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SOM
INGEN
ANDRE
En effektiv behandling kræver både viden, de
rette rammer og professionelt udstyr. Det ved vi,
for vi har næsten 50 års erfaring i at udvikle og
producere undersøgelses- og operationslejer
samt patient- og undersøgelsesstole til hospitaler
i hele Skandinavien.
Vi ved også, at den optimale løsning skabes i samspillet
mellem jeres individuelle behov og vores viden om
ergonomi, design og teknologi.
Derfor laver vi individuelle, specialproducerede løsninger
til eksempelvis kæbe-, øjen- eller øre-næse-hals kirurgi.
Og vi producerer både standard-undersøgelsesstole og
skræddersyede operationslejer til samtlige af hospitalets
mange afdelinger.
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FØDEGANGEN
Danish Healthcare Design har produceret fødelejer til skandinaviske sygehuse i næsten 50 år, og vi
leverer bl.a. til de fire største hospitaler i Danmark.
Med ST-440 har Inform udviklet fremtidens fødeleje. Et fødeleje, der er tilpasset de krav, der sættes af jordemødrene og
ikke mindst af patienterne.

Vi lagerfører
ST-440, og vi
har et bredt
tilbehørsprogram
til fødelejet.

Lejerne kan leveres med alle former for madrastykkelser og
med forskellige typer skum f.eks. trykaflastende skum.
ST-440 kan også leveres med håndstyring til begge sider af
lejet, så betjening kan ske, uanset hvor jordemødrene står.
Samtidig kan kulisseskinnerne på siden benyttes til let placering af håndstyringerne, når de ikke er i brug.

ST-440
SPECIFIKATIONER
• Udviklet i samarbejde med jordemødre
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• Elektrisk regulering med fod- og håndstyring
• Aftagelig kørebøjle
• Kulisseskinner og fenderhjul
• Bensektion kan let og ubesværet køres ind under rygsektion
• Batteribackup
• Hjul med central- og retningslås
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• Rengøringsvenlig
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• Skålbenholdere, benpressere, skylleskål, transportbøjle, pressehåndtag

MEKANISKE FORHOLD
• Længde: 200 cm
• Bredde: 90 cm/smal model 80 cm
• Højde: 54/60 – 104 cm (trinløs indstilling)
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• Løfteevne: 350 kg
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• Elevation i ryggen: 0-70º

TILBEHØR

• Trendenlenburg: 15º

1. Pressehåndtag

• Batteribackup: indbygget batteri

2. Skålbenholder med låsbart kugleled

• Energiforsyning: elektrisk

3. Benpresse

• Tilbehør: lændepude, dropstativ, trykaflastende madras

4. Skylleskål med bøjle
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GYNÆKOLOGISK AFD.
Danish Healthcare Designs gynækologiske
undersøgelsesleje,
ST-200, er unik i branchen med en bensektion,
som let og ubesværet kan køres ind under
rygsektionen.

På alle vores lejer er der
monteret kulisseskinner,
som bl.a. kan bruges
til montage af tilbehør,
afsætning af håndstyring,

Du får med ST-200 to lejer i ét: et GU-leje og et almindeligt

påsætning af sengeheste,

undersøgelsesleje, når lejet er fuldt udtrukket. Vi produce-

armborde mv.

rer desuden speciallejer efter de specifikationer, der måtte
kræves. ST-200 serien kan desuden leveres med rygelevation og med delt bensektion.
GU-lejerne er blandt vores mest efterspurgte lejer, og de
bruges i dag på næsten alle sygehuse i Danmark. Der er et
bredt tilbehørsprogram til lejerne.

