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NHD 

-med deg i fokus
Gjennom å skape gode relasjoner mellom de som bruker våre produkter og de 
som anskaffer dem, vil vi hele tiden ha deg i fokus. 

Nordisk Helse Design jobber kontinuerlig 
med å fremskaffe de beste løsninger innen 
hjelpemidler, for brukere, eller for deg som 
betjener hjelpemidler i arbeidsdagen. 

Vår søken etter produkter av høy kvalitet 
med gode funksjonelle egenskaper og et 
attraktivt design, gjøres for at din hverdag 
skal bli enklere.

Vår samlede erfaring og arbeid for 

mennesker med ulike forutsetninger og 
situasjoner i livet, har gitt oss verdifull 
erfaring innen løsninger og spesialtilpasninger 
av rullestoler og andre hjelpemidler. 

Med mer enn 30 års erfaring innen 
produksjon og 
spesialløsninger for funksjonshemmede ser 
vi løsninger der andre ser problemer, og 
arbeider for å gi mennesker i en vanskelig 
situasjon en bedre og enklere hverdag. 

Om oss
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NHD leverer en rekke produkter til institusjoner og sykehjem.
Denne katalogen viser et lite utvalg av vårt sortiment.

Transportstoler

Taburetter

Madrasser
Posisjoneringsputer

Vekseltrykk
madrasser

Scooter Hygiene og ADL

Løftesystemer

Manuell forflytning

Manuell rullestol

Senger

Rullator

Elektrisk rullestol

Introduksjon
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STAND reduserer risikoen for 
fall ved forflytning. Pasienter 
oppnår færre brå bevegelser og 
ubehag forbundet med rykkvis 
manuell håndtering, Pasientens 
smerteopplvelse reduseres ved 
forflytning med STAND. 

Sklisikkert belegg på fotplaten sikrer 
at pasienten står støtt og kan hvile 
mot de polstrede knestøttene.  
Enkel høydejustering av knestøtte 
og håndtak gjør at STAND vil passe 
ulike pasientgrupper. Styrehjulene 
sikrer problemfri overføring på alle 
overflater. 

Omsorgspersoner reduserer den 
fysiske belastningen og oppnår 
mindre belastning på armer og 
rygg med en korrekt ergonomisk 
posisjon. Med STAND får man et 
sikkert og trygt løft for pasienten, og 
omsorgspersonen skånes for tunge 
manuelle løft. Dette kan være med 
på å bidra til lavere skadefrekvens 
og sykefravær hos omsorgspersoner 
som daglig utfører manuelle løft og 
forflytninger.

Forflytning

STAND for enkel og sikker forflytning
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Manuell	forflytning	og	inkontinens

For utfyllende informasjon om våre produkter for manuell forflytning og 
inkontinens, be om komplett katalog, eller se våre sider www.nhd.as,

InkoGlid
Absorberende inkontinensunderlag 
med sperrelag som hindrer fukt i 
sengetøy. Undersiden består av et 
lavfriksjonsbelegg (glidetøy). Sammen 
med underdel gir dette 4- veis glid.

Indikator Blue
Glidelaken med blå glideflate som 
endrer fargenyanse når lakenet blir vått.  
Ved å visuelt sjekke om glideflaten er 
våt, unngår pleiepersonell å forstyrre 
pasienten unødig.

Glidelaken Væskesperre 
Benyttes ved risiko for lekkasjer. 
Sperresjiktet er tett og hindrer væske 
i å spre seg til underliggende sengetøy 
eller madrass.
Lakenet har sølvfarget overflate for å 
skille den fra øvrige modeller.

Sveveren
Benyttes for pasienter som er vanskelig 
å forflytte, til pasienter som skal vendes 
ofte og hvor pasienten er urolig og 
posisjonen må korrigeres ofte. 

Saga Glid
Saga Glid lakenbeskyttelse har et 
laminert sperrelag som hindrer 
gjennomfukt til øvrige sengeklær.  
Absorberer ca 2 liter/m2, og gir 
brukeren en følelse av tørrhet.

EasyRoll
Glidelakenet EasyRoll antiskli 
rehabiliterer pasienten ved å gi 
mulighet for  økt bevegelse grunnet  
den lave friksjonen, samtidig som det 
letter arbeidet til pleiepersonell og 
sparer rygg og skuldre.
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Løftesystemer

For utfyllende informasjon om våre løsninger for takløft be om egen katalog, eller 
last ned fra www.nhd.as

Vi tilbyr et utvalg at løfteløsninger, skinner og seil. Uavhengig om du velger stasjonært takløft eller andre typer 
løft fra vårt store utvalg av portable eller mobile passiv/aktiv løsninger, vil du alltid dra nytte av våre pålitelige 
og effektive kvalitetsprodukter.

