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Nu är det jul igen! 
 
Efter en fantastisk höst närmar sig jul- och nyårshelgerna med stormsteg. HD Rehab håller 
stängt den 24 december till den 2 januari. På vår hemsida hdrehab.se kan ni under tiden få 
hjälp med många av era produktfrågor. Bläddra bland våra informativa dokument under 
respektive produkt och fliken “Dokument”. 
 

Vi har under hösten deltagit på mässorna Fokus Hjälpmedel i Västerås och Rehacare i 
Düsseldorf där vi visat HD Rehab´s nyheter. Tack alla besökare för visat intresse! 
 
Under året har vi lanserat nya sittdynor från tyska Amovida.  
Sittdynorna är framtagna främst för aktiva brukare och har  
egenskaper som tryckfördelning/tryckavlastning, ventilation  
och temperaturreglering. Dynorna är redan nu upphandlade  
i Skånekommunerna. 

                                            Läs vidare här  
Här kommer lite produktinformation: 
 

HD Balance 
 

Nyheter: 
• Nytt utförande på Armstöd lågt och Hemiplegiarmstöd lågt. 
• Kombinationsavtal finns nu med Sunrise Medical för deras J3-rygg. 
• Kombinationsavtal finns också för Albers drivaggregat E-Fix, E-Motion och Viamobil för HD  
   Balance 24. 
 

Titta gärna in på www.hdrehab.se för att se hela utbudet. 

 
HD-stolar/Humlan 
 

Glöm inte att en hel del av HD Balance tillbehör har anpassats till att fungera till HD-
stolen/Humlan. Dessa finns samlade i ett speciellt dokument, se nedan.  
 

• Lista tillbehör till HD-stolen/Humlan 
• Fotlåda i grå vinyl utgår och ersätts av Fotlåda i svart vinyl. Generellt kommer alla delar i grå 
vinyl att ersättas av svart vinyl. 
 
 

Ha en riktigt trevlig och avkopplande jul- och nyårshelg! 
 

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. 

NYHET! 
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