
Rörelsebegränsning 



Rörelsebegränsning är Ferno Nordens kärnverksamhet. 
Vi har i över 60 år globalt utvecklat och producerat utrustning för 
rörelsebegränsning i nära samarbete med våra användare. 

Produkter:  
Ferno Norden har ett heltäckande produktprogram inom området rörelsebegränsning. Vi har 
många års erfarenhet av att utveckla produkter i nära samarbete med användarna. Flera av 
våra produkter i den här katalogen är framtagna efter direkt samarbete med personal verk-
samma inom både ambulansen och räddningstjänsten i de nordiska länderna.   

Nationella Riktlinjer:  
Ganska nyligen reviderades riktlinjerna i de flesta nordiska länderna inom rörelse-
begränsning och därmed kan rekommendationer och riktlinjer variera både regionalt och 
nationellt. En del i detta är att man bland annat i Sverige frångår begreppet immobilisering 
till det nya begreppet Spinal Rörelsebegränsning (SRB).  

EN-1789: 
EN-1789 Sjukvårdsfordon och utrustning – Vägambulanser: är en europeisk standard som 
anger minsta kraven för en ambulans som ska operera i Europa. I standarden ingår även en 
utrustningslista som anger minsta nivå av utrustning. I en akutambulans och IVA-ambulans 
(Typ B och C) skall det minst finnas: pick-up stretcher, vakuummadrass, splintset, nackkragar, 
urtagningsprodukt (kort produkt för urtagning ur fordon) inom området för rörelse-
begränsning. Det kan göras nationella avsteg från listan om de nationella riktlinjerna ändras, 
men listan syftar till att hålla en gemensam lägsta nivå i Europa.  

EN-1865: 
EN-1865 Specifikation för bårar och annan förflyttningsutrustning: är en europeisk standard 
som anger minsta kraven för utrustning som: pick-up stretcher (Scoop bår i Fernos
 sortiment), vakuummadrasser och Spineboards inom området rörelsebegränsning. 
Produkter inom det här området måste uppfylla kraven i EN-1865.  

Internationella Riktlinjer:  
I de nordiska länderna har majoriteten av utövarna harmoniserat sina utbildningar efter 
konceptutbildningar som ATLS ®, TNCC ®, PHTLS ® och TCCC ®. Dessa utbildningar syftar till 
ett standardiserat omhändertagande av traumapatienter. En del i detta koncept är 
omhändertagandet av frakturer och misstänkta spinalskador och rörelsebegränsning.  

Att tänka på:  
Vissa av produkterna inom rörelsebegränsning kan upplevas som enkla och andra 
lite mer komplicerade. Öva mycket och ofta, lär dig produktens begränsningar och 
risker. Gå utbildningar och håll dig uppdaterad på de senaste riktlinjerna och 
rekommendationerna! 
Tveka inte att höra av dig om du har frågor! 
/ Teamet på Ferno Norden
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SCOOP® EXL är utan tvekan vår mest populära produkt för rörelse-
begränsning men även för situationer där man behöver “skopa” upp 
patienter vid förflyttning.  Ännu viktigare idag när patienten behöver 
flyttas upp på bår. Det unika TSL låset, den mjuka skålningen och dess 
ergonomiska handtag gör Scoop® EXL överlägsen. Scoop® EXL kan 
användas i röntgen, CT samt inne i MRI undersökningsrum.
Scoopbåren kompletteras med tillbehör som X-spindel samt huvudstöd.

Ferno Scoop® EXL gul 227 kg

Art.Nr F065EXL

Höjd 8 cm
Bredd 43 cm 

Längd 165-201 cm

Vikt 8 kg

Max kapacitet 227 kg
Certifiering CE, EN1865

Art.Nr F0832274

Höjd 35 mm

Bredd 35 mm

Längd 13 cm

Vikt 490 g

Max kapacitet 227 kg

Certifiering CE

Ferno® Scoop® extender kit TSL är ett relativt nytt tillbehör för att bredda 
patientytan på en Scoop® EXL. Möjligheten att utöka bredden på Scoop® 
EXL gör nu att man kan anpassa storleken utifrån den fysiska storleken på 
patienten.
Med en säker lastkapacitet på 227 kg och justerbar längd  och bredd är 
Fernos Scoop® EXL nu kapabel att användas på alla patienter, gammal 
som ung och liten som stor. Kan användas i ena eller båda låsen, allt 
beroende på situation och patientstorlek!
Används ofta vid hjärtstopp för snabb patienthantering och i
kombination med hjärtkompressionsmaskiner.
Ett set innehåller 2 st. TSL.

