW, 115 kg

yhdistelmälaite yläselän ja käsivarsien lihasten harjoitteluun. 
reisityyny on säädettävissä 8 eri asentoon. jalkatuet soutu-
liikkeen suorittamista varten. Vetokahvat alas- ja soutuvetoja 
varten kuuluvat toimitukseen. mitat: leveys 122 cm, syvyys 
196 cm ja korkeus 213 cm. 

2FS-54/75 MULTI PRESS, 75 kg
2FS-54/115 MULTI PRESS, 115 kg

yhdistelmälaite ylävartalon ja käsivarsien lihasten harjoit-
teluun. istuin ja selkänoja säätyvät 4 eri asentoon, punner-
rustangossa korkeuden säätö (5 eri asentoa), käsikahvoissa 
kaksi eri korkeutta. mitat: leveys 135 cm, syvyys 208 cm ja 
korkeus 145 cm.

2FS-55/75 PEC FLY / REAR DELT, 75 kg
2FS-55/115 PEC FLY / REAR DELT, 115 kg

yhdistelmälaite rintalihasten ja yläselän lihasten harjoitteluun. 
istuimessa korkeudensäätö (6 eri asentoa) ja harjoitustanko 
säädetään harjoituksen mukaan (7 eri asentoa).  
mitat: leveys 142 cm, syvyys 152 cm ja korkeus 185 cm.

2FS-56/75 BICEPS / TRICEPS, 75 kg
2FS-56/115 BICEPS / TRICEPS, 115 kg

yhdistelmälaite kyynärnivelen koukistajien ja ojentajien 
harjoitteluun. istuimessa korkeudensäätö (5 eri asentoa)  
ja selkänoja. käsikahvan säätö harjoitteen mukaan.  
pyörivät kädensijat. mitat: leveys 130 cm, syvyys 119 cm ja 
korkeus 145 cm.

2FS-57/75 LOW BACK / ABDOMINAL, 75 kg
2FS-57/115 LOW BACK / ABDOMINAL, 115 kg

yhdistelmälaite vatsa- ja selkälihasten harjoitteluun.  
Vastuskampi säädetään harjoitteen mukaan (5 eri asentoa). 
jalkatuet päällystetty liukueste materiaalilla, mikä tarjoaa 
mahdollisuuden valita harjoitteluasennon.  
mitat: leveys 125 cm, syvyys 112 cm ja korkeus 145 cm.

2Fs-54

2Fs-55

2Fs-57

2Fs-56

2Fs-53
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liikunta ja  
kuntoharjoittelu
liikunta ja kuntoharjoittelu ovat erittäin 
tärkeitä kehon hyvinvoinnin kannalta.
ne parantavat verenkiertoelimistön  
toimintaa, kasvattavat hapenottokykyä,  
rasva-aineenvaihduntaa, keskitymiskykyä jne. 
me esittelemme seuraavaksi kattavan 
valikoiman tuotteita tähän kategoriaan 
liittyen. aina liikkumisen apuvälineistä 
kuntosalilaitteisiin, jotka sopivat niin 
klinikoille kuin kuntosaleillekin. 



26 Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Li
ik

un
ta

- j
a 

ku
nt

oh
ar

jo
it

te
lu

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

2626

218015 OXYCYCLE 1, aktiiviseen ylä- ja alaraajojen  
 harjoitteluun 

Hiljainen ja pehmeä, säädettävissä oleva magneettivastus.
toimitukseen kuuluu jalka- ja käsipedaalit, sekä liukueste-
matto. laitteen näytössä seurattavissa polkumäärää, aikaa, 
kaloreita sekä poljettua matkaa. Helppo siirrellä.  
koko: 50 x 46 x 38 cm (pxlxk). paino 9 kg. 

218030 OXYCYCLE 3, aktiivinen ja passiivinen 
 harjoituslaite ylä- ja alaraajoille 

laitteessa säädettävä nopeus (passiivinen ohjelma) ja  
vastuksen määrä (aktiivinen ohjelma). ajastintoiminto  
15 min saakka. lCd-näytössä seurattavissa aika, polkua/ 
minuutissa, polkujen kokonaismäärä ja kalorikulutus.   
toimitukseen kuuluu tarranauhoilla varustetut jalka- 
pedaalit, käsikahvat sekä liukuestematto.  
mitat: 50 x 46 x 38 cm (pxlxk). paino 8,5 kg–. 

käsi- ja istumapolkupyörät 

28003 NOJAPUUT, 3 m
28004 NOJAPUUT, 4 m
28005 NOJAPUUT, 5 m

korkeudensäätö 75–90 cm välillä. kulkuaukon leveyttä 
voidaan säätää liikuttamalla nojapuita pitkittäissuunnassa 
vastakkaisiin suuntiin. nojapuut on valmistettu teräksestä  
ja käsinojat on lakattu. jalkalevyissä reunat on viistottu ja 
niillä on laaja tukipinta. tukeva rakenne. Viisimetristen  
nojapuiden toimitukseen kuuluu lisätukilevy käsinojien  
puoliväliin. tukilevyn pituus 86 cm. kulkuaukon maksimi- 
leveys 60 cm. 

180764 Nojapuut lapsille, 3 m 

lapsille tarkoitetut, manuaalisesti säädettävät nojapuut. 
pituus 3 m. säädettävä korkeus 40–60 cm. 

meillä on tarjota myös hydraulisesti korkeussäädettävät ja 
kaasujousikeventeisesti laskeutuvat nojapuut. lisätietoja 
varten, ota yhteys asiakaspalveluumme. 

nojapuut

218015

218030
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monark

monarkilla on yli 90 vuotinen kokemus kuntopyörien kehittämisestä ja valmistuksesta ruotsissa. tämä historia on tuonut 
osaamista, kokemusta ja tuntemusta laitteeseen ja laatuun. tänä päivänä monark on testi- ja harjoituspyörien maailman 
kärkimerkki. monarkin kuntoutus-, harjoitus- ja testipyörät ovat nyt Ce-merkittyjä sekä lääkintälaitehyväksyttyjä.

2808 MONARK SPARR REHAB 808

matalarakenteinen ja tukeva runko, joka mahdollistaa  
liikuntaesteisenkin henkilön pääsyn pyörän satulaan.  
Helppo kasata ja runko varustettu siirtopyörillä.  
mekaaninen mittari näyttää matkan ja nopeuden.  
toimitus kiinteänapaisena, toisin sanoen polkimissa ei ole 
tyhjäkäyntiä. maksimikuormitus 125 kg.  
koko: 89 x 53 x 102 cm (pxlxk). paino 32 kg.

2809  MONARK SPARR REHAB 809

sama kuin yllä, mutta irtonapaisena eli polkimissa on  
tyhjäkäynti. 

2871E  MONARK COMPACT REHAB 871E

pieni ja kätevä ylä- ja alaraaja harjoituslaite. laitetta on 
helppo käyttää ja siinä on tasainen vastus. sopii loistavasti 
lihasten lämmittelyyn ja harjoitteluun, niin kotona kuin  
vastaanotoilla. toimitukseen kuuluu pedaalit käsille ja 
jaloille. näyttö ilmoittaa kierrosmäärän ja harjoitteluajan 
minuuteissa, sekä kokonaiskierrosmäärän ja kokonais-
harjoitteluajan. kantokahva mahdollistaa helpon siirtelyn. 
koko: 60 x 45 x 53 cm (pxlxk). paino 25 kg.

2837E MONARK CARDIO COMFORT 837E

klassinen tuote, joka soveltuu erinomaisesti lihasten  
lämmittelyyn ja kuntoutukseen. matalarunkoinen ja  
mukava istuma-asento. pituuden säätö, sekä selkänojan 
korkeuden ja syvyyden säätö. käsikahvoissa pulssimittari. 
näyttö ilmoittaa ajan, nopeuden, etäisyyden, polku- 
nopeuden ja pulssin. siirtopyörät. maksimikuorma 250 kg. 
koko 200 x 66 x 98 cm (pxlxk). paino 70 kg.

monark kuntopyörät

2871e

2837e

2808, 2809
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2927X

2915E MONARK 915E

pidetty kuntopyörä, jossa näyttö ilmoittaa polkutehok- 
kuuden ja kalorikulutuksen. lisäksi näyttö ilmoittaa  
harjoitteluajan, pulssin, käytetyn energian, poljetun matkan 
ja polkunopeuden. tukeva runko. siirtopyörät. pulssivyö 
lisävarusteena. maksimikuorma 125 kg.  
koko: 87 x 53 x 118 cm (pxlxk). paino 38 kg.

2827E MONARK CARDIO CARE 827E

tunnettu kuntopyörä, joka kestää isojakin kuormia ja sopii 
vastaanotoilla ja kuntosaleilla tapahtuvaan harjoitteluun. 
pyöreä muotoilu, koteloitu vauhtipyörä ja vahvistettu runko. 
näyttö ilmoittaa ajan, pulssin, nopeuden, matkan ja polkujen 
määrän. siirtopyörät. pulssivyö lisävarusteena. maksimi- 
kuorma 250 kg. koko: 112 x 53 x 113 cm (pxlxk). paino 47 kg.

monark kuntopyörät

2915e

2827e

2927e

2927E  MONARK CARDIO CARE 927E

erinomainen kuntopyörä harjoittelu- ja kuntoutuskäyttöön. 
matala runko, satulan ja ohjaustangon pikasäädöt. yksin- 
kertainen monitori, joka ilmoittaa symbolein nopeuden, 
matkan, ajan ja pulssin. ajastin, joka voidaan asettaa  
mittaamaan aikaa tai matkaa. Vastusasteikko. siirtopyörät. 
pulssivyö lisävarusteena. maksimikuormitus 250 kg.  
koko: 124 x 64 x 126 cm (pxlxk). paino 56 kg.

2927X MONARK CARDIO CARE 927X

erinomainen kuntopyörä harjoittelu- ja kuntoutuskäyttöön. 
matala runko ja satulan ja ohjaustangon pikasäädöt. jarru-
järjestelmä, jota säädetään elektronisesti monitorin kautta. 
Helppokäyttöinen monitori, jossa 12 erilaista ohjelmaa, 
nopea-startti ja pulssiohjelma. Harjoittelun aikana näkyvillä 
aika, pulssi, nopeus, matka, kcal ja watit. pulssimittaus käsi-
kahvoissa. siirtopyörät. sähkökäyttöinen. maksimikuormitus 
250 kg. koko: 124 x 64 x 126 cm (pxlxk). paino 46 kg. 
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2C50 PRIME C50 PYÖRÄ

pyörä, jossa magneettivastus, jonka ansiosta pyörä on 
hiljainen ja polku pehmeä / miellyttävä. Harjoitusta kirittävä 
harjoitustietokone, jossa 12 valmista ja 4 henkilökohtaista 
ohjelmaa, sekä pulssiin ja watteihin perustuvat ohjelmat. 
näyttö, joka ilmoittaa ajan, polkumäärän, matkan, kalorit, 
pulssin, watit, palautumisen, rasvaprosentin (bodyfat) ja 
graafisen kuvan harjoitusohjelman etenemisestä. 16 vastus-
tasoa. säädettävä ohjaustanko. satulan korkeus ja etäisyys 
säädettävissä. pulssi ohjaustangosta tai käsituista. pulssivyö 
lisävarusteena. siirtopyörät. maksimikuormitus 150 kg.  
mitat: 112 x 57 x 147 cm (pxlxk). 

2CR50 ISTUMAPOLKUPYÖRÄ PRIME CR50

istumapolkupyörä, johon hyvän muotoilun ansiosta helppo 
asettautua, selkänojassa laajat säätömahdollisuudet.   
magneettivastus, jonka ansiosta hiljainen ja miellyttävä  
polkea. inspiroiva harjoitustietokone, jossa 12 valmista ja 4 
henkilökohtaista ohjelmaa, sekä pulssiin ja watteihin perus-
tuvat ohjelmat. näyttö, joka ilmoittaa ajan, polkumäärän, 
matkan, kalorit, pulssin, watit, palautumisen, rasvaprosentin 
(bodyfat) ja graafisen kuvan harjoitusohjelman etenemisestä. 
16 vastustasoa. säädettävä ohjaustanko. pulssi ohjaustan-
gosta tai käsituista. pulssivyö lisävarusteena. siirtopyörät. 
maksimikuormitus 150 kg. mitat: 174 x 74 x 138 cm (pxlxk). 

2XT45 CROSSTRAINER PRIME XT45

kooltaan pienempi Crosstrainer, joka sopii erinomaisesti 
kotiympäristöön tai pienelle vastaanotolle. suuri vauhtipyörä 
ja magneettivastus. pulssin mittaus ohjaustangon sensoreista 
tai pulssivyön välityksellä (pulssivyö on lisävaruste). sauvoissa 
valittavissa 4 eri pituutta ja jalkalaudat säädettävissä 3 eri 
asentoon. 16 erilaista ohjelmaa. digitaalinäyttö ilmoittaa 
ajan, nopeuden, kalorit, pulssin, matkan, tehon, ohjelman  
ja palautumisen. toimitetaan kokoamattomana. maksimi 
käyttäjäpaino 120 kg. mitat: 115 x 52 x 156 cm (pxlxk).  
paino 68 kg. 

