
Flyttbar

Lättanvänd

Två längder

Lena

Flyttbar lösning
Ibland vill ett vårdhem eller en privatperson 
inte göra förändringar i taket för att installera 
ett skensystem. Exempelvis vid ett tillfälligt 
behov av en lyftlösning. Då är vårt fristående 
skensystem Lena det perfekta valet. Flyttbar, 
enkel att använda och att sätta ihop. Ingrepp 
i väggar eller tak behöver inte göras. Dess 
kompatiblitet med våra taklyftar Altair, HeliQ 
och Roomer S gör det möjligt att använda 
Lena för många patienter och i många olika 
lyftsituationer.

Smälter in i inredningen 
Lena finns i två längder, 2,5 m och 3 m. Båda 
passar med standardsängar.  I kombination 
med våra taklyftar och selar, kan en 
vårdgivare enkelt lyfta och flytta patienter 

utan risk för skada.  Lena smälter estetiskt 
in i ett sov- eller badrum tack vare den 
pulverlackerade vita ytan. 

Säkerhet, kvalitet och användbarhet
För oss är säkerhet, kvalitet och användbarhet 
av största vikt. Vi strävar ständigt efter att 
säkerställa och förbättra högsta kvalitet 
hos alla våra produkter.  I varje detalj, i varje 
aspekt, håller våra produkter vad de lovar. 

Vårt fristående skensystem Lena är det perfekta alternativet till 
takmonterade skenor. Lena fungerar utmärkt med alla våra lyftar. 
Med en hög viktkapacitet är Lena en säker och enkel lyftlösning. 

Gånghjälpmedel Hygienprodukter TransportselarLyftlösningarVårdsängar
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We improve freedom of movement 
and quality of care for people.”

Pulverlackerad
Skenor: pulverlackerad 
extruderad aluminum
i stolpar och fötter. 
Pulverlackat stål.

Mobil lyft
Kompatibel med vår Altair 
taklyft (bild) och vår 
Roomer S.

Stationär lyft
Kompatibel med vår HeliQ 
taklyft.

Löpvagn
Vår löpvagn med krokar 
kan användas till alla 
leverantörers skenystem 
(Art. nr. 20529 i bild). Art. 
nr 20107 med ögla ingår.

Medicinteknisk våg
Art.nr. 50590 Våg till 
RoomerS och Altair. 
Art. nr. 50591 Våg till HeliQ.

Mellanstycke
Förlänger lyftnbanden 
upp till: 100cm.  Art. nr. 
20124-xx (specifisera 
längd).

Till och från sängen
Lämplig för förflyttningar 
och ompositionering till 
och från sängen.  

Till och från rullstolen
Lämplig för förflyttningar 
och ompositionering till 
och från rullstolen. 

Till och från golvet
Kan placeras över en 
patient i ryggläge för 
överföringar och lyft med 
en taklyft.

Art. nr. Beskrivning Längd Bredd Höjd Produktvikt Viktkapacitet

71806 Lena Freestand 
(2,5m)

250cm 145.4cm 229cm 42kg 300kg

71808 Lena Freestand 
(3m)

300cm 145.4cm 229cm 43.5kg 300kg

50872 Castor kit Lena Inkluderar 4 hjul

Tillbehör

Tekniska specifkationer – Lena

Lyftsituationer Funktioner


