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...och kanske dags för lite ledighet

Varje årstid har ju som bekant sin charm. Vi hade en ovanligt varm sommar i år men nu är
temperaturen betydligt lägre och det är skönt att krypa in i värmen och tända några ljus.
Julen ligger bra till i år så många av er kommer kanske att njuta av en extra lång julledighet.
HD Rehab håller julstängt den 27-28 december.
Det är väl ingen som har missat GDPR-"kalabaliken"? GDPR är vår nya EU-lag som ska
skydda våra personuppgifter. Även vi på HD Rehab har tittat igenom våra rutiner när det
gäller detta. På vår hemsida hittar du vår integritetspolicy med mer information. Naturligtvis
är du mer än välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar runt detta.
Och glöm inte att du längst ner i detta nyhetsbrev, om du önskar, kan avanmäla dig från
framtida nyhetsbrev från oss.

Vi på HD Rehab önskar er alla en riktigt

God jul- och nyårshelg!!!

AXELSTÖD
Nu finns ett helt nytt Axelstöd till HD Balance.
Axelstödet kan användas för att ge stöd och
förbättra brukarens hållning/balans samt
förhindra lutning åt något håll.

Läs mer

SYRGASHÅLLARE
Ytterligare ett nytt och efterlängtat tillbehör har
tagits fram till HD Balance - syrgashållare.
Syrgashållaren placeras i ett fäste som
monteras på rullstolens ryggram.

Läs mer

Sidostöd med stolpe
På allmän förfrågan har vi nu tagit fram ett
sidostöd med stolpe. Detta kan vara
användbart när rullstolen är utrustad med
sittskal eller när det är svårt att nå
drivringarna när man kör rullstolen.

Läs mer

Distans sidostöd
Nu finns distanser som flyttar in
armstödssidostöden närmare brukaren. Dessa
kan användas som ett komplement till
utfyllnadskuddar då en ännu smalare sittbredd
än 38 önskas. Sittbredd 34 kan på detta sätt
då uppnås.
De kan även användas i stället för
utfyllnadskuddar, t ex då kilformade sidostöd
används.

Läs mer

Vi har mycket bra information på vår hemsida!
Har du tittat i vår Förskrivarinformation?
Här får du en bra överblick över HD Balance och dess möjligheter. Fördjupad
information kan du sedan läsa i bl. a. Infobladen.
I Förskrivarinformationen finns också Problemlösaren, som ger förslag på lösningar för
att ge brukaren en så god sittställning som möjligt och tillgodose de behov som finns.

Nyfiken på hur resten av vår Förskrivarinformation ser ut? Följ länken!
Förskrivarinformation

Humlan finns kvar
Våra HD-rullstolar har utgått ur HD Rehabs
sortiment.
Men Humlan 500/650 kan fortfarande
beställas!
Humlan har sittbredd 52 cm och kan breddas
upp till 62 cm. Max brukarvikt är 160 kg.
Vid frågor, kontakta oss gärna.

Kommer du i kontakt
med personer som har
smärtproblematik från
nacke/rygg?
Och som har svårigheter att fungera i olika
miljöer?
Då kanske du kan tipsa om Respine som är
ett rygg- och nackstöd som fungerar i olika
stolar och som man lätt kan bära med sig.
Priset på Respine är endast 1500:- (frakt
tillkommer).
Läs mer