2XT50 CROSSTRAINER PRIME XT50

Crosstrainer, jossa magneettivastus ja pehmeän miellyttävä 
polku. inspiroiva harjoitustietokone, jossa 12 valmista ja 4 
henkilökohtaista ohjelmaa, sekä pulssiin ja watteihin perus-
tuvat ohjelmat. näyttö, joka ilmoittaa ajan, polkumäärän, 
matkan, kalorit, pulssin, watit, palautumisen, rasvaprosentin 
(bodyfat) ja graafisen kuvan harjoitusohjelman etenemi-
sestä. 16 vastustasoa, joita voi säätää suoraan käsikahvoista. 
käsipulssi ohjaustangosta tai käsikahvoista. pulssivyö  
lisävarusteena. pullonpidike. siirtopyörät. toimitetaan  
kokoamattomana. maksimikuormitus 150 kg.  
mitat: 219 x 65 x 172 cm (pxlxk). 

monark prime aeroBiset laitteet

2C50

2Cr50

2Xt45

2Xt50
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24511 NORDIC INDOOR WALKER, Heavy Duty

uusi konsepti ylä- ja alaraajojen harjoitteluun, joka tarjoaa 
tehokkaan kuntoilumuodon kompaktissa paketissa. laite  
on ”monitoimilaite”, jota voidaan käyttää yksittäisenä kun-
toilu- tai lämmittelylaitteena aerobic-tunneilla tai se voidaan 
yhdistää spinning-harjoitteluun. säädettävät käsiosat ja -tuet. 
Vastus säätyy rungossa olevasta kääntöruuvista, laitteessa ei 
ole näyttöä. siirtopyörät. standardivärinä antracit (tumman 
harmaa). maksimikuorma 200 kg. mitat: 100 x 50 cm (pxl). 

nordiC indoor Walker

monark prime juoksumatot

tr3000

2Wr7060

TR3000 JUOKSUMATTO PRIME TR3000

juoksumatto, joka kestää hyvin pienen vastaanoton tai  
kotikäytön kuormituksen. tilan säästämiseksi kokoon-
taitettava. laitteessa 21 eri ohjelmaa. näyttö ilmoittaa ajan, 
matkan, nopeuden, kalorit, kallistuskulman, pulssin ja  
askelmäärän. pulssin mittaus käsikahvoista tai pulssivyön 
välityksellä (pulssivyö on lisävaruste). pika-aloitus.  
kallistuskulman säädössä valittavissa 15 eri tasoa. portaaton 
nopeudensäätö 0,8–20 km/h. yksinkertainen kulman- ja 
nopeudensäätö käsikahvojen napeista. juoksupinnan koko, 
pituus 142 cm ja leveys 50 cm. sähkökäyttöinen. sisältää 
pullotelineen ja siirtopyörät. Hätäpysäytys ja klipseillä  
varustettu turvaliina. moottori dc 2,75 hp jatkuva teho.  
toimitetaan kokoamattomana. maksimi käyttäjäpaino  
135 kg. mitat: 178 x 84 x 137 cm (pxlxk). paino 98 kg. 

2WR7060 JUOKSUMATTO PRIME WR 7060

tukeva juoksumatto, joka sopii erinomaisesti sekä  
kuntoutukseen että kuntosalille. 12 etukäteen ohjelmoitua 
ohjelmaa, pulssin mukaan ohjautuva harjoitusohjelma ja 
mahdollisuus luoda omia profiileja. näyttö ilmoittaa ajan, 
matkan, nopeuden, kalorikulutuksen, kaltevuuden, pulssin, 
lähtölaskennan ja askelmäärän. pulssimittaus käsikahvoista 
tai langattomasti. pulssivyö kuuluu hintaan. 4 pikavalintaa 
nopeus- ja kaltevuustasoille. portaaton kallistuksensäätö 
0–15 % välillä. portaaton nopeudensäätö 0,8–24 km/h välillä. 
kaltevuutta ja nopeutta helppo säätää käsikahvojen  
napeista. sähkökäyttöinen. moottori 3,5 hp aC-moottori.  
juoksutila: pituus 154 cm, leveys 50 cm.  
maksimikuorma 180 kg. pullonpidike. siirtopyörät.  
mitat: 200 x 100 x 170 cm (pxlxk).
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Fluid – F irst deGree

Vesi antaa tasaisen ja miellyttävän harjoitusvastuksen, jota voidaan säätää vauhdissa. samalla virtaavan veden ääni tehostaa 
aitoa tunnetta veden vastuksesta ja inspiroi harjoittelua. tuotteet sopivat moniin erilaisiin ympäristöihin.  

2E316 SOUTULAITE FLUID E-316
2101274 SELKÄNOJA

professionaali soutulaite vastaanotoille, yrityksiin ja kunto-
saleille. tukeva ja helppo käyttöinen, yhdistettynä aitoon 
tunteeseen veden vastuksesta. 16 vastustasoa. korkean 
istuimen ansiosta laitteeseen on helppo istua ja nousta pois. 
ergonominen käsikahva. selkänoja, pulssivastaanotin ja 
pulssivyö lisävarusteina. näyttö ilmoittaa tason, 500 m ajan, 
kalorikulutuksen, vedot per minuutti, matkan, ajan ja watit 
sekä intervallit. Voidaan säilyttää pystyasennossa.  
siirtopyörät. maksimikuorma 250 kg. koko: 190 x 56 x 94 cm 
(pxlxk). paino 70 kg.

2E520 SOUTULAITE FLUID E-520
2101274 SELKÄNOJA

uniikki soutulaite, vastuksena vesi, joka tarjoaa miellyttä-
vän ja rauhoittavan harjoituksen. standardia korkeamman 
istuimen ansiosta laite sopii hyvin myös ikääntyneille.  
ergonominen käsikahva. näyttö ilmoittaa tason, kalori-
kulutuksen, vedot per minuutti, 500 m ajan, watit, matkan, 
intervallit ja ajan. 20 vastustasoa. pulssin vastaanotin, 
pulssivyö ja selkänoja lisävarusteita. Voidaan varastoida 
pystyasennossa. siirtopyörät. maksimikuorma 250 kg.  
koko: 190 x 71 x 68 cm (pxlxk). paino 75 kg.

2E720 POLKUPYÖRÄCROSS TRAINER FLUID E-720

uniikki harjoitusväline, joka sopii ylä- ja alavartalon harjoit-
teluun. kiertokampien kulmaa voidaan säätää 360 astetta, 
ominaisuus, joka mahdollistaa alaraajojen polkuharjoitte-
lun istuma-asennossa, sekä ylävartaloharjoittelun seisten 
tai istuma-asennossa. täydellinen lämmittely- ja harjoitus-
laite, jossa vesivastuksen ansiosta rentouttava vedensolina 
ja pehmeä ja miellyttävä polku. 20 vastustasoa. näyttö 
ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeu-
den, ajan, kierrokset per minuutti ja watit. laitetta voidaan 
polkea etu- ja takaperin. yhdistelmä pedaali- ja käsikahvat. 
pulssivyö lisävarusteena. maksimikuorma 250 kg.  
mitat: 130 x 99 x 113 cm (pxlxk). paino 115 kg.

2E920 YLÄVARTALO ERGOMETRI FLUID E-920, 
 säädettävillä soutukahvoilla

erinomainen valinta ylävartalon harjoitteluun. Vesi on 
vastuksena pehmeä ja miellyttävä. Harjoittelu voi tapahtua 
tuolissa tai pyörätuolissa istuen irrotettavan istuimen ansi-
osta, tai jopa seisten, sillä laitteen korkeus on säädettävissä. 
4 istuinkorkeutta ja 20 vastustasoa. jalkatuki. näyttö ilmoit-
taa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden, 
ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Voidaan polkea sekä 
etu- että takaperin. pulssivyö lisävarusteena.  
maksimikuormitus 250 kg. mitat: 125 x 99 x 113 cm (pxlxk). 
paino 130 kg.

2e316

2e520

2e920

2e720
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250011  ERGO CYCLE 4000
250012  ERGO CYCLE 4000, medical

erittäin tukeva ja turvallinen kuntopyörä, jossa mahdollisuus 
korkeaan rasitustasoon. selkeä näyttö, jossa manuaalinen ja 
4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-
ohjelma. näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, 
kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. pulssivyö 
vakiovarusteena. matala runkoinen. Vastus 15–600 watin 
välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa.  
sähkökäyttöinen. maksimikuorma 180 kg.  
mitat: 118 x 54 x 145 cm (pxlxk). paino 65 kg.

223280  SÄÄDETTÄVÄ PEDAALIPARI

pedaalien säteen säädettävyys mahdollistaa aikaisen  
harjoitteluvaiheen kuntoutuksessa, esim. tilanteissa joissa 
potilaalla on liikerajoituksia. 

250031  ERGO RECUMBENT 4000
250032  ERGO RECUMBENT 4000, medical

kuntopyörä, jossa selkänoja ja muotoiltu istuin, selän  
kuormittumisen vähentämiseksi, sekä sydänlihasharjoittelu-
ohjelma. selkeä näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset  
minuutissa, kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin.  
Vastus 15–600 watin välillä ja nopeus 20–120 kierrosta 
minuutissa. sähkökäyttöinen. pulssivyö vakiovarusteena. 
maksimikuorma 200 kg. mitat: 160 x 54 x 125 cm (pxlxk). 
paino 86 kg.

250061 ERGO STAIR 4000
250062 ERGO STAIR 4000, medical

ergo stair on ainutlaatuinen harjoituslaite jalka- ja pakara-
lihaksille. laitteen ”portaat” liikkuvat toisistaan riippumat-
tomina. selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, 
kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. nopeus 15–155 
askelmaa minuutissa. pulssivyö kuuluu vakiovarustukseen. 
näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, 
sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. sähkökäyttöinen.  
siirtopyörät. maksimi käyttäjäpaino 200 kg.  
mitat: 110 x 77 x 181 cm (pxlxk). paino 110 kg. 

lähes äänettömästi toimivat ergo-Fit-laitteet ovat maailman- 
laajuisesti tunnettuja pyörrevirtavastuksensa ansiosta.  
tästä johtuen harjoittelu on miellyttävää, eikä vastus rasita 
niveliä ja nivelsiteitä. yritys valmistaa kaikki laitteensa  
saksan tehtaillaan, mikä takaa korkean laadun ja viimeistellyn 
ulkonäön. kaikki tuotteet ovat Ce-merkittyjä ja kaikki  
4000-mallit ovat lääkintälaitehyväksyttyjä, eli  mdd-  
hyväksyttyjä (medical device directive). 

Vakiovärit,  valkoinen/musta tai hopea/valkoinen

erGo-F it aeroBiset laitteet

250011

223280

250031

250061
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250071

250021

250027

250041

erGo-F it aeroBiset laitteet

250041  ERGO TRAC ALPIN 4000
250042 ERGO TRAC ALPIN 4000, medical

portaaton kallistuksen säätö 0–20 %.

250051 ERGO TRAC TOUR 4000
250052  ERGO TRAC TOUR 4000, medical

portaaton kallistuksen säätö -5–15%. juoksumatto on erit-
täin laadukas ja valmistettu ammattilaiskäyttöön. soveltuu 
kuntosali- ja kuntoutusharjoitteluun matalien käsikahvojen 
ja matalan aloitusnopeuden ansiosta. portaaton nopeuden-
säätö 0,2–25 km/h välillä. juoksutila: pituus 150 cm, leveys 
50 cm. näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua 
profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. selkeä näyttö 
ilmoittaa matkan, ajan, nopeuden, kalorikulutuksen, tehon 
watteina, ajan ja pulssin. Hätäpysäytys ja turvaliina kiinnik-
keillä. pulssivyö vakiovarusteena. sähkökäyttöinen.  
mitat: 215 x 79 x 140 cm (pxlxk).  
maksimikuorma 200 kg. paino 140 kg.

250071 ERGO MIX 4000
250072 ERGO MIX 4000, medical

puolimakaavan harjoitusasennon ansiosta ergo mix minimoi 
niveliin kohdistuvan kuormituksen ja keventää myös selkä-
nikamien discuksiin kohdistuvaa intervertebraalista painetta. 
tällä laitteella voivat tehokkaasti harjoitella niin lonkka- ja 
polvipotilaat, kuin ylipainoisetkin. selkeä näyttö ilmoittaa 
matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja 
pulssin. nopeus 20–120 askelta minuutissa. pulssivyö vakio-
varusteena. näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua 
profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. sähkö- 
käyttöinen. siirtopyörät. maksimi käyttäjäpaino 200 kg.  
mitat: 175 x 80 x 170 cm (pxlxk). paino 160 kg. 

