Længst muligt i eget hjem
- hjælpemidler, der giver trivslen og arbejdsmiljøet et løft

Hjælpemidler til forflytning, soveværelse og badeværelse
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Producent:
Mangar Health
Presteigne LD8 2UF
Storbritannien

Forhandler (DK):
Winncare Nordic
Se kontaktdata på
bagsiden

Nem at folde
sammen og
transportere
Vejer kun
3,6 kg

Forflytning

Elk
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Nem at bruge

Sikker forflytning

• Elk pustes nemt op ved hjælp af en kompressor,
som styres med en overskuelig håndbetjening
• Enkel at anvende og kræver minimal instruktion
• Kan betjenes af én plejer

• Meget robust og stabil
• Det ideelle hjælpemiddel til afhjælpning efter
faldulykker
• Max brugervægt helt op til 450 kg

Nem at vedligeholde

Forbedrer trivslen

• Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel
• Nem at lukke luft ud af, folde sammen og
opbevare
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og
stærkt, og Elk kan derfor anvendes såvel ude
som inde

• Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft
af den faldne person
• Mindsker risikoen for belastning af plejen
• Kan benyttes selv under trange pladsvilkår,
hvor traditionelle løftehjælpemidler ikke kan
komme ind

Max
brugervægt

Max. højde

Sædedybde

Bredde

Total vægt

Antal løft pr.
opladning

Motor

450 kg

56 cm

50 cm

57 cm

3,6 kg
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Airflo 24

Ryglænet giver
ekstra støtte
under forflytning
Ekstra tryghed
for brugeren

Nem at bruge

Sikker forflytning

• Pustes nemt op ved hjælp af en kompressor,
som styres med en overskuelig håndbetjening
• Enkel at anvende og kræver minimal instruktion
• Kan betjenes af én plejer

• Ryglænet giver ekstra støtte og dermed ekstra
tryghed for brugeren
• Høj stabilitet og god støtte
• Max brugervægt helt op til 320 kg

Nem at vedligeholde

Forbedrer trivslen

• Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel
• Nem at lukke luft ud af, folde sammen og
opbevare
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og
stærkt, og Camel kan derfor anvendes såvel
ude som inde

• Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft
af den faldne person
• Mindsker risikoen for belastning af plejen
• Anbefales til brugere med kognitiv svækkelse

Max
brugervægt

Max.
højde

Sædedybde

Total
længde

Bredde

Total
vægt

Længde,
ryglæn

Antal løft pr.
opladning

Motor

320 kg

56 cm

47 cm

112 cm

70 cm

6,5 kg

81 cm
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Airflo 24

Forflytning

Camel

5

Perfekt i bilen
eller i lænestolen
Bliv mere
selvhjulpen

Forflytning

Raiser Løftepude
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Nem at bruge

Sikker forflytning

• Raiser passer i alle lænestole og kan nemt
flyttes fra stol til stol
• Meget let (1,5 kg) og nem at have med sig
• Kræver ingen installation
• Helt op til 25 løft pr. opladning

• Med et tryk på knappen hæver og sænker det
brugervenlige håndsæt puden
• Det ideelle hjælpemiddel til at være mere selvhjulpen
• Max brugervægt helt op til 190 kg

Nem at vedligeholde

Forbedrer trivslen

• Anti-mikrobielt materiale, der er nemt at vedligeholde
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og
stærkt

• Egner sig til mange forskellige situationer, bl.a.
som hjælp til at komme ud af sengen eller bilen
• Mindsker risikoen for belastning af plejen

Max
brugervægt

Max.
højde

Længde

Bredde

Vægt
(luftceller)

Vægt
(motor)

Antal løft pr.
opladning

Motor

190 kg

23 cm

43 cm

43 cm

1,5 kg

2,8 cm

25

Airflo 12

Elektrisk løft af
ben fra gulv til
seng
Bliv mere
selvhjulpen

Nem at bruge

Sikker forflytning

• Passer til stort set alle typer senge, herunder
plejesenge med 4-delt indstillelig liggeflade
• Aktiveres og oppustes nemt ved hjælp af
håndbetjeningen, som styrer kompressoren
• En ikke-permanent løsning, der er nem at påog afmontere under madrassen

• Benene løftes nemt fra gulvet til sengen eller
omvendt ved hjælp af luft
• Ideel til borgere med nedsat muskelkraft
• Max brugervægt helt op til 135 kg

Nem at vedligeholde

Forbedrer trivslen

• Tørres nemt over dagligt med en svamp med
vand og lidt vaskemiddel (sørg for, at puden er
helt tør, inden den tages i brug igen)
• Betrækkes kan maskinvaskes
• Mulighed for at købe ekstra betræk
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og
stærkt

• Brugeren kan selv komme i seng og bestemmer
derfor selv sin sengetid
• Giver brugeren en mere værdig dagligdag
• Mindsker risikoen for belastning af plejen

