
Produktkatalog

Stativ för sjukvården



Johlins Sweden AB
Johlins arbetar med tillverkning av produkter där teleskopiska rörelser och 
löstagbara förbindningar utgör viktiga funktioner. Enkelt uttryckt kretsar 
det mesta av det vi gör runt vår unika låsanordning Johlin-Hylsan.

Johlins grundades 1983 och då var produktionen helt inriktad 
på tillverkning av låshylsor. Sedan dess har verksamheten 
utökats till att omfatta fyra huvudsakliga arbetsområden:

• Vår egen uppfinning Johlin-Hylsan
Johlin-Hylsan finner sin användning inom många olika områden, 
bl.a. hos tillverkare av fordonsdetaljer, möbler, fritidsprodukter, 
rehab- och sjukvårdsprodukter.

• Utveckling och tillverkning av infusions- och apparatstativ
Våra stativ är välkända inom sjukvården och uppskattade för 
sin stabilitet, flexibilitet och höga kvalitet. Vi tillverkar stativen 
på vår fabrik i Edane, Värmland.

• EasyAdapt
EasyAdapt är ett system för byggnation av rörstrukturer. 
Största användningsområdet återfinns inom materialhantering,
kitvagnar, transport-, monterings- och servicevagnar, men det 
kan även användas för byggnation av olika typer av inredningar, 
hyllor, etc. Systemet är baserat på den unika Johlin-Hylsan som 
konfigureras/kombineras i olika typer av låsmoduler.

• Legotillverkning
Produkter och detaljer där Johlin-Hylsan utgör en vital del.  
Vi åtar oss allt från tillverkning av enstaka detaljer till funktionella 
produkter som t.ex. stativ för speciella apparater, där 
utvecklingen sker i nära samarbete med våra uppdragsgivare, 
som ofta har medicinteknisk bakgrund.
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Bra att veta vid val av stativ
• Promenadstativ
Avsedda för patienter som är i behov av infusion 
men ändå kan gå omkring för egen kraft. Roterbar 
underdel gör förflyttning säkrare och motverkar 
tvinnade slangar.
• Apparatstativ
Infusionsstativ av kraftigare konstruktion för montage 
av pumpar och aggregat i tillägg till droppåsar.
• Hemsjukvårdstativ
Enkla att montera/demontera för ökad mobilitet.
• Datorstativ
För flexibel användning av datorutrustning. 
Kan utrustas med olika typer av datorer.
• Displaystativ
För anpassad placering av monitor i samband 
med operationer som kräver bildövervakning, 
t.ex. laparoskopi.
• Stickstativ
När prover ska tas på en sängliggnde patient är 
problemet ofta att det är trångt och att man inte 
kommer fram med en traditionell stickvagn.  
Stickstativet Charlie erbjuder en smidig och praktisk 
arbetsmiljö.
• Säkerhetskrokar
Inåtböjda krokar för upphängning av droppåsar. 
Formen minimerar risken för skador.
• Tippvinkel
Alla våra stativ är testade för att med tillåten 
utrustning kunna luta 10 grader utan att tippa.
• CE-märkning
Innebär att våra stativ överensstämmer med 
krav utfärdade av Läkemedelsverket.
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Promenadstativ



Ronja
Art.nr 1001

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering med 
Johlin-Hylsan.

Rejäla, lättrullande hjul.

Stativets roterbara underdel gör 
att slangar inte tvinnar sig när 
patienten är i rörelse. Den gör 
också att stativet är lätt att med-
föra och minskar risken för att 
tippa eller fastna vid hinder, t.ex. 
dörrar, möbler, sängar, m.m.

• Infusionsstativ för droppåsar
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Nedre stång dia 28 mm
• Höjd: 1430 – 2250 mm
• Diameter stativfot: 560 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt: 6 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön 

(RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 
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Elin
Art.nr 1002

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering med 
Johlin-Hylsan.

Stativets roterbara underdel gör att slangar 
inte tvinnar sig när patienten är i rörelse. Den 
gör också att stativet är lätt att medföra och 
minskar risken för att tippa eller fastna vid 
hinder, t.ex. dörrar, möbler, sängar, m.m.

• Infusionsstativ för droppåsar
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Nedre stång dia 28 mm
• Styrhandtag
• Höjd: 1430 – 2250 mm
• Diameter stativfot: 560 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt: 6,5 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön 

(RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan

Styrhandtag.

Rejäla, lättrullande hjul.