250021  ERGO CROSS 4000
250022  ERGO CROSS 4000, medical

elliptinen jalkaliike yhtä aikaa käsiharjoittelun kanssa tarjoaa 
tehokkaan harjoituksen koko vartalolle. selkeä näyttö 
ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalorikulutuksen, 
tehon watteina, ajan ja pulssin. nopeus: 15–200 askelta/min. 
pulssivyö vakiovarusteena. näytössä manuaalinen ja  
4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-
ohjelma. sähkökäyttöinen. maksimikuormitus 200 kg.  
mitat: 185 x 66 x 180 cm (pxlxk). paino 99 kg.

250027 ERGO CROSS 4007, medical
ergo Cross laitteessa harjoittelet yhtäaikaisesti ylä- ja ala-
raajoilla, jonka ansiosta koko keho saa tehokasta harjoitusta. 
tässä laitteessa alaraajojen liike on elliptinen. laitteessa voi 
harjoitella etu- ja takaperin. selkeä näyttö ilmoittaa matkan, 
toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. 
nopeus 15–200 askelta minuutissa. pulssivyö vakiovarusteena. 
näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, 
sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. sähkökäyttöinen.  
siirtopyörät. maksimi käyttäjäpaino 150 kg.  
mitat 205 x 67 x 170 cm (pxlxk). paino 160 kg.



Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Harjoitusvälineet
seuraavilla sivuilla esittelemme useita 
erilaisia harjoitusvälineitä vastaanotoille, 
kuntosaleille ja kotiin. olemme  
valinneet vain maailman kärkivalmistajien 
tuotteita. laaja valikoima sisältää mm. 
vastusnauhoja, tasapainoharjoittelu- 
välineitä, palloja, painomansetteja, 
käsipainoja ja painotankoja.  
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thera-Band esiteltiin jo 70-luvulla ja on siitä lähtien ollut tärkeä harjoitteluväline. sitä voidaan käyttää kaikkeen lihas- 
harjoitteluun riippumatta lihaskunnosta tai diagnoosista. thera-Bandia valmistetaan 7 erilaista vastusastetta ja väriä.  
(thera-Bandia saa  3 eri pakkauskoossa: ”Valmiit” pituudet 2,5 metriä, normaalipakkaus 5,5 metriä ja suurpakkaus  
45,5 metriä. thera-Bandin leveys on 14 cm).

tHera-Band® VastusnauHa 

27921 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = kevyt
27927 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = medium
27928 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = raskas
27929 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = extra raskas
27931 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = erittäin raskas

2,5 metrin vastusnauha toimitetaan säilytyspussiin pakattuna 

2037 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = erittäin kevyt
2040 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = kevyt
2041 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = medium
2042 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = raskas
2043 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = extra raskas
2044 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = erittäin raskas
2140 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = super raskas

2139 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = erittäin kevyt
2045 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = kevyt
2046 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = medium
2047 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = raskas
2048 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = extra raskas
2049 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = erittäin raskas
2141 THERA-BAND VASTUSNAUHA, = super raskas

2,5 metriä

5,5 metriä

45,5 metriä

20520 THERA-BAND VASTUSNAUHA Keltainen 30 kpl x 1,5 m                      
20530 THERA-BAND VASTUSNAUHA Punainen 30 kpl x 1,5 m                       
20540 THERA-BAND VASTUSNAUHA Vihreä 30 kpl x 1,5 m                         
20550 THERA-BAND VASTUSNAUHA Sininen 30 kpl x 1,5 m                        
20560 THERA-BAND VASTUSNAUHA Musta 30 kpl x 1,5 m                         

uusi pakaus, joka sisältää 30 erillispakattua, 1,5 m pitkää harjoitusnauhaa.   
uuden pakkauksen ansiosta vastusnauhat pysyvät hygieenisinä ja niitä  
on helppo välittää eteenpäin. 

tB 30 -paCk
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50324 THERA-BAND VASTUSNAUHA Keltainen
50334 THERA-BAND VASTUSNAUHA Punainen
50344 THERA-BAND VASTUSNAUHA Vihreä
50354 THERA-BAND VASTUSNAUHA Sininen
50364 THERA-BAND VASTUSNAUHA Musta

lateksittomien vastusnauhojen värikoodit ovat samat kuin 
lateksia sisältävien nauhojen. kätevä vaihtoehto lateksialler-
gikoille sekä terveydenhuollossa, jossa pyritään välttämään 
turhaa lateksin käyttöä. tuoksuton ja kalkiton. leveys 10 cm. 

tHera-Band® lateXFree nauHat 22 metriä

thera-Band Harjoitustuubi on ominaisuuksiltaan vastus-
nauhan kaltainen, mutta putkimainen. samat värikoodit  
kuin muissakin thera-Band nauhoissa. 

tHera-Band® HarjoitustuuBi

21010 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = erittäin kevyt
21020 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = kevyt
21030 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = medium
21040 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = raskas
21050 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = extra raskas
21060 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = erittäin raskas
21070 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = super raskas

2155 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = erittäin kevyt
2156 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = kevyt
2157 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = medium
2158 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = raskas
2159 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = extra raskas
2160 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = erittäin raskas
2161 THERA-BAND HARJOITUSTUUBI, = super raskas

7,5 metriä

30,5 metriä

Suosittelemme
www.thera-bandacademy.com 
–  inspiroiva internetsivusto, 
josta löydät tutkimustuloksia 
lukemattomista tieteellisistä 
tutkimuksista sekä harjoitus-
esimerkkejä eri tuotteille. 
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21232 THERA-BAND BODYTRAINER, = medium
21242 THERA-BAND BODYTRAINER, = raskas
21252 THERA-BAND BODYTRAINER, = extra raskas
21262 THERA-BAND BODYTRAINER, = erittäin raskas

sisältää 1,4 metrin thera-Band Harjoitustuubin käsikahvoilla.

2142 KÄSIKAHVA, pari
2144 NILKKAKAHVA, pari 
2177 OVISTOPPARI 

tHera-Band® Bodytrainer

lisäVarusteet tHera-Band VastusnauHoiHin ja HarjoitustuuBeiHin

tHera-Band® käsien Harjoituspallot

26103 FLEXIBLE EXERCISE BAR, = erittäin kevyt
26100 FLEXIBLE EXERCISE BAR, = kevyt
26101 FLEXIBLE EXERCISE BAR, = keskivahva
26102 FLEXIBLE EXERCISE BAR, = vahva

käytännöllinen tuote tarttumisen ja voiman harjoiteluun,  
pendel-liikkeisiin ja mobilisointiin. tuotetta voidaan käyttää  
jopa epikondyliitti harjoitteissa – katso video www.youtube.com 
ja etsi ”tyler twist”. pakkauksessa mukana harjoitusesimerkkejä. 

tHera-Band® FleXiBle eXerCise Bar  

2177

2144

2142

2190, 26020-26050

26090

26020 THERA-BAND KÄSIEN HARJOITUSPALLO, = erittäin pehmeä
26030 THERA-BAND KÄSIEN HARJOITUSPALLO, = pehmeä
26040 THERA-BAND KÄSIEN HARJOITUSPALLO, = keskikova
26050 THERA-BAND KÄSIEN HARJOITUSPALLO, = kova

monipuolinen käden ja sormien harjoitusväline, jota voidaan lämmittää  
mikrossa muutamia sekunteja tai jäähdyttää pakastimessa 20 minuuttia  
parhaan harjoitustehon saavuttamiseksi. materiaali palautuu aina takaisin  
pyöreään muotoonsa.

2190 SÄILYTYSLAATIKKO, puinen

käytännöllinen ja siisti puinen säilytyslaatikko neljälle  
thera-Band käsien harjoituspallolle.

26090 THERA-BAND KÄSIEN HARJOITUSPALLOT, 
 pahvilaatikossa

thera-Band käsien harjoituspallon sarja pahvilaatikossa  
(keltainen, punainen, vihreä ja sininen).
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22160 THERA-BAND SHOULDER PULLEY

toivottu uutuus hartiaseudun liikkuvuuden harjoitteluun. 
olkaveto ylläpitää ja edistää liikkuvuutta. nauha kiinnitetään 
yksinkertaisesti oven taakse. nauha on merkitty väreillä  
keltaisesta mustaan. tämän ansiosta harjoituksesta saa 
välittömän palautteen ja edistymistä on helppo seurata.

Venyttely nauHat

olkaVeto

22160

25075 BIOSWING HARJOITUSKEPPI

tuote on tarkoitettu hartioiden stabilointiharjoitteluun,  
mutta se sopii myös koko vartalon koordinaatio-, stabilointi- 
ja voimaharjoitteluun. sopii kuntoutukseen ja lääkintä- 
voimisteluun. Vaikeusasetta voidaan säätää siirtämällä  
frekvenssipainojen etäisyyttä keskiöstä. pituus 150 cm.

staBilointi Harjoitelaite

5BIOFEED PBU, PRESSURE BIOFEEDBACK UNIT

ennen kaikkea apuväline syvien eli “asentolihasten” toimin-
nan mittaamiseen. koostuu kovamuovipuhaltimesta, johon 
pumpataan ilmaa ja paine mitataan manometrillä mm/hg.  

p B u

5BioFeed

6400047 PILATESRULLA

erityisesti pilates-harjoitteluun kehitetty kiinteä rulla.  
toimitetaan harjoitusohjeiden kera. koko 15 x 90 cm.

pilatesrulla

25075

6400047

22301 THERA-BAND STRECH STRAP

uusi apuväline sekä dynaamiseen että staattiseen  
venyttelyyn. nauha joustaa jonkinverran ja lenkit on  
värikoodattu. nauhalla harjoittelu edistää liikkuvuutta  
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. 
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29000

27401

29000 TASAPAINOLAUTA ROCK
29002 LISÄOSA ROCK tasapainolautaan

Verraten yksinkertainen tasapainolauta. lisäosa nostaa  
laudan vaativuustasoa. maksimi kuorma 140 kg. 

27401 TASAPAINOLAUTA MEDEMA

jonkin verran vaativampi tasapainolauta, jonka vaikeustasoa 
voidaan säätää mukana olevalla lisäosalla. 

27009 TASAPAINOLAUTA  BALANZA BALLSTEP

uudentyyppinen tasapainoväline. Valmistettu puisesta 
laudasta ja neljästä ilmalla täytetystä muovipallosta, jonka 
ansiosta tasapainoharjoittelu tällä välineellä on miellyttä-
vän haastavaa. stabilointi- ja koordinaatioharjoittelun uusi 
ulottuvuus. mitat: 89 x 43 x 14 cm (pxlxk).

tasapainolaudat

29005 TASAPAINOTYYNY DYN-AIR SENSO
29006 Dyn-Air tyynyn suojus, musta

monipuolinen tasapainotyyny, joka soveltuu istuen ja 
seisten tehtäviin tasapaino- ja koordinaatioharjoituksiin. 
tyyny pumpataan halutun vaikeusasteen mukaisesti. 
tyynyn toinen puoli on sileä ja toisella puolella on stimu-
laationystyrät. tyynyn suojus on tehty velouri-tyypppisestä 
materiaalista jonka ansiosta istumaharjoitteet on muka-
vampi tehdä. pestävä. Halkaisija 33 cm. paksuus noin 5 cm. 
mukana harjoitusohjeet.

29009 TASAPAINOTYYNY HAPPY BACK XL

erikoisvalmistettu tasapainotyyny terveelliseen ja  
dynaamiseen istumiseen.  aktiivinen istuma-asento 
harjoittaa syviä vatsalihaksia ja tuotteen etu on, että sitä 
voidaan käyttää niin työssä, kotona kuin vastaanotoillakin. 
dyn-airiin verrattuna, tässä tyynyssä vähemmän stimulaa-
tionystyröitä ja materiaali on pehmeämpi. tämän ansiosta 
tyyny muotoutuu hyvin kehon muotojen mukaan. Halkaisija 
36 cm. paksuus noin 5 cm. Väri harmaa. Harjoitusesimerkit 
sisältyvät toimitukseen. maksimi käyttäjäpaino 200 kg. 

23305 THERA-BAND TASAPAINOTYYNY, vihreä,  
 helppo
23304 THERA-BAND TASAPAINOTYYNY, sininen,  
 keskivaikea

ovaali, joustavapintainen tasapainotyyny. kaksi väri/ 
vaikeusvaihtoehtoa, valmistettu kumista. Voidaan käyttää 
erikseen tai päällekkäin pinottuna vaikeuttamaan  
harjoituksia. sopii erinomaisesti tasapaino-, stabilointi-  
ja koordinaatioharjoituksiin. mukana harjoitusohjeet.

tasapainotyynyt

29009

29006

23305, 23304

27009

29005
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2P-002000  REEBOK STEPPILAUTA

alkuperäinen steppilauta jossa 3 korkeusvaihtoehtoa:  
15, 20 ja 25 cm. Valmistettu yhdestä palasta, jonka ansiosta 
lauta kestää hyvin siihen kohdistuvan paineen. lattiapala 
ja askellustaso liukumatonta materiaalia. pituus 90 cm, 
leveys 35 cm. paino 7,5 kg. maksimikuorma 120 kg.  

steppilauta

29003 TASAPAINOTYYNY AERO-STEP XL

ilmatäytteinen tyyny, jolla hyvä harjoittaa tasapainoa.  
koostuu kahdesta ilmatäytteisestä, tukevalla levyllä  
toisiinsa kiinnitetystä tyynystä. tyynyjen pinnassa  
pieniä muovinystyjä. ohjetaulu ja pumppu kuuluvat  
toimitukseen. koko: 52 x 38 x 7 cm (pxlxk).