Våre løsninger for løft bidrar til et bedre arbeidsmiljø som resulterer i færre sykedager og lavere kostnader. 
Fordeler for personale og slektninger er et trygt løft, behagelig forflytning og enkel utførelse. Bedre service 
ovenfor pasienter kan føre til økonomiske besparelser. 

Human Care løftere samler data om bruk av løfteutstyret. Informasjonen gjør det mulig å sikre at løfterne 
brukes korrekt, og tilbakemelding om feil bruk kan redusere ryggskader.Informasjonen inneholder også 
opplysninger om service og  ytelse. 
Human Care Data og Service Application gir deg full kontroll. Med tilgang fra PC eller Pad, finner du enkelt 
informasjon om bruk, tilstand og service for løfterne.

Våre utdanningsprogram gir omsorgspersoner en trygg, pålitelig og sikker bruk av våre produkter og tjenester. 
Våre brukere er vant til kvalitet og pålitelighet knyttet til Human Care. Våre produkter forbindes med 
sikkerhet,
kvalitet og brukervennlighet.
Alle våre produkter er designet og produsert for å tilfredsstille kravene til relevante ISO, UL, IEC og EN 
standarder.
Hvert enkelt produkt er gitt omfattende oppmerksomhet i alle ledd av designprosessen, og skaper unike 
produkter som deler det samme målet: fordeler og glede for våre brukere.



NHD 
12

Takløft

Takløft er det beste hjelpemiddelet for å forflytte en pasient der det er et behov. Takheisen 
monteres i taket og frigjør verdifull gulvplass som gir omsorgspersoner mulighet til å bevege seg 
enkelt, raskt, mer effektivt og ikke minst trygt rundt i rommet. Med lavt vedlikeholdsbehov og 
effektive rutiner for installasjon, tilbyr vi et moderne produkt for både brukere
og helsepersonell. 

Roomer S gir optimal komfort for 
pasienten. Vår rom-til-romfunksjon 
reduserer antall løft, minimerer 
belastning på både pasient og 
personell og gir økt sikkerhet. 
Roomer S er egnet for rom med 
skyvedører eller branndører, da 
endring av døråpninger ikke er 
nødvendig og man fjerner behov 
for overganger for skinner. Den 
har myk start/stoppfunksjon og en  
konstant løftehastighet uavhengig av 
pasientens vekt og retning, noe som 
gjør løftet til en behagelig opplevelse. 

Human Care HeliQ stasjonær 
takheis har et moderne, diskret 
utseende som passer godt inn i 
de fleste miljøer. Den beskjedne 
størrelsen sikrer brukervennlighet i 
både institusjoner og hjemmebasert 
omsorg. Takheisen tilbys i tre 
modelller med ulike brukervekter; 
150 kg, 220 kg og 300 kg. Den gir 
også optimal komfort for pasientene 
med 2-punkts eller 4-punkts oppheng 
i forskjellige lengder som passer til 
enhver pasient.

Sammen med Human Care sine 
løfteseil, tilbyr Altair en uslåelig 
komfort. Den unike teleskopstangen 
gjør det mulig å justere bRødden 
i forhold til pasientens behov. 
Et 3-punkts oppheng gir en jevn 
vektfordeling og en god sittestilling. 
Myk start/stoppfunksjon og konstant 
løftehastighet og retning, gjør 
løftet til en behagelig opplevelse 
for pasienten, uavhengig av vekten. 
Altair tilbyr tohastighets løft, 
høy batterikapasitet og praktisk 
batterilading via håndkontrollen.
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Skinnesystemer	og	installasjonsmuligheter

Skinnesystem er det optimale valg for å løfte å forflytte pasienter på et sykehus, pleiehjem eller 
i private hjem. Et skinnesystem med en løfter forflytter personer med minimal anstrengelse og 
maksimal sikkerhet. Kontakt oss for utfyllende informasjon og muligheter for installasjoner.

Enkelt skinnesystem gir en 
enkel og kostnadseffektiv
installasjon. Enkle skinner 
monteres normalt over de
viktigste områdene i rommet, 
som toalett og seng.

Vi tilbyr et fullt sortiment av skinnesystemer tilpasset
alle situasjoner. Alle systemene kan enkelt tilpasses
spesielle behov, og installeres uavhengig av rommets form eller 
bygningens konstruksjon.

Våre skinnesystemer gir en rask og fleksibel installasjon og
det ikke er behov for boring i skinnene eller i de justerbare 
festene. Den lave vekten på skinnesystemet gir
enklere håndtering og raskere installasjon.
Rask installasjon gir lavere kostnader og færre problemer. 

