1

PRODUKTOVERSIGT – Velfærdsteknologisk Udstillingslejlighed

SOVEVÆRELSE
Glidelagen
Lagen med satinstof på midten og bomuldsstof på
siderne.
Formål: Satinstoffet nedsætter friktionen og gør det
dermed nemmere for bruger at vende sig i sengen
samt komme ind og ud af den. Bomuldskanten giver
sikkerhed for bruger og forhindrer samtidig dynen i at
glide på gulvet.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at komme
ind og ud af sengen samt vende og dreje sig i sengen,
eksempelvis på grund af gigtsmerter eller nedsat
styrke.
Fordel for bruger: Bruger kan nemmere komme
ind/ud af sengen samt vende sig i den.
Forhandles af ETAC, www.etac.dk
Glidelagen, SatinSheet, HMI-nummer: 51082

Empatidukke
Dukke, der er blød og varm at røre ved, og hvis
ansigtsudtryk og intense blik kan vække sympati og
omsorgsfølelse
Formål:
Når dukken holdes på venstre arm, som et lille barn,
opnås der øjenkontakt mellem dukken og personen,
der holder den. Hvis brugeren opnår en følelse af
samhørighed med dukken, vil denne nærhed, berøring
og varme stimulere brugeren til at slappe af og falde til
ro.
Målgruppe: Personer, der grundet demens eller anden
kognitiv funktionsnedsættelse har svært ved at være i
aktivitet eller mangler nogen at give omsorg til og få
omsorg fra.
Fordel for bruger: Bruger opnår en følelse af
samhørighed og velvære.
Forhandles blandt andre af Handic Help,
www.handicstore.dk
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Smartstol
Stol, hvor ryg og sædet kan dreje 360 grader rundt og
desuden skydes fremad ind til bordet.
Formål: Gør det nemmere at sætte sig ind til bordet
og rejse sig igen.
Målgruppe: Personer, der er gangbesværede eller
mangler styrken og koordinationen til at skubbe stolen
helt ind til bordet.
Fordel for bruger: Bruger kan selv sætte sig ind til
bordet og rejse sig igen.
Forhandles af Lemco, www.lemco.dk
Lemco Smartstol, HMI-nummer: 71783

Computer
Brugervenlig computer med touch-skærm. Selve
computeren er indbygget i skærmen og fylder derfor
ikke meget.
Formål: Programmerne på computeren er specielt
udviklet til personer, der ingen erfaring har med brug
af computer, da touch-skærmen rent fysisk muliggør at
”trykke” på det, man vil se på.
Målgruppe: Alle, der ønsker at komme til at anvende
en computer.
Fordel for bruger: Bruger kan selv gå på
nettet/tjekke sin digitale postkasse/kommunikere med
familie og venner via videolink m.m.
Forhandles blandt andre af dukaPC, www.dukapc.dk
Computer, dukaPC

Tastatur
C omputertastatur med stor skrift på tasterne. Med lille
LED-lampe til at sætte i USB-stikket.
Formål: Gør det nemmere at se skriften på tastaturets
taster.
Målgruppe: Svagtseende.
Fordel for bruger: Bruger kan se skriften på
tastaturet uden brug af lup eller andre hjælpemidler.
Forhandles af Instrulog, www.instrulog.dk
Tastatur, LogicKeyboard NERO, HMI-nummer: 73528
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Bøjlestang/hylde:
Bøjlestangsindsats til indbygning i standardklædeskabe
i bredder fra 40 cm til 120 cm. Sænker bøjletøjet 75
cm lodret fra højt leje til ergonomisk rigtig leje ~ 120 130 cm over gulv, og 40 cm frem fra skabet. Kan
leveres med trådløs betjening.
Formål: Gør det nemmere for bruger at nå tøj, der
hænger på bøjle.
Målgruppe: Personer, der sidder i kørestol eller ikke
er i stand til at løfte armene.
Fordel for bruger: Bruger kan selv tage sit tøj frem
og hænge det på plads.
Forhandles blandt andre af Bjørn Nielsen Rehab,
www.bjoern-nielsen.dk
Bøjlestang, Space Lift, HMI-nummer: 39734

Boxershorts og trusser
Boxershorts og trusser med indsyet, sugende
materiale. Vaskes ved 60°C .
Formål: Kan opsuge minder lækager og giver dermed
ekstra sikkerhed.
Målgruppe: Personer, der lider af en mild grad af
inkontinens.
Fordel for bruger: Bruger opnår større tryghed og
frihed.
Forhandles af CarePartner, www.carepartner.dk
Boxershorts, DryMed, HMI-nummer: 88255
Trusser, DryMed, HMI-nummer: 88238
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Urinopsamlingssystem
Urinopsamlingssystem, der kan benyttes ved natlig
vandladning. Urinen løber gennem et rør ned til en
kande, som let tømmes næste morgen.
Formål: Gør det muligt for borger at lade vandet uden
at forlade sengen eller tænde lyset.
Målgruppe: Mænd, der generes af hyppig natlig
vandladning.
Fordel for bruger: Bruger opnår minimal
søvnforstyrrelse.
Forhandles blandt andre af Seniorshop,
www.seniorshop.dk
Urinopsamlingssystem, UROX Night, HMI-nummer:
72726

Loftslift:
Loftslift-system bestående af et rumdækkende
skinnesystem og en løftekassette, der kan anvendes
ved forflytning mellem rum med separate
skinnesystemer.
Formål: Løftekassetten anvendes, hvor man ønsker
forflytning fra rum til rum uden at skulle føre skinne
igennem væggen med hul og reetablering til følge.
Målgruppe: Personer, der ikke har standfunktion og
har brug for at blive liftet mellem soveværelse og
badeværelse.
Fordel for bruger: Bruger kan nemt forflyttes mellem
soveværelse og badeværelse.
Forhandles af Jøhl Human Care,
www.johlhumancare.dk

Loftslift, Roomer Løftekassette, HMI-nummer:
40252

Skinnesystem, HMI-nummer: 47751

