
 

   

Bobath Mat 4010X & 4020XB 

Undersøgelseslejer 
Robust undersøgelsesleje til neurologiske behandlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Meget høj maksimal belastning (SWL) 400 kg 

2. Patenteret konstruktion gør lejet robust og velegnet til tunge belastninger 

3. En patient lift passer nemt under bænken, selv når den er sænket til den laveste højde (40 cm) 

 

Lojers opdaterede Bobath undersøgelsesleje er primært beregnet til neurologiske behandlinger og 

Bobath terapi. Bænken har en patenteret konstruktion, der gør den meget robust og velegnet til konstant 

tunge belastninger. Den er konstrueret på en sådan måde, at terapeuten kan være på bænken samtidig 

med den patient, der behandles - den maksimale belastning (SWL) er på op til imponerende 400 kg. 

Liggefladen er godt polstret, og siderne er forstærket med plastkanter. Betrækket er ekstremt holdbart, 

og det vandtætte antimikrobielle stof er let at rengøre og desinficere. Skumtykkelsen på bænkfladen er 

30 mm, hvilket gør patientens overflade mindre elastisk og mere velegnet til undersøgelser og 

behandlinger af neurologiske lidelser. Bobath undersøgelseslejets base er designet til nemt at kunne 

rumme patientlifte (frihøjde på 15 cm), selv når bænken er sænket til den laveste højde. Den ekstremt 

lave minimumshøjde (40 cm) sikrer, at selv patienter i kørestol nemt kan komme op på lejet. 



 

   

Udvalget 

Der er to modeller: 4010XB har en liggeflade i én del, og 4020XB har en todelt liggeflade og en 

justerbar rygsektion. Begge modeller kan udstyres med et valgfrit ansigtshul for at forbedre patientens 

komfort. Motorerne på begge modeller sænker sengen ved hjælp af tyngdekraften, og i nødstilfælde - 

hvis der sidder noget fast i mekanismen - hæves sengen automatisk. 

Produkt afbilledet med valgfrit tilbehør 

Tekniske data for 4010X 

Sektioner Èn liggeflade 

Maksimal belastning (SWL) 400 kg 

Frihøjde 15 cm 

Samlet bredde 100 cm / 120 cm 

Samlet længde 200 cm 

Samlet længde med hul til ansigtet 

(ekstraudstyr) 

207 cm 

Samlet vægt 145 kg 

Højdejusteringområde 40 – 95 cm 

Rygsektionens længde 70 cm 

Sikker arbejdsbelastning (SWL): 400 kg 

Justerbar rygsektion 0° – 73° 

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 20° – 20° 

Hjul Ø150 mm med centrallås 

Andre standard funktioner Sikkerheds låsefunktioner på håndbetjening (tryk på 

knapper i 3 sekunder) | Automatisk løft i nødstilfælde 

Fremstillingsland Finland 

 

Tekniske data for 4020XB 

Sektioner To-delt liggeflade 

Maksimal belastning (SWL) 400 kg 

Frihøjde 15 cm 

Samlet bredde 100 cm / 120 cm 

Samlet længde 200 cm 

Samlet længde med hul til ansigtet 

(ekstraudstyr) 

207 cm 

Samlet vægt 145 kg 

Højdejusteringområde 40 – 95 cm 

Rygsektionens længde 70 cm 

Sikker arbejdsbelastning (SWL): 400 kg 

Justerbar rygsektion 0° – 73° 

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 20° – 20° 

Hjul Ø150 mm med centrallås 

Andre standard funktioner Sikkerheds låsefunktioner på håndbetjening (tryk på 

knapper i 3 sekunder) | Automatisk løft i nødstilfælde 

Fremstillingsland Finland 



 

   

Fabriksmonterede muligheder: 

    Trendelenburg/anti-Trendelenburg elektrisk justering (inkl. batteri) 

    Fodbetjening til højdejustering af 4010XB, håndbetjening medfølger 

    Fodbetjening til justering af højde og rygsektion på 4020XB, håndbetjening medfølger 

    Ansigtshul (bænkens samlede længde øges med 70 mm) 

    Batteri til backup 

 

Tilbehør: 

    Tilbehørsskinne, længde 380 mm (6 mulige monteringspositioner) 

    Støttehåndtag 

    Skubbehåndtag, placeret på hoveddelen 

    Sideskinne (maks. 2 stk.) 

    Undersøgelseslampe, monteret med Lojer-adapter (medfølger) 

    Undersøgelseslampe, monteret på tilbehørsskinne med adapter (medfølger) 

    Hurtigklemme Ø20 mm, aluminium. Til fastgørelse af genstande på tilbehørsskinner 

 