ST-200 SERIEN
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SPECIFIKATIONER
• Elektrisk regulering
• Nødstopknap
• Kulisseskinner
• Fire låsbare hjul
• Mulighed for papirrulleholder med beslag
• Mulighed for delt bensektion
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• Mulighed for rygelevation
• Mulighed for sidetip
• Mulighed for vandret forskydning af lejeflade

MEKANISKE FORHOLD
• Løftekapacitet: 200/400 kg
• Trendelenburg: 20º - antitrendelenburg 15º

3
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TILBEHØR
1. Skålformet armbord
2. Skålbenholder med låsbart kugleled
3. Nedfældelig sengehest
4. Skylleskål med bøjle
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AKUTAFDELINGEN
Vi har forskellige lejer til undersøgelse og
behandling af mennesker, der er kommet akut
til skade, eller pludselig er blevet syge.

Lejerne leveres
alle med monteret

Vores lejer kan også bruges som transportlejer mellem
forskellige afdelinger. Desuden kan vores lejer benyttes som
røntgenlejer. Lejet kan produceres for røntgenkassetter.

kulisseskinner for
placering af tilbehør,
håndstyring mv.

ST-125-2060

ST-2065

SPECIFIKATIONER

MEKANISKE FORHOLD

SPECIFIKATIONER

• Centrallås med fire drejelige, låsbare hjul

• Længde: 2000 mm

• Elektrisk regulering

• Trendelen/antitrendelenburg

• Min. højde: 625 mm + madras

• Fås med elevation i ryg- og/eller bendel

• Lejet er enkelt at betjene

• Trendenlenburg: 15º

• Kulisseskinner og fenderhjul

• Hygiejnisk udformet

• Antitrendelenburg: 15º

• Hjul med central- og retningslås

• Rygelevation

• Ryghældning: +/- 45º

• Længde: 200 cm

• Mulighed for forskelligt tilbehør – armborde, sengeheste mv.

• Styring: 24 volt styring

• Bredde: 65 cm/bred model 90 cm

• Løfteevne: 300 kg

• Højde: 67-92 cm (trinløs indstilling)

• Batteribackup: indbygget batteri

• Løftekapacitet: 400 kg

• Energiforsyning: ladestation medfølger

• Rygelevation: +/– 60º

• Bredde: 600/700 mm

• Trendelenburg: 20º - antitrendelenburg 15º

• Maks højde: 950 mm
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TILBEHØR
1. Skålformet armbord
2. Nedfældelig sengehest
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ØJENAFDELINGEN
Uanset om behovet er en operationsstol til mindre
indgreb og undersøgelser af øjet, eller der er tale
om større operationer på operationslejer, har Danish
Healthcare Design de rette løsninger.

ST-800 SERIEN
Vores ambulatoriestole
er alle på hjul med centrallås, og kan derfor let
transporteres. Stolene er

Vi producerer stole og lejer, der tager udgangspunkt i ergonomisk

endvidere med kørehånd-

rigtige operations- og undersøgelsesarbejdsstillinger.

tag og plads til narkosebøjle mv.

K300 ØJENUNDERSØGELSESOG OPERATIONSSTOL

Specialproducerede øjenoperationslejer
Vi producerer speciallejer til mange danske
øjenafdelinger på hospitaler. Bl.a. har vi udviklet
et undersøgelsesleje, der er specielt beregnet
til patienter på op til 350 kg. Allerede i 2010 viste
Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil,
at ca. 13% af befolkningen er svært overvægtige,
og Sundhedsstyrelsen ser svær overvægt som
et stigende problem for folkesundheden. Vi kan
med vores specialproducerede bariatriske leje
hjælpe hospitalerne med at gøre det lettere for
de overvægtige.
Alle vores specialproducerede lejer kan leveres i enhver
ønskelig bredde og længde samt med to eller flere leje-

SPECIFIKATIONER

flader og med selvstændig styring af de enkelte lejeflader.

• Bygget specielt til øjenafdelinger

Som udgangspunkt monteres der kulisseskinner på alle

• Ergonomisk rigtig operationsvinkel

lejer. Kulisseskinnerne bruges bl.a. til placering af dropstativ,

• Hånd- og fodbetjening af funktioner

håndstyring, skulderpuder, armborde mv.