Extender kit TSL till Ferno Scoop EXL
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FERNO® XT fast extrication är en nyare produkt utvecklad för att snabbt 
och säkert kunna ta ur patienter i trånga utrymmen och samtidigt 
erbjuda rörelsebegränsning för nacke och rygg.  Dess design och 
enkelhet möjliggör urtag på två sätt, snabbt urtag på ca. 30 sekunder för 
den övade personalen. Ett mer kontrollerat urtag med full fixering när 
situationen tillåter det och som kan göras på ca. 2 min.
• Låg vikt 
• Effektiv huvudfixation 
• Hygienisk, lätt att rengöra 
• Tillverkad av starkt kompositmaterial 
• Idealisk i trånga utrymmen 
• Pedagogisk och användarvänlig 
• Färgkodade remmar
• Praktisk förvaringsväska medföljer

Evakueringsbår Ferno XT

Orginalet Ferno® KED® är ett mycket bra alternativ när det gäller rörelse-
begränsning av patienter som skall tas ut ur trånga utrymmen. 
Stabiliteten ger stöd för nacke och rygg. KED® är även utmärkt att 
använda vid s.k. snabb urtagning vid livsfarligt läge. Handtag på ryggen 
och flera remmar ger flera val vid urtagning. 
• Ferno® KED® är röntgengenomsläpplig.
• Påsydda bälten med snäppspännen för snabb applicering
• Färgkodade bälten
• Kan användas av flera patientstorlekar, inklusive barn och gravida.
• Justerbara sidor ger åtkomst till patientens bröstkorg
• Inbyggda handtag ger ett bra grepp om patienten vid förflyttning.
• Komplett set består av KED® väst, väska, nackkudde samt pann- och 

hakband.

Evakueringsbår Ferno KED

Art.Nr F125

Höjd 3-14 cm

Bredd 27-80 cm

Längd 83 cm

Vikt 3 kg 
Max kapacitet 227 kg

Certifiering CE

Art.Nr F126

Höjd 6 mm

Bredd 30 cm

Längd 83 cm

Vikt 2 kg

Max kapacitet 160 kg

Certifiering CE
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EasyFix PLUS II har en unik design som ger ökat stöd för huvud, nacke och 
rygg med eller utan användning av nackkrage på patienten. Den unika de-
signen underlättar även hanteringen av luftvägarna på en rörelsebegrän-
sad patient.  Övre delen av EasyFix PLUS har en förstärkt bottenplatta som 
täcker halskotpelaren. En unik omslagsfunktion tillsammans med 
fästremmar ger bättre stöd än traditionella system. Vakummadrassen är 
idag även ett självklart ergonomiskt hjälpmedel för förflyttning av patient-
er. Tillsammans med Step by Step kan man förflytta patienter på upp till 
250 kg på ett komfortabelt sätt i trappor och på plan mark till ambulansen.
Vakummadrassen kombineras med fördel med förflyttningslakan 
Flexislide för ännu bättre patienthantering.
Levereras komplett med väska, pump och lagningskit.

