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Kontakt
Sortimentsfrågor: info.koncerninkop@skane.se.

Ansvarig inköpare: Olivia Wallin.

Avtal och garanti
Avtalet gäller för Region Skåne och Folktandvården AB. Garantitid 3 år.
• Corima AB, avtal 2019-O0002417-01
• Ergohuset ERMI AB, avtal 2019-O0002417-02 och 2019-O0002417-03

Beställning
Ergonomiprodukter standard
Beställ via Raindance marknadsplats. 

Utökat sortiment: Vid beställning av specialprodukter kontakta leverantören direkt för produktförslag. 
Specialprodukter kan vara exempelvis individanpassade produkter som exempelvis special-
underarmsstöd och handlovsstöd. Ange avtal 2019-O0002417-01 vid beställning.

Ergonomiprodukter till medicinska sekreterare
Beställ via Raindance marknadsplats. 

Styrdon till medicinska sekreterare 
Beställ via Raindance marknadsplats.

Beställ via Raindance marknadsplats
Läs mer på sidan 7.

Beställ tekniska ergonomiprodukter via e-katalogen
Läs mer på sidan 7. Dessa produkter ingår inte i avtal med Corima och Ergohuset.

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Kontakt leverantören
Corima AB - www.corima.se 
Stefan Lindquist, telefon 0321-53 20 70 eller 0705-52 99 55, stefan.lindquist@corima.se 

Ergohuset ERMI AB - www.ergohuset.se 
John Eriksson, telefon 0406-313442 eller 0708-95 27 00, john@ergonomi.se

Reklamation
Läs mer om hur du reklamerar på vardgivare.skane.se/forbrukning
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Ergonomiprodukter, standard
AKTIVT STÅENDE - Balansmatta Quatro Corima
Med hål för upphängning. Mjukare än en vanlig ståmatta, vilket gör och du tränar upp både 
balans och kroppens muskulatur medan du står upp och arbetar. Dessutom ökar du 
blodcirkulationen i kroppen och är snäll mot lederna. 

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR

170092

AKTIVT STÅENDE - Balansplatta Aktiv orange Corima
Du kan antingen göra gungande rörelser i sidled eller framåt. (gående stil). 
Vänder du på balansplattan har du helt plötsligt fått en filt klädd sida, vilket ger en bra variation.
Rekommenderas till den som vill kunna jobba lite mer aktivt vid skrivbordet.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR

170090

AKTIVT STÅENDE - Balansplatta Ergostand Bamusta Corima
Du stärker dina ben och din rygg samtidigt som du jobbar vid skrivbordet. 
Tack vare rätt svikt och lagom spänst i balansplattan orkar man att stå längre utan att 
uppleva trötthet i ben och rygg. 

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR

170091

AKTIVT STÅENDE - Ståmatta Outstanding Comfort 2.0 Corima
Med handtag för lättare upphängning. Överdrag i polyuretan, vilket är enklare att hålla rent 
jämfört med textilöverdrag.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

OS170010 457x558x21 mm

ARBETSPLATSMATTA - Ståmatta Outstanding Comfort 
Easy

Corima

En något mjukare ståmatta samtidigt med en behaglig spänst. Tack vare ett integrerat handtag 
är den både enkel att flytta samt hänga upp. Avtorkningsbar.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

OS170005 640x520x21 mm

UPPHÄNGNING AV MATTA Corima
Beställ via 

Marknadsplatsen

ART NR

98999 krok

1021 väggkrok inklusive skruv

FOTSTÖD - ErgoTerra Duo Corima
Inklusive höj-och sänkbar avlastningsbåge för en mer ergonomisk och varierande sitt ställning.
Fotplattan går att höja- och sänka oberoende av avlastningsbågen, samt enkelt vinklas med 
fötterna.
Fotstödet levereras tillsammans med distanser för att enkelt justera höjden på 
avlastningsbågen.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

45503 fotplatta  B420xD280xH80-120 mm
avlastningsbåge  H330-400 mm
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FOTSTÖD - Twin Form Corima
Med vinklingsbar och inställbar fotplatta. Förkromat rör med hål för höjdinställning. 
Fotstödet står säkert på glidfötter. Kan vinklas steglöst. Svart/silver.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

3131-1 B310xH60-150 mm

SITT- OCH RYGGKUDDE Corima
Kombinerad tryckavlastande sitt och ryggkudde för alla typer av stolar.
Du justerar enkelt mängden luft i kudden för önskad avlastning.
Kudden är lätt att bära med sig och blåsa upp på platsen.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

7301 270x450 mm

SVANK- OCH RYGGSTÖD Corima
Medicinskt utvecklad uppblåsbart svank- och ryggstöd, som lindrar och förhindrar smärta i rygg 
och nedre rygg. 
Stödet placeras på en stolsrygg med hjälp av den medföljande remmen. Ger avlastning både 
för svank och rygg vid långvarigt stillasittande arbete. Svank/ryggstödet går också att sitta på 
och då formar sig stödet efter bäckenet så att ryggen stöds i en naturlig krökning.
Stödet är lätt att ta med sig - antingen i en väska eller i fickan.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

