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Välkommen till HD Rehabs nyhetsbrev!
Vi önskar våra läsare en god fortsättning och hoppas på ett bra och trevligt samarbete under 2012.
Just nu arbetar vi för fullt med att ta fram nya tillbehör till HD Balance. En del av dessa passar även
till övriga HD-stolar. Under året kommer vi att fokusera på att besöka er och visa/demonstrera
dessa nya tillbehör tillsammans med våra rullstolar. Behöver ni hjälp med utprovning står vi också
gärna till tjänst.

HD Balance
I dagarna har vi lagt ut en ny beställningsguide på hemsidan. Det har tillkommit flera nya tillbehör
och möjligheter. Nya tillbehör som finns klara att beställa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swing-Away bålstöd i två modeller, standard eller ställbart Läs mer
Lågt armstöd, Läs mer under tillbehör
Amputationsbenstöd, Läs mer
Vadmatta, vadband, hälband, Läs mer
Förlängt handtag till brukarbroms till Balance 24’’ Läs mer
Bord med polstring för armbågarna Läs mer
Profilstopp för att montera huvud- och nackstöd i rätt position Läs mer
Överdragsklädsel inkontinens i svart Trevira, Läs mer under tillbehör
Droppställning RINI Läs mer

Övriga HD-stolar
Följande nya tillbehör kan även användas till HD-stolarna:
•
•
•

Swing-Away bålstöd i två modeller, standard eller ställbart Läs mer
Profilstopp för att montera huvud- och nackstöd i rätt position Läs mer
Överdragsklädsel inkontinens i svart Trevira till Balance sb38 och sb46 passar även till
övriga HD-stolar sb38 och sb45, Läs mer under tillbehör

Respine
Vi har en ny återförsäljare av vårt portabla nack- och ryggstöd Respine, Friskhuset i Sundsvall. För
kontaktinformation se vår hemsida under återförsäljare.

Med vänliga hälsningar

HD Rehabs nyhetsbrev utkommer några gånger per år när vi har nyheter, förändringar eller något annat viktigt att
förmedla till er som arbetar med våra produkter. Har du frågor och synpunkter angående nyhetsbrevet, vänd dig till
henrik@hdrehab.se Har du kollegor eller andra som vill ha vårt nyhetsbrev så kan de gå in på
http://www.hdrehab.se/newsletter och anmäla sig. Här kan du även avanmäla nyhetsbrevet.

