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Elektrisk båre

•
•
•
•
•
•

Opereres enkelt med kun to knapper
Lader uten at du må gjøre noe ekstra
Svært enkel å laste inn og ut
To låsbare styrehjul
Kan kortes inn for heis/trange rom
Oppsett for innlastingshøyde pr app

NY BATTERI TEKNOLOGI

320 KG LØFTEKAPASITET

EGENVEKT PÅ 75 KG

AKUTTMADRSSER
AKUTTMADRASS COMFORT
• Komfortmadrassen har et hygienisk helsveiset design som gjør den enkel å
rengjøre.
• Komfortmadrassen har glassfiberforsterket bakside for bevegelse i de
vanskeligste miljøene.
• Langsidene har 10 robuste håndtak som gjør Komfortmadrassen enkel å
håndtere i forskjellige posisjoner.
• Komfortmadrassen tåler hele 250 kg last.
• Puten kan brettes vekk hvis du ønsker en bedre vinkel for intubasjon.
• Store hull for enkelt å flytte bårens belter inn og ut ved overføring
• For maksimal komfort er innsiden fordelt med 20 mm sensus -minneskum og 40
mm komfortskum
• Innsiden av Komfortmadrassen har en skjult V-formasjon som gir ekstra støtte
og komfort for pasienten
• Testet og utviklet for å fungere med Step by Step GE15000000117
• Testet i henhold til: EN 1865 og EN 178

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

GE24271030003

Lengde/bredde/høyde

200/50/9 cm

AKUTTMADRASS STANDARD
Uni Akuttmadrass er en trygg, hygienisk og ergonomisk universell utviklet
madrass som passer de fleste ambulansebårer på markedet.
UNI Akuttmadrass er testet og utviklet sammen med nordisk
ambulansepersonell med høye krav til hygiene, sikkerhet, ergonomi og
komfort.
Akuttmadrassen har høyere krav enn en "vanlig" madrass når det gjelder
funksjon og hygiene.
• Akuttmadrassen har glassfiberforsterket rygg for bevegelse i de vanskeligste
miljøene.
• Langsidene har 10 robuste håndtak som gjør Akuttmadrassen enkel å
håndtere i forskjellige posisjoner.
• Akuttmadrassen tåler hele 250 kg last.
• Puten kan brettes vekk hvis du ønsker en bedre vinkel for intubasjon.
• Store hull for enkelt å flytte bårens belter inn og ut ved overføring
• For maksimal komfort er innsiden fordelt med 15 mm sensus -minneskum
og 40 mm komfortskum
• Innsiden av Akuttmadrassen har en skjult V-formasjon som gir ekstra støtte
og komfort for pasienten

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

GE24271030000

Lengde/bredde/høyde

200/50/6/ cm

8

BÆRESTOLER
Ferno Fast Chair
Bærestol med mulighet til faste eller avtagbare
larveføtter. God sittekomfort, og ikke minst produsert
med tanke på belastning for personellet som skal bruke
den. Justerbare håndtak, og store hjul som gir god evne
til å manøvrere i forskjellige miljø. Med arm- og
fotstøtte. Leveres med belter.

• Maks kapasitet på hele 250 kg.
• Egenvekt på 15 kg.
• Utskiftbart sete/ryggtrekk.
• Muligheter for avtagbare og

SPESIFIKASJONER

faste larveføtter.

• Sammenleggbar.

Produktnummer

F05610

Lengde/bredde/høyde

70 / 55 / 100 cm

Trappestol Ferno EZ Glide Power
Elektrisk trappestol som frakter pasienter trygt,
sikkert og ergonomisk både opp og ned trapper.
Oppladbart litium-ion batteri sørger for bruk i
opptil 20 etasjer mellom hver lading. Stolen leveres
komplett med trådlø styring, batterilader, batteri
og larveføtter.
Ekstra store bakhjul og svingbare framhjul sørger
for enkel manøvrering til eller fra trappen.
Maksimal kapasitet på hele 227 kg

Vår toppmodell innen trappestoler. Fåes også uten
elek-trisk drift.
SPESIFIKASJONER
Produktnummer

FO059POWER

Lengde/bredde/høyde

70 / 52 / 95-161 cm

6

STABILISERING/MOBILISERING
MRP pute, Motion Restriction Pillow

En pute som ved hjelp av vakuum stabiliserer
pasientens hode, ved feks hjerneslag, traume og
intuberte pasienter. Kan justeres i forskjellige stillinger,
og festes enkelt til de fleste ambulansebårer eller
traumesenger.

