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Danish Healthcare Design
Hospitaler

En effektiv behandling kræver både viden,
de rette rammer og professionelt udstyr.
Det ved vi, for vi har snart 50 års erfaring i at
udvikle og producere lejer og stole 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.
Vi er en dansk producent, som har lejer, stole og
reservedele på lager til hurtig levering. Supporten
sker fra vores medarbejdere i Danmark, ligesom vi
servicerer vores solgte produkter i tæt samarbejde
med en række samarbejspartnere.
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Fødegangen
Danish Healthcare Design har produceret
fødelejer til skandinaviske sygehuse i de sidste
40 år, og vi leverer bl.a. til de fire største
hospitaler i Danmark.
Med ST-440 har Danish Healthcare Design
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.
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ST-440 leveres med håndstyring til begge
sider af lejet, så betjening kan ske, uanset hvor
jordemødrene står.
Bendelen kan let og ubesværet køres ind
under rygsektionen for let adgang.

ST-440
Specifikationer

Mekaniske forhold

• Udviklet i samarbejde med jordemødre

• Længde: 200 cm

• Ny model hvor benholdere kan drejes væk

• Bredde: 90 cm/smal model 80 cm

• 8 cm madrasser med Memory-skum

• Højde: 62-100 cm excl. Madras (trinløs indstilling)

• Elektrisk regulering med fod- og håndstyring

• Løftekapacitet: 250 kg incl. patient

- Joystick for og på sider
• Aftagelig kørebøjle, kulisseskinner og hjul med
central- og retningslås
• Bensektion kan let og ubesværet køres ind

• Elevation i ryggen: 0-70°
• Trendelenburg: 13°
• Batteribackup: indbygget batteri
• Energiforsyning: elektrisk

under rygsektion
• Batteribackup
• Rengøringsvenlig
• Skålbenholdere, benpressere, skylleskål,
transportbøjle, pressehåndtag

1
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Tilbehør
1 Pressehåndtag
2 Skålbenholder med låsbart kugleled
3 Benpresse

Madrasfarver
- Flere på forespørgsel
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Gynækologi / Urologi
Vores gynækologiske og urologiske undersøgelsesleje, ST-200, er unik i branchen med en
bensektion, som let og ubesværet kan køres ind
under rygsektionen.
Du får med ST-200 to lejer i ét: et GU-leje og et
almindeligt undersøgelsesleje, når lejet er
fuldt udtrukket. Vi producerer desuden
speciallejer efter de specifikationer, der måtte
kræves. ST-200 serien kan desuden leveres
med ryg-elevation.
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.

Tilbehør
•Skålbenholder med låsbart kugleled
•Nedfældelig sengehest
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ST-200 serien
Specifikationer
• Elektrisk regulering
• Kulisseskinner
• Fire låsbare hjul
• Med eller uden rygelevation
• Fodstyring af højdeindstilling og trendelenburg/
antitrendelenburg
• Papirrulleholder med beslag
Mekaniske forhold
• Løftekapacitet: 400 kg
• Trendelenburg: 20° - antitrendelenburg 15°
• Bredde 60 eller 50 cm

På alle vores lejer er der
monteret kulisseskinner,
som bl.a. kan bruges
til montage af tilbehør,
afsætning af håndstyring,
påsætning af sengeheste,
armborde mv.
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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.
Vi producerer stole og lejer, der tager udgangspunkt i ergonomisk rigtige operations- og
undersøgelsesarbejdsstillinger.

K300
Specifikationer
• Bygget specielt til øjenafdelinger
• Ergonomisk rigtig operationsvinkel
• Hånd- og fodbetjening af funktioner
• Stolen løfter lodret uden forskydning
• Designet så lægen kan sidde tæt på patienten
• Specialudviklet håndstøtte for lægen
• Hjul med centrallås og retningsbremse
Mekaniske forhold
• Længde: (liggende position) 1900 mm
• Bredde: 600 mm
• Løftekapacitet: 200 kg (160 kg. patient)
• 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

Vores stole er alle på hjul med centrallås, og kan
derfor let transporteres. Stolene er endvidere med
kørehåndtag og plads til narkose-bøjle mv.
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2020 Patientstol “Stenstrupstolen”
Specifikationer
• Betjenes nemt fra begge sider
• Armlæn kan vippes ned ved ind- og udstigning
• Nakkestøtten kan justeres i alle vinkler i en radius af 300 mm
• Indstil bar støttefod
Mekaniske forhold
• Længde: 1900 mm
• Bredde: 650 mm
• Sæde: 450 mm
• Løftekapacitet: 200 kg. (160 kg. patient)
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Specialproducerede lejer
ST-800 serien
Vi producerer speciallejer til mange afdelinger på
hospitaler. Vores lejer er specielt udviklet til
operationer i hovedsektionen.
De kan benyttes til øjenkirurgi, øre-næse-hals
kirurgi og kæbekirurgi, men kan natuligvis også
bruges til andre formål.

Som udgangspunkt monteres der kulisseskinner
på alle lejer. Kulisseskinnerne bruges bl.a. til
placering af dropstativ, håndstyring,
armborde mv.
Læs mere om mulighederne
på dhdas.dk

Alle vores specialproducerede lejer kan leveres i
enhver ønskelig bredde og længde samt med to
eller flere lejeflader og med selvstændig styring af
de enkelte lejeflader.

Leje med
motoriseret nakke.
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Hygiejnesystemer
Danish Healthcare Design har udviklet
alle hygiejnesystemer i samarbejde med
førende danske industrielle designere,
hvor fokus har været at nå kernen i
skandinavisk design, så funktion og
stilrene linier går op i en højere enhed.

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. Herudover har skabene solide hjul med bremse.

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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Danish Healthcare Design A/S
Drejøvej 8
DK-9500 Hobro
+45 9851 1633
info@dhdas.dk
dhdas.dk