2410202 TASAPAINOTYYNY JUMPER

monipuolinen tyyny, joka yhdistää vartalonhallinta- ja 
tasapainoharjoittelun, kohdistaen harjoittelun koko var-
taloon. soveltuu istuen ja seisten tehtäviin harjoitteisiin. 
sopii hyvin myös ryhmäharjoitteluun. käännettävä ja  
pinottava. toimitukseen sisältyy pumppu ja harjoitus-
ohjeet. Halkaisija 52 cm. korkeus 24 cm.

26201 TASAPAINOTYYNY BOSU®

tunnettu ilmatäytteinen puolipallo tasapainon, voiman ja 
koordinaation harjoitteluun. Bosulla voidaan harjoitella 
kumpi tahansa puoli ylöspäin, jonka ansiosta välineen voi 
kääntää kesken harjoittelun. Voidaan käyttää istuen,  
seisten, yksilö- ja ryhmäharjoittelussa. pumppu ja harjoi-
tusesimerkit kuuluvat toimitukseen. Halkaisija 63 cm ja 
korkeus 24 cm.

67321   TASAPAINOTYYNY AIREX ELITE

monitoimitasapainotyyny, jossa on loputon määrä har-
joittelu vaihtoehtoja. Vaativuustasoa voi säädellä helposta 
edistyneempiin tasapainoharjoitteisiin. tyynyn joustava 
pinta on hyvin kulutusta kestävää liukuestemateriaalia. 
sininen. koko: 50 x 41 x 6 cm (pxlxk).

67330   TASAPAINOTYYNY AIREX X-LARGE

uudenlainen tasapainotyyny harjoituksiin, joihin tarvitaan 
enemmän tilaa. Voidaan käyttää helpoissa ja vaativammissa 
harjoitteissa. joustava pinta on hyvin kulutusta kestävää 
liukuestemateriaalia. sininen. koko: 98 x 41 x 6 cm (pxlxk).

673144  BALANCE-BEAM AIREX MINI

pieni ja kätevä tasapainoharjoitteluväline, joka on helppo 
ottaa vaikka mukaan. Valmistettu pehmeästä ja joustavasta 
materiaalista joka asettaa haasteita tasapainotaidoillesi. 
sopii tasapaino-, sensomotoriikka- ja koordinaatio- 
harjoituksiin. sininen. koko: 40 x 23 x 6 cm (pxlxk).

673143  BALANCE-BEAM AIREX

matala palkki tasapainoharjoitteluun. Valmistettu peh-
meästä ja joustavasta materiaalista joka asettaa haasteita 
tasapainotaidoillesi. sopii tasapaino-, sensomotoriikka-  
ja koordinaatioharjoituksiin. sininen. koko: 160 x 23 x 6 cm 
(pxlxk). paino 0,9 kg.

673144

673143

67330

67321

29003

26201

2410202
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11013 LIUKUMATTO  FLOWIN® PRO

Flowin on toiminnallinen harjoitusmuoto, joka on kehitetty 
sveitsissä. Harjoitusmuodossa oma keho toimii vastuksena. 
Harjoittelu on hauskaa ja koko keho kuormittuu armotta. 
Väline sopii uskomattoman hyvin kuntoutukseen, koska 
harjoitteiden vaikeustasoa voidaan helposti säädellä.  
Flowin pro on kaupalliseen käyttöön tarkoitettu  
ammattilaismalli. tuote on vakaa ja helppo säilyttää.  
toimitukseen sisältyy viisi pehmustetta (polvi, käsi ja jalat). 
mitat: 140 x 100 cm.

11034 LIUKUMATTO FLOWIN® PHYSIO

kuten edellinen, mutta pienempi. tämä voidaan asettaa 
penkille, lattialle tai sänkyyn. sopii personal trainereille, 
terapeuteille sekä kotikäyttöön. Helppo säilyttää.  
mitat: 98 x 68 cm.

27300 HARJOITUSMATTO REDHEAD

toiminnallinen kuntoutus- ja harjoitusmatto, joka on  
perinteistä trampoliinia miellyttävämpi. käytetään  
suorituskyky-, voima-, tasapaino- ja koordinaatioharjoit-
teisiin. matto on käännettävä ja siinä on kova ja pehmeä 
puoli. koko: halkaisija 94,5 cm, korkeus 16 cm. mukana 
harjoitusohjeet.

Harjoitusmatot

11034

11013

27300

trampoliini

11034

27335 TRAMPOLIINI TRIMILIN SWING

27336 TUKITANKO

korkealaatuinen trampoliini, valmistettu korkeaelastisesta 
materiaalista, jonka ansiosta trampoliini on pehmeän kim-
moisa. toimituksessa pomppualusta valmiiksi asennettuna, 
vain jalat on ruuvattava paikoilleen. Valmistettu saksassa. 
Väri: musta/hopea. mitat: Halkaisija 120 cm, korkeus 29 cm.  
maksimi käyttäjäpaino 100 kg.
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64045 JUMPPAPALLO, 45 cm, keltainen
64055 JUMPPAPALLO, 55 cm, oranssi
64065 JUMPPAPALLO, 65 cm, vihreä
64075 JUMPPAPALLO, 75 cm, hopea
64085 JUMPPAPALLO, 85 cm, sininen
64095 JUMPPAPALLO, 95 cm, punainen

markkinoiden turvallisimmat jumppapallot, jotka on  
valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista sisältäen 
venttiilin ja niiden aBs-ominaisuus (”anti Burst system”) 
tyhjentää pallon hitaasti puhjetessaan, ilman räjähdysvaaraa. 
yllä ilmoitetut mitat ovat maksimi läpimittoja, jotka voivat 
vaihdella 5–10% riippuen täyttöpaineesta. 45–75 cm kokois-
ten pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas.

Halkaisijaltaan 45–65 cm kokoiset pallot kestävät  1000 kg 
staattisen kuormituksen ja ne ovat räjähdysturvallisia aina 
170 kiloiselle käyttäjälle asti. 

Halkaisijaltaan 75 cm pallot ovat räjähdysturvallisia  
1000 kg/120 kg ja halkaisijaltaan 85–95 cm pallot  
250 kg/45 kg. pallot välillä 45–75 cm ovat Ce-merkittyjä  
lääkintädirektiivin mukaan. 

jumppapallot aBs
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67340 VOIMISTELUPALLO, 300 g, kiinteä, 16 cm
67342 VOIMISTELUPALLO, 420 g, kiinteä, 19 cm

pallo on valmistettu joustavasta muovista, jolla on hyvä 
kimmoisuus. pallossa on täyttöventtiili. 

67370 KUNTOPALLO, 1,0 kg, punainen
67372 KUNTOPALLO, 2,0 kg, ruskea
67373 KUNTOPALLO, 3,0 kg, sininen
67374 KUNTOPALLO, 4,0 kg, vihreä
67375 KUNTOPALLO, 5,0 kg, punainen

palloissa on korkealaatuinen muovipinta.

64630 NYSTYRÄPALLO, 8 cm
64631 NYSTYRÄPALLO, 23 cm

nystyräpallo herkkyys- ja oteharjoitteluun.

67352 PEHMEÄ PALLO, 21 cm, muovipintainen
67353 PEHMEÄ PALLO, 7 cm, muovipintainen

muovipintainen vaahtomuovipallo. Helposti tartuttava ja 
kuivattava pinta. 

Voimistelupallot

kuntopallot

nystyräpallot

peHmeät pallot

6491000 REDONDO PALLO, 22 cm, sininen 
pehmeä tukevapintainen helposti tartuttava pallo, joka 
soveltuu pilates-, yoga-, kuntoutus- ja terapiaharjoitteluun. 
pallo toimitetaan litteänä ja se täytetään mukana toimitetta-
valla ”pillillä”. ohjekirja sisältyy toimitukseen.

redondo pallot

67344 PUMPPU voimistelupallolle

67346 PUMPPU jumppapallolle

pallopumput

67344

64630

67353

67352

6491000

64631

67346
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taattua laatua. sisään käännetyt saumat ehkäisevät sisusta 
vuotamasta. painomansetin pituus kasvaa hieman paino-
luokan noustessa. manseteissa tarranauhat. kosteantilan 
painomansettien painokuulat ovat kestävän, kiinnisauma-
tun muovitaskun sisällä, eivätkä ne pääse kontaktiin veden 
kanssa.  

painomansetit - medema

2250 PAINOMANSETTI, 0,25 kg
2251 PAINOMANSETTI, 0,50 kg 
2253 PAINOMANSETTI, 1,00 kg 
2254 PAINOMANSETTI, 1,50 kg 
2255 PAINOMANSETTI, 2,00 kg 
2256 PAINOMANSETTI, 2,50 kg 
2257 PAINOMANSETTI, 3,00 kg 
2258 PAINOMANSETTI, 3,50 kg 
2259 PAINOMANSETTI, 4,00 kg 
2260 PAINOMANSETTI, 4,50 kg 
2261 PAINOMANSETTI, 5,00 kg 

kuiVatila

2351 PAINOMANSETTI, 0,50 kg
2353 PAINOMANSETTI, 1,00 kg
2355 PAINOMANSETTI, 2,00 kg

kuiVatila, lapsille

67360 PALLOKORI pyörillä

pyörille asennettu, muovipinnoitetusta teräsverkosta ja  
kromatusta putkesta rakennettu pallokori.  
mitat: 58 x 48 x 65 cm (pxlxk).

604003 SÄILYTYSRENGAS jumppapallolle

aktiiviseen istumiseen ja säilytykseen.

6930500 PALLOTELINE jumppapalloille, 3 kpl

yksinkertainen ja tilaa säästävä säilytysratkaisu jumppa- 
palloille. 3 kpl/pakkaus.

3902 PALLOTELINE, seinämalli

seinään kiinnitettävä palloteline 45–85 cm halk. bobath- 
palloille. telineen halkaisija 30 cm. mitat: 58 x 12 cm.

17170 SÄILYTYSHYLLY SEINÄLLE, kahdelle pallolle

seinähylly, jossa 2 tangon välissä säilytyspaikka bobath- 
palloille. paikka 3-4 pallolle. mitat: 50 x 175 cm. 

17176 SÄILYTYSHYLLY SEINÄLLE, neljälle pallolle

seinähylly, jossa 4 tangon välissä säilytyspaikat erikokoisille 
palloille ja matoille. mitat: 50 x 175 cm. 

jumppapallojen säilytys

604003

3902 17170

17176

6930500

67360
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514152 Vinyylipintainen käsipaino, 1,0 kg
514153 Vinyylipintainen käsipaino, 2,0 kg
514154 Vinyylipintainen käsipaino, 3,0 kg
514155 Vinyylipintainen käsipaino, 4,0 kg
514156 Vinyylipintainen käsipaino, 5,0 kg

Väri vaihtuu koon mukaan. painomerkintä painossa,  
ei liukas.

Vinyylipintaiset käsipainot

2512015 KÄSIPAINOT KROMATUT / KUMITETUT, 10,0 kg
2512016 KÄSIPAINOT KROMATUT / KUMITETUT, 12,5 kg
2512017 KÄSIPAINOT KROMATUT / KUMITETUT, 15,0 kg
2512018 KÄSIPAINOT KROMATUT / KUMITETUT, 17,5 kg
2512019 KÄSIPAINOT KROMATUT / KUMITETUT, 20,0 kg

kumitetut painot, joissa kromatut kahvat.  
painot 50 kg asti. Halutessasi painavampia painoja,  
ota yhteys asiakaspalveluumme.

käsipainot kromatut / kumitetut

2089 KROMATTU KÄSIPAINO, 0,5 kg
2090 KROMATTU KÄSIPAINO, 1,0 kg
2091 KROMATTU KÄSIPAINO, 2,0 kg
2092 KROMATTU KÄSIPAINO, 3,0 kg
2093 KROMATTU KÄSIPAINO, 4,0 kg
2094 KROMATTU KÄSIPAINO, 5,0 kg
2095 KROMATTU KÄSIPAINO, 6,0 kg
2096 KROMATTU KÄSIPAINO, 7,0 kg
2097A KROMATTU KÄSIPAINO, 8,0 kg
2097B KROMATTU KÄSIPAINO, 9,0 kg
2097 KROMATTU KÄSIPAINO, 10,0 kg

kromatut käsipainot, karhennettu otekahva.  
painomerkintä painossa.