Et skinnesystem fra Human Care gir deg mange
muligheterfor installasjon. Det kan monteres i taket,
på veggen, på gulvet og i ulike materialer som
betong, lettbetong, treverk eller takhimling. Systemene
kan lett kombineres på en rekke måter og tilpasses
dine spesielle behov.

Vårt skinnesystem gir deg en rask og fleksibel installasjon.
Tilpassede skinnelengder gir mindre avkapp og dermed mindre 
som må kastes. Vi har skinner i lengder mellom 2,5 og 7,0 
meter

Traverssystemer består av 
to skinner som bærer en 
sekundær vinkelrett skinne 
og gjør det mulig å flytte 
pasienten i alle retninger. Et 
traverssystem gir anledning 
til å bevege seg over hele 
rommet. Systemet kan 
kombinere skinneprofiler i 
ulike høyder og lengder samt 
forskjellige festeanordninger.

Human Care tilbyr et bredt 
spekter av kurver i ulike
vinkler og lengder. Buene kan 
kuttes til dine eksakte
mål.

Et rom-til-rom-system gir 
mulighet til å forflytte
pasienter
fra et rom til et annet uten å 
gjøre endringer
på dørpåningen.

Enkelt skinnesystem Traverssystem Kurve Rom-til-rom system
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Våre skinneprofiler er produsert i eloksert aluminium, og tilbys i forskjellige lengder og profiler.  
Alle profilerer designet for å gi en rask og fleksibel installasjon sammen med vårt store utvalg av 
tilbehør.
Human Care skinner har et moderne og diskret uttrykk, og lav vekt som gjør at de er enkle
å montere. P87 skinneprofil gir deg lavest mulig vekt og ypperlig holdbarhet og ytelse.

P87 brukes hovedsakelig til ett enkelt 
skinnesystem, eller som den primære 
skinnen i et traverssystem.
For små rom som bad og ganger, kan 
P87 brukes både som primær og 
sekundær skinne. P87 er tilgjengelig
i lengder mellom 2,5 og 7,0 meter i 
tillegg til buer. Skinnene er klargjort 
for ladeløsning via skinnen, som gir 
en kontinuerlig lading av løfteren.

Profilene P120 og P180 er begge 
designet for å brukes som sekundære 
skinner i et traverssystem eller i et
system som krever lang avstand 
mellom festepunktene.
P120 og P180 er tilgjengelig i lengder 
mellom 3,0 og 7,5 meter. Skinnene er 
klargjort for ladeløsning via skinnen, 
som gir en kontinuerlig lading av 
løfteren.

Profil P87 Profil P120 og P180
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Frittstående	stativ

Frittstående stativ brukes sammen med takheis for å løfte og flytte en pasient fra en seng til for eksempel 
rullestol elller bad / dusj. Dette er et godt alternativ der skinner ikke kan monteres. 
Vi tilbyr tre typer frittstående løsninger, justerbare i høyde og bredde og med en kapasitet på 220-445 kg.
For utfyllende informasjon om våre løftesystemer be om egen katalog, eller last ned fra www.nhd.as

Lena frittstående stativ gir mulighet 
til å løfte og flytte pasienter opp til 
300 kg på en enkel og trygg måte, 
uten å belaste pleieren under løfting 
og flytting.
Lena frittstående stativ brukes 
sammen med en løfter for å forflytte 
pasienter, f.eks fra en seng, rullestol, 
bad / dusj og fra gulvet. Takket være 
hjulene (tilbehør) med brems det 
er veldig lett å flytte og justere det 
frittstående stativet.

Bariatric frittstående stativ gir en 
unik mulighet til trygt å løfte og 
forflytte tunge pasienter opp til 455 
kg.  Når seilet plasseres mellom to 
takløft, vil løfteflaten være større 
enn normalt, noe som resulterer i et 
meget bekvemt løft for pasienten.

Det flyttbare stativet Niklas gir deg 
en unik mulighet til å enkelt og trygt 
overføre en pasient, og samtidig 
unngå unødvendig belastning når 
du løfter og forflytter. Niklas er et 
perfekt verktøy for eksempel under 
transport til og fra seng, rullestol, 
dusj, badekar eller fra gulvet.
Bredde og høyde kan justeres uten 
verktøy, noe som gjør Niklas til 
markedets mest portable løsning. 
Èn person kan på egen hånd både 
installere og tilpasse stativet uten 
hjelp. Stativet kan håndtere vekt opp 
til 220 kg.
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Mobile	løftesystem

For utfyllende informasjon om våre løsninger på mobilt løft, be om katalog eller 
last ned fra www.nhd.as

STS200 oppreisningsløfter gir 
den optimale støtten for løft og 
forflytning til og fra sittende stilling. 
Den er utformet for å støtte 
pasienter som til en viss grad er i 
stand til å ta belastning på minst ett 
ben, ha funksjon i minst en hånd, 
samt kommunisere. Med STS200 kan 
pasientene øve på å stå, samt øke 
benstyrken da de bruker sin egen 
kropp til å trekke seg opp til stående 
stilling. 

