HYGIEN
AVLASTNING

Om oss
Hjälpmedelsteknik Sverige har ett
av marknadens största utbud av
små och stora hjälpmedel.
Vi säljer och servar hjälpmedel
som du kan lita på. Oavsett om
det rör sig om mindre krämpor
eller större behov ska du vara en
nöjd kund hos oss både nu och i
framtiden.

I ett bra hjälpmedel
vilar en stark vilja
att hjälpa ANDRA
Ytligt sett är hjälpmedel inte mer
än plast, metall och gummi i olika
former. Men för många människor
– både friska och sjuka – kan rätt
hjälpmedel ge livskvalitet och en
känsla av att ”Jag kan!”.
Hos oss hittar du riktigt bra
hjälpmedel. Vi har tänkt över både
funktion, servicebehov, e rgonomi,
estetik och hur hjälpmedlet faktiskt
fungerar i vardagen.
I den här foldern hittar du några av
våra populäraste hjälpmedel – i våra
butiker hittar du många, många fler.
Välkommen till oss!

Hjälpmedelsteknik Sverige, med
butiker i Kristianstad och Lomma,
hette fram till 2011 Hjälpmedels
teknik Syd. Företaget grundades
1999 i Lomma, och är idag
ledande inom hjälpmedelsservice.

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Lars Daving, service, 0733-41 70 72.
E-post till samtliga: info@hjalpmedelsteknik.se

Glidlakan
Småhjälpmedel
Möbler

GRIPTÅNG
Hållbar griptång i flera färger och i längder
mellan 40 cm och 100 cm. Utbytbara antihalkytor i gripdelen ger dig ordentlig styrka
i nyporna.

Vinklad nagelsax
Gör det enkelt att ta hand
om lilltåa, tåtilla, tillerosa,
kroknosa och stortompen.

Hjälpmedelsteknik Kristianstad
Rörvägen 10, 044-32 51 50
www.hjalpmedelsteknik.se
info@hjalpmedelsteknik.se

Handla på webben!
Välkommen in på hjälpmedel.se

Lisa Eidevall, produkter Kristianstad, 0709-21 55 12.

EN LITEN FOLDER
OM BRA HJÄLPMEDEL FÖR
NU OCH FÖR LIVET

Toalett-, bad- och
duschhjälpmedel
Dynor
Griptänger

Hjälpmedelsteknik Lomma
Tenngatan 2, 040-41 07 80

Kontakta gärna våra rådgivare om du har frågor.
Roland Persson, produkter Lomma, 0733-41 70 73.

JAG KAN

MED LITE HJÄLP

PÅ FRAMSIDAN:
PET-flaskhållare
Smart PET-flaskhållare som smidigt
skruvas på en PET-flaska. Finns i
flera glada färger.

Toaförhöjare
En mycket prisvärd toasitsförhöjare för dig med p roblem
i exempelvis ryggen, en höft eller ett knä. En lätt modell som är
utformad så du enkelt kan lossa den och ta med den på resan.
Du sitter bra oavsett om du väger som en fjäder eller upp till
190 kg. Finns med lock, och med förhöjning på 5 eller 10 cm.

KÖK & MÅLTID

LIVSKVALITET
HÄLSA & REHAB
SYN & HÖRSEL

Ta skeden i
vacker hand

LEV NU
Hjälpmedel för att
läsa och skriva
Sexhjälpmedel
Spel
Träningsredