1

RiseAtlas450M

Byt ut er gamla uttjänta lyftmotor till en NY och få ett unikt vändhjälpmedel på köpet!

PASSA PÅ!

RiseAtlas450M

WendyLett4Way

Beställ 1 RiseAtlas450M

Få 2 WendyLett med handtag på köpet!

12.500:-

PRIS

Passa på att ta del av våra fina kampanjerbjudanden som gäller till 31 mars 2016!

VINTERKAMPANJER!

ERBJUDANDEN

Art. nr.
Produkt
50100057 RiseAtlas450M
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Erbjudandet gäller till 31/3 2016
eller så långt lagret räcker!
Kampanjkod: 11/12/2015

För att ta del av detta erbjudande, skicka din beställning senast 31 mars 2016 till:
order@handicare.se. Ange kampanjkod: 11/12/2015.

ReTurn7500

Det populäraste och mest använda hjälpmedlet i Stöd-segmentet i SystemRoMedic™
ReTurn7500

ReTurnBelt
ReTurnBelt ger extra stöd
Vårt patenterade ReTurnBelt är ett
utmärkt komplement till ReTurn när det
finns behov av mer stöd och stabilitet,
till exempel när brukarens ståfunktion är
osäker eller varierande.
ReTurnBelt finns i flera olika
material och i många storlekar som
passar de flesta brukare, från de
minsta till de allra största.

För ökad säkerhet
– nu ännu lättare
att haka på
ReturnBelt.

Skålformade underbensstöd som kan
höjas, sänkas, vinklas
samt justeras i sidled
för optimal komfort
och säkerhet.

Dubbel säkerhet. Ger både stöd
för stussen och korsryggen.
Tillåter brukaren att röra sig framåt
utan att bältet ändrar läge eller
glider ner.

Köp en komplett ReTurn7500
Art. nr.

Extra polstring
medföljer
som standard.

Produkt

7500i
ReTurn7500
		

Beskrivning

Överflyttningsplattform, komplett med uppresningsstege i
standardhöjd, med en öppning för påhakning av ReTurnBelt.

ERBJUDANDE:

Erbjudandet gäller till 31/3 2016
eller så långt lagret räcker!

2.995:-

Kampanjkod: 11/12/2015
exkl moms (ordinarie pris 4 000 SEK)

För att ta del av detta erbjudande, skicka din beställning senast 31 mars 2016 till:
order@handicare.se. Ange kampanjkod: 11/12/2015.
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StandUp

Är ni intresserade av en av marknadens minsta och lättaste hemtjänstlyft?
StandUp

!
NYHs ävETen i

   StandUp är en sitslyft som är utvecklat för hemtjänst och för brukare som ofta
   ramlar i hemmet. Med hjälp av StandUp, kan en ensam person snabbt, säkert och

   enkelt assistera en person som ligger på golvet och som inte kan komma upp på
Finn ell med
mod eridrift    egen hand. StandUp lyfter tryggt och bekvämt upp brukaren i en sittande position,
batt
redo för uppresning eller överflyttning till en rullstol.

Kompakt, lätt och användarvänlig
StandUp är både kompakt och lätt. Måtten i hopfällt läge är 45 x 74 x 19 cm
och väger bara 11,5 kg vilket är mindre än hälften jämfört med en bärbar
mobil lyft. Samtidigt är den tillräckligt stark och stabil för att lyfta brukare
som väger upp till 160 kg. Många kommuner i landet inom hemtjänst,
larmgrupper har redan använt StandUp i många år med väldigt lyckade
resultat!
StandUp är mycket enkel att alltid ha nära till hands. Den arbetar tyst,
kräver ingen montering och användarinstruktionerna finns alltid
tillgängliga direkt på produkten.

JUST NU:

12.995:-

Art. nr.
Produkt
60800001 StandUp
60800002 StandUp

Beskrivning
Med elsladd
Med batteri

Erbjudandet gäller till 31/3 2016
eller så långt lagret räcker!
Kampanjkod: 11/12/2015
w w w . h a n d i c a r e . s e

För att ta del av detta erbjudande, skicka din beställning senast 31 mars 2016 till:
order@handicare.se. Ange kampanjkod: 11/12/2015.