Vakuummadrass Easy Fix II Plus

Vakuumsplint Rescue Lite helkropp

Art.Nr GE23271511001

Höjd 4,5 cm

Bredd 130/72 cm

Längd 208 cm

Vikt 11,5 kg

Max kapacitet 250 kg

Certifiering CE, EN1789, EN1865

Art.Nr GE23271513001

Höjd 4 cm

Bredd 131 cm

Längd 200 cm

Vikt 6 kg

Lastkapacitet 220 kg

Certifiering CE

NYHET! 
Rescue Lite Full Body Splint är utvecklad tillsammans med personal inom 
fjällräddningen. Att kunna ta sig fram i svår terräng och kunna ge bästa vård 
på plats ställer höga krav på en produkt. Låg vikt, att kunna bäras smidigt, 
passa ihop med övrig räddningsutrustning, vara ergonomisk för användarna 
och säker för patienten!  
Denna helkroppsplint är även uppskattad i ordinär verksamhet där man 
vill kunna rörelsebegränsa men har ont om plats för en standard vakuum-
madrass. Splinten är packad i en ryggsäck somunderlättar arbetet om den 
måste bäras med.
Rescue Lite är framtagen för att vara mycket lättanvänd i kombination med 
räddningsbårar.
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EASYFIX Plus är våra senaste vakuumsplintar, svensktillverkade av högsta 
kvalitet!  Splintarna är formsydda för arm, underben och helben för god 
passform och snabb applikation. Vakuumsplintar är avsedda att stabilisera 
och fixera frakturer på patienter under transport. 
 Splintarna är konstruerade med innerpåsar med kanalsystem som håller 
polstringen på plats. Nu även förbättrad hygien med bland annat BioSafe 
remmar som är lättare att hålla rena.
Remmarnas position gör också att det går mycket snabbt och lätt att 
applicera dem på en patient.
Ett komplett splintset innehåller väska, tre storlekar på splintar (helben, 
underben och arm),  pump och reparationskit.
Splintarna håller vakuum i minst 15 timmar och är röntgengenomsläppliga.

Vakuumsplintset Easy Fix Plus

Vakuumsplintar modell Ferno® är av hög kvalitet i enkel och lättförståelig 
design. Vakuumsplint Ferno® är en av världens mest sålda vakuumsplintar. 
Splintarna tillverkas i Sverige men den höga tillverkningsvolymen gör den 
här splinten mycket prisvärd. Ferno® vakuumsplintar är avsedda att stabili-
sera och fixera frakturer på patienter under transport.
Ett komplett splintset innehåller väska, tre storlekar på splintar (helben, 
underben och arm),  pump och reparationskit.

                 Vakuumsplintset Ferno

Art.Nr GE272115000

Höjd 37 cm (väska)

Bredd 18 cm (väska)

Längd  75cm (väska)

Vikt 4,6 kg
Certifiering CE

Art.Nr GEAS190

Bredd 32 cm (väska)
Längd  82 cm (väska)

Vikt 4.3 kg

Certifiering CE
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Våra vita vakuumkuddar används dagligen för stabilisering, stöd och 
fixering av patienter. Ett vanligt användningsområde är under operation, 
till exempel hand- eller ögonkirurgi för att säkerställa en fixerad patient, 
under behandling och/eller under undersökningar som röntgen, CT eller 
MR.
 Ett annat vanligt användningsområde är stabilisering av barn och vuxna 
med olika typer av funktionshinder där man behöver stabilitet och stöd.
Storlekarna varierar från 30x40cm till 80x200cm.

Våra blå vakuumkuddar fungerar precis som de vita men har ett lite kraft-
igare material. Därför används de oftare för stabilisering, stöd och fixering 
av patienter inom veterinärsjukvården.
Finns i olika storlekar, tveka inte att höra av dig med frågor!

Vakuumkudde vit och blå, olika storlekar

Vakuumsplintset Easy Fix Plus

                 Vakuumsplintset Ferno

   

Vakuumkudde MRP, Motion Restriction Pillow

Art.Nr GE15000000115

Höjd 8 cm

Bredd 34 cm 

Längd 47 cm

Vikt 700 g

Certifiering CE

MRP är utvecklad tillsammans med ambulanssjukvården för att skapa en 
bekväm, praktisk och hygienisk kudde som vid behov kan användas för 
rörelsebegränsning under transport på ambulansbår. Ökad stabilitet för 
huvud och nacke är önskvärt i många transportsituationer. Det kan handla 
om trauma, stroke, medvetandesänkning och intuberade patienter, med 
flera.
Forma kudden efter önskemål och evakuera enkelt luften i MRP med vår 
vakuumpump som köps separat (GEAS160) eller med en elektrisk sug.

• Hög komfort
• Enkel att använda
• Enkel att rengöra
• Individuell anpassning
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Efter många tester under hårda förhållanden runt om i världen av sjuk-
vårdspersonal är vi övertygade om att den här sträcksplinten klarar jobbet!
Lätt, liten och kompakt men har det som behövs!
Mer kompakt och lättare än någon annan sträcksplint på marknaden.
Kraftigare kolfiberrör gör den ännu mer hållbar.
Kan appliceras på patienten på under 30 sek.
Enklare att packa ner med ny taktisk förvaringsväska.
Ny funktion där man skruvar upp draget ger ett starkt och precist drag.
Kan fästas vid vaden men även under knät om situationen kräver det!