Eva
Art.nr 1003

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 

Låg, extra tung stativfot, gör stativet 
stabilt, lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

Stativets roterbara underdel gör att slangar inte tvinnar sig när 
patienten är i rörelse. Den gör också att stativet är lätt att medföra 
och minskar risken för att tippa eller fastna vid hinder, t.ex. dörrar, 
möbler, sängar, m.m. 

• Infusionsstativ för en pump och droppåsar
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Nedre stång dia 28 mm
• Höjd: 1280 – 2200 mm
• Diameter stativfot: 560 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt: 10 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning pumpplatta: 4 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön 

(RAL 6019)

Stödplattan säkrar 
pumpens läge.

Rejäla, lättrullande hjul.

Eva med utrustning
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Apparatstativ



Sofie med utrustning.

Sofie
Art.nr 1005

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan. Bygel och styrhandtag är 

justerbara i höjdled.

• Apparatstativ  för upp till 6 pumpar/
       aggregat och droppåsar
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Rostfri nedre stång, dia 30 mm
• Rostfria bygelfästen, dia 25mm
• Styrhandtag
• Höjd: 1470 – 2500 mm
• Diameter stativfot: 650 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Fäste för kontaktdosa
• Vikt: 15 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning bygelfästen: 20 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön 

(RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan 

Rejäla, lättrullande hjul.

Fäste för kontaktdosa.
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Louise med utrustning.

Louise
Art.nr 1009

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

• Apparatstativ  för  aggregat och 
droppåsar

• Rostfri nedre stång, dia 30 mm
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Höjd: 1470 – 2500 mm
• Diameter stativfot: 650 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt: 12,2 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning nedre stolpe: 20  kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön 

(RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan

Rejäla, lättrullande hjul.
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Ida med utrustning.

Ida
Art.nr 1011

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

• Apparatstativ  för upp till 4 pumpar/
       aggregat och droppåsar
• Rostfria fäströr, dia 20 mm
• Rostfri nedre stång, dia 30 mm
• IVA/OP-skena med klovar
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Styrhandtag
• Höjd: 1470 – 2500 mm
• Diameter stativfot: 650 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Fäste för kontaktdosa
• Vikt: 15 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning fäströr: 12 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön 
       (RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan

Rejäla, lättrullande hjul.

Fäste för kontaktdosa.

Apparater monterade på 
fäströren snäppas enkelt 
fast på skenan.

Styrhandtag, 
justerbart i höjdled.
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Sara med utrustning.

Sara
Art.nr 1012

Inåtböjda krokar ger säker 
upphängning av droppåsar. 
Den runda formen minimerar 
risken för skador. 

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.
Extra stabilitet med 3 förlängda ben.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

• Apparatstativ för racksystem med upp    
till 6 pumpar och droppåsar

• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Rostfri nedre stång, dia 30 mm
• Höjd: 1470 – 2500 mm
• Stativfot: basdiameter 650 mm,                   

3 förlängda ben för extra stabilitet
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt: 12 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning nedre stolpe: 20 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön 

(RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan

Rejäla, lättrullande hjul.
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Elvira
Art.nr 1019

Inåtböjda krokar ger säker upp-
hängning av droppåsar. Den 
runda formen minimerar risken 
för skador. 

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

• Apparatstativ  för upp till 3 pumpar/
       aggregat och droppåsar
• Speciellt avsett för stora, tunga droppåsar
• Försett med gasfjäder för att underlätta 

höjning
• Rostfri nedre stång, dia 30 mm
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Höjd: 1540 - 2000 mm
• Diameter stativfot: 650 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt: 16 kg
• Max belastning krona: 9 kg
• Max belastning nedre stolpe: 15 kg
• Standardfärg: blå (RAL 5002)
• Andra färger mot förfrågan

Rejäla, lättrullande hjul.

Gasfjäder underlättar 
höjning av droppstången.

Handtag för sänkning 
av droppstången.

Elvira med utrustning.
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Elsa med utrustning.

Elsa
Art.nr 1020

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 

Låg stativfot gör stativet 
stabilt, lätt att förflytta 
och placera. Extra stabil-
itet med 3 förlängda ben.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

• Apparatstativ för upp till 6 pumpar/            
aggregat och droppåsar

• Rostfri nedre stång, dia 30 mm
• Rostfria fäströr dia 25 mm
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Styrhandtag
• Höjd: 1470 – 2500 mm
• Stativfot: basdiameter 650 mm. 
       3 förlängda ben för extra stabilitet 
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Fäste för kontaktdosa
• Vikt: 16 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning fäströr: 20 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön      

(RAL 6019)

Rejäla, lättrullande hjul.

