Transportstoler

Human Care

Human Care produserer og tilbyr løsninger innen forflytning for mennesker
med spesielle behov. Våre produkter streber etter å være en naturlig del av
livet for alle brukere.
Human Care ble grunnlagt i 1993, har siden den gang skapt en historie
innen pasientbehandling å være stolt av. 20 års erfaring gjenspeiles i et
bredt utvalg av kvalitetsprodukter som tilfredsstiller alle våre kunders behov.
Våre hovedproduktområder er: transportstoler, rullatorer, takløftsystemer og
sykehussenger for personer med nedsatt mobilitet.
Vårt hovedkontor ligger i Stockholm, med datterselskap i USA, Canada,
Storbritannia og Australia. I tillegg samarbeider vi med distributørere i mer
enn 20 land. Det viktigste for oss er sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet.
Vi bestreber oss på å sikre og forbedre kvaliteten på alle våre produkter.
I hver detalj, i alle aspekt, holder våre produkter det de lover.
Velkommen til Human Care.

Innhold
Transportstoler
H-250			
I-400			
I-700			
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Transportstoler
Våre transportstoler tilbyr mange funksjoner i ett enkelt produkt.

Transportstolene er designet slik at en omsorgsperson trygt og enkelt
alene kan overføre og flytte en pasient. Transportstolen kan anvendes
som båre, mobil stol og stol med justerbar sittestilling.
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H-250
• Gir trygg forflytning til og fra sengen
• Mange innstillingsmuligheter
• En omsorgsperson kan flytte pasienten alene

H-250 er en unik transportstol som enkelt, og i løpet
av sekunder, kan gjøres om fra båre til en mobil stol.
Stolens tiltfunksjon bidrar til økt blodsirkulasjon, noe
som forebygger hudskader og andre komplikasjoner
som kan forekomme ved immobilitet.
Med en makskapasitet på 113 kg gir H-250 en løsning på forflytning uten løft, ved å reposisjonere og
forflytte pasienter på en tryggest mulig måte.

Sikker, komfortabel
og praktisk.

H-250
Setebredde

Total bredde

Justerbar høyde nakkestøtte

Maks brukervekt

Høyderegulerbar

431 mm

610 mm

178 mm

113 kg

1270 - 1980 mm

www.humancaregroup.com
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I-400
• Solid, men lett
• Mange muligheter for posisjonering
• Lett å snu å manøvrere

Transportstoler i I-serien har et stort antall posisjoner for tilt og ryggvinkling. Muligheten for å reposisjonere pasienter reduserer betraktelig mulighetene for
trykksår og øker brukernes komfort ved lengre tids
opphold i stol.
En solid ramme og et posisjonerings- og transportsystem gjør det mulig for en enkelt pleier å utføre en
sikker sideveis forflytning til og fra sengen. I-serien
har tre brukervekter som passer til alle behov; 181
kg, 317 kg og 454 kg.

Perfekt for reposisjonering
og forflytning.

www.humancaregroup.com
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I-700
• Tiltfunksjon
• Bidrar til å redusere risiko for skader
• Justerbar nakkestøtte

I-400 og I-700
Produkt

Setebredde

Total bredde

Total lengde

Maks brukervekt

Regulerbar

I-400

546 mm

749 mm

1880 mm

181 kg

Tilt og ryggvinkel

I-700

686 mm

889 mm

1880 mm

318 kg

Tilt og ryggvinkel
www.humancaregroup.com
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Distributør:

NHD
Nordisk Helse Design AS
Gigstads vei 22, 3511 Hønefoss
Telefon: +47 99 31 61 00
E-post: post@nhd.as
Hjemmeside: www.nhd.as

AUSTRALIA
Unit 9, 271 Wells Road
Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone:- +61 3 8773 1111
Fax:- +61 3 9773 4008
Email: info.au@humancaregroup.com

CANADA
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone:- 613.723.6734
Fax:- 613.723.1058
Email: info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN
Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
Email: info.se@humancaregroup.com

UNITED STATES
4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744
Phone:- 512.476.7199
Fax:- 512.476.7190
Email: info.us@humancaregroup.com