Sträcksplint ben, komplett CT-7 

Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid 
klar att användas på frakturer på extremiteter som behöver rörelsebe-
gränsas. Tar liten plats i akutväskan. Flex Splint är tillverkad i en mjuk och 
lätt formbar aluminium som polstrad på båda sidorna. Man kan även 
klippa i Flex Splint för att göra en mindre splint. Flex Splint kan rengöras 
med alla på marknaden förekommande desinfektionslösningar eller
 tvättas i mild tvållösning. Efter tvätt kan Flex Splint enkelt förvaras platt 
eller rullas ihop igen. Flex Splint är röntgengenomsläpplig.

Ferno Flex Splint

   

Art.Nr 5003000

Bredd 11 cm

Längd 92 cm

Vikt 154 g

Certifiering CE

Art.Nr 5050013

Höjd 10 cm (väska)

Bredd 10 cm (väska)

Längd 30,5 cm (väska)

Vikt 450 g

Certifiering CE
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FernoTrac® sträcksplint är avsedd för prehospitalt bruk för användning på 
vuxna patienter med misstänkta frakturer i nedre extremiteterna. 
FernoTrac® sträcker benet genom mekanisk dragning för att lindra smärta 
och underlätta transport. Breda elastiskta stödband behåller det skadade 
benet i position. 
FernoTrac® är den mest komfortabla sträcksplint vi kan erbjuda och den 
används lika ofta inne på sjukhus som i ambulansverksamheten.

Barnmodellen (F443) används förutom vid sträckning prehospitalt även 
vid planerade transporter där benet ska hållas sträckt.

Sträcksplint FernoTrac®

Pelvic sling med unikt pneumatiskt system och finns i tre storlekar. Den 
pneumatiska Pelvic Sling ger tidig stabilisering av bäckenfrakturer vid 
olycksplatsen för att möjliggöra patienttransporter och minska 
livshotande blödning. De uppblåsbara manschetterna utövar ett 
sidotryck på bäckenet för yttre stabilisering med syfte att återfå de 
anatomiska förhållandena. 
• Minimerar manipulation av bäckenet.
• Krävs lite kraft för att applicera.
• Finns i tre storlekar. Art. nr. nedan är storlek M som passar ca. 90% av 

befolkningen och brukar räknas som standard.

Bäckenstabilisering Pelvic Sling

Art.Nr F444

Höjd 8 cm

Bredd 27 cm 

Längd 90 cm

Vikt 3 kg

Certifiering CE

Art.Nr 5001100  

Höjd 90-110 cm

Vikt 535 g

Certifiering CE
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FFERNO® XT PRO fast extrication är en nyare produkt utvecklad för att 
snabbt och säkert kunna ta ur patienter i trånga utrymmen och samtidigt 
erbjuda rörelsebegränsning för nacke och rygg.  
XT PRO bygger på samma koncept som Ferno XT. Skillnaden är att PRO är 
framtagen för både rörelsebegränsning av huvud/nacke/rygg med 
möjlighet till lyft. Testad enligt EN 1498.
Därför är det här den rätta produkten när man i trång miljö /confined space 
behöver lyfta någon vertikalt på ett säkert sätt. Då fästpunkten är rakt 
ovanför huvudet kan man enkelt lyfta och parera en person ur manhål och 
andra trånga utrymmen. 

Evakueringsbår Ferno XT PRO

Ferno® KED® PRO är ett mycket bra alternativ när det gäller rörelsebegrän-
sning av patienter som skall tas ut ur trånga utrymmen. Stabiliteten ger 
stöd för nacke och rygg. KED® PRO är även utmärkt att använda vid s.k. 
snabb urtagning vid livsfarligt läge. Handtag på ryggen och flera remmar 
ger flera val vid urtagning. Ferno’s KED®Pro är en vidareutveckling av 
den traditionella KED®. Alla nya funktioner gör KED®PRO till ett bra val av 
utrustning för professionella urtagnings och räddningsaktioner. KED®PRO 
har tre huvudkuddar i mindre design för större flexibilitet och anpassning 
till patienten. Därför är det här den rätta produkten när man i trång miljö /
confined space behöver lyfta någon på ett säkert sätt. 