Stativets konstruktion 
medger ensidigt montage 
av pumpar/aggregat.

Styrhandtag 
justerbart i höjdled.

Fäste för 
kontaktdosa.
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Antimagnetiskt

apparatstativ



Jenny
Art.nr 1013

Inåtböjda krokar ger säker upphäng-
ning av droppåsar. Den runda formen 
minimerar risken för skador. 

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

• Antimagnetiskt infusionsstativ
• Krokar för droppåsar i aluminium
• Nedre stång i eloxerad aluminium dia 30 mm
• Droppstång i eloxerad aluminium dia 22 mm
• Höjd: 1470 – 2500 mm
• Styrhandtag i aluminium
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Stativfot i aluminium, dia: 650 mm
• Vikt: 7,5 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning nedre stolpe: 15 kg
• Standardfärg: blå (RAL 5002)
• Andra färger mot förfrågan

Rejäla, lättrullande hjul.

Styrhandtag justerbart 
i höjd. Jenny med utrustning.
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Stickstativ



Charlie
Art.nr 1032

Avlastningskorg/-bricka.

Hållare för riskavfallsburk
och avfallspåse.

• Stickstativ avsett att användas i samband 
med provtagning på sängliggande patient

• Rostfri stång dia 28 mm
• Styrhandtag
• Avlastningsbricka
• Avlastningskorg
• Tillbehörskorg
• Hållare för riskavfallsburk
• Hållare för avfallspåse
• Höjd 1114 mm
• Diameter stativfot 560 mm
• Hjul 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt 9 kg

Tillbehörskorg.

Charlie med utrustning.
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Säng-, tak - 

& väggstativ



Anna

Sängstativ

Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. 
Den rundade formen minimerar risken för skador.

Fästet medger 
svängning av stativet.

Anna, art nr 1006
• Sängstativ för droppåsar
• Elförzinkad bockad droppstång
• Höjd: 570 mm
• Standard fäste dia 28 mm
• Tillbehör finns för anpassning till olika sängmodeller
• Vikt: 2,5 kg
• Max belastning krona: 3 kg

Marie, art nr 1008
• Sängstativ för droppåsar
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Höjd: 1010 mm
• Standard fäste dia 28 mm
• Tillbehör finns för anpassning till olika sängmodeller
• Vikt: 2 kg
• Max belastning krona: 3 kg

Marie

Standardfärger för samtliga sängstativ: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019. Andra färger mot förfrågan.          
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Martina Erika

Inåtböjda krokar ger 
säker upphängning 
av droppåsar. Den 
rundade formen mini-
merar risken för skador.

Inåtböjda krokar ger säker upp-
hängning av droppåsar. 
Den rundade formen minimerar 
risken för skador.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

Justerbart stödrör.

Klove för väggskena.

Martina med utrustning.

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

Erika, art nr 1007
• Takstativ för droppåsar
• Krok för infästning till takskena
• Justerbart för olika takhöjder
• Vikt: 2,1 kg
• Max belastning krona: 4 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010),  

ljusgrön (RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan 

Martina, art nr 1018
• Väggstativ för upp till två pumpar/aggregat och droppåsar
• Nedre stång elförzinkad, dia 28 mm
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Längden på stödrör anpassas till aktuell applikation
• Vikt: 2,5 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning stolpe: 4 kg
• Standardfärger: vit (RAL 9010),  ljusgrön (RAL 6019)
• Andra färger mot förfrågan 

Tak - & Väggstativ
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Pure 
White 9010

Jet Black
9005

Earth Brown
8028

May Green 
6018

Pastel Green 
6019

Leaf Green 
6002

Pastel Blue 
5024

Ultramarine
Blue 5002

Traffic Red 
3020

Ruby Red 
3003

Blue Lilac
4005

Red Orange 
2001

Välj egen färg på stativet!

De flesta av våra stativ är som standard målade i vitt, RAL 9010,
eller ljusgrönt, RAL 6019, men mot ett mindre pristillägg finns 
möjlighet till andra färger. Det kan finnas flera skäl till att anskaf-
fa stativ i annan färg än standardkulörerna. Den vanligaste an-
ledningen är att avdelningar på sjukhus vill ha ”sin egen” färg.

Till din hjälp finner du nedan ett urval av färgkulörer, fler finns. 
Observera att kulörerna kan avvika från det absolut korrekta.