FL180 er en stabil og fleksibel 
gulvløfter som kan brukes i alle 
løftesituasjoner. Den tillater løft 
fra høye flater, som for eksempel 
stol, seng, rullestol eller toalettstol, 
i tillegg til å løfte fra gulvet.Den er 
enkel å manøvrere og transportere, 
lagre og sette opp. Med  FL180  har 
du alt du trenger i en gulvløfter. 
Elektrisk eller manuel justering 
av basen for økt fleksibilitet. 
Gulvløfteren har i tillegg manuell 
eller elektrisk nødsenking.

Våre mobile heiser er et ideelt 
supplement til takheiser for 
midlertidige løsninger, som for 
eksempel i korridorer eller andre 
situasjoner der bruk av en takløfter 
ikke er mulig. Mobile heiser tillater 
løft fra høye flater samt løft fra gulv.
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Løfteseil

Sitteseil er en skulderhøy modell 
med delte ben og forsterket rygg 
og ben. Den er designet for å gi 
pasienten ekstra støtte for ryggen 
og er et godt valg for pasienter med 
dårlig kroppsstabilitet. Løfteseilet kan 
brukes i de fleste løftesituasjoner, 
og passer de fleste pasienter, men 
er mest egnet for de med lav 
kroppsstabilitet.

Helkroppsseil Nett er et 
komfortabelt løfteseil uten 
forsterkninger, håndtak eller polstring 
i ryggen. Den gir god støtte til hele 
kroppen, kan brukes i de fleste 
situasjoner og de fleste pasienter. 
Kroppseil Nett kan brukes når 
pasienten vaskes eller bades.

Silhouette løfteseil er et 
komfortabelt seil uten forsterkninger, 
håndtak eller polstring. Slyngen 
tilpasser seg pasientens kropp og gir 
god støtte til hele kroppen, Slyngen 
kan brukes til de fleste forflytninger, 
men er spesielt tilpasset forflytning 
til og fra rullestol, støpte seter eller  
skallseter.

Helkroppsseil er et komfortabelt 
løfteseil uten forsterkninger, håndtak 
eller polstring i ryggen. Den gir god 
støtte til hele kroppen og ekstra 
støtte til hodet.  Løfteseilet kan 
brukes i de fleste situasjoner og til 
de fleste pasienter. Den forsterkede 
hodestøtten gjør det mulig å løfte 
pasienter fra flatt leie. 

Dette er et lite utvalg av våre løfteseil. For utfyllende informasjon be om katalog, 
eller last ned fra www.nhd.as

Hygieneseill er en lav modell med 
delte ben. Den har en forsterket 
rygg for å gi god støtte og polster 
under armene for ekatra komfort. 
Den vide delingen av bena gjør seilet 
anvendelig, og muligjør rask og enkel 
på- og avkledning ved toalettbesøk 
eller bading.

Komfortseil Høy løfteseil er et 
mykt og  komfortabelt seil uten 
forsterkninger, håndtak eller polstring 
og tilpasser seg enkelt pasientens 
kropp. Seilet er designet for å gi 
pasienten god komfort og en følelse 
av trygghet. Comfort har ikke delte 
ben som kan fordele vekten og 
redusere trykk. Comfortseilet lages 
i Trevira stoff, slik at det kan bli 
liggende i stolen eller rullestolen når 
løftet er ferdig. 



NHD 
18



NHD 
19

P5 Premium tilbyr en trygg måte å 
ta vare på pasienter med høy risiko 
for å falle ut av sengen. Det er ikke 
behov for sengskinner eller annen 
stengsel da sengen kan senkes helt 
ned til 99mm. Høyden kan økes til 
maksimalt 799 mm som gir en god 
ergonomisk arbeidshøyde for pleiere.
I tillegg til Trendelenburg og HLR 
funksjoner, har P5 Premium mange 
valgfrie funksjoner som gjør livet 
lettere for pårørende og praktisk for 
pleiere.