2512088 KROMATUT KÄSIPAINOT 10 KPL SETTI

kromatut painot 1-10 kg. 

kromatut käsipainot

2051 PAINOMANSETTI, 0,50 kg
2053 PAINOMANSETTI, 1,00 kg
2054 PAINOMANSETTI, 1,50 kg
2055 PAINOMANSETTI, 2,00 kg
2057 PAINOMANSETTI, 3,00 kg
2059 PAINOMANSETTI, 4,00 kg
2061 PAINOMANSETTI, 5,00 kg

kosteatila

2357 PAINOMANSETTI, 0,50 kg
2359 PAINOMANSETTI, 1,00 kg
2361 PAINOMANSETTI, 2,00 kg

kostea tila, lapsille
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2513800 HARJOITUSTANKO, 2 kg

2513801 HARJOITUSTANKO, 3 kg

2513802 HARJOITUSTANKO, 4 kg

2513803 HARJOITUSTANKO, 5 kg

2513804 HARJOITUSTANKO, 6 kg

2513805 HARJOITUSTANKO, 7 kg

jokaisella tangolla on oma painoa ilmaiseva värinsä.

HarjoitustanGot

2401 KAHVAKUULA 4 kg, kumitettu
2402 KAHVAKUULA 6 kg, kumitettu
2403 KAHVAKUULA 8 kg, kumitettu
2404 KAHVAKUULA 10 kg, kumitettu
2405 KAHVAKUULA 12 kg, kumitettu
2406 KAHVAKUULA 14 kg, kumitettu
2407 KAHVAKUULA 16 kg, kumitettu
2408 KAHVAKUULA 20 kg, kumitettu

kahvakuulien avulla voit toteuttaa tehokkaita ja dynaamisia 
harjoitteita. erittäin toiminnallinen väline, heilurimainen liike 
harjoittaa koko kehoa. painovalikoima 4–20 kg välillä.  

kaHVakuulat

2512831 KÄSIPAINOTELINE, musta, kromatuille käsipainoille

lattiateline 10 kromatulle käsipainolle. korkeus 122 cm.

2513240 KÄSIPAINOTELINE, musta, lattiamalli

käsipainoteline painavammille painoille.  
mitat: 135 x 64 x 82 cm (pxlxk).

käsipainojen säilytys

2513240
2512831
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21001 MAGNEETTIPAINOT SUB-MAX, sarja

magneettipainoja voidaan kiinnittää käsipainoihin, levy-
tankoihin, taljalaitteiden painosarjoihin, harjoittelulaitteisiin 
jne. magneettipainojen avulla voidaan säädellä harjoittelua 
erittäin tarkasti pienin painon lisäyksin. sarjaan kuuluvat  
painot: 4 x 1 kg, 2 x 0,5 kg, 2 x 0,25 kg ja 2 x 0,125 kg.  
toimitetaan kahvalla varustetulla kantolevyllä.

maGneettipainot

2512201 PUMP-SETTI

ryhmien painotankoharjoitteluun.  
pump-settiin kuuluu: 1 alumiininen painotanko  
(paino n. 1 kg, pituus 140 cm), painot 2 x 1,25 kg,  
2 x 2,5 kg ja 2 x 5 kg sekä 2 jousilukkoa.

2512120 PAINOTANKO PUMP

paino n. 1 kg ilman lukkoja.

2512117 PUMP-PAINO, 1,25 kg
2512118 PUMP-PAINO, 2,5 kg
2512119 PUMP-PAINO, 5 kg
2512316 PUMP-PAINO, 10 kg

203091 PAINOTANKO, 152 cm, paino 6,2 kg
203092 PAINOTANKO, 183 cm, paino 7,4 kg

painotangot ovat kromattuja ja varustettu karhennetulla 
otekohdalla sekä painotiedoilla. läpimitta 25 mm.  
ei sisällä lukkoja.

203041 KÄSIPAINOTANKO

ruuvilukoilla. levypainoille.

203044 JOUSILUKKO, pari
203045 PIKALUKKO, pari
24001 LEVYPAINO, 0,50 kg
24002 LEVYPAINO, 1,25 kg
24003 LEVYPAINO, 2,50 kg
24006 LEVYPAINO, 5,00 kg
24007 LEVYPAINO, 10,0 kg

levypainot painotankoihin ja käsipainotankoihin.  
lakatut 28 mm keskireiällä. painotiedot valettuina levyihin.

2513144 LEVYPAINOTELINE, musta, levypainoille

koko: 77 x 37 x 82 cm (p x l x k).

pump-setti

leVytanGot ja -painot

203045

203041

203044

2513144
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2512600 HARTIAPEHMUSTE painotankoon

pehmustettu tarrakiinnitteinen suoja. sopii levypaino- ja 
international-levypainotankoihin.

2512294 LEVYTANKOTELINE

Vakaa levytankoteline, säädettävissä sekä korkeus että sivu-
suunnassa (kyykky/penkkipunnerrusteline). pituus: 142 cm. 
leveys: 70 cm. korkeussäätö 120–190 cm.

2700004 PAINOTANKOMATTO

kuminen matto, joka sopii hyvin harjoittelualustaksi  
levypainoilla ja käsipainoilla tapahtuvaan harjoitteluun.  
koko: 180 x 120 x 1,3 cm.

painotankojen lisäVarusteet

international painotanGot / leVypainot

2512168

2512600

2512122

2513143

2512123

2512294

2700004

2512368

2512317 INTERNATIONAL PAINOTANKO

pituus 218 cm. paino 19,6 kg. maksimi kuormitus 350 kg.

2512122 JOUSILUKKO, kpl 

2512123 KIRISTETTÄVÄ LUKKO, kpl

2512067 INTERNATIONAL LEVYPAINO, musta 1,25 kg
2512068 INTERNATIONAL LEVYPAINO, musta 2,5 kg
2512361 INTERNATIONAL LEVYPAINO, musta 5 kg
2512062 INTERNATIONAL LEVYPAINO, musta 10 kg
2512063 INTERNATIONAL LEVYPAINO, keltainen 15 kg
2512064 INTERNATIONAL LEVYPAINO, sininen 20 kg
2512065 INTERNATIONAL LEVYPAINO, punainen 25 kg

kumiset levypainot international painotangoille 50 mm.  
5-25 kg levypainoissa on ”kahvat”.

2512368 INTERNATIONAL PAINOTANKOSETTI, 183 kg

international painotankosetti sisältää lukot ja kumiset levypainot: 
2 x 25 kg, 2 x 20 kg, 2 x 15 kg, 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 2 x 2,25 kg ja  
2 x 1,25 kg.

2512168 INTERNATIONAL PAINOTANKOSETTI, 139 kg

international painotankosetti sisältää lukot ja metalliset  
levypainot: 2 x 20 kg, 2 x 15 kg, 2 x 10 kg, 2 x 5 kg,  
4 x 2,25 kg ja 2 x 1,25 kg.

2513143 TELINE, musta, International levypainoille
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82015 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,20 x 15 mm

82515 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,25 x 15 mm

82525 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,25 x 25 mm

83025 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,30 x 25 mm

83030 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,30 x 30 mm

83230 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,32 x 30 mm

83040 AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,30 x 40 mm

83050M AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,30 x 50 mm hylsyllä

83275M  AKUPUNKTIONEULA MEDEMA, 0,32 x 75 mm hylsyllä

Valmistettu kirurgisesta teräksestä kiinassa. steriloitu etyleeni- 
oksidilla (kesto 3 vuotta). 100 kpl/pakkaus. yksittäispakattu.  
sopii myös sähköhoitoihin.

akupunktioneula medema

akupunktio
tänä päivänä akupunktio on lunastanut 
paikkansa hoitometodien joukossa.  
olemme jo vuosia markkinoinneet 
tytäryhtiömme medeman ja japanilaisia
seirin akupunktioneuloja.
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86010 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN, 0,20 x 15 mm, 
 sininen

86030 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN, 0,30 x 30 mm,  
 beige

86040 AKUPUNKTIONEULA SEIRIN, 0,30 x 50 mm,  
 beige

japanilainen terävä neula värillisellä muovivarrella. 3 vuoden 
steriloinnin kesto. 100 kpl/pakkaus. yksittäispakattu.

5ES-160 NEULASTIMULAATTORI ITO ES-160, 
 6-kanavainen

6-kanavainen sähköakupunktiolaite, jolla voi stimuloida jopa 
12 neulaa samanaikaisesti, 8 erilaista stimulointiohjelmaa: 
jatkuva, Burst (matalataajuinen), surge (4/6 sek), Fast+slow, 
sweep, random 1-3. Viimeiseksi käytetty ja 16 omaa ohjelmaa 
voidaan tallentaa. Herkkä ja tarkka akupunktioetsin, jolla on 
mahdollista stimuloida ja samalla myös mitata sekä käsitellä 
dC:llä (ns. ryodoraku). paristokäyttöinen 6v. toimitetaan 
täydellisenä kaapeleineen ja etsimineen. paino 600 g.  
koko 24 x 17 x 4 cm (pxlxk).

neulastimulaattori

akupunktio-oHjetaulu

71820 AKUPUNKTIO-OHJETAULU

akupunktio-ohjetaulu 98 x 68 cm, jossa ihmiskehoon esi-
tettynä kaikki tärkeät akupunktiopisteet. molemmin puolin 
laminoitu ja varustettu ripustuskoukuilla.

akupunktioneula seirin

8428 JÄTENEULAPURKKI

Hyväksytty riskijätteiden, kuten neulojen ja  
kanyyleiden hävittämiseen.  
tilavuus 1,5 litraa.

riskijätteiden käsittely
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Hieronta, lämpö-  
ja kylmähoito

Hierontapöydät

Valikoimassamme on monia erilaisia hierontapöytämalleja, 
sekä kannettavia että isompia tukevia hoitopöytiä, jotka 
sopivat erinomaisesti hierontaan ja fysioterapiaan. 
kaikki mallit löydät kappaleesta ”Hoitopöydät”  
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tässä luvussa esittelemme hierontaan 
liittyvän laajan tuotevalikoiman.  
mukana mm. hierontaöljyt, suoja- 
paperit, lämpö- ja kylmähoito- 
tuotteet. näitä tuotteita voidaan  
käyttää niin hyvinvoinnin  
edistämiseen, vammojen 
ennaltaehkäisyyn kuin  
kuntoutukseenkin. 
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lojer öljyt ja voiteet ovat tytäryhtiömme rainer rajala oy:n 
erityisesti suomalaiselle iholle kehittämiä, ja ne valmistetaan 
suomessa.

12200-1 GARNAATIOÖLJY, 1 litra
12200-5 GARNAATIOÖLJY, 5 litraa
ohut parafiinipohjainen perusöljy.

12300 INERT, 1 litra
12301-5 INERT, 5 litraa
allergisoimaton synteettinen öljy, joka ei herkistä  
eikä ärsytä ihoa.

12202-1 MAAPÄHKINÄÖLJY, 1 litra
12202-5 MAAPÄHKINÄÖLJY, 5 litraa
luonnon maapähkinäöljy e-vitamiinilla, joka sopii  
erinomaisesti kuivan ja karvaisen ihon hierontaan. 

12203-1 MASSNUTÖLJY, 1 litra
12203-5 MASSNUTÖLJY, 5 litraa 
Garnaatio- ja maapähkinäöljyn sekoitus e-vitamiinilla. 

12212-1 MANTELIÖLJY, 1 litra
12212-5 MANTELIÖLJY, 5 litraa
paksuhko ja hienojakoinen luonnonöljy e-vitamiinilla,  
joka soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

12217 APPELSIINIÖLJY, 1 litra
12217-5 APPELSIINIÖLJY, 5 litraa
auringonkukka- ja garnaatioöljyn seos e-vitamiinilla,  
johon on lisätty appelsiinieteerinen öljy.

12214 RUB´IN, 1 litran pumppupullo
12215 RUB´IN, 5 litraa
ohuehko voidemainen, ihoa hoitava ja ravitseva, tahraa-
maton B-vitamiininen hierontavoide. miellyttävä iholle 
ja helposti poistettava. soveltuu kuivan ja karvaisen ihon 
hierontaan.

12206 LOJER-FINN SUB, 1 litra
12206-5 LOJER-FINN SUB, 5 litraa
turvallinen ja erittäin ihoystävällinen. sisältää ihoa hoitavia 
aineita, kuten aloe Veraa, allantonia ja kamomillaa. lojer 
Finn-sup on hierontaominaisuuksiltaan erinomainen tuote; 
neutraali ja tuoksuton, helppo puhdistaa. sopii karvaisen 
ihon sekä herkän ihon hierontaan.

12204 HERBACUR, 1 litran pumppupullo
12207 HERBACUR, 5 litraa
paksuhko, kookosvoidepohjainen, hajustamaton ja vesiliu-
koinen voide erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

12216 LAVENDEL, 1 litra 
paksuhko parafiinipohjainen hierontavoide, johon lisätty 
laventelieteerinen öljy. sopii erityisesti karvaisen ihoalueen 
hierontaan.