Grey
White 9002

Rape
Yellow 1021
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Stativ för

hemsjukvård



Hemsjukvårdstativen är konstruerade för 
att vara enkla att montera/demontera 
och enkla att transportera.

Nina
Art.nr 1016

Inåtböjda krokar ger säker 
upphängning av droppåsar. 
Den runda formen minimerar 
risken för skador. 

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

• Infusionsstativ för droppåsar
• Rostfri droppstång dia 19 mm
• Nedre stång dia 28 mm
• Höjd: 1110 -1910 mm
• Diameter stativfot: 560 mm
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st 

låsbara
• Vikt: 6,5 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Standardfärg grå (RAL9006).
• Andra färger mot förfrågan.

Rejäla, lättrullande hjul.

Låg stativfot gör stativet 
stabilt, lätt att förflytta och 
placera. Enkelt att montera/
demontera.
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Malin med utrustning.

Malin
Art.nr 1015

Inåtböjda krokar ger säker 
upphängning av droppåsar. 
Den runda formen minimerar 
risken för skador. 

Enkel höjdjustering 
med Johlin-Hylsan.

Styrhandtag.

• Infusionsstativ för en pump och droppåsar
• Rostfri droppstång
• Nedre stång dia 28 mm
• Höjd: 1050 - 1880 mm
• Diameter stativfot: 560 mm  
• Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
• Vikt: 7 kg
• Max belastning krona: 3 kg
• Max belastning pumpplatta: 4 kg
• Standardfärg grå (RAL9006)
• Andra färger mot förfrågan.

Rejäla, lättrullande hjul.

Stödplattan säkrar 
pumpens läge.

Låg stativfot gör stativet 
stabilt, lätt att förflytta och 
placera. Enkelt att montera/
demontera.

Hemsjukvårdstativen är konstruerade för att 
vara enkla att montera/demontera 

och enkla att transportera.
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Åke
Art.nr 1028

• Avsett som ett lyfthjälpmedel vid ingrepp i ben och armar.
• Grovinställning av arbetshöjd sker med stativets höjdjustering 

varefter fortsatt justering sker med hjälp av operationsbordets 
egen höjdjustering.

• Höjd justerbar 520 – 1390 mm. (Från golv till lyftögla)
• Övre stång är elförzinkad
• Enkel låsning av grovinställning med den unika Johlin-Hylsan
• Stabil stativfot med fyra länkhjul varav två låsbara
• Tvättbar lyftögla
• Max belastning lyftögla: 20 kg
• Miljövänlig ytbehandling
• Målade ytor är pulverlackerade, standard vit RAL9010
• Andra färger mot förfrågan

Åke i användning.
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Dator- & 

displaystativ



Alf i användning.

Datorstativ Alf
Art.nr 1021

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera. Rejäla, lättrullande hjul.

Justerbar bildskärmsvinkel.

Tangentbordsbrickan 
är justerbar i höjdled.

Enkel höjdjustering med 
Johlin-Hylsan och gasfjäder.

• Stativ för mobil användning av datorutrustning
• Kan användas vid både stående och sittande 

arbetsställning
• Kan utrustas med ”allt-i-ett-dator”,
       Tower-modell, flatskärm, tangentbord, etc.
• Höjdjustering 920 – 1300 mm (mitten skärm) 

med gasfjäderassistans
• Individuellt inställbar höjd för tangentbord
• Bildskärmsvinkel justerbar 90 grader
• Bildskärmsfäste VESA 75 och VESA 100
• Diameter stativfot: 700 mm
• Hjul: 5 st, dia 100 mm, varav 2 st låsbara
• Avledning av statisk elektricitet via 2 st            

antistatiska hjul
• Vikt: 17 kg
• Max belastning vesafäste: 14 kg
• Standardfärg: vit (RAL 9010)
• Andra färger mot förfrågan
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Displaystativ Mathias
Art.nr 1022

Låg stativfot gör stativet stabilt, 
lätt att förflytta och placera.

Rejäla, lättrullande hjul.

Justerbar bildskärmsvinkel.

Enkel höjdjustering med 
Johlin-Hylsan och gasfjäder.