Protean 3 er en trygg og sikker seng 
for pasienter med høy risiko for å 
falle ut av sengen. Det er ikke behov 
for høye sengekanter eller andre 
restriksjoner. Protean 03:01 er en 
ultralav seng med en minimum høyde 
på 99 mm og en maksimal høyde 
på 799 mm. Protean 3 har en sikker 
arbeidskapasitet (SWL) på 250 kg 
(brukervekt 185 kg). Flere tilbehør er 
tilgjengelig.

Vi leverer senger beregnet på 
institusjoner og hjemmesykepleie. 
Sengene har et attraktivt design med 
høy komfort og god ergonomi. 
Sengene har 4 delt sengebunn.  Våre 
senger for institusjoner kan enkelt og 
raskt monteres av 1 person. 

Senger

For utfyllende informasjon om våre senger be om katalog, eller last ned fra 
www.nhd.as
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Madrasser

For utfyllende informasjon om våre trykkavlastende madrasser be om katalog, eller 
last ned fra www.nhd.as

Hyper Skum PLUS har hyperelastisk 
HR-skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner. 
• to-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 20 -120 kg
• aktuelt for smertebehandling

MAXX 250 har hyperelastisk 
HR-skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner 
• tre-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 40 -250 kg
• aktuelt for smertebehandling

Hyper Skum 2 har viscoelastisk 
skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner.
• viscoelastisk topp (memo skum) 
• tre-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 20 -120 kg
• aktuelt for smertebehandling

Hyper Skum VISCO har viscoelastisk 
skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner.
• viscoelastisk topp (memo skum) 
• to-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 20 -120 kg
• aktuelt for smertebehandling
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evAQ-PRO11 har hyperelastisk 
HR-skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner 
• tre-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 20 -120 kg
• aktuelt for smertebehandling
• faste kanter gir stabilitet
• evakueringsfunksjon

evAQ-PRO XL ar hyperelastisk 
HR-skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner
• tre-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 40 -250 kg
• aktuelt for smertebehandling
• faste kanter gir stabilitet
• evakueringsfunksjon

evAQ-PRO har hyperelastisk HR-
skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner 
• to-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 20 -120 kg
• faste kanter gir stabilitet
• evakueringsfunksjong
• aktuelt for smertebehandling

evAQ-PRO VISCO har viscoelastisk 
skumkjerne med langsgående og 
diagonale seksjoner
• viscoelastisk topp (memo skum) 
• to-lags
• eksepsjonelt ventilasjonssystem for    
  ideelt mikroklima
• optimal trykkavlastning og mini-  
  mum shear krefter 
• avtakbart PU-Tex trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 20 -120 kg
• aktuelt for smertebehandling
• faste kanter gir stabilitet
• evakueringsfunksjon

Alle madrasser i denne serien 
er utstyrt med funksjon for 
evakuering. Du kan raskt og 
effektivt evakuere pasienter 
uten å først overføre til 
redningslaken eller båre.
Evakueringssystemer, slik 
som båre og redningslaken 
krever ofte hjelp av to eller 
flere personer for å flytte 
pasienten, dette kan være 
tidkrevende og vanskelig å få 

til i en nødsituasjon. 
EVAQ® anti-decubitus 
system gjør at du skånsomt 
kan gjennomføre evakuering 
kun med én person, selv via 
trapper!

For utfyllende informasjon om 
våre evakueringsmadrasser 
be om egen katalog, eller se 
www.nhd.as

QevA
®

Evakueringsmadrasser
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Posisjoneringsputer

Posisjoneringsputer i ulike former og størrelser for god støtte  og komfort, og  for å 
oppnå en optimal posisjonering for å forebygge dannelse av trykksår.
For utfyllende informasjon om våre posisjoneringsputer be om katalog, eller last  
ned fra www.nhd.as

Universalpute for generell 
posisjonering.  
Tilbys i to størrelser 37/26 og 56/40

Abduksjonspute for posisjonering av 
kne og ankel.
Størrelse 60/35

Abduksjonspute for posisjonering 
av hoftene, reduserer risikoen for 
dislokasjon av hofteproteser.
Størrelse 35/28/14

For støtte og posisjonering av hel. 
Størrelse 39/21/8

Bolster for støtte og posisjonering 
av kne, nakke og andre ekstremiteter. 
Størrelse 60/21

Halvsirkel for posisjonering av 
overkropp.
Størrelse 137/80

For støtte og posisjonering av 
underarm. 
Størrelse 39/21/8

Posisjonerings pute for stabil støtte i 30° 
posisjon for mage og ryggleie.
Tilbys i to størrelser 170/74 og 
182/54

POSIMED®
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XSEAT har anatomsk hyperelastisk 
skumkjerne med viscoskum på topp og HR 
skum i bunn. 
• optimal trykkavlastning og minimum    
  shear krefter 
• avtakbart trekk, vaskbart 
• madrass autoklaver
• gjennomtrengelig for vanndamp
• flammehemmende 
• for pasienter 20 -120 kg

Sittepute

X-SEAT er en sitteputeserie fra Funke Medical. Puten har 
en oppbygning av to lag skum med unike egenskaper for 
å forebygge trykksår og shear.  Puten er utformet med 
kontour for å tilpasse seg kroppsform.