12218 PROLIVE, 1 litran pumppupullo
12218-5 PROLIVE, 5 litraa

Hajuton oliiviöljypohjainen kuivalle iholle soveltuva hieron-
tavoide.

Hierontaöljyt

ruB´in HierontaVoiteet

HierontaVoiteet

14101 PUMPPU 1 litran pulloon 
14100 PUMPPU 5 litran muoviastiaan 

pumput

14101 14100
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48950 PAPERIRULLATELINE
seinään kiinnitettävä. epoksimaalattu valkoinen.  
sopii maksimissaan 60 cm leveälle paperirullalle. pituus 63 cm.

11100  HOITOPÖYTÄRULLA, luonnonvalkoinen, 
 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11107  HOITOPÖYTÄRULLA, luonnonvalkoinen, 
 60 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11101  HOITOPÖYTÄRULLA, valkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.
11104  HOITOPÖYTÄRULLA, kuitukangas, 50 cm x 300 m
11105  HOITOPÖYTÄRULLA, kuitukangas, 70 cm x 300 m

11300  SUOJALIINA, valkoinen
11310  SOFT-ALUSLIINA kasvoaukolle, pehmeä
 koko 40 x 60 cm. 500 kpl.

11301 KASVOAUKON SUOJALIINA, kuitukangas, x-viillolla
11303  KASVOAUKON SUOJALIINA, valkoinen, x-viillolla
 koko 35 x 40 cm, 500 kpl.

11308 SOFT-KASVOAUKON SUOJALIINA, pehmeä, x-viillolla
 koko 30 x 40 cm. 500 kpl.

11411  SOFT-RULLALIINA, valkoinen
 koko 20 cm x 54 m, 2 rullaa/pkt

paperituotteet

27201 HIERONTARISTI, puuta
aasialainen puinen hierontaristi kaikkeen käsittelyyn, jossa  
halutaan vaikuttaa syvällä oleviin kudoksiin tai triggerpisteisiin. koko: 10 x 11 cm.

Hierontaristi

1310405 LOJER DESIPLINT, 0,5 l
13105 LOJER DESIPLINT, 5 l
desinfiointiaine desiplint on tarkoitettu hoitopöydille.  
aine ei sisällä alkoholia, joten se ei kuivata keinonahkaa. 
näin verhoilut pysyvät joustavina ja kestävät pitkään.

13213 KÄSIHUUHDE, 0,5 l 
desinfiointiaine, joka tappaa 99,9% kaikista bakteereista. 
pehmentää ihoa ja ylläpitää kosteutta. isompi pakkauskoko 
on varustettu hygienisellä pumpulla. pienemmät pakkaus-
koot on helppo ottaa mukaan ja niissä omenan tuoksu.

13200 LOJER PUHDISTUSAINE iholle, 0,5 l
13202 LOJER PUHDISTUSAINE iholle, 5 l
käytetään ihon, käsien, tasojen, pullojen ym.  
puhdistamiseen.

desinFiointi- ja puHdistusaineet

13105, 1310405

13200, 13202

13213
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130321 VAKIOMALLI, 20 x 40 cm

130322 SELKÄMALLI, 30 x 40 cm

130323 NISKAMALLI, 19 x 60 cm

130324 FROTÉÉ vakiomalliin

130325 FROTÉÉ selkämalliin

130326 FROTÉÉ niskamalliin

pakkauksien etu on niiden käytettävyys lämmityslaitteissa. 
Valmistettu muovista geelitäytteellä. muotoiltava.

15201 LÄMPÖPAKKAUSKATTILA pyöreä, pöytämalli

Valmistettu emaloidusta teräksestä. lämpötila säädettävissä 
30–100°C välillä. sylinterimallinen. Hintaan kuuluu ruostuma-
ton teräsritilä pohjan kulumista vähentävällä soviterenkaalla. 
teho: 1800 W. tilaa 6:lle vakiopakkaukselle. mitat: korkeus  
47 cm, läpimitta 37 cm.

1222108 LÄMMITYSLAITE E 1, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. termostaattiohjattu 
71–74°C välillä. toimitetaan ritilällä ja 4 vakiopakkauksella. 
ulkomitat: leveys 33 cm, syvyys 20 cm, korkeus 41 cm.

1222408 LÄMMITYSLAITE M 2, lattiamalli pyörillä

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä. 
termostaattiohjattu 71–74°C välillä. toimitetaan täydellisenä 
ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. ulkomitat: leveys 
67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. sisämitat: leveys 51 cm, 
syvyys 31 cm, korkeus 46 cm.

15201HS HOTSTONE kivihieronta setti

kiviterapiaa voi yhdistää tehokkaaseen kokovartalon tai esim. 
selän klassiseen hierontaan, kasvohoitoihin, manikyyreihin 
sekä pedikyyreihin. lämpimillä kivillä hierottaessa ihon  
toiminta ja aineenvaihdunta kiihtyy ja lihakset rentoutuu. 

kivet on pakattu näyttävään puulaatikkoon. laadukkaat 
basalttikivet säilyttävät pitkän ja tasaisen lämmön. Basaltti on 
ominaisuuksiltaan paras vulkaaninen kivi Hotstone-terapiaan, 
kivet ovat tiiviitä ja sileitä pinnaltaan ja lämmönvaraamiskyky 
on korkea. lisäksi oikeanlaatuiset mineraalit edistävät veren-
kiertoa ja rentouttavat kehoa ja mieltä.

pakkaus sisältää lämmittimen, lämpömittarin, puukauhan, 
laatikon kiville ja 64 kpl erityyppisiä kiviä.

Geelilämpöpakkaukset

lämmityslaitteet

15201

1222108

1222408

15201HS
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15103 SELKÄMALLI, 25 x 61 cm, tyyppi A
15102 NISKAMALLI, 13 x 61 cm, tyyppi B
15104 ERIKOISSUURI, 38 x 61 cm, tyyppi C
15160 PUOLIKOKO, 13 x 30 cm, tyyppi D
15100 VAKIO, 25 x 30 cm, tyyppi E
15105 POLVI/OLKAPÄÄ, 25 x 50 cm (reikä keskellä),  
 tyyppi K

antaa kostean lämmön. pakkaukset ommeltu osioihin, jotka 
täytetty erikoissavella. pakkaukset säilytetään lämmitys-
laitteessa noin 71°C vedessä. aseta pakkaus aina potilaan 
päälle, älä päinvastoin.

saVilämpöpakkaukset

15110 FROTÉÉ, vakiopakkaukselle
15111 FROTÉÉ, erikoissuuri-  ja selkäpakkaukselle
15112 FROTÉÉ, niskapakkaukselle

Frotéépäällinen tarranauhalla. sopii savilämpöpakkauksiin.

FrotÉÉpäällinen

29140 PARAFIINIALLAS, Therabath Pro
parafiinihoito lämmittää miellyttävästi, lievittää nivelkipuja ja 
pehmittää jäykkiä lihaksia. samalla se pehmentää ja kosteuttaa 
ihoa. tharebath pro -altaaseen mahtuu 2,7 kg parafiinia ja 
siinä on sädettävä termostaatti 52–57 °C. mitat: 26 x 21 x 19 cm 
(pxlxk). paino 6,8 kg, kun allas on täytetty parafiinilla.

paraFiiniallas

19007 PARAFIINI, 3 kg (6 pussia á 0,5 kg)
19008 PARAFIINI, 18 kg (36 pussia á 0,5 kg)

19009 PARAFIINI, 4 kg harkkoina, (4 harkkoa á 1 kg)
19010 PARAFIINI, 16 kg (16 harkkoa á 1 kg)

parafiinit käyvät  kaikkiin parafiinialtaisiin.

paraFi ini

19007 19009

C

A

B

K

E

D
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12210 COOL POWER, kylmävoide, tuubi 150 ml

12211 COOL POWER, kylmävoide, tuubi 12 kpl x 150 ml

12220 COOL POWER, kylmävoide, pumppupullo 500 ml

12219 COOL POWER, kylmävoide, pumppupullo 6 x 500 ml

12223 COOL POWER, kylmävoide, muoviastia 5 litraa

Cool power -kylmävoide estää turvotusta, ehkäisee tulehduksia,  
lievittää kivun tuntemusta ja laukaisee lihasjännitystä. Cool poweria 
on helppo levittää, sillä se imeytyy nopeasti eikä tahraa vaatteita. 
Voide vilkastuttaa verenkiertoa ja nopeuttaa näin paranemisprosessia. 
sopii käytettäväksi vastaanotoilla ja kotona.

17015 KYLMÄPAKKAUS, 28 x 36 cm standard. A

17016 KYLMÄPAKKAUS, 58 cm niskakoko. B

17017 KYLMÄPAKKAUS, 19 x 28 cm puolikoko. C

17018 KYLMÄPAKKAUS, 14 x 19 cm neljäsosakoko. D

17019 KYLMÄPAKKAUS, 8 x 28 cm kaula. E

17020 KYLMÄPAKKAUS, 28 x 53 cm erikoissuuri. F

kylmäpakkaus on geelitäytteinen, muotonsa pitävä jopa  
-12 °C:ssa. kestää kylmänä noin 30 min. kylmäpakkausta 
voidaan käyttää kymmeniä kertoja. älä laita milloinkaan  
kylmäpakkausta suoraan iholle. aseta pakkaus aina  
asiakkaan päälle eikä päinvastoin.

kylmäpakkaukset

F

B

E

D

A

Cool poWer -kylmäVoiteet

181904 KYLMÄSPRAY, purkki á 150 ml

181903 KERTAKÄYTTÖKYLMÄPUSSI QUICK COLD
koko: 21 x 14 cm. 25 kpl/pakkaus.

kylmäHoitotuotteet

1221264-10 NYLATEX -NAUHA, 6 x 61 cm
1221264 NYLATEX -NAUHA, 6 x 61 cm, 3 kpl/pakkaus 
1221206-10 NYLATEX – NAUHA, 6 x 122 cm
1221206 NYLATEX -NAUHA, 6 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus
1221212-10 NYLATEX -NAUHA, 10 x 122 cm
1221212  NYLATEX -NAUHA, 10 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

Vaaleansininen, elastinen, tarrakiinnitteinen, nailonista ja  
luonnonkumista valmistettu nauha lämpö- ja kylmäpakkausten 
sekä elektrodien ym. kiinnittämiseen. pestävä.

nylateXnauHa

C
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terapiavälineet
Vastaanotolla oikeat välineet takaavat 
onnistuneen terapiahetken. olemme 
tarkkaan valinneet toimittajamme, jotka 
valmistavat erittäin korkealaatuisia tuotteita. 
Voit valita mieleisesi tarjolla olevista 
matoista, itse valmistamistamme  
tyynyistä ja laajasta traktioväline-
valikoimastamme jne.

31985 MOBILISAATIOKIILA, ”isompi”

kiilassa ura, kova. mitat 23 x 11 x 9 cm. 

31949 MOBILISAATIOKIILA, “Kaltenborn”-malli

kiilassa ura, kova. mitat 16 x 9 x 5 cm, harmaa. 

mitat ilmoitettu p x l x k.

32961 TRKTIOKAULURI, naisten koko, small/medium
32962 TRAKTIOKAULURI, miesten koko, medium/large

pidetty traktiokauluri, valmistettu pehmeästä vaahtomuovista, 
irrotettava ja pestävä päälinen. kauluri tukee kaularankaa  
miellyttävästi ja veto voidaan säätää suoraan tai kulmaan  
pumppaamalla kauluriin sopivasti ilmaa. Huolellisen tutkimuk-
sen jälkeen tämä apuväline toimii hyvin vastaanotolla ja koti-
hoidossa. suositelllut kaulanympärysmitat naisille 34–42 cm  
ja miehille 37–46 cm.   

moBilisaatiokiilat

niskatraktio

32961

31985

31949
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304040

32951

32954

32955

32957

304018

32951 Fiksaatio-slinga “Banaanivyö”

Valmistettu nylonista, pehmustettu.

32954 POLVENTARKTIOREMMI, polven traktioon

304040 TRAKTIOVYÖ ”Totte”

turvavyötyyppinen, pehmustettu ja varustettu lisä- 
kiinnityksellä, jolla vyön saa terapeutin lantion ympärille. 

32955 TRAKTIO- / FIKSAATIOVYÖ 

pehmeä vyö, 215 cm pitkä, 6 cm leveä, tarrakiinnitys. 

32957 TRAKTIO- / FIKSAATIOVYÖ, ”Kajs bälte”

pehmustettu vyö tarrakiinnityksellä. 215 cm pitkä,  
8 cm leveä. 

304018 FIKSAATIOVYÖ

Vyössä muovinen pikalukko. pituus 3,2 m. 

