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Tjenester innen



Vår erfaring - din trygghet

Teamet i Nordisk Helse Design består 
av en gruppe dedikerte mennesker 
som har arbeidet med  hjelpemidler  til 
personer med nedsatt funksjonsevne 
i en årrekke.  Vår samlede erfaring 
og arbeid for mennesker med ulike 
forutsetninger og situasjoner i livet, har 
gitt oss verdifull erfaring innen service,  
løsninger og spesialtilpasninger av 
hjelpemidler. 

Vi ser løsninger der andre ser problemer,  
og arbeider for å gi mennesker i en 
vanskelig situasjon en bedre og enklere 
hverdag. 

Vi har den kunnskap, kompetanse 
og erfaring som skal til for å finne de 
beste løsningene både for personell og 
brukere.

Med bred kontaktflate og mer enn 30 
års erfaring innen service, periodisk 
kontroll, tilpasninger, produksjon og 
spesialløsninger, er vi en verdifull  
partner både for mindre oppdrag og 
eventuelle samarbeidsløsninger. 

NHD har lang erfaring med løsninger innen ulike hjelpemidler.  Våre samlede erfaringer 
gir deg trygghet for løsninger og produkt.

Vi har ingeniørkompetanse innen 
konstruksjon og produksjon og 
høy elektrofaglig kompetanse.



Periodisk ettersyn og service

Nordisk Helse Design har lang erfaring 
innen service og periodisk ettersyn på 
elektromedisinsk utstyr som takheiser 
og rullestoler.  NHD utfører periodiske 
kontroller og utarbeider årsrapporter 
for rullestoler,  takheiser, seil og skinner 
for blant annet sykehjem, skoler og 
rehabiliterings institusjoner.  

Vi har et dyktig team med fagutdannede 
teknikere,  mekanikere, ingeniør 
og elektrikere som sikrer en god 
gjennomføring av alt innen ettersyn, 
service og montering av produkter. 

Serviceavtaler 

NHD tilbyr serviceavtaler hvor vi følger 
opp og foretar kontroller og service på 
tekniske installasjoner og rullestoler.  Vi 
tar ansvar for at kontroller og ettersyn 
blir gjennomført i rett tid, utbedrer feil 
og mangler i henhold til avtale, og leverer 
komplett rapport for Årskontroll for 
installasjonen.  

Ved å tegne en serviceavtale med Nordisk 
Helse Design får man alltid prioritert 
responstid på innmeldt servicebehov.  

Spesialløsninger og tilpasninger

Med moderne lokaler og topp moderne 
produksjonsutstyr er NHD en naturlig 
partner for tilpasninger, spesialløsninger 
og tilleggsprodukter dersom et standard 
produkt ikke skulle dekke brukerens 
behov. 
NHD har lang erfaring fra konstruksjon 
og produksjon av elektriske rullestoler og 
spesialtilpasninger av biler.

I de fleste tilfeller kan puter og madrasser 
uten problem resirkuleres og gjenbrukes. 
Miljøet blir spart, og det vil i tillegg 
være en økonomisk gevinst i forhold til 
nyinnkjøp.

Vår avdeling NHD Midt-Norge har 
lang og god erfaring med gjenbruk og  
resirkulering av puter og madrasser. Vi 
kan tilby konkurransedyktige priser og 
rask levering på våre tjenester.

Vi vasker eller renser puter,  madrasser 
og pumper, og foretar funksjonstester 
og eventuellt bytte av filtre dersom det 
skulle være behov.
Produktene kan sendes usortert til oss 
for videre behandling.  
Vi renser og vasker det fleste puter og 
madrasser. Og returnerere produktene 
når de er ferdig behandlet.

Kontakt oss dersom du er i tvil om ditt 
produkt kan gjenbrukes.

Gjenbruk og resirkulering 
Gjenbruk og resirkulering av puter og madrasser gir en økonomisk og 
miljøvennlig gevinst for din institusjon.

Våre tjenester
NHD leverer tjenester innen service, periodisk ettersyn, tilpasninger og spesialløsninger.

”En leveranse fra NHD er sikret med korrekt dokumentasjon og våre mekanikere har elektromedisinsk godkjenning. 
Vi foretar risikoanalyse på våre produkter og leverer med garantier.”



Kontakt oss
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