
 

   

4040X Undersøgelsesleje 
Et nyt antimikrobielt undersøgelsesleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Ingen hænder er nødvendige - højde- og rygsektionsjustering ved hjælp af en todelt 

fodbetjening 

2. Ekstremt holdbar antimikrobiel polstring med avanceret sølvionbehandling 

3. Ramme og tilbehør er belagt med specialmaling for at stoppe spredningen af bakterier; nogle 

dele er fremstillet af antimikrobielt messing 

 

Det populære 4040X undersøgelsesleje fås nu i en antimikrobiel version. Forskellen ligger i de vigtigste overflader: 

lejet har antimikrobielle overflader, der er designet til at stoppe spredningen af bakterier. Det antimikrobielle 

4040X er ideelt til alle sundhedsanvendelser, hvor der lægges særlig vægt på at stoppe spredningen af infektioner 

gennem berøring. Lejet har helt håndfri justering af højde og rygsektion ved hjælp af en todelt fodbetjening, 

hvilket minimerer behovet for håndkontakt. Det patenterede rammedesign er enkelt og overskueligt, hvilket gør 

rengøring let. 

 

 



 

   

Undersøjelseslejets ekstremt lave minimumshøjde gør det lettere for patienterne at komme op på det - hvilket især 

er nyttigt for børn og ældre patienter. Lejet er letvægt og let at manøvrere. Ny motorteknologi gør det muligt at 

justere rygsektionen elektronisk såvel som manuelt, hvis det er nødvendigt. 4040X har markedets største 

højdeområde (40-95 cm); sammen med den imponerende belastningskapacitet gør dette lejet fremragende til 

ergonomiske arbejdsstillinger og sikkerhed, både under undersøgelser og ved flytning af patienter. 

Undersøjelseslejet er som standard udstyret med en papirrulleholder og -afriver samt en adapter til et dropstativ (6 

forskellige fastgørelsespositioner). Andet tilbehør er også tilgængeligt. 

 

Antimikrobielle data ISO 22196, JIS Z 2801, EPA 

Malede dele: Malet med antimikrobiel epoxy-pulvermaling 

Polstring: Vandtæt vinyl og sølvionteknologi | Flere farvemuligheder 

Tilbehør: Malede dele antimikrobiel epoxypulvermaling, messingdele EPA-godkendt kobberlegering 

Tekniske data 

Samlet bredde 75 cm 
Polstringens bredde 70 cm (Valgfrit 80 cm og 90 cm) 

Samler længde 200 cm 
Samlet vægt 108 kg 
Højdejusteringsinterval 40 – 95 cm 
Rygsektionens længde 70 cm 
Justering af rygsektionen 0 - 73° 

Trendelenburg-justering (ekstraudstyr) Max 12° 
Hjul Ø125 mm med individuel låsning 
Sikker arbejdsbelastning (SWL) 210 kg 
Elektrisk system 24V 
CE-mærkning Ja 
Fremstillingsland Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Fabriksmonterede muligheder: 

- Trendelenburg (gasfjederassisteret) 

- Batteridrevet (kortvarig brug) 

- Centrallåsende Ø 125 mm eller Ø 150 mm dobbelthjul 

Andet antimikrobielt tilbehør: 

- Sideskinner 

- Dropstativ 

- Armlæn 

- Nakkestøtte 

- Skubbehåndtag 

- Adapter til tilbehør 

- Messingskinne til tilbehør 380 mm x 10 mm x 25 mm (max. 6 enheder) 

- Holder til anæstesi 

- Holder til drænpose 

- Holder til urinpose 

- Stativ til iltflaske 5 kg 