BanaaniVyö

polVen traktioremmi

traktio- ja FiksaatioVyöt
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matot on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, 
jotka pysyvät hyvännäköisinä vuosien käytöstä huolimatta. 
patentoidussa materiaalissa on suljettu kennorakenne,  
joka tekee matosta vettähylkivän, mattoja voidaan käyttää 
jopa vedessä. sanitized-käsittely estää hometta, pitää matot 
hygieenisinä ja helposti puhdistettavina. matot ovat liuku-
mattomia ja ne voi rullata kasaan. lateksittomia. Valmistettu 
sveitsissä. 

67317 AIREX SEINÄTANKO, leveys 65 cm

67318 AIREX SEINÄTANKO, leveys 105 cm

tilaa 10:lle airex-matolle. syvyys 20 cm. Valmistettu  
ruostumattomasta teräksestä.

6700030 YOGA-MATTO

liukumaton yoga-matto, sisältää säilytyspussin.  
koko: 180 x 60 x 0,5 cm.

68001 JUMPPAMATTO, sininen

68002 JUMPPAMATTO, musta

maton koko 140 x 60 x 1,5 cm, ripustusreikä.

67010 SEINÄTELINE jumppamatoille

paikka 10:lle matolle.

aireX-matot

aireX-mattojensäilytys

yoGa-matto

jumppamatot

67309 AIREX FITNESS, 120 x 60 x 1,5 cm, sininen

67301 AIREX CORONELLA, 185 x 60 x 1,5 cm, punainen

67315 AIREX CORONELLA, 185 x 60 x 1,5 cm, vihreä

67304 AIREX CORONELLA 200, 200 x 60 x 1,5 cm, antrasiitti

67302 AIREX CORONA, 185 x 100 x 1,5 cm, punainen

67316 AIREX CORONA, 185 x 100 x 1,5 cm, vihreä

67305 AIREX CORONA 200, 200 x 100 x 1,5 cm, antrasiitti 

67303 AIREX ATLAS, 200 x 125 x 1,5 cm, punainen

68001, 67010

6700030

67317
67318

67302, 67316
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tyynyt ovat erittäin korkealaatuisia ja ne valmistetaan kestävästä keinonahasta. Varastotavarana heti saatavilla harmaita  
tyynyjä (platin). tyynyjä voi tilata muillakin väreillä pidemmällä toimitusajalla. Värivaihtoehdot löytyvät tämän kuvaston  
hoitopöytien yhteydestä.

Valmistamme tyynyt itse, joten voimme valmistaa tyynyt toiveidesi mukaan. pyydä tarjous!

67525 PSOAS-TYYNY, 30 x 40 x 50 cm, kahvalla, 
 harmaa

67528 NISKA- / NILKKATYYNY, 
 50 x 20 x 10 cm

67531 PYÖREÄTYYNY H1, Ø 10 x 50 cm, kova
67532 PYÖREÄTYYNY H2, Ø 15 x 50 cm, kova
67533 PYÖREÄTYYNY H3, Ø 20 x 50 cm, kova
67534 PYÖREÄTYYNY M1, Ø 10 x 50 cm, pehmeä
67535 PYÖREÄTYYNY M2, Ø 15 x 50 cm, pehmeä
67536 PYÖREÄTYYNY M3, Ø 20 x 50 cm, pehmeä

6376 BOBATHRULLA, Ø 20 x 100 cm, kova
6375 BOBATHRULLA, Ø 30 x 100 cm, kova
6374 BOBATHRULLA, Ø 40 x 100 cm, kova
6373 BOBATHRULLA, Ø 50 x 100 cm, kova

67529 PUOLIKUUTYYNY, 82 x 40 x 48 cm, kahvalla

67539 KIILATYYNY, 28 x 20 x 10 cm

67540 KIILATYYNY, 90 x 60 x 32 cm

6754 KIILATYYNY, 65 x 35 x 35 cm

mitat ilmoitettu p x l x k.

tyynyt

psoas-tyyny

niska-  / nilkkatyyny

pyöreätyyny

BoBatHrulla

puolikuutyyny

kiilatyynyt

67525

67528

67529

67540

67539

6374

67541
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saksalainen ropimex-verhojärjestelmä on nyt lojerin 
valikoimassa. teleskooppisen verhotangon ansiosta voit 
muutamassa hetkessä ottaa väliverhon käyttöön, tai laittaa 
sen seinälle piiloon. Voit myös nostaa verhon kokonaan 
irti telineestään, ja siirtää sen vaikkapa viereiseen huonee-
seen. Verhot on tehty trevira Cs -materiaalista erityisesti 
terveydenhuoltoon, ja ne täyttävät tiukat paloturvallisuus- ja 
antibakteeriset vaatimukset. Verhoja on 11 värivaihtoehtoa.

RTI 2.2

pituus 100–220 cm, 17 rengasta. sopivat verhot: 
tCs 211, tCs 212, tCs 213, VH/C 211, VH/C 212. 
paino 0,8 kg.

RTI 1.6

pituus 80–160 cm, 13 rengasta. sopivat verhot: 
tCs 151, tCs 152, tCs 153, VH/C 151, VH/C 152.  
paino 0,7 kg.

RTI 1.3

pituus 70–130 cm, 10 rengasta. sopivat verhot: 
tCs 121, tCs 122, tCs 123, VH/C 121, VH/C 122.  
paino 0,6 kg.

ropimeX-potilasVerHot

rti 2.2

rti 1.6

rti 1.3

100–220 cm 80 cm

80–160 cm 60 cm

70–130 cm 50 cm

38 cm

38 cm

38 cm

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

Vastaanoton  
varustus ja  
tarvikkeet
tyylikkäät vastaanottotilat antavat 
hyvän ensivaikutelman. esittelemmekin 
seuraavaksi kauniita sermejä ja väli- 
verhoja tilanjakajiksi. mukana myös  
suuri valikoima anatomisia malleja,  
jotka on valmistettu luontoystävällisestä 
muovimateriaalista ja sisustuksellisia  
anatomisia karttoja. esittelemme myös 
erityisesti valittuja mittausvälineitä 
sekä kulutustuotteita.



uusi ropimex rFW -seinäke on monikäyttöinen tilanjakaja. 
sitä voidaan käyttää niin näköesteenä kuin tilanjakana eri 
tyyppisissä hoiva-alan tiloissa.

Seinäkkeen etuja:

• pleksipaneelit ovat läpinäkymättömiä, mutta silti valoa  
 läpäiseviä. siten ne luovat miellyttävän ympäristön.  
• seinäke taittuu tilaa säästäen kasaan ja voidaan palauttaa  
 muutamassa sekunnissa.  
• pituudet jopa 3 metriin asti. Voidaan säilyttää leveys-  
 tai poikittaissuuntaisesti. 
• rakenne on tehty korkealuokkaisista materiaaleista,  
 kuten anodisoidusta alumiinista ja naarmuuntumat- 
 tomasta pleksilasista. tulipaloa ehkäisevät materiaalit.  
• Helposti puhdistettavat pinnat.  
• tukeva ja iskuja kestävä, pitkäikäinen.  
• yksilöllisiä designvaihtoehtoja, joita voidaan myös vaihtaa  
 jälkikäteen.  
• Valmistettu saksassa. 

ropimeX-potilassermit

Voidaan asentaa suoraan 
kiinni seinään, tai käyttää 
erillisiä kiskokiinnittimiä. 
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78300 LUURANKO

luuranko luonnollisessa koossa. kallo kolmessa osassa.  
pää, yläraajat ja alaraajat voidaan irrottaa. pyörällinen jalusta 
ja pölysuoja kuuluvat toimitukseen. korkeus 170 cm. 

78302 LUURANKO, jossa maalatut lihakset

luonnollisen kokoinen luuranko, jossa 600 yksityiskohtaa. 
oikealle puolelle maalattu lihasten lähtö (punainen) ja 
kiinnityskohdat (sininen). Vasemmalla puolella numeroituja, 
anatomisia yksityiskohtia, joista esite mukana. toimitukseen 
kuuluu pyörällinen jalusta ja pölysuoja. korkeus 170 cm.

78401 SELKÄRANKA vaahtomuovi välilevyillä 

liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja.  
pehmeä vaahtomuovinen välilevy mahdollistaa rangan  
luonnollisen liikkeen havainnollistamisen helposti.  
spinaalihermot. luonnollisen kokoinen malli. jalusta  
kuuluu toimitukseen. korkeus jalustan kanssa 105 cm.  

78402 SELKÄRANKA muovisilla välilevyillä

liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja. 
muoviset välilevyt sekä spinaalihermot. Valtimot kaula-
rangassa. Välilevyn pullistuma l3-l4 välissä. luonnollisen 
kokoinen. jalusta, joka voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää 
seinään kuuluu toimitukseen. korkeus 74 cm. 

71562 SELKÄRANKA kylkiluilla

liikkuva selkäranka kylkiluilla, kallonpohjalla, lantionpoh-
jalla ja reisiluiden yläosilla. Välilevyt ja hermot muovista. 
Valtimot kaularangassa. Välilevyn pullistuma l3-l4 välissä. 
luonnollisen kokoinen. toimitukseen kuuluu jalusta, joka 
voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään. korkeus 83 cm.

luuranGot

selkäranGat

78401
71562

78309

78313

78311

78310

78402

78300
78302

78309 YLÄRAAJA

yläraaja, jossa mukana lapaluu, värttinäluu ja käsi. 

78313 KÄSI

käsi, jossa mukana värttinäluu ja kyynärluu. 

78310 ALARAAJA 

alaraaja, jossa mukana puolikas lantio ja jalka. 

78311 JALKA 

jalka, jossa mukana sääriluu ja pohjeluu. 

luiset mallit ylä- ja 
alaraajoista

anatomiset 
opetusvälineet
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78500 POLVINIVEL
78501 KYYNÄRNIVEL 
78502 OLKANIVEL
78503 LONKKANIVEL

uusi, laadukkaampi nivelmalli, havainnollistamaan niveltem-
me liikkuvuutta. mallit luovat selkeän kuvan anatomiasta ja 
ne sopivat erinomaisesti opetukseen sekä potilastyöhön. 
kaikki mallit ovat luonnollisen kokoisia ja nivelsitein varus-
tettuja. nivelten rustopinnat on maalattu sinisellä. toimituk-
seen sisältyy jalusta. 

71995 KÄSI, 5-osainen* 

käsi, jossa lihakset, verisuonet ja hermot. uloimmat lihakset 
irrotettavissa. malli on jalustalla.  * toimitusaika 3-6 kk.

selkä- ja kaulanikama

liikkuVat / liikuteltaVat  
toimintamallit 

liHasmallit

78551 NAISEN LANTIO ligamenteilla 

luonnollisen kokoinen lantionmalli havainnollistaa, miten 
ligamentit sitovat lantionluut yhteen. soveltuu hyvin  
opetuskäyttöön. koko: 28 x 21 x 21,5 cm. paino 1,2 kg.

78552 NAISEN LANTIO lantionpohjan lihaksilla

yksityiskohtainen naisen lantio, irrotettava lantionpohja, 
jossa 5 erillistä osaa, valmistettu joustavasta materiaalista. 
mallissa osa lantion luista ja lantionpohjan lihakset.  
koko: 27 x 20 x 18 cm (lxBxH). paino 1 kg.

lantio

71985

78502

78551

78552

78503

78501

71995

78500

78307

747500

78307 KALLONPOHJA, luonnollisessa koossa

malli koostuu kallonpohjasta atlaksesta, axiksesta ja C3:sta. 
liikkuvuus nikamien välillä havainnollistettavissa. jalusta 
kuuluu toimitukseen. 

71985 NIKAMAVÄLILEVYN PULLISTUMA

kaksi lannenikamaa, joissa hermot ja kaksi välilevyä, joissa 
lateraalinen ja centraalinen välilevyn pullistuma. Välilevyt 
voidaan vaihtaa ja mallin avulla on helppo havainnollistaa, 
mistä välilevyn pullistumassa on kyse. malli on jalustalla, 
korkeus 13 cm.

747500 DEGENEROITUNEET NIKAMAT, 4 erilaista mallia

ainutlaatuinen malli, joka havainnollistaa 4 erilaista degenara- 
tiivista muutosta nikamarungossa ja välilevyissä. jokaisessa  
mallissa mukana l4 ja l5 nikamat. sopii mainiosti opetukseen 
sekä havaintomalliksi potilaalle. mallit asetettu vaaka levylle. 
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78505 AIVOT, 8 osaa

yksityiskohtainen malli, joka on jaettu keskeltä kahteen osaan. 
molemmat puoliskot voidaan jakaa: otsalohko, päälaenlohko, 
ohimolohko ja takaraivonlohko sekä puolet pikkuaivoista ja 
aivorungosta. toimitetaan jalustalla. koko 14 x 16 x 14 cm.