Puten er egnet for brukere med en kroppsvekt fra 20 kg til 
125 kg. Den optimale trykkfordelingen, med et minimum 
av share, gjør puten til et godt valg.  Xseat passer både til 
rullestoler med slyngesete og plansete, eller som løs pute i 
stoler og andre sitteflater.

For utfyllende informasjon om sitteputer be om egen 
katalog, eller last  ned fra www.nhd.as
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Vekseltrykkmadrasser

Komplett pulserende system styres 
av sensorchip, for forebygging 
av  trykksår samt terapi og for 
smertepasienter. 
Madrassen har 20 luftceller av 
høykvalitets polyuretan, med 9 
laser-perforerte celler, ventilasjons 
blærer. Integrert statisk funksjon og 
pulserings funksjon.
Enkel innstilling av pasientvekt opp til 
250 kg. Kan stilles inn til  EPUAP 4.
Madrassmål: 26x90x200 cm, den er 
også tilgjengelig i 220 cm lengde.
SLK IV® madrass leveres med Soft-
Care-Tex ™ trekk. To posisjonerings 
puter tillater optimal tilpasning. 
Transportveske med bærestropper 
og glidelås, i slitesterk nylon.
SLK IV erstatter madrass.

SLK III har 20 modulære luftceller laget 
av høykvalitets polyuretan, med 9 laser-
perforerte celler, ventilasjons blærer.
Enkel tilpasning av pasientvekt fra 40 - 
195 kg. Kan stilles inn til  EPUAP 3.
Madrassmål: 21x90x200 cm. Madrassen 
er også tilgjengelig i 220 cm lengde.
SLK III® leveres med  Soft-Care-
Tex™ trekk. Transportveske med 
bærestropper og glidelås i slitestrek 
nylon.
Erstatter madrass

SLK I,  EPUAP 2 for decubitus pasienter. 
Madrassen har 17 modulære luftceller 
laget av høykvalitets polyuretan, med 9 
laser-perforerte celler. Enkel tilpasning av 
pasientvekt fra 40 - 130 kg. 
Madrassmål: 14x90x200 cm.
SLK I® leveres med  Soft-Care-Tex™ 
trekk. Transportveske med bærestropper 
og glidelås i slitestrek nylon.
SLK I® er beregnet brukt som 
overmadrass.

Vekseltrykkmadrass beregnet for forebyggelse av trykksår og liggesår, 
EUPAP 2 til 4
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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 tilbyr konkurransedyktige priser 
og rask levering på våre tjenester.

Vi vasker eller renser puter,  
madrasser og pumper, foretar 
funksjonstester og eventuellt bytte av 
filtre dersom det skulle være behov.
Produktene kan sendes usortert til 
oss for videre behandling.  

Vi tar imot: 
Vekseltrykkmadrasser med elektrisk 
pumpe 
Gjenbruk av Carebed/Gaymar med 
el. pumpe 
Gjenbruk av Vicair madrass 
Gjenbruk av Plexus overmadrass
Gjenbruk av Roho madrasseksjon,
Gjenbruk av Roho puter

Gjenbruk	og	resirkulering

Gjenbruk og resirkulering av puter og madrasser gir en økonomisk og 
miljøvennlig gevinst for din institusjon.
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H-250 transportstol er et unikt 
produkt som gjør det mulig å 
forflytte pasienter trygt og uten 
tunge løft. Transportstolen kan enkelt 
gjøres om fra en båre til mobil stol. 
H-250 har en maksimal brukervekt 
på 113 kg, Stolen gjør det mulig 
for en pleier å flytte en pasient på 
egenhånd.

I-serien er designet for trygt 
å posisjonere og transportere 
pasienten. Transportstolen I-400 
har en maksimal brukervekt på 180 
kg. Transportstoler kan benyttes 
både som båre og transportstol. 
I-400 har justerbar sittestilling. 
Sammen med vår posisjonerings- 
og transportsystem (PTS) kan 
brukeren flyttes horisontalt av èn 
omsorgsperson.