Evakueringsbår Ferno KED PRO

Art.Nr F126XTPRO

Höjd 6 cm

Bredd 30 cm

Längd 83 cm

Vikt 3,4 kg

Max kapacitet 160 kg

Certifiering CE, EN1498

Art.Nr F125PRO
Höjd 3,5 cm

Bredd 82 cm

Längd 83 cm

Vikt 4,5 kg

Max kapacitet 250 kg

Certifiering CE
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Ferno XT Floating är en lätt och smidig räddningsutrustning för att 
evakuera och vid behov rörelsebegränsa en nödställd vid vattenlivrädd-
ning. Dess lätta konstruktion gör att man enkelt för in utrustningen under 
kroppen, fäster remmar och flythjälpmedel i några klick. Sedan kan man 
enkelt dra den nödställde i land med remmar/öglor på sidan. Utrustnin-
gen kan hängas synlig på väggen eller enkelt packas ned i medföljande 
väska.
• Låg vikt.
• Effektiv huvudfixation.
• Fytelement för att hålla patientens huvud över vattenytan.
• Hygienisk, lätt att rengöra.
• Tillverkad av starkt kompositmaterial.
•        Pedagogisk och användarvänlig. 

Ferno XT Floating

Pool Extrication Board, PXB är framtagen specifikt för livräddare för att 
utföra snabb, effektiv och säker livräddning i vatten. Den är extra effektiv 
i pooler där en kant annars kan försvåra möjligheten att snabbt rädda 
en nödställd ur vattnet. Dess flytförmåga håller den nödställde flytande. 
Remmar och huvudblock gör att du enkelt vid behov även kan rörelsebe-
gränsa personen.

Vid huvudänden finns en matta på baksidan som ger en bra stabilitet för 
räddningspersonal vid poolkanten och är samtidigt ett bra hjälpmedel för 
att enkelt och ergonomiskt snabbt få upp den nödställde ur vattnet.

Utvecklad av Ferno i samarbete med Royal Life Saving Society UK.

PXB, Pool Extrication Board

Art.Nr F126XTFLOATING

Höjd 11 cm

Bredd 35 cm 

Längd 120 cm

Vikt 3,3 kg

Max kapacitet 160 kg

Certifiering CE

Art.Nr FGB10776700

Höjd 4 cm

Bredd 40 cm

Längd 200 cm

Vikt 10 kg

Max kapacitet 182 kg 

Certifiering CE
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NAJO® Redihold® är den mest allsidiga spineboarden som är en enkel och 
användbar spineboard. De många handtagen runt ryggbrädan gör det 
enkelt att hitta ett grepp som passar. Bärigheten i konstruktionen gör att 
ryggbrädan flyter med upp till 62 kg vikt på och används därför ofta vid 
vattenlivräddning. Najo Redihold är röntgengenomsläpplig.

• Låg vikt. 
• Flytförmåga.
• Lätt att rengöra. 
• Hög belastningsförmåga. 
• Ergonomiska handtag.
• Utan pins
• Går att få med pins. (Art. nr. FNAJO01205)

Spineboard Najo redihold 41 cm

Spineboard Millenia har en easyslideyta som ger en jämn och lätt patient-
förflyttning. 
Skumfyllt material isolerar och ger en bättre flytförmåga.
Pins på sida ger ökade möjligheter för fixeringsremmar med karbiner. 
Millennia är röntgengenomsläpplig, enkel att rengöra och lättarbetad.

Finns även med en bredd på 46 cm. (Art. nr F2001)

Spineboard Millennia 41 cm, pins

Art.Nr FNAJO10105

Höjd 4,5 cm

Bredd 41 cm 

Längd 183 cm

Vikt 7 kg

Max kapacitet 272 kg

Certifiering CE

Art.Nr F2010

Höjd 4,5 cm

Bredd 41 cm 

Längd 183 cm

Vikt 6 kg

Max kapacitet 159  kg

Certifiering CE
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Fem remmar med plastlås samt ögla i olika färger för rörelsebegränsning 
på Scoopbår eller Spineboard. Set om fem olikfärgade remmar levereras i 
en smidig förvaringspåse.

