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Äntligen har ljuset har återvänt och energin är tillbaka
Vi tackar för en mycket givande mässa i Lund i mars. Många trevliga besökare kom till
vår monter för att titta på HD Balance och våra spännande Amovida-dynor. Nu ser vi
fram emot en härlig tid med bland annat aktiviteter som Hjultorget i Stockholm.
Hoppas att vi ses där!
Det nya utseendet på vårt nyhetsbrev har blivit väl mottaget. Har du synpunkter på
nyhetsbrevet, kontakta oss gärna även i fortsättningen.

NYHETER!
Armstöd bred
Nu finns ett nytt armstöd till HD
Balance som är bredare baktill och har
en mjukare stoppning. Armstödet
finns både i standard och låg variant.
Kilformade sidostöd går att kombinera
med Armstöd bred standard.
Art nr:
Bred vänster 63401
Bred höger 63402
Bred låg vänster 63405
Bred låg höger 63406

Armstödssarg bred
Det finns nu också en armstödssarg
som passar till Armstöd bred.
Art nr:
Armstödssarg bred vänster 63471
Armstödssarg bred höger 63472

Fotstödssida
Till separata benstöd finns nu ett nytt
polstrat sidostöd. Detta passar till
standardlångt benstöd.
Art nr:
Fotstödssida vänster 65987
Fotstödssida höger 65986

Ny droppställning
Den nuvarande droppställningen Rini
utgår ur sortimentet och ersätts av en
ny. Den nya droppställningen är något
kortare och steglöst inställbar i höjd.
Art nr:
Droppställning kpl, med fäste
Vänster 69760-1
Höger 69760-2
Droppställning kpl, utan fäste
69760
Fäste droppställning
Vänster 69750-1
Höger 69750-2

VIKTIG INFORMATION!
Fr.o.m. 2016-04-01 kommer vi endast
att sälja HD500/600/650 sb38/sb45
samt samtliga barnstolar på förfrågan.
Detta gäller endast icke avtalskunder.
Vid frågor, kontakta oss gärna!

Utgående produkt
Ställdon för elektrisk tilt, ryggfällning och
benstödsvinkling till HD-stolen utgår nu
ur HD Rehabs sortiment och ersätts ej.

Har du provat våra
nya sittdynor?
Visste du att du på ett enkelt sätt kan
positionera brukaren med hjälp av
Amovidas anpassningskit?

Vi vill också passa på att lyfta fram
överdraget till Motion (AV400) /
Motion Comfort+ (AV500). Detta
består av ett 7 mm 3D-meshmaterial
vilket ger en hög nivå av luftcirkulation
för god fukt- och temperaturreglering.

Kommande mässor

Hjultorget
24-25 maj 2016
Kistamässan Stockholm
Vi finns i Hall C:05A

Rehacare
28 september - 1 oktober 2016
Düsseldorf
Vi finns i Hall 05, Monter G21

Fokus Hjälpmedel
12-13 oktober 2016
Bombardier Arena, Västerås
Vi finns i monter 43-44

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 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 man även avanmäla nyhetsbrevet.

