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OPPBEVARING

Profesjonell sekk på innsiden, men diskret på utside.
Multifunksjonell ryggsekk i ergonomisk design, som
passer godt til hjemmebaserte omsorgstjenester. God
og enkel å bære, men samtidig holdbar og lett å
rengjøre, i vannavstøtende materiale.
Inndeling til aktuelt utstyr, plass til nettbrett/
dokumenter.
Selges uten medisinsk utrustning.

Ferno varenummer: VT221

Akuttenhet, Hjemmesykepleie

En favoritt bland akuttsekker, komplett og ferdigpakket
med førstehjelpsutstyr. Sekken gir god oversikt over utstyr, og 
er løser behovet for rask tilgang 
til riktig utstyr, ved de fleste førstehjelpssituasjoner.

Ferno varenummer: VT200PA

Akuttsekk, Førstehjelp
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Akuttenhet, Lege

"Legekoffert" i fleksibelt design, utviklet av og for leger.
God plass til aktuelt utstyr, og som kan bæres på flere måter - 
med et design som gjør den sikret. 
Trygg og god oppbevaring av alt fra medisiner til dokumenter.

Ferno varenummer: VT223
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Løftepute for pasientløft. Fra gulv til stol, eller til stående. Elk løfter 
pasienten opp ved hjelp av luftflyte puter. En ergonomisk og sikker 
måte å jobbe med pasientforflytning. 
Kommer med en kompressorenhet, og selve løfteputen. Kan bestilles 
med sekk, som gir en enkel måte å transportere pasientløfteren på. 

Kapasitet 450 kg. 

Ferno varenummer: 5005130

PASIENTHÅNDTERING

Forflytningsbelte

Pasientløfter, Elk

Ferno forflytningsbelte er et ergonomisk verktøy som enkelt festes på 
pasient/bruker, og gir personell solide holdepunkter som støtter 
pasienten ved gange. Maskinvaskes.

Ferno varenummer: FWEWBLS

Glidebrett, Easyglide

Glidebrett til forflyning fra rullestol til seng, toalett, bilsete.Bøybare 
kanter for fleksibilitet. Underside med antisklitape og en glatt 
overside gir trygg og effektiv forflytning.

Ferno varenummer: SWR131641
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For rask og skånsom evakuering av liggende eller person med 
nedsatt mobilitet. Tykk madrass gir komfort, og en slitesterk 
bakside gjør at madrassen kan benyttes nedover flere etasjer. 
Madrassen blir levert med oppbevaring til vegg og skilt. 
Madrassen er vaskbar og produsert i flammehemmende 
materiale. 

Ferno varenummer: 5006053

EVACuation Standard madrass

Utviklet for bruk i nødstilfelle, når du trenger å få noen 
ned og ut av en bygning. Designet for hensiktsmessig 
oppbevaring, dette er stolen som bør henge ved hver 
trapp. larveføtter gir en lett og jevn transport ned 
trapper.

Kapasitet 180 kg.

Ferno varenummer: S2001

EVACuation laken

EVAKUERING/REDNING

Evakueringslaken som oppbevares i seng, under pasientens 
madrass. Rask og enkel montering for evakuering av 
sengeliggende pasient. Gjør at pasient evakueres i sin egen 
madrass - raskt, enkelt og trygt. Vaskbart, brannhemmende. Opp 
til 90 cm madrass.

Kapasitet 150 kg. 

Ferno varenummer: 5006050

Evakueringsstol
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Lakenet er permanent plassert under madrassen og pasienten 
hverken ser eller føler det. På grunn av sitt intuitive design er 
pasienten klar for evakuering i løpet av sekunder.
Evakueringslakenet bariatrisk er forsterket med ekstra stropper for 
å tåle en lastekapasitet på 300 kg.

Ferno varenummer: 5006051

Bariatrisk evakueringslaken

Fernos forflytningsbrett er større enn våre andre forflytningsbrett 
og egner seg spesielt godt når du trenger forflytningsbrett i 
lengden eller når du skal flytte på de litt større pasientene. Det er 
veldig praktisk å bruke to forflytningsbrett når man forflytter en 
liggende pasient. Ett under bekkenet og ett under overkropp.
Med seks forskjellige håndtak får du enkelt grep om 
forflytnignsbrettet.

