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Kontakta oss för att få en offert på just din utrustning!

Medema Physio AB grundades 1967 och är marknadens mest välkända och etablerade företag 
inom fysioterapi och friskvård i Sverige. Vi är en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en 
långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter från välkända varumärken till helhetslösningar 
och tjänster för kompletta vårdinrättningar. Baserat på kunskap om kundens verksamhet och behov 
erbjuds ett komplett och noga utvalt sortiment av produkter och tjänster inom medical wellness: 
fysioterapi, träning, massage och rehab.

Tillgänglighet, rådgivning, kvalitet, god service och säkra leveranser av allt från förbrukningsartiklar till 
helhetslösningar gör att vi stärker våra kunders verksamhet. Vi hjälper våra kunder att hjälpa.

Sedan 1999 är Medema Physio AB ett helägt dotterbolag till det fi nska bolaget Lojer Oy. Lojer är en 
internationellt ledande tillverkare av fysioterapi utrustning samt sängar och operationsbord för sjuk- 
och äldrevården. Under 2015 så förvärvade Medema det norska bolaget Fysiopartner AS med syfte 
att befästa sin ställning som Nordens ledande aktör inom fysioterapi och friskvård.

Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifi erade enligt ISO 14001 och har 
högsta kreditvärdighet, AAA.

Följ oss på Facebook ISO 14001

Få vårt nyhetsbrev ISO 9001

www.medema.se Högsta kreditvärdighet

För mer information besök oss på medema.se eller ring 08-404 1200
Medema Physio AB | Torshamnsgatan 35 | 164 40 Kista

08-404 12 00 | info@medema.se | www.medema.se



Har du ansvar för medicintekniska produkter eller träningsutrustning?

www.medema.sewww.medema.se

Därför skall du välja serviceavtal från Medema:

• Regelmässig förebyggande underhållsservice för utrustning inom

fysioterapi och träning

• Säkerhetsställ en säker och trygg verksamhet för dina patienter och kunder

• Apparatöversikt som uppdateras efter varje besök

• Individuellt anpassat serviceavtal efter kundens behov

• Personlig rådgivning

• Undvik driftstopp i din verksamhet och maximera livslängden på din

utrustning

• Spara kostnader på dyra reparationer pga onödigt slitage

• Prioriterad respons och utryckningstid vid akuta fel

• 15% rabatt på reservdelar

• Rabatt på övriga servicesortimentet

Kontakta oss för att få en offert på just din utrustning!

Hur kan jag som 
verksamhetschef/
ägare leva upp till 

dessa krav?

Se till att produkterna 
genomgår en regelbunden 

underhållsservice enligt 
tillverkarens instruktioner.

Vem har ansvar för 
att produkterna 

är säkra?

Det har du som 
verksamhetschef/

ägare.

Vad säger 
gällande lagar och 

föreskrifter om dessa 
produkter?¹

Produkterna skall vara 
säkra vid användning och 
inte riskera användarens 

personliga säkerhet 
och hälsa.

¹ Lag (1993:584) om medicintekniska produkter, SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens 
föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, 
Produktsäkerhetslagen (2004:451)