78946 LIHAKSET
78949 HERMOT
78943 LUUSTO
79990 PÄÄ JA NISKA 
79790 KÄSI JA RANNE 
79799 KÄSIVARSI JA OLKA  
79850 KAULA
78024 SPINAALI HERMOT 
79780 LONKKA JA POLVI
79795 JALKA JA NILKKA 

muovilaminoidut anatomian oppaat kovalla muovipinnalla, 
joissa reijät ripustuskoukuille. koko 50 x 65 cm. kartat toimi-
vat erinomaisesti opetuskäytössä. opastauluissa anatomiset 
yksityiskohdat nimetty latinaksi. 

aiVot

anatomian oppaat

julisteet
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45100 LOJER-KARTTA, SYVÄTLIHAKSET 
45101 LOJER-KARTTA, PINNALLISET LIHAKSET
45200 LOJER-KARTTA HERMOT
45201 LOJER-KARTTA LUUSTO

lihaskartat sopivat hyvin opetustarkoitukseen. nimitykset 
latinaksi. kuvat muovilaminoitu. koko 45 x 58 cm.

71587 ANATOMISET KIRJAT, 2 KPL SETTI

muovilaminoidut sivut, erittäin ammattimainen toteutus.  
setissä kaksi kirjaa, joissa yhteensä 101 mallisivua. sivujen 
koko 30 x 24 cm. kirjat voidaan asettaa esiin pöydälle. 

78910 TRIGGERIPISTE KARTTA, 2 kappaletta

näyttää yhteyden kipualueen ja triggerpisteen välillä. koko 
82 x 97 cm – tekijöinä travell / simons.

anatomian oppaat

anatomian kirjat

triGGeripiste kartat
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91960 REFLEKSIVASARA, ”Babinski”

Varsi ruostumatonta terästä, pyöreä kuminen pää, jonka voi 
asettaa kahteen eri asentoon. mukana myös tunnontestaus 
kärki.

91816 TUNTOTESTAUSPYÖRÄ, ”Wartenberg”

stimuloiva ”piikkipyörä” neurologisten tuntopuutosten 
tutkimiseen.

92842 ÄÄNIRAUTA, frekvenssi 256 Hz

91808 KULMAMITTRI, Brodin, 31 cm

muovia, 31 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

91811 KULMAMITTARI, Brodin, 21 cm

muovia, 21 cm pitkä, kaksi vartta ja astelevy.

9121005 KULMAMITTARI, taskumalli

yksinkertainen taskumalli, joustavasta muovista. 17 cm pitkä.

9121010 SORMIKULMAMITTARI

teräksinen sormikulmamittari. kaksi vartta, joista  
toinen pidempi ja astelevy. 14 cm pitkä.

reFleksiVasara

tuntotestauspyörä

äänirauta

kulmamittari / Goniometri

mittausvälineet

91960

91816

91808

9121010

92842

91811

9121005
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91821 MYRININ MITTARI

tarranauhakiinnitteinen kompassimittari kaularangan liikku-
vuuden mittaukseen. mittaria voidaan käyttää myös muiden 
nivelten liikkuvuuden mittauksessa.

2REE11 AJANOTTOKELLO, digitaalinen

tyylikkäästi muotoiltu ajanottokello, jossa tärkeimmät perus-
toiminnot. tarkkuus 1/100 sek. loppuaika- ja väliaikanäyttö.
kellonaika, hälytys ja kalenterinäyttö.

9120230 Puristusvoimamittari

edullinen puristusvoimamittari, jossa mittauslaajuus on 0–70 kg.  
asteikko sekä kilogrammoina että paunoina. puristusosa on 
valmistettu silikonista.

91812 VIGORIMETERI, Martin

3 erikokoista kumipalloa ja yksinkertainen, lukemilla  
varustettu painemittari / manometri. käden puristusvoiman 
mittaamiseen.

9120240 KÄSIDYNAMOMETRI Baseline

mittaa kädenpuristusvoiman välillä 0–90 kg.  
Helppokäyttöinen ja antaa täsmälliset mittaustulokset.  
otekahvassa 5 eri asentoa. toimitetaan säilytyslaatikossa. 

kaularanGan liikkuVuuden
mittaaminen

ajanottokello

puristusVoimamittarit

280150 DIGITAALINEN VAAKA, Seca Elegantia 815

erikoissuunniteltu vaaka, joka sopii myös isoille jaloille.  
suuri digitaalinäyttö, joka näyttää lukeman 29 mm korkeana.  
maksimi kapasiteetti 180 kg. mittaa 100 g tarkkuudella.  
mitat 34 x 40 x 14 cm (pxlxk). 

Vaaka

91821

91812

9120230

9120240

2ree11

280150
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91805 PEILILAATIKKO

Valmistettu kovamuovista ja pleksilasista. paljastaa  
jalkapohjan kuormituspisteet. maksimikuormitus 140 kg. 
koko: 54 x 43 x 21 cm.

27005 VERANPAINEMITTARI MTP, täysautomaatti  

täysautomaattinen verenpainemittari olkavarteen. mittaa 
systolisen ja diastolisen paineen sekä pulssin. iso ja helppo-
lukuinen näyttö. muisti 99 mittaukselle, muistipaikkoja 2. 
mukana medium kokoinen käsivarsimansetti 22–32 cm. 
toimitetaan säilytyslaukussa. mitat 12 x 16 x 7 cm (pxlxk). 

27015 VERENPAINEMITTARI Clinicus I, manuaalinen

iskunkestävä manuaalinen verenpainemittari. toimituksessa 
medium kokoinen käsivarsimansetti 22–32 cm.   

9122200 STETOSKOOPPI, Panascope

Hyvä stetoskooppi, jossa erittäin pehmeät johtimet.  
kätevät verenpaineen mittauksessa.

91834 STETOSKOOPPI, Classic SS

korkealaatuinen ja edistyksellinen stetoskooppi. käännettä-
vä, teräksinen rintaosa, jossa korkea akustinen herkkyys.  
toimituksessa pehmeät ja kovat korvakuulokkeet.

peililaatikko

Verenpainemittarit

stetoskooppi

FT1 POLAR SYKEMITTARI FT1

perusmalli, jossa selkeä, suuri näyttö. toiminnot: pulssi 
bpm., ala- ja yläsykerajat, manuaalinen tavoitealue ja hälytys, 
sekuntikello ja kello, jossa hälytys. koodattu lähetin sisältyy 
toimitukseen.

91815B SYKEVYÖ

soveltuu monen henkilön sykkeenmittaukseen samalla 
mittarilla.

ota yhteys asiakaspalveluumme saadaksesi lisätietoja muista 
mittausvälineistä ja malleista.

sykemittari 

91805

27005 27015

9122200



70 Vastaanoton varustus ja  tarvikkeet

V
as

ta
an

ot
on

 v
ar

us
tu

s 
ja

  t
ar

vi
kk

ee
t

Hinnat ja lisätietoja: www.lojer.com ja shop.lojer.com

101002 ELEKTRODIT, pyöreä, 
 halkaisija 3 cm, 4 kpl/pkt

101001 ELEKTRODIT, pyöreä, 
 halkaisija 5 cm, 4 kpl/pkt

101009 ELEKTRODIT, pyöreä, 
 halkaisija 8 cm, 4 kpl/pkt

101000 ELEKTRODIT, 5 x 5 cm, 4 kpl/pkt

101004 ELEKTRODIT, 5 x 9 cm, 4 kpl/pkt

 2 mm liittimellä.

579966 ELEKTRODI, 4 x 6 cm
579967 ELEKTRODI, 6 x 8 cm
579968 ELEKTRODI, 8 x 12 cm

 2 mm liittimellä.

579969 WETTEX-SUOJUS , elektrodille 4 x 6 cm

579970 WETTEX-SUOJUS, elektrodille 6 x 8 cm

579971 WETTEX-SUOJUS, elektrodille 8 x 12 cm

itsekiinnittyVät elektrodit elektrodit kumiset

320 LAITE- JA TARVIKEPÖYTÄ INSAUSTI

pöydän runko ruostumatonta terästä, pöytätaso terästä tai 
aBs-muovia. erinomainen liikuteltavuus sillä kaksoispyörät 
Ø100 mm. korkeus 950 mm, työtaso 640 x 480 mm. yksi  
100 mm vetolaatikko, joka avautuu 110%, kantavuus 40 kg.  
runsaasti lisävarusteita, useita värejä.

338 LAITE- JA TARVIKEPÖYTÄ INSAUSTI

kuten edellä, 1 x 50 mm ja 2 x 100 mm laatikot. laatikkoihin 
saatavissa jakolevyjä.

23400 LAITEPÖYTÄ DELTA

tukeva laitepöytä, jossa kaksi laminoitua hyllylevyä ja yksi 
vetolaatikko. neljä pyörää. korkeus 88 cm, leveys 55 cm ja 
syvyys 50 cm. 

3402 TERÄKSINEN LAITEPÖYTÄ
3401 TERÄKSINEN LAITEPÖYTÄ, laatikolla

kaksi teräksistä hyllylevyä. tässä mallissa ylimmän hyllyn 
alla on kaksi muovista vetolaatikkoa, joiden koko 34 x 37 cm. 
neljä pyörää. korkeus 80 cm, leveys 60 c ja syvyys 40.

laitepöydät

23400

5N607 TEMS N607, 2-kanavainen

kätevä tems-laite. lihassupistus 1–30 sek., lepo 1–45 sek. 
Frekvenssi 2–150 Hz. liukuma 1–8 sek. pullssin leveys  
100–300 µsek. täydellinen toimitus, jossa kaapelit,  
itsekiinnittyvät elektrodit, akut ja kantolaukku.

5EV803 TENS EVERYWAY EV-803, digital 2-kanavainen

Hinta-laatusuhteeltaan hyvä tens-laite, hyvin tunnettu 
apuväline instituutissa. käyttäjäystävällinen, kaikki säädöt 
tehdään muutamalla yksinkertaisella napinpainalluksella. 
sekä korkea että matala stimulointi, joissa kolme yhdistelmä-
vaihtoehtoa. Frekvenssi 0,5–150 Hz. pulssinleveys 3–260 µsek. 
täydellinen toimitus, jossa kaapelit, itsekiinnittyvät  
elektrodit, akut ja kantokassi. 

tems ja tens laitteet

5n607

5eV803

3401

320

338
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9501 ACU KINESIOTEIPPI, 5 m, beige
9502 ACU KINESIOTEIPPI, 5 m, musta
9503 ACU KINESIOTEIPPI, 5 m, sininen
9504 ACU KINESIOTEIPPI, 5 m, pinkki
9505 ACU KINESIOTEIPPI, 5 m, keltainen
9501-8 ACU KINESIOTEIPPI, 5 m, 8 kpl lajitelma

ainutlaatuinen teippi, joka helpottaa lihaskireyttä, lievit-
tää kipua ja parantaa lymfaneste- ja verenkiertoa. teipissä 
ihonkaltainen elastisuus. teippi mahdollistaa nivelen täyden 
liikkuvuuden, sillä teippi venyy 130–140 %. lateksiton ja  
hengittävä. sietää suihkun ja kylpemisen ja pysyy iholla jopa 
yli viikon. leveys 5 cm. useita eri värivaihtoehtoja, mutta 
teipin ominaisuudet ovat samanlaiset väristä riippumatta.

kinesioteippi

kinesio- ja urheiluteipit

jalkojen asentovirheet yleistyvät ja aiheuttavat yhä  
enemmän ongelmia ennen kaikkea ihmisen ikäännyttyä. 

ortomalli on kotimainen tukipohjallinen, jota ei muokata  
väärin muotoutuneeseen jalkapohjaan, vaan jolla jalka 
sopeutetaan takaisin optimaaliseen asentoon. pohjallisen 
ominaisuuksissa tärkeintä on saavuttaa luuston oikea asento, 
jolloin lihakset toimivat oikeassa liikeketjussa rasittumatta 
liikaa.

ortomalli-muotopohjalliset on suunniteltu geneettisen, 
oikeanlaisen fysiologisen luuanatomian mukaiseksi.  
tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää fysiologisesti optimaalinen 
jalkaterän, nilkan, polvien sekä selän asento ja tasapaino. 
ortomalli-pohjallisen avulla aikaansaadaan hyvin nopeasti 
oikeanlainen liikeketju polvien kautta lantion seudulle ja 
koko selkään.

OrtoMalli-muotopohjallisia on hyvä käyttää mm. seuraavissa 
tapauksissa:

- nilkoissa, polvissa tai lonkissa on pitkäaikaista kipua 
- alaselän alueella on ollut pitkään väsymystä ja kivuntunnetta 
- et voi seisoa pitkään nojaamatta toiseen jalkaan,  
 tai jalkaterä on voimakaskaarinen 
- vanhemmillasi on ryhtivirhe tai nivelkulumia jaloissa 
- mikäli selän hoidosta ei ole ollut hyötyä 
- sinulle on toistuvasti diagnosoitu limapussin tulehduksia  
 (bursiitti)

ortomalli-muotopohjalliset

Mikäli haluat ostaa OrtoMalleja  
jälleenmyyntiin, kysy tarjous!

pohjallisen pintamateriaali on 
antibakteerista mikrokuitua.