• Stolen løfter lodret uden forskydning
• Designet så lægen kan sidde tæt på patient
• Specialudviklet håndstøtte for lægen
• Hjul med centrallås og retningsbremse

MEKANISKE FORHOLD

Bariatrisk øjenleje

• Længde: (liggende position) 1900 mm
• Bredde: 600 mm
• Løfteevne: 200 kg
• Temperaturinterval: +5 til +40 graders celcius
• Tæthedsklassificering: Ipx5 ( undt. batteri)
• Batteri er ipx5 godkendt i lodret position

ENERGIFORSYNING
• Batteri: 24V DC
• Batterikapacitet: 2.9Ah
• Strømforbrug: 0.2W dvale og 200W under drift.
• Ladestation: 19W under opladning
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ØRE-NÆSE-HALS AFD.
Vores drejelige undersøgelsesstole og operationslejer
til øre-næse-hals afdelinger benyttes allerede i dag af
adskillige hospitaler i Danmark og Skandinavien.
Vi producerer standard ØNH-stole til undersøgelse og mindre
indgreb. Desuden producerer vi specialtilpassede operationslejer til
større operationer; lejer med let og ergonomisk korrekt adgang for
læger og sygeplejersker. Alle vores specialproducerede lejer kan

Som standard er vores
speciallejer alle udstyret
med kulisseskinner for
placering af ekstraudstyr,
håndstyring, dropstativ mv.

leveres i enhver ønskelig bredde og længde.

ØNH 904 STOL
SPECIFIKATIONER
• Undersøgelse og operation af øre-næse-hals
• Designet i samråd med ørelæger
• Drejelig så lægen kan sidde tæt foran patienten
• Leveres i farve efter eget ønske

TEKNISKE DATA
• Min. højde: 490 mm
• Maks. højde: 790 mm
• Maks. bredde: sæde og ryg 450 mm
• Bredde: armlæn og udvendig 680 mm
• Længde: 1600 mm
• Ryg og benhældning 0º - 80º
• Drejelig: højre og venstre 90º

SPECIALPRODUCERET ØNH
Her ses et specialproduceret leje til kirurgi i hovedsektionen. Lejet er med indviduel styring af både rygelevationen og bensektionen. Dermed kan lejet også bruges
som stol, både når patienten skal ned at ligge og op igen. De skrå indskæringer i
skuldersektionen giver lettere adgang for læge og sygeplejersker under operation.
Lejet kan leveres i alle bredder og længder, og kan også leveres som bariatrisk leje
med mulighed for at løfte op til 350 kg.
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KÆBEKIRURGISK AFD.
Takket være vores mange års erfaring med at indrette private tandlægeklinikker har Danish Healthcare Design en stor viden om de

Danish Healthcare Design

behov, der er i en kæbekirurgisk afdeling. Vi kan derfor med vores

har i næsten 50 år produ-

forskellige produkter og unikke løsninger – eksempelvis inden for

ceret og leveret

mobilskabe, dispensersystemer, inventar, tandlægestole og operati-

klinikinventar til tand-

onslejer - hjælpe jer med de rigtig valg og leverancer.

læger. Og det gamle
Nordjysk Dentalfabrik har
produceret tandlægestole og -lejer i snart 50 år.