Max
brugervægt

Længde

Bredde

Total vægt

Antal løft pr.
opladning

Motor

135 kg

124 cm

57 cm

1,5 kg

16

Airflo 12

Soveværelse

Leglifter
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Sit-u-Up
& Handy

Nem at bruge i
både enkelt- og
dobbeltseng
Placeres oven på
madrassen

Soveværelse

Sit-u-Up
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Handy

Nem at bruge

Sikker forflytning

• Placeres oven på madrassen (fastgøres til sengen under madrassen)
• Kan benyttes på alle størrelser senge
• Pustes nemt op med et tryk på knappen
• Vejer ikke meget og er nem at have med sig

• Ryglænet er ideelt til brugeren, som har brug for
ekstra støtte
• Stabil og kompakt
• Lufttrykket kan justeres, så man nemt kan
vælge den mest behagelige position
• Pudeholder med anti-skrid

Nem at vedligeholde

Forbedrer trivslen

• Tørres nemt over dagligt med en svamp med
vand og lidt vaskemiddel (sørg for, at puden er
helt tør, inden den tages i brug igen)
• Betrækket kan maskinvaskes
• Mulighed for at købe ekstra betræk
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og
stærkt

• Brugeren kan løftes liggende både på siden
eller på ryggen
• Placeres oven på madrassen og generer ikke
brugerens samlever i dobbeltsengen
• Nem at have med på ferien
• Mindsker risikoen for belastning af plejen

Sit-u-Up

Max brugervægt

135 kg

150 kg

Længde

80 cm

75 cm

Bredde

61 cm

70 cm

2 kg

4,8 kg

73 cm

73 cm

Flad til 55o

Flad til 65o

20

20

Airflo 12

Airflo 12

Vægt
Rygstøtte længde
Rygstøtte vinkel
Antal løft pr. opladning
Motor

Soveværelse

Handy
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Når det er svært
at komme i og op
af badekarret
Brug den hjemme
eller på ferien

Badeværelse

Badepude
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Nem at bruge

Sikker at bruge

•
•
•
•

• Brugeren sænkes kun ned i badekarret, hvis der
er nok batteri til, at han eller hun kan hæves op
igen
• Vandtæt håndbetjening (IP67)
• Ingen elektriske kabler, når den er i brug
• Fungerer på batterifunktion.

Sættes nemt i badekarret på få sekunder
Bevarer luften i ryglænet for større komfort
Tilpasser sig til badekarrets form og størrelse
Kan fjernes fra badekarret, når den ikke anvendes

Nem at vedligeholde

Forbedrer trivslen

• Kan nemt fjernes fra badekarret og er nem at
rengøre efter brug
• Vaskes med rent vand efter brug og tørres i
oppustet tilstand
• Kompakt og nem at opbevare
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og
stærkt

• Ideél til personer, som har problemer med at
komme i og op af badekarret
• Al luften lukkes ud af puden, så brugeren kan
sidde helt nede i badekarret og nyde vandets
terapeutiske egenskaber
• Nem at have med på ferien

Max
brugervægt

Max højde

Bredde

Vægt

Rygstøtte
længde

Sædedybde

Antal løft pr.
opladning

Motor

150 kg

40 cm

58 cm

2 kg

33 cm

44 cm
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Airflo 12

Når sikkerheden
og hygiejnen skal
være i top
Badelift til børn

Nem at bruge

Sikker at bruge

• Installeres nemt i badekarret ved hjælp af
sugekopper
• Hæves og sænkes nemt ved et tryk på knappen
• Indstilleligt sæde og ryglæn

• Barnet sidder sikkert i sædet, mens det føres
ned i eller op af badekarret
• Fås med sideskinner og benstropper for ekstra
sikkerhed
• Vandtæt håndbetjening (IP67)

Nem at vedligeholde

Forbedrer trivslen

• Kan nemt fjernes fra badekarret og er nem at
rengøre efter brug
• Vaskes med rent vand efter brug og tørres i
oppustet tilstand

• Når sikkerheden er i top, kan både barn og
forældre nyde badetid mere
• Sænker barnet helt ned i badekarret, så han
eller hun kan nyde vandets terapeutiske egenskaber
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Max
brugervægt

Max
brugerhøjde

Højde

Længde Bredde

Sædedybde

Vægt

Rygstøtte
længde

Rygstøtte
vinkel

Antal løft pr.
opladning

Motor

50 kg

135 cm

48 cm

112 cm

37-67,5
cm

62 cm

8,7 kg

56 cm

Flad til
70o

20

Airflo 12

Badeværelse

Surfer Bather
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Hvis du har spørgsmål om et eller flere af produkterne i denne brochure, eller hvis du
vil høre mere om Winncare Nordics løsninger inden for forflytning, hygiejne, senge,
madrasser og puder, så kontakt os endelig. Vi kigger gerne forbi til en snak om dine
behov og de muligheder, som vores produkter giver dig.
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