Transportstoler

For utfyllende informasjon om våre transportstoler be om katalog, eller last ned 
fra www.nhd.as
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Rullator

For utfyllende informasjon om våre rullatorer, se våre nettsider eller last ned 
kataloger fra www.nhd.as

Carl-Oscar 67 er en velkjent  
bestselger.  Det er en trygg og sikker 
allround rullator som tilbys i fire 
ulike bredder og med brukervekt 
på 275 kg. Carl-Oscar er enkel å 
manøvrere, har store stabile hjul og 
ergonomiske håndtak for et godt og 
sikkert grep. 

neXus standard og neXus low er 
stabile og lettrullende rullatorer. 
Rammekonstruksjon er ”X” formet 
slik at den foldes sammen fra side 
til side og står uten støtte når den 
er foldet sammen. Den opptar liten 
plass ved transport eller lagring. 
neXus har polstret ryggbånd med to 
sittestillinger. Rullatoren leveres med 
steghjelp, ryggbånd og myk veske/
kurv.  neXus leveres i brukervekt 
opp til 150 kg.

Rebel 67  er kompakt og enkel å bruke. 
Rebel er trygg og pålitelig og leveres i 4 
ulike bredder. 
Rebel har en fleksibilitet i chassiet som 
gjør den meget stabil selv på ujevne 
overflater utendørs. Rullatoren og står 
uten støtte når den er foldet. 
Rebel 67 leveres i brukervekt på 250 kg. 

Prisforhandlet fra 1. mars 2016Prisforhandlet fra 1. mars 2016
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Manuelle rullestoler

For utfyllende informasjon om våre manuelle rullestoler be om katalog, eller last 
ned fra www.nhd.as

VIP 515 er egnet for eldre som har 
problemer med å sitte stabilt og 
brukere som lider av muskelsvinn og/
eller lammelser. 
Rullestolbrukere har 60% høyere 
risiko for å utvikle trykksår og VIP 
515 er utstyrt med pneumatisk tilt, 
som er et utmerket alternativ for de 
i risikosonen for trykksår. Ledsager 
kan enkelt tilte ryggen 35 grader og 
frigjøre trykkflatene. 
VIP 515 er utstyrt med et system for 
å justere seg selv når kroppen endrer 
tyngdepunkt, og på den måten hindre 
brukeren i å tippe.
Det sammenleggbare systemet gjør 
den enkel å oppbevare og den krever 
ikke verktøy for montering.

S-Ergo S-125 med det buede S-Ergo 
setet, er designet til kroppens 
naturlige kurver, og utviklet for 
å hinder trykksår. Sitteflaten gir 
brukere en ultimat rullestol med en 
behagelig sits. 
S-Ergo S-125 har oppvippbare, 
avtakbare armlener og avtakbare 
fotstøtte for å gi enkel tilgang til og 
fra rullestolen. 
S-Ergo 125 er en av mottakerne av 
”Taiwan Excellence Awards 2014”, 
og er utstilt på Taiwan Excellence 
Pavilion.

Flexx er spesielt designet for 
funksjonalitet og har flere justeringer 
for å passe individuelle behov og 
kroppens tilstand.
Flexx tilbyr en rekke justeringer 
inkludert ryggvinkel, rygghøyde, 
setebredde og dybde, tyngdepunkt, 
med mer. Dette, sammen med et 
utvalg hjulstørrelser foran og bak, 
gjør denne modellen svært fleksibel.
Flexx har innlemmet fargekoding. De 
justerbare delene er farget oransje 
slik at bruker enkelt kan identifisere 
hvilke deler som er justerbare.
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Nimble	elektrisk	rullestol

For utfyllende informasjon om våre manuelle rullestoler be om egen katalog, eller 
last ned fra www.nhd.as

S-Ergo setesystemet er utformet i 
forhold til kroppens naturlige kurver 
og funksjoner,, og hjelper til med 
å spre vekten. På denne måtens 
reduseres faren for trykk.
S-Ergo er patentert i USA, EU og 
flere andre land.

Ergo Nimble har et kompakt design 
som gjør stolen ideel for små rom og 
korte turer.
Ergo Nimble er bakhjulsdrevet med 
flere funksjoner som oppvippbare og 
høyderegulerbare armlener, justerbar 
ryggvinkel og avtakbare fotstøtter.

Våre elektriske rullestoler kan 
leveres med ledsagerstyring. 
Vår ledsagerstyring er uten stive 
håndtak og utstikkende deler som 
kan utgjøre klemfare for ledsageren. 
Ledsageren føler seg trygg og trenger 
ikke å være ekstra oppmerksom 
i trange rom. Ledsagestyringen 
øker ikke stolens reelle totallengde 
og egner seg derfor godt der det 
er trangt som i heis, på bad eller 
lignende. Ledsagerne har dermed 
større muligheter ved manøvrering 
av rullestolen.