7302 410x410 mm

ENKELT SVANKSTÖD Corima
Ett litet enkelt svankstöd med fastsättning med resårband. Överdrag av svart manchester.
Rengöring  Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alternativt medd vatten
och tvållösning 40ºC som förbehandlats med bakteriehämmande medel.
Överdraget tvättas i maskin 60ºC, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. 
Därefter centrifugering och torktumling.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

B650 350x170x40 mm (120 g)

UNDERARMSSTÖD - Basic symmetriskt Corima
Symmetriskt underarmsstöd i avspritningsbart konstläder som passar både för svängda samt 
raka bordskanter. Armstödet fästs på bordet genom att krokas på bordsskivan.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

US-338 midjedjup 60 mm

UNDERARMSSTÖD - Basic assymmetriskt med smal 
midja

Corima

Asymmetriskt underarmsstöd med mjuk stoppning och avspritningsbart svart konstläder. 
Amstödet fästs på bordet genom att krokas på bordsskivan.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

US-307 midjedjup 60 mm

UNDERARMSSTÖD - Basic assymmetriskt Corima
Assymmetriskt underarmsstöd. Klädd i avspritningsbart material PU 
(polyuretan). Levereras med 2 klämfästen.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

US-2003 midjedjup 110 mm
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UNDERARMSSTÖD - formanpassat till RollerMouse Red Corima
Ger maximal avlastning för dina armar och axlar. Avtorkningsbart, grått konsläder. 
Levereras med klämfästen som gör att stödet sitter stabilt på bordskanten.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR

6323

Ergonomiprodukter till medicinska sekreterare
ARBETSPLATSMATTA - Ståmatta Basic-B Diktafone Ergohuset
Mörkgrå. Framtagen för att passa till fotpedal ACC 2310 Philps. Mattans bulformade yta, 
tillsammans med dess elasticitet, avlastar och stimulerar blodcirkulationen, vilket förhindrar 
problem med ben och rygg. Bra vid höj- och sänkbara skrivbord där man skiftar mellan stående 
och sittande. Den kan enkelt flyttas åt sidan för att ge plats åt kontorsstolen vid sittande arbete. 
EPDM gummi. Desinficeringsbar.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

390011 630x475x30 mm

FOTSTÖD - Relax Ergohuset
Grå/svart. Metall och plast. Desinficeringsbar.
Kan justeras både i höjd och vinkel för individuell anpassning. I fotplattan finns en kassett som 
kan tas bort så att man kan placera en fotpedal ACC 2310 Philips i detta uttag.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

90400 B450xD350xH framkant 50-150, bakkant 80-210 mm

UNDERARMSSTÖD SYMMETRISK STANDARD Ergohuset
Svart. Decinficeringsbar.
Till styrdon med inbyggd handreglage. Fästs på bordet genom att krokas på bordsskivan.
Inga skruvar in i bordsskivan behövs. 
Ortopediskt Skum, klädd i PUxx.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

8805 B670xL220xH35 mm, midja 60 mm

Styrdon till medicinska sekreterare
STYRDON MED INBYGGT HANDREGLAGE - Mousetrapper 
Advance 2.0

Ergohuset

Svart/Vit. Till underarmsstöd. 
Med sex programmerbara knappar för anpassning till exempelvis Medspeech.
Mousetrappern fungerar både för Mac och PC. Kompatibel med Microsoft Windows 10 SAC 
64-bitars arkitektur. Upplösning 2000 dpi. Med utvikbart tangentbordsunderlägg som gör att den 
passar till de nya supertunna tangentborden lika bra som de högre standardtangentborden.
Desinficeringsbar.

Beställ via 
Marknadsplatsen

ART NR MÅTT

500112 B480xD110xH20 mm
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Beställ via Raindance marknadsplats
Beställningar i Raindance marknadsplats görs av behörig beställare, som även kan göra ett inköpsuppdrag om inte 
önskad produkt finns tillgänglig. Formuläret för inköpasuppdrag hittar du i Marknadsplatsen, intra.skane.se/system-
och-program/raindance-marknadsplats2/

Kontakta Inköpsgruppen via inkopsservice@skane.se eller (040-62) 39 000, talsvar inköp, om du behöver hjälp med 
beställningen.

Folktandvården Skåne beställer övrigt sortiment via Corima direkt
Mejla Corima direkt via mikael@corima.se om du inte hittar det du söker.

Uppge följande:
• Avtalsnummer
• Leveransadress
• Fakturaadress inklusive RS-id
• Namn på beställaren
• Telefonnummer till beställaren
• Artikelnummer
• Antal beställda enheter

Beställ tekniska ergonomiprodukter via E-katalogen
Det finns även ett antal tekniska ergonomiprodukter i e-katalogen. Dessa produkter beställs via din IT-beställare.

E-katalogen hittar du här: intra.skane.se/system-och-program/e-katalog/

Sök i E-katalogen: välj PC i rullgardinsmeny. Sök på ergonomi och/eller mus och tangentbord.

Du hittar din IT-beställare i Skånekatalogen. Sök upp din avdelning och klicka på ”visa kontaktpersoner”.

https://intra.skane.se/system-och-program/raindance-marknadsplats2/
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Koncernstab inköp och ekonomistyrning

www.skane.se/koncerninkop

info.koncerninkop@skane.se