Remmarna finns även med plastlås samt karbinhake. Mycket populärt 
alternativ för scoopbår eller spineboard med ”pins” för att snabbt kunna 
klicka fast remmarna med karbinhaken. 

Bälte Spineboard/Scoopbår, färgkodade, 5st 

X-Spindel är vår mest sålda produkt inom fixering är utvecklad i samar-
bete med svensk ambulanspersonal. X-spindel fixerar thorax och bäcken 
bättre med X-konstruktionen och centerremmen behövs inte hållas 
spänd för full fixering vilket underlättar när du har patienter som är korta. 
X-spindeln låser med kardborre och levereras i en smidig förvaringspåse.

NYHET! Den senaste versionen har nu olikfärgade remmar som 
underlättar fixeringen och kommunikationen mellan personalen i en akut 
situation!

Bälte X-Spindel för Scoop och Spineboard

Art.Nr GEAS420/GEAS430

Bredd 5 cm 

Vikt 0,9 kg/1,35 kg

Certifiering CE

Art.Nr GEAS405

Vikt 1,1 kg

Certifiering CE
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Ferno B-Lock är ett kombinationshuvudstöd som passar både på Scoop-
bårar och på Spineboards. Ferno B-Lock är kompakt, har låg vikt och är 
tillverkat i ett mjukt och komfortabelt material med en antibakteriell 
ytbehandling. Sidostöden har stora och mjuka öppningar för öronen 
vilket ger en hög komfort samtidigt som kommunikationen med patient-
en inte påverkas av att man blockerar öronen. Pann- och hakremmen är 
tillverkade i mjukt neopren material och är mycket följsamt och komfort-
abelt. 
Ferno B-Lock är det mest komfortabla, flexibla och hygieniska huvudstöd 
marknaden kan erbjuda.

Huvudstöd CHI har en unik design på huvudstödet som gör att den 
passar på alla Fernos Scoopbårar och spineboards. CHI är tillverkat i 
kompakt latexfri polyuretan med antibakteriell yta. Detta gör 
huvudstödet väldigt stabilt, mindre känsligt för yttre skador vilket en 
längre livstid på produkten. Designen är användarvänlig och en enkel 
genomgång räcker oftast som utbildningsinsats.
Röntgen och MR kompatibel.

Huvudstöd Ferno CHI

Art.Nr FGB031271300

Höjd 17 cm

Djup 25 cm

Längd 32 cm

Vikt 2,5 kg

Certifiering CE

Huvudstöd Ferno B-Lock

Art.Nr F00022

Höjd 14 cm

Djup 24 cm

Längd 30 cm

Vikt 970 g

Certifiering CE



15www.fernonorden.se // fab@fernonorden.com // 0520-420200

F445 Huvudstöd Universal är kanske världens mest sålda huvudstöd. 
Enkelt att använda, lätt att rengöra. Huvudstödet är uppbyggt på en 
platta som fixeras på backboarden, passar majoriteten av alla backboards 
på marknaden. Två huvudkuddar med hål vid öronen. Två rejäla pann/
hakremmar. F445 har minimal interferens med röntgen, MR eller CT. Hu-
vudstödet är tillverkat i ett slutet skummaterial, det är vattentätt och kan 
enkelt rengöras.

Huvudstöd Ferno Universal

Justerbar nackkrage som är enkel att använda. Det som är unikt med 
Wizloc® är att man applicerar kragen först, sedan gör man tillpassningen.
Säljs i 3-pack.

Nackkrage, WIZlock 3-pack

Art.Nr 5004600

Vikt 140 g
Färg Rosa

Certifiering CE

Art.Nr F445

Höjd 18 cm

Djup 26 cm 

Längd 39 cm

Vikt 900 g

Certifiering CE

Huvudstöd Ferno B-Lock



Vi på Ferno Norden har sedan 1983 arbetat i nära  och utvecklande samarbete med våra kunder. 
Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion. 
Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och 
försvarsmakten. Idag växer vi även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den 
privata marknaden.  Företaget är ISO-certifierat inom miljö 14001:2015 och inom kvalitet 9001:2015.
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