•

Enkel og intuitiv bruk

•

Hygienisk

SPESIFIKASJONER

•

Enkel rengjøring

Produktnummer

GE15000000114

•

Benyttes enkelt med Ferno håndpumpe (tilvalg)

Lengde/bredde/høyde

47 / 34 / 8 cm

Scoopbåre Ferno EXL
Markedets mest kjente scoopbåre juster lengde, bruk
forskjellige type stropper og hodefesting. Ferno EXLXL
Scoopbåre lar deg løse de aller fleste oppgaver. Tar
ikke stor plass, og gir en god løsning på forflytning av
selv de mest ustabile pasienter.
* TS lås;doble låser i både hode og

fote ende.
* Tilrettelagt for bruk av
sikkerhetsbelte
på ambulansebåre.
* leveres med tre pasientbelter.
* Veier kun 8 kg.
SPESIFIKASJONER
Produktnummer

F065EXL

Lengde/bredde/høyde

201 / 43 / 8 cm Fullt utslått
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STABILISERING/MOBILISERING
Vakuum spjelkesett, komplett
Et komplett sett med vakuumspjelker til arm, arm/
underben og helben. Kommer komplett i veske, med
pumpe og reparasjonssett. Laget i slitesterkt PVC og
med sveisede kanter for holdbarhet og hygiene.

•

Perfekt for stabilisering og imobilisering ved
brudd.

SPESIFIKASJONER

•

3 års garanti på produksjonsfeil.

Produktnummer

GEAS190

•

Enkelt å rengjøre.

Bredde/høyde

32/82 cm

•

Iintuitiv bruk.

Vekt

4,3 kg

CT-7 strekkspjelk
Etter mange tester under tøffe forhold over hele
verden av helsepersonell, er vi overbevist om at
denne strekkskinnen kan gjøre jobben!
Lett, liten og kompakt, men har det som trengs!

SPESIFIKASJONER
•

Kan enkelt tilpasses aktuell
lengde.

•

LLiten og kompakt

•
•

Produktnummer

5050013

LLengde/bredde/høyde

30,5/10/10 cm (pakket)

IIngen bråe bevegelser opp i mot
pasientens smerte.

Vekt

0,5 kg

Farge:

Orange forpakning

RRør i kraftig karbonfiber.

Sertifisering

CE
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AKUTTSEKKER
TT100 THOMAS SEKK
TT100 er vår største veske i Thomas-serien. En stor veske
i ryggsekkformat som inneholder tre iv-enheter,
ventilasjon/intubasjon og medisiner. Det er plass til å
lagre en inntil 0,8 l O2 flaske. Alle enheter er løse, og kan
taes ut. TT100 har i tillegg to store frontlommer og
utvendige sidelommer.

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

TT100

Lengde/bredde/høyde

18/36/51cm

TT300 MEDIKAMENTENHET
Vår mest populære medikamentenhet. I fargen gul er
den lett synlig, og til tross for sitt lille design, har den
god plass til nødvendige medikamenter, om det er
ampuller eller hetteglass.
Vesken passer i TT100 og TT200 i Thomasserien.
Variert tilbehør finnes.

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

TT300

Lengde/bredde/høyde

33/23/9 cm
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STABILISERING/MOBILISERING
Vakuummadrass, Easy Fix Plus
Vår Easy Fix Plus er madrassen som er produsert for å
benyttes til de aller fleste oppgaver. Det være seg som
vakuummadrass på ambulansebåren, som hjelpemiddel
for evakuering i skog så vel som fra en trang hytte.
Laget med glassfiberbunn, med nakkebeskyttelse,
kryssbelter, rikelig med håndtak og ikke minst er den vformet - for plass til også de store pasientene.
>everes komplett med belter hode- og
hakestropp.
Metallspenner for vertikalt løft.