Ferno varenummer: F673

BARIATRISKE LØSNINGER

Redningsseil, bariatrisk

Redningsseil/evakueringsbåre i sterk polyester, vaskbart på 60 
grader, med har mange bærehåndtak, samt tar liten plass ved 
lagring. Produsert  i brannhemmende materiale, også svært godt 
egnet til PLIVO hendelser. 

Kapasitet 385 kg.

Ferno varenummer: 5006062

Forflytningbrett
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Lommelykt, Zoom, oppladbar

En oppladbar LED lommelykt, med god zoom, brukstid på inntil 
50 timer. 1000 lumens lysstyrke i opptil 250 meter. IP66 . Vekt 
166 gr.

Ferno varenummer: NSZOOM1000R

Lommeleykten som er produsert for beredskap. Står stand-by i 
lader, har lysdioder som starter å lyse, og som enkelt lar deg 
finne lykten når det plutselig blir mørkt. Rød signal-kjegle 
medfølter, til dirigering/signalisering.
IP65, støtsikker IKO7. Opptil 1100 lumen i inntil 600 meter. 
Brukstid1 time ved 100 % lysstyrke. Kommer komplett med 
ladestasjon og kjegle. Vekt 280 gr. 

Ferno varenummer: NSEXPLORER-XPL

Lommelykt, Explorer

LYKTER

En enkel, funksjonell og lett håndterlig hodelykt som bør være 
plassert lett tilgjengelig ved behov. Lykten er enkel å tilpasse. 
Bruker AAA batterier - og lyser med en styrke på 580 lumen, ca 
150 meter. Zoom og flere lysmuligherter. Brukstid på opptil 18 
timer. Vekt 95 gr. IP64.

Ferno varenummer: NSHTZOOM580

Hodelykt Zoom 580
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Vakuumsplintset Easy Fix Plus

Vakuumsplintset Ferno

En trappestol, 100 % elektrisk, for transport ned OG opp 
trapper. Et utmerket supplement ved heisstopp som følge av 
feks brann. Stolen benyttes med to hjelpere, har batteri som 
enkelt håndterer 40 etasjer opp og ned. Har gode 
hygieneløsninger for bruk ved institusjon. Gode 
ergonomiske løsninger til det beste for personell som 
opererer stolen. Fleksible håndtak, med god gripeevne gjør 
bruken av stolen kontrollert, sikkert og effektivt. 

For mere informasjon om våre trappestoler, ta kontakt med 
oss!

Transcend elektrisk trappestol

Vår diabetesveske, som fås i rosa og grå - er en svært 
praktisk
veske/oppbevaringsløsning på blodsukkerapparat, stix og 
nødvendig medisin
eller andre hjelpemidler i forhold til diabetes. Den har gode 
og praktiske løsninger, og kan bidra til diskresjon i 
forbindelse med håndtering av sykdommen. 

For mere informasjon om våre praktiske 
oppbevaringsløsninger, medisinvesker, akuttsekker 
eller akuttvesker, ta kontakt med oss!

Hygio, hygieneskap

Ozon er en svært god løsning på å fjerne virus, farlige partikler 
og ikke minst
lukt. Vårt Hygio hygieneskap gir effektiv og trygg rensing i et 
lukket skap,  som sørger for at lukt blir borte - og ikke minst 
virus. Flere program som kan benyttes avhengig av hva som 
skal renses - alt fra elektronikk til større klesplagg. Hjelpemidler 
som benyttes av flere pasienter, vil også kunne renses på en 
forsvarlig måte med Hygio. 

For mere informasjon om våre hygieneløsninger, ta 
kontakt med oss!

Diabetes veske
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Ferno Norden ble etablert i 1979 og har spesialisert sin virksomhet til det profesjonelle 
markedet for politi, ambulanse, brann, militære og offentlige virksomheter. Vi jobber tett 
med våre kunder og utvikler vår kunnskap og portefølje i samarbeid med våre brukere. Vi er 
ISO 1509001 og 15014001 sertifisert.

COUNTRY PHONE EMAIL WEB

NORWAY 

SWEDEN 

+47 33 03 45 00

+46 520 420 200

DENMARK +45 43 62 43 16

FINLAND +358 (0)29 1700 454

fno@fernonorden.com 

fab@fernonorden.com 

fas@fernonorden.com 

foy@fernonorden.com 

www.fernonorden.no 

www.fernonorden.se 

www.fernonorden.dk 

www.fernonorden.fi

Det tas forbehold om trykkfeil og 
produktendringer.
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