• Lättplacerat och flexibelt stativ för data- 
och videoskärmar

• Höjdjustering 1410 - 1600 mm (mitten 
skärm) med  gasfjäderassistans

• Bildskärmsvinkel justerbar 90 grader
• Bildskärmsfäste VESA 75 och VESA 100
• Diameter stativfot: 700 mm
• Hjul: 5 st, dia 100 mm, varav 2 st låsbara
• Avledning av statisk elektricitet via 2 st 

antistatiska hjul
• Vikt: 15 kg
• Max belastning vesafäste: 14 kg
• Standardfärg: ljusgrå (RAL 7047)
• Andra färger mot förfrågan

Mathias i användning.
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Tillbehör

Antistatiska hjul  
Art.nr 2011

Kort styrhandtag
Art.nr 2004

Avsett för montage på promenadstativ 
för extra stabilitet. Dia stativfot 560 mm, 
Hjul: 5 st dia 75 mm, varav 2 st låsbara.
Färg anpassas till aktuellt stativ.

Avsett för montage på nedre stolpe dia 
30 mm. Färg anpassas till aktuellt stativ.

Hjul för avledning av statisk elektricitet.
Diameter 75 mm. Låsbart.

Avsett för montage på nedre stolpe,
dia 30 mm. Färg anpassas till aktuellt stativ.

Extra tung stativfot 
Art.nr 2002

Långt styrhandtag  
Art.nr 2003
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Bricka 
Art.nr 2013

Enkelt T-spårsfäste 
Art.nr 2016 (dia 28 mm)
Art.nr 2017 (dia 30 mm)

Avsett för montage på stativ för 
upphängning av dränagepåsar. 
Monteras i T-spårsfäste.
OBS! Vid användning på promenad-
stativ fordras en anpassning av stativet. 
Kontakta oss!

Avsett för montage av tillbehör, t.ex. 
korgar och brickor, på stativets nedre 
stolpe, dia 28 alt. 30 mm.

Bredd 290 mm, höjd 15 mm, djup 180 mm
Material rostfritt stål.
Monteras i T-spårsfäste.

Avsett för montage av tillbehör, t.ex. 
korgar och brickor, på stativets nedre 
stolpe, dia 28 alt. 30 mm.

Hållare för dränagepåsar 
Art.nr 2015

Dubbelt T-spårsfäste
Art.nr 2007 (dia 28 mm)
Art.nr 2008 (dia 30 mm)
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Utbyteshjul 
Art.nr 2034 (dia 75 mm)

Art.nr 2039 (dia 100 mm)

6-vägs grenuttag 
Art.nr 2005

Med 3 jordade uttag och 4,5 m 
anslutningskabel. 

Avsett för montage på nedre stolpe dia 
30 mm. Färg anpassas till aktuellt stativ.

Hjulsats för utbyte. 5 hjul varav 2 låsbara.

Med 6 jordade uttag och 4,5 m 
anslutningskabel. 

3-vägs grenuttag 
Art.nr 2006

Fästplatta för kontaktdosa 
Art.nr 2010 & 2012
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Enkelsidig hållare för droppåsar 
Art.nr 2018

Korg, avlastning 
Art.nr 2035

För montering av sängstativ.
Dimensioner anpassas till sängfabrikat.

Material rostfritt stål. Monteras i T-spårsfäste. Mått:
2014: Bredd 200 mm, höjd 240 mm, djup 140 mm
2021: Bredd 295 mm, höjd 295 mm, djup 240 mm
2036: Bredd 150 mm, höjd 160 mm, djup 110 mm

Ersätter vanlig krona. Inåtböjda krokar ger
säker upphängning av droppåsar.
Färg anpassas till aktuellt stativ.

Material rostfritt stål. Monteras i T-spårsfäste.
Bredd 250 mm, höjd 60 mm, djup 170 mm

Gavelstolpe 
Art.nr 2009

Förvaringskorgar 
Art.nr 2014/2021/2036
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Hållare för gasflaskor 
Art.nr 2022

Produkt för att kunna fästa infusionsstativ, 
även bestyckade, i sänggavel före trans-
port av sängliggande patient.

Avsett för montage av tillkommande 
utrustning som t.ex. transformator, etc.
Färg anpassas till aktuellt stativ.

Passar till gasflaskor 3 och 5 liter.
Kan monteras på alla apparatstativ.

Transporthjälp “Håkan” 
Art.nr 2031

Hållare för extrautrustning 
Art.nr 2020
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Kontakta oss
Johlins Sweden AB

Movägen 13 • 671 70 Edane
E-post: info@johlins.se

Tel: 0570 501 20
Fax: 0570 501 45
www.johlins.se

Johlins Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra i sortiment, konstruktioner och specifikationer.
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