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Lys upp den mörka årstiden!
Nu när det är mörkt och kallt ute, passa på att mysa lite extra med många
stearinljus, en gosig pläd och något varmt och gott att dricka när du är ledig från
jobbet.
Det tänker i alla fall vi göra...
Det senaste årets intensiva upphandlingsarbete börjar nu gå mot sitt slut. Nu har
utbildningar och visningar i aktuella distrikt tagit vid och fortsätter även i vår. Vi vill
hälsa alla nya och nygamla kunder välkomna till ett givande samarbete med oss
på HD Rehab.
Förhoppningsvis ses vi på någon av våra kommande aktiviteter ute i landet.

Vi på HD Rehab önskar er alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!

På grund av ökade hygienkrav både
från sjukvård och samhället i övrigt
lanserar nu HD Rehab en
hygienklädsel till HD Balances sittdyna.
Klädseln har färre sömmar och en
större läckagesäkerhet.

Läs mer

Vi har mycket bra information på vår
hemsida!
Känner du till våra Infoblad?
Du vet väl att du kan hitta mycket användbar information i Infobladen som ligger på
vår hemsida. I våra Infoblad hittar du information om bl a mått, konfigurationsmöjligheter, olika varianter på tillbehör och ibland även lite "Tänk på".

Infobladen tillsammans med Förskrivarinformation och Bruksanvisning ger dig bra
hjälp på vägen när det gäller att välja rullstol med rätt tillbehör till din brukare.
Nyfiken på hur våra Infoblad ser ut? Följ länken så kan du titta på ett exempel,
Infoblad Armstöd, där vi bl a presenterar alla mått som du kan tänkas behöva.

Infoblad Armstöd

Reservdelar till utgångna HD-stolar
Samtliga HD500/600/650, både barn
och vuxenrullstolar, har utgått ur HD
Rehabs sortiment.
Reservdelar kan förstås fortfarande
beställas!
Vid frågor, kontakta oss gärna.

Amovida Sittdynor
Visste du att Amovida sittdynor
belönades med designpriset Red Dot
Design Award 2011?
Och visst är de både snygga och
funktionella!

Läs mer

Är du sjukgymnast
eller arbetsterapeut
inom öppen vård?
Då stöter du kanske på patienter med
smärtproblematik från nacke/rygg och
som har svårigheter att fungera i olika
miljöer?
Respine är ett rygg- och nackstöd som
fungerar i olika stolar och som man lätt
kan bära med sig. Den har många olika
justeringsmöjligheter för att uppnå en
optimal sittställning samt en riktigt låg
vikt. Bara 850 gram!
Priset på Respine är endast 1500:(frakt tillkommer).

Läs mer

HD Rehab AB
Telefon: 08-767 04 80
E-post: info@hdrehab.se

Fax: 08-767 50 00
Hemsida: www.hdrehab.se

HD Rehab 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 eller synpunkter på nyhetsbrevet, vänd dig
till henrik@hdrehab.se. Har du kollegor eller andra som vill ha vårt nyhetsbrev så kan de gå in
på hdrehab.se/newsletter och anmäla sig. Här kan du även avanmäla nyhetsbrevet.