Stolen kan enkelt demonteres i 
tre deler uten bruk av verktøy, og 
plasseres i bagasjerommet til en bil.
Den lette konstruksjonen gjør det 
enkelt å ta med seg stolen.
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KS-343 er en økonomisk, og godt 
utformet kompakt scooter. 
En liten modell med god benplass, 
selv for høye personer. 
Vinkeljustering av rattstammen 
gir deg mulighet til å trekke styret 
nærmere. 

KS-343 har vidvinkel frontlykter og 
energibesparende LED baklys. KS-343 
har oppvippbare og høydejusterbare 
armlener og seterotasjon for  enkel  
inn- og utstigning.  Det hydrauliske 
fjæringssystemet gir en god stabilitet 
og behagelig kjøretur.

Karma KS-343 leveres standard med 
kurv.

Scooter 

Den korteste og smaleste scooteren på markedet med HMS nummer 

For utfyllende informasjon om våre scootere be om katalog eller last ned fra 
www.nhd.as

Scooteren kan demonteres med 
quick-release hendel og enkelt 
fraktes med i bil. 
KS-343 er et utmerket valg for  
kortere turer i  byen, i nabolaget 
eller på kjøpesenter og andre små 
områder. 

Liten nok til å ta med på tog og T-bane

Kan demonteres for frakt i personbil

Kompakt nok for innendørs bruk

God benplass for høye personer
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I mange tillefeller er det kun mangel 
på enkle hjelpemidler som gjør at 
mange av våre eldre eller uføre kan 
klare seg selv bedre. 
Nordisk Helse Design vet at følelsen 
av å klare seg på egenhånd - helt eller 
delvis - gjør at  man opprettholder 
følelsen av selvverd og stolthet. 

Vi leverer derfor alt man kan trenge 
for å gjøre hverdagen enklere, slik at 
flere kan klare seg mer på egenhånd, 
enten i hjemmet eller på institusjon.

Det er også med på å lette 
arbeidssituasjonen for pleiere og 
omsorgspersoner som opplever en 
hektisk arbeidsdag med tunge løft og  
og lite tid til hver pasient.

Hos hos oss kan blant annet få:

Toalettforhøyere
Dusj og toalettstol
Dusjvogn
Frittstående toalettforhøyer
Støttehåndtak
Gripetang
eller andre hjelpemidler du har 
behov for.

Hygiene	og	ADL

Nordisk Helse Design leverer alt innen hjelpemidler og ADL.
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Taburetter

Med VELAs Taburettprogram finner du lett en taburett tilpasset nettopp deg og ditt behov. 
VELA taburettene har ergonomisk sete og et lite understell.  Taburettene kan leveres med mulighet for 
alternative arbeidshøyder.

VELA Samba 500 har en behagelig 
sittekomfort takket være ekstra god 
polstring i setet. 
Setehøyde:  44-46 cm
Setehøyde alt*:  38-48 cm
Sete:   Ø 34 cm
Hjul:   50 mm
Vekt   8 kg
Brukervekt  110 kg
Understell:  52 cm

Alle taburettene kan leveres 
med håndbetjent eller fotbetjent 
høydeinnstilling. 
Stolene kan tilpasses den enkelte 
med blant annet rygg, hjul og 
bremser.

* Alternativ høyde oppgis ved bestilling.
Leveres i standard farge blå. 

VELA Samba 410 har en dynamisk 
setepute som fremmer bevegelighet 
i nedre rygg og bekkenregion. Den 
dynamiske bevegelsen stimulerer og 
styrker nedre del av rygg og bekken. 
Seteputen fåes i to størrelser.  
Setehøyde:  42-57 cm
Setehøyde alt*:  44-64cm
Sete:   47x36 cm
Hjul:   50 mm
Vekt   5 kg
Brukervekt  125 kg
Understell:  50 cm

Vela Samba 400 har sadelsete som 
fremmer en ergonomisk, god og 
aktiv sittestilling. Sadelsetet fåes i to 
størrelser.
Setehøyde:  48-67 cm
Setehøyde alt*:  60-86 cm
Sete:   35x35 cm
Setevinkel: -4° - +2°
Hjul:   50 mm
Vekt   6 kg
Brukervekt  125 kg
Understell:  50 cm
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Kontakt oss

NHD 

Hovedkontor:
Nordisk Helse Design 
Gigstadsvei 22 | 3511 Hønefoss | Tlf: 99 31 61 00 | post@nhd.as | www.nhd.as

NHD Nord-Norge
Markveien 11 | 8402 Sortland| Tlf: 99 31 61 00 | order.nord@nhd.as | www.nhd.as