•
•

•

Madrassbredde: 72-130 cm

•

Lengde: 208 cm

•

Vekt: 8,7

•

Maks kapasitet 250 kg

•

Sertifisering: CE, EN1789 og EN1865

Produktnummer

GE23271511001

•

Intuitivt i bruk

Lengde/bredde/høyde

208/130/4,5 cm (totalt)

Vekt

8,7 kg

SPESIFIKASJONER

Pelvic Sling
Pelvic Sling er til bruk ved imobilisering av
bekkenet, ved mistanke om brudd og skader. Med
to luftputer påføres et forsiktig trykk som kan
begrense en blødning i bekkenet, og dette trykket
montitoreres enkelt via et manometer. Fåes i str: S,
M, L.
•

Flere størrelser

•

Kommer i enkel oppbevaringspose

•
•

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

5001100

CE merket

Cm/størrelse

S: 70-90 cm, M:90-10 cm, L: 110-140 cm

Intuitiv i bruk

Vekt

0,5 kg
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EVAKUERING/FRIGJØRING
Evakueringsenhet KED Pro
KED Pro vesten er et velkjent verktøy for frigjøring i
kombinasjon med imobilisering. Fargekoder på belter
og stabilitet for nakke/rygg og hode - gjør også redning
fra trange områder noe enklere. Solide håndtak for
mulighet til manuellt uttak.
Med løftestropp (tilbehør) løfter man opptil 150 kg.
>everes komplett med belter hode- og
hakestropp.
Metallspenner for vertikalt løft.

•
•

Maksimal kapasitet på hele 272 kg.

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

F125Pro

Lengde/bredde/høyde

83 / 82 / 3,5 cm

Evakueringsenhet XT
FERNO® XT PRO er et nyere produkt utviklet for å raskt og trygt evakuere
pasienter i trange rom, som fra en kum eller sammenraste bygg, samtidig
som de tilbyr imobilisering av nakke og rygg.
XT PRO er basert på samme konsept som Ferno XT. Forskjellen er at Pro er
designet for både hode/nakke/ryggbevegelsesbegrensning med mulighet for
løfting. Testet i henhold til EN 1498.
Derfor er dette det riktige produktet når du er i et trangt miljø / begrenset
plass må du løfte noen helt vertikalt på en sikker måte. Når festepunktet er
rett over hodet, kan du enkelt løfte en person ut av kummer og andre trange
rom.
Dens design og enkelhet betyr at den også brukes av ikke-profesjonelle for
redning på arbeidsplasser som industri og byggeplasser.
Leveres komplett med løfteslynge.

•
•
•
•

Laget av sterkt komposittmateriale.
Lav egenvekt.
Muliggjør rask evakuering.
Hele 160 kg lastekapasitet

SPESIFIKASJONER
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Produktnummer

F126PRO

Lengde/bredde/høyde

83 / 30 / 6 cm

BARNESIKRING
Kangoofix
Kangoofix er et helt unikt patentert beltesystem, utvikl
for å utføre sikker ambulansetransport av nyfødte barn.
Kangoofix er produsert for å beskytte barnet, foreldre
og personell. Alle skal kunne være fastspent på en
forsvarlig måte. Kangoofix er testet gjennom
medisinske felttester og kollisjonstester (10 & 20G).
Passer til nyfødte barn fra 1,6 til 5,0 kg.
Dynamisk testet og godkjent i følge EN 1789 (10g) og
TSFS2010:2 (20g)

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

GE15271000820

Vekt

1 kg

Pedimate
Pedi-Mate® er et letthåndterlig sikkerhetsbelte for
ambulansetransport, og passer de fleste
ambulansebårer. Pedi-Mate® gir sikker transport av
de minste barna. Beltet holder et barn mellom 4,5 kg
til 18 kg trygt på plass. Et justerbart fem-punkt
system gir sikkerhet under transporten.
Vinylmaterialet og beltet vaskes for hånd med såpe
og vann, eller i 5% Kloarmin løsning. Holdbar vinyl
som veier lite, enkelt å oppbevare (rulles sammen). 3
belter for fiksering for raskt, enkelt og sikker bruk.

SPESIFIKASJONER
Produktnummer

5003051

E-merket

32/82 cm

Vekt

1,0 kg

•

For barn mellom 4,5 - 18 kg.

•

Enkelt lagring.

•

Passer de fleste bårer.
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Ferno Norden was established in 1979 and has specialized our business to the professional
market of Fire, Police, Ambulance and Military. We work close with our customers and develop
our knowledge and portfolio in cooperation with our customers and users. 			
We are 1509001 and 15014001 certified.
COUNTRY

PHONE			

EMAIL			

WEB

NORWAY

+47 33 03 45 00

fno@fernonorden.com

www.fernonorden.no

SWEDEN

+46 520 420 200

fab@fernonorden.com

www.fernonorden.se

DENMARK

+45 43 62 43 16

fas@fernonorden.com

www.fernonorden.dk

FINLAND

+358 (0)29 1700 454

foy@fernonorden.com

www.fernonorden.fi