2020 PATIENTSTOL “STENSTRUPSTOLEN”
SPECIFIKATIONER
• Tre-delt sæde
• Kan leveres i en model til børn, hvor sædet er plant
• Betjenes nemt fra begge sider
• Nakkestøtte leveres i tre varianter
• Armlæn kan vippes ned ved ind- og udstigning
• Nakkestøtten kan justeres i alle vinkler i en radius af 300 mm

MEKANISKE FORHOLD
• Længde: 1900 mm
• Bredde: 650 mm
• Sæde: 450 mm
• Løftekapacitet: 200 kg

Danish Healthcare Design producerer desuden speciallejer til bl.a.
bariatriske patienter, hvor vi specialdesigner lejet eksempelvis med
tre lejeflader samt med ryg- og bensektion med selvstændig styring.
Her ses et eksempel fra tandlæge Christian Ravn, der har fået udviklet og produceret et skræddersyet leje, som primært skal bruges til at håndtere bariatriske
patienter. På lejet kan der monteres skulderpuder for både at øge komforten for
patienten og for at afbøde eventuelle stød mod skulderen.
Vores speciallejer kan produceres i alle forskellige længder og bredder. Der er
monteret kulisseskinner på alle vores lejer. Disse bruges til placering af håndstyring, skulderpuder, armborde mv.
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AMBULATORIER
Danish Healthcare Design producerer
undersøgelseslejer til alle formål. Som
udgangspunkt er alle vores undersøgelseslejer med trendelenburg/antitrendelenburg, og de fås både med og uden
rygelevation. Vi kan også producere lejer
med tre lejeflader.

Vi har leveret lejer til
følgende ambulatorier:
• Endoskopisk
• Ortopædkirurgisk
• Stomi
• Medicinsk
• og mange flere

ST-125 2060
SPECIFIKATIONER
• Centrallås med fire drejelige låsbare hjul
• Trendelenburg/antitrendelenburg
• Rygelevation
• Hygiejnisk udformet

ST-2065
Følgende lejer
benyttes af
ambulatorier
på de danske
hospitaler.

SPECIFIKATIONER
• Elektrisk regulering
• Fås med elevation i ryg- og/eller bendel
• Kulisseskinner og fenderhjul
• Hjul med central- og retningslås
• Længde: 200 cm

• Batteristyret med ladestation

• Bredde: 65 cm/bred model 90 cm
• Højde: 67-92 cm (trinløs indstilling)

MEKANISKE FORHOLD

• Løftekapacitet: 400 kg

• Længde: 2000 mm

• Rygelevation: +/– 60º

• Min. højde: 625 mm + madras

• Trendelenburg: 20º - antitrendelenburg 15º

• Trendenlenburg: 15º
• Antitrendelenburg: 15º
• Ryghældning: +/- 45º
• Styring: 24 volt styring
• Løfteevne: 300 kg.
• Batteribackup: indbygget batteri
• Energiforsyning: ladestation medfølger
• Bredde: 600/700 mm
• Maks. højde: 950 mm

Vi har til bl.a. Odense
Universitetshospital leveret
følgende leje som et
gipsleje til ambulatorierne:

ST-200 RE DB
Leje med rygelevation og
delt benflade.
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MIKROBIOLOGISK AFD.
EKG-/
BLODPRØVESTOL
SPECIFIKATIONER
• Bygget til EKG og blodprøvetagning
• Designet så lægen kan sidde tæt på patienten
• Aftagelige håndstøtter for nem udstigning

MEKANISKE FORHOLD
• Roterbar: 180º
• Længde: 1700 mm
• Bredde: 850 mm
• Sæde: 450 mm
• Løftekapacitet: 200 kg

Her ses Danish Healthcare Designs
blodprøvestol, der
benyttes af blodbanker og til blodprøvetagninger på
de danske hospitaler.

OPERATIONSSTUER
Danish Healthcare Design har forskellige stole og lejer, der kan
benyttes til operative indgreb. Vi har udviklet en specialstol, ST
800-0212, der er både stol og leje, og kan gå i trendelenburg/antitrendelenburg.
Vi producerer også speciallejer til såvel urologiske operationer som øvrige operationer, hvor der kræves skræddersyede lejer. Vi har eksempelvis leveret et specielt
leje til brug ved bl.a. nyrestensoperationer på operationsafdelingen på Holstebro
Sygehus. Et leje, hvor meget specifikke krav til sidekip, længdeforskydning, skålbenholdere, støvler mv. er opfyldt.

