R e h a b & H o s p i t a l s a r t i k l er A/S

Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S,
et af Danmarks førende firmaer indenfor hjælpemidler til seniorer og handicappede, fejrer i år 50
års jubilæum, og kan stadig kalde sig en danskejet virksomhed på private hænder.
I takt med at markedet har ændret og udviklet sig, har firmaet formået løbende at tilpasse
udviklingen indenfor branchen. Der har altid været stor bevågenhed på innovation og nytænkning,
og i takt med at der i de seneste år har været stor fokus på velfærdsteknologi, er der løbende
blevet udviklet nye og spændende produkter.
På Rehab Messen 2014 er firmaet derfor stolt over at kunne præsentere seneste nyheder.

On & Off Stocking
Patenteret verdensnyhed på Health & Rehab 2014.

”On & Off Stocking”, et unikt hjælpemiddel til på- og aftagning af kompressionsstrømper - en
patenteret verdensnyhed.
Produktet findes i såvel en manuel som en akku-mekanisk udgave.
”On & Off manuel” - et hjælpemiddel for personer med reduceret funktionsnedsættelser. Det
giver livskvalitet og fleksibilitet, ved muligheden for selv af tage kompressionsstrømperne på og af.
Har begge funktioner i samme hjælpemiddel - let at medbringe overalt, på ferier etc.

”On & Off Akku”, er en Akku mekanisk benstøtte, der i kombination med On & Off manuel, typisk
anvendes af personer med væsentlige funktionsnedsættelser, samt også i meget høj grad som
hjælpemiddel af hjælperne, i de forskellige arbejdsmiljøer. Personer med enhåndsfunktion, kan
ved brug af On & Off akku, selv tage kompressionsstrømperne af.
Som det eneste hjælpemiddel på markedet, kan denne model også anvendes i plejeseng.

Pill-Out
En ergonomisk tang til udtrykning af piller i blisterpakninger- ”Pill-Out”.
Produktet, som er ergonomisk udformet passer både til den lille som den store hånd, reducerer
arbejdsskader, og sikrer en korrekt medicinhåndtering direkte i medicinbægeret.
Handy og nem at tage med på rejsen.

Space Lift, en gammel nyhed.
Velfærdsteknologi når det er bedst, i sin enkle forstand.
En motorstyret skabsindsats, som flytter skabsindholdet ned til ergonomisk rigtigt leje.
Space liften forener tanken og ambitionen for den nye fleksible fremtidsbolig, hvad enten det er
lejligheden på plejehjemmet, eller i egen bolig.
Udnytter pladsen i hjemmets garderobeskabe 100 %, bøjle- eller hylde tøj, så kommer disse ting,
elektronisk ned til dig i nå-højde.
Space liften er naturligvis en del af udstillingerne i Hal B, hvor fremtidens byggeri præsenteres.
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HTS fra Rifton, multifleksibel toilet- og badestol
Nej, -ikke kun et face-lift af den populære Blue Wave bad- og toiletstol.
Dette helt nye produkt til toilettering og bad, er endnu en genialitet fra Riftons udviklingsafdeling.
Med Riftons logiske brugerløsninger og detaljer, kan i flæng nævnes følgende hovedfunktioner;
sædet kan monteres på alm. toilet, selvstændig toilet-brusestol på understel med eller uden hjul,
kipfunktion, utal af kombinationsmuligheder som var det en kørestol, sammenklappeligt understel
til rejsebrug, og meget meget mere.

Tram fra Rifton sætter nye standarder.
Gangtræning, forflytning og ståstøtte i ét og samme produkt.
Rifton har igen bevist deres høje kvalitet med de fleksible og logiske brugerløsninger.
Dette nye prisvindende produkt, udmærker sig blandt andet ved ikke at benytte fuldsejl ved
forflytning, hvilket giver optimale muligheder ved toilettering. Ligesom gangtræning med
belastningsindikator/vægt også skubber til de gængse normer på dette område.

Tvilling – måske en sofacykel?
Med eller uden rygvind.
Sidste nyt indenfor side-by-side cyklerne. Nyeste design, med meget høj brugerkomfort.
Man ”går” direkte ind i den, altså ingen indstigningshøjde, hvor man skal træde over stellet.
Sæderne er polstrede, og kan indstilles i længderetningen. Passagersædet er drejbart. Vælg om
der skal trædes med, eller fodstøtten blot klappes ned.

Kom forbi stand 037 i HAL C og afsæt god tid. Folkene bag
firmaet giver kyndig og professionel rådgivning i deres store
produktsortiment.
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