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HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING
Hållare för syrgastub på rollator och rullstol
Elektronisk medicindosett
Madrass vid antidecubitus
Ståstöd
Tippbräda

HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD
Strumppådragare för sockor och kompressionstrumpor
På- och avklädningskrok/pinne, Blixtlåsuppdragare, Knappknäppare
Hygienstol (dusch/toalettstol på hjul) även med tippfunktion, höjdinställbar
Toalettstolsförhöjning fristående med ben med eller utan handtag, höjdinställbar
Toalettstolsförhöjning fast modell för montering på WC-stol, med eller utan handtag, olika höjder.
Toalettlyft (lyfter sitsen)
Toalettarmstöd för montering på WC-stol
Toalettpapperstång
Badbräda
Badstol, även med vridfunktion
Duschpall olika former och storlekar, höjdställbar
Duschstol med armstöd, med eller utan ryggstöd, höjdställbar
Duschvagn

HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING
Käpp Tillbehör: isdubb, käpparkerare, handledsband, doppsko
Kryckkäpp, RA-kryckkäpp, Axillarkrycka Tillbehör: isdubb, käpparkerare, handledsband, doppsko
Gåbock, Gåstativ
Rollator många olika modeller med c:a 8”-hjul och c:a 12”-hjul, olika sitthöjder och bredder, olika
handtag framåt/bakåt, olika vikt, för olika maximal brukarvikt, höjdställbar
Tillbehör rollator: korg, bricka, käpphållare, ryggstöd
Gåbord olika modeller för höjdjustering manuellt, gaspatron, elektrisk, olika hjulstorlekar, olika
kombinationer av hjul 4 länkhjul eller 2 länghjul och 2 fasta, med eller utan handbroms
Rullstol manuellt driven, många olika modeller för framdrivning och användningsområde
vårdarmanövrerade att skjutsas i, allround att köra själv stort tillbehörsprogram, aktivrullstol att
köra själv reducerat tillbehörsprogram, komfortrullstol att bli skjutsad i och sitta länge med
stort stödbehov, alla modeller finns i olika sittbredder och sitthöjder, inställningsmöjligheter i
ryggvinkel och armstödshöjd
Rullstol manuell med ståfunktion
Drivaggregat till manuell rullstol som monteras i navet att köra själv med drivringarna
Drivaggregat till manuell rullstol, elektrisk påhängsmotor, för vårdarmanövrering
Elrullstol med manuell styrning s.k. elmoped/scooter olika modeller för olika användningsområden
Elrullstol med motorstyrning s.k. joystick eller andra styrsystem, olika modeller för olika användning
Elrullstol med elektrisk vårdarmanövrering
Överflyttningshjälpmedel: Glidbräda, Glidmatta, Vändmatta, Repstege, Uppresningsbälte/vårdbälte
Vridplatta med eller utan uppresningshandtag, olika modeller för olika användsområden
Fristående lyftbåge s.k. golvdävert
Överflyttningsplattform med uppresningshandtag, vridmekanism och flyttbar med hjul
Personlyft i olika modeller s.k. hjullyftar, mobila stålyftar och stationära lyftar (taklyftar)
Lyftsele många olika modeller och storlekar för olika behov

Hjälpmedel i hushållet
Bestick i olika specialmodeller för olika behov
Mugg/Glas i olika specialmodeller för olika behov
Tallrik i olika modeller för olika behov
Pet-emot-kant
Ätapparat

HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER
Arbetsstol och Coxitstol, även med uppresningsfunktion
Stegplatta
Sittdyna, Ryggdyna i många olika modeller och storlekar för olika behov
Säng reglerbar med tillbehör för olika behov
Ställbara ryggstöd- och benstöd för säng
Sänggrindar och lyftbågar att fästa på säng i olika modeller såsom stöd- och vändhandtag, sängbygel
och uppresningsstöd
Förhöjningsklossar och förhöjningsben i många olika modeller för olika behov
Stödhandtag av expandertyp (mellan golv och tak) inklusive olika tillbehör för olika behov
Dörr-/fönster-/patentlåsöppnare
Portabel ramp och tröskelramp i olika modeller för olika behov

HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION INFORMATION
Nummerslagningshjälpmedel
Ur- och klockor i olika modeller för kognitiva behov av t.ex påminnelse
Almanackor, kalendrar och planeringssystem i olika modeller/produkter för kognitiva behov av
påminnelse och struktur
Bladvändare
Manöverorgan specialanpassade för trygghetslarm
Inmatningsenheter specialmanöversystem till datorer
Bildstöd för kognitiva behov av dagliga livets aktiviteter

HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRASNPORT AV PRODUKTER
Fjärrstyrsystem
Programvara för omgivningskontroll
Griptänger