DAGKIRURGISK ST-800-0212
DAGKIRURGISK OPERATIONSLEJE
• Egnet til f.eks. dagkirurgi, EKG, plastikkirurgi og opvågning
• Lejet har centrallås med fire store hjul og retningslås i benenden, der letter styringen under transport
• Aftagelige madrasser letter rengøringen
• Farve- og madrastykkelse efter eget ønske
• Styrebøjle integreret i ryggen gør transporten lettere for personalet
• Lejet har 20º trendenlenburg
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SUPPORT STOLE
En ergonomisk arbejdsstilling er afgørende for din krop og dit arbejde. Din stol skal være fleksibel i indstillingerne, den skal give dig fuld
bevægelsesfrihed og lette din arbejdsdag. Alle stolene findes i fem
siddehøjder og kan leveres med fodring.
Danish Healthcare Designs supportstole er udviklet i nært samarbejde
med danske fysioterapeuter. Vores stole er udviklet med det formål at
give optimal støtte og bevægelsesfrihed. Denne arbejdsstilling sikrer
dig mindre belastning i lænd og ryg og du opnår samtidig en meget
højere grad af frihed og bevægelighed.
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FUTURA 1

FUTURA 2

FUTURA 1 M/SWING

MENUET 1

MENUET 1 M/GRIBEBØJLE

MENUET 1

OPUS 1 M/FODBETJENING

OPUS 1

OPUS 1

MENUET 2

MENUET 2

MENUET 2

OPUS 1 HØJ

OPUS 2

OPUS 2
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MOBILSKABE
Mobilskabene KF03 og KF04 er specialdesignet til professionelt
brug i sundhedssektoren. Den robuste kvalitet sikrer, at skabene
holder til intensivt brug i mange år. Begge leveres i ekstra
kraftigt, hvidt højtrykslaminat med rengøringsvenlige bøjlegreb i
anodiseret aluminium og med solide kørehjul.

Mobilskab med varmeskuffe
Det nyeste skab i vores serie af solide mobilskabe er lavet
specielt til den gynækologiske afdeling.
Takket være en unik temperaturregulering, der kan indstilles fra stuetemperatur til 60 graders celsius, er skabets nederste skuffe altid tempereret.

Den rengøringsvenlige aluminiumskant sikrer, at instrumenterne ikke falder på

Samtidig sikrer to temperatursensorer en ensartet temperatur i hele skuffen,

gulvet. Skuffeindlæg og gummimåtter kan tilkøbes.

og den indbyggede timer kan programmeres til at begynde opvarmningen
om morgenen og slukke igen om eftermiddagen.

Danish Healthcare Designs mobilskabe er designet med fokus på fleksibilitet, og
samtidig bevares den høje grad af funktionalitet, der kendetegner Informs stationære skuffeskabe.

KF44 - MOBILSKAB MED VARMESKUFFE

Danish Healthcare Designs inventar produceres udelukkende til professionelt

• Højde: 72,6 cm

brug, og det er derfor sammensat af elementer, der lever op til vores høje kva-

• Bredde x dybde: 52,3 x 50,3 cm

litetskrav. Hygiejnen er optimeret bl.a. ved hjælp af aluminiumskantlister, som

• 3 x 12 cm skuffer

omslutter bordpladen.
Alle mobilskabe fås med individuelle skuffeindlæg.
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KF03 - BORDPLADE I SIDDEHØJDE

KF04 - BORDPLADE I STÅHØJDE

• Højde: 72,6 cm

• Højde: 91,8 cm

• Bredde x dybde: 52,3 x 50,3 cm

• Bredde x dybde: 52,3 x 50,3 cm

• 3 x 12 cm skuffer

• 3 x 12 cm og 1 x 18 cm skuffer
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HYGIEJNESYSTEM

GLASTASTATUR

Danish Healthcare Design har samlet alle
klinikkens dispensere i ét revolutionerende
system, som passer til enhver klinikvæg. Informs
hygiejnesystem er udviklet i samarbejde med
førende danske, industrielle designere, hvor fokus
har været at nå kernen i skandinavisk design, så
funktion og stilrene linjer går op i en højere enhed.

