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BADEVÆRELSE
Svingbar håndvask
Håndvask, der ved aktivering af et greb på væggen
kan svinges hen til toilettet. Kan ved hjælp af
svinghåndtag ved væggen desuden hæves/sænkes
15 cm.
Formål: Gør det muligt svinge vasken hen foran
toilettet, så man kan vaske hænder, umiddelbart
efter man har tørret sig.
Målgruppe: Alle, der af hygiejniske årsager gerne
vil kunne vaske hænder umiddelbart efter
toiletbesøg og inden tøjet sættes.
Fordel for bruger: Bruger opnår en høj hygiejne.
Forhandles af Ropox, www.ropox.dk
Svingbar vask, HMI-nummer: 64324

Vasketoilet med hæve-/sænkefunktion
Vasketoilettet har douchearm med dyse til anal- og
vaginalområdet. Den efterfølgende tørrefunktion
tørrer med behagelig, tempereret luft.
Betjenes med brugervenlig fjernbetjening, der kører
et forprogrammeret vaske-/tørre program men også
har mulighed for programmering af fire
brugerprofiler.
Max. brugervægt 250 kg. Toilettet kan hæves fra
440 mm til 610mm/740mm (med/uden kipfunktion)
Formål: Borger kan klare toiletbesøg alene og
samtidig opnå en bedre hygiejne ved toiletbesøg.
Målgruppe: Ældre mennesker eller
bevægelseshandicappede i alle a ldre.
Fordel for borger: Øget værdighed ved at kunne
klare toiletbesøg selv. Større uafhængighed af
hjælper eller familiemedlemmer.
Forhandles af Smarthome ApS, www.smarthome.dk

AquaClean 8000plus UP væghængt
vasketoilet, HMI-nummer: 47363

HS 130 K hæve-/sænkesystem til toiletter,
HMI-nummer: 73508
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Transportabel numsetørrer
Sammenklappelig numsetørrer i plastik.
Formål: Gør det muligt at tørre sig ved toiletbesøg.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at nå ned
og tørre sig efter toiletbesøg, eksempelvis grundet
nedsat bevægelighed i ryggen eller svær overvægt.
Fordel for bruger: Bruger kan selv tørre sig efter
toiletbesøg.
Forhandles blandt andre hos Bjørn Nielsen,
www.bjoern-nielsen.dk
Sammenklappelig numsetørrer, HMI-nummer:
71441
Håndtag
Mobilt håndtag, der fungerer ved hjælp af vakuum
og let hænges op på den ønskede fliseoverflade.
Formål: Fungerer som en ekstra støtte på
badeværelset.
Målgruppe: Personer, der er gangbesværede eller
føler sig utrygge ved at gå på eksempelvis et glat
badeværelsesgulv.
Fordel for bruger: Bruger føler sig mere tryg ved
at færdes på egen hånd og opnår større
selvstændighed.
Forhandles af CarePartner, www.carepartner.dk
Mobeli håndtag med sikkerhedsindikator, HMInummer: 88296
Sensorble
Sensorbleen kan registrere vandladningsmængde
samt tidspunkt for vandladning. Hermed opnås
kendskab til borgerens vandladningsmønster.
Formål: Sensorbleerne anvendes i 72 timer og
skiftes ligesom den sædvanlige ble. Ved hjælp af
sensorbleen kortlægges brugerens unikke
vandladningsmønster. Herved kan det optimale
tidspunkt for toiletbesøg identificeres.
Målgruppe: Personer, der ikke kan mærke eller
give udtryk for, de skal på toilettet.
Fordel for bruger: Bruger støttes i at have
vandladning på toilettet.
Forhandles af TENA www.tena.dk
Identify Sensor Wear
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Inkontinenshjælpemiddel til kvinder
Vaginalpessar, der placeres som en tampon. Ved
vandladning fjernes vaginalpessaret ved at trække i
silikonestroppen. Genanvendelig.
Formål: Vaginalpessaret yder et tryk på urinrøret
og forhindrer dermed inkontinensproblemer .
Målgruppe: Kvinder, der lider af stressinkontinens.
Fordel for bruger: Brugeren får kontrol over sin
vandladning og opnår derved større tryghed.
Forhandles blandt andre hos CarePartner,
www.carepartner.dk
Vaginalpessar, Contiform

Lotionpåfører
Lotionpåfører med udskiftelige gummipuder, der
sidder fast med velcro, hvilket gør det nemt at tage
gummipuden af og rengøre den.
Formål: Lotionpåføreren gør det muligt at komme
lotion på ryggen eller på benene uden at skulle
bukke sig.
Målgruppe: Personer med nedsat bevægelighed i
ryg og arme, eksempelvis grundet gigt.
Fordel for bruger: Brugeren kan selv smøre lotion
på kroppen.
Forhandles blandt andre hos Bjørn Nielsen,
www.bjoern-nielsen.dk
Lotionpåfører med gummipude og velcro, HMInummer: 54286

Protesetandbørste
Protesetandbørste med sugekopper.
Formål: Sugekopperne gør det muligt at montere
protesetandbørsten i håndvasken.
Målgruppe: Personer, der kun kan bruge én hånd.
Fordel for bruger: Bruger kan selv børste sin
tandprotese.
Forhandles blandt andre hos Procare,
www.procare.dk
Protesetandbørste m. sugekopper, Suction Denture
Brush, HMI-nummer: 19893
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Tandpastadispenser
Tandpastadispenser, der virker uden brug af
strøm/batterier.
Formål: Man ”trykker” tandbørsten ind i indhakket i
tandpastadispenseren – et lille tryk giver en lille
mængde tandpasta, et stort tryk giver en stor
mængde tandpasta. Virker ved hjælp af vakuum.
Målgruppe: Personer, der har nedsat håndfunktion
eller kun kan bruge én hånd.
Forhandles af Gloria Mundi Care,
www.gloriamundicare.dk
Tandpastadispenser Push-Paste, HMI-nummer:
81989

Pilleæske
Pilleæske, der kan indstilles til at give op til fem
daglige alarmer med både lyd og vibration.
Formål: Alarmen lyder indtil bruger drejer
medicinlåget og får adgang til pillerne, der skal
tages.
Målgruppe: Personer med hukommelsesproblemer,
der skal tage medicin på faste tidspunkter hver dag.
Fordel for bruger: Bruger kan selv tage sin medicin
på de korrekte tidspunkter og oplever større frihed
og selvstændighed.
Forhandles blandt andre hos Astrid Leisner & Søn,
www.leisner.dk
Pilleæske, MiniTell, HMI-nummer: 53957
Tang til udtrykning af piller
Ergonomisk tang til udtrykning af piller, der kan
holdes i én hånd. Med medfølgende medicinbæger.
Formål: Benyttes til at trykke piller ud af
blisterpakninger med.
Målgruppe: Personer med nedsat styrke og
bevægelighed i hænder og fingre.
Fordel for bruger: Bruger kan selv få piller ud af
en blisterpakning og oplever dermed større
selvstændighed.
Forhandles blandt andre hos Bjørn Nielsen,
www.bjoern-nielsen.dk
Tang, Pill-Out, HMI-nummer: 81206