Udtræksplade med klinisk glastastatur
Danish Healthcare Designs glastastatur er ideelt til
at holde et højt hygiejneniveau i terminalarbejdet.
Knapper og pegefelt er integreret i en 4 mm
hærdet glasplade med touch-teknologi. Tastaturet
rengøres derfor nemt og hurtigt, og det tåler både
sæbe og sprit.

Dispenserne er udført i aluminium, og de kan placeres i enten

Tastaturet fungerer ved let berøring af glaspladen, og følsom-

rækker eller enkeltvis. Fronterne åbnes ganske let for gen-

heden kan hurtigt justeres til arbejde med handsker. Det er let

opfyldning, og skal systemet senere udbygges, bestilles blot

at integrere glastastaturet i en eksisterende klinik, da udtræks-

den ønskede dispenser og en vægskinne.

pladen blot monteres i skuffeløbet. Det er desuden nemt at
deaktivere tastaturet, så udtrækspladen kan rengøres eller
bruges til aflægning af instrumenter eller som skriveflade.

Dette tastatur fås
også som fritliggende
bordmodel, hvis der
ikke er mulighed for
en integreret udtræksplade.
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REFERENCER
Danish Healthcare Design har både alene og gennem Nordjysk
Dentalfabrik været leverandør til det danske sygehusvæsen i
mange år.

SYGEHUSE

Vi udvikler konstant nye produkter, der kan implementeres i de forskellige

Bispebjerg Hospital

afdelinger på hospitalerne. Eksempelvis kan her nævnes vores dispenser-

Bornholms Hospital

system, som benyttes af adskillige afdelinger på de danske hospitaler.

Amager Hospital

Frederiksberg Hospital

Danish Healthcare Design har produceret lejer og stole til størstedelen af de

Gentofte Hospital

danske hospitaler, og vi har produkter stående på alle danske hospitaler. Vi ser

Herlev Hospital

frem til at være med til at indrette de nye supersygehuse, der i øjeblikket bygges

Hvidovre Hospital

i hele landet.

Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Glostrup Hospital

Kolding Sygehus

Holbæk Sygehus

Middelfart Sygehus

Køge Sygehus

Vejle Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus

Odense Universitetshospital

Næstved Sygehus

Svendborg Sygehus

Ringsted Sygehus

Aarhus Universitetshospital Skejby

Roskilde Sygehus

Århus Universitetshospital Risskov

Slagelse Sygehus

Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Esbjerg Sygehus

Regionshospitalet Samsø

Grindsted Sygehus

Regionshospitalet Horsens

Aabenraa Sygehus

Regionshospitalet Silkeborg

Sønderborg Sygehus

Regionshospitalet Skive

Give Sygehus

Regionshospitalet Viborg
Regionshospitalet Herning
Regionshospitalet Holstebro
Regionshospitalet Randers
Aalborg Universitetshospital
Sygehus Vendsyssel
Sygehus Thy-Mors
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Version 1.0 2019

SOM INGEN ANDRE
Vi har mange års erfaring i at producere de rette løsninger til
sundhedssektoren. Både specialproducerede- og standardløsninger,
der opfylder de nøjagtige krav, som både patienter, læger og
sygeplejersker stiller til produkterne. Vi ved, hvad det kræver at
være specialist – og vi hjælper dig med at udfylde rollen.
Du er altid velkommen til at kontakte os, og du kan se mere på
dhdas.dk

DANISH HEALTHCARE
DESIGN A|S
DREJØVEJ 8
DK-9500 HOBRO
TEL: +45 98 51 16 33
DHDAS.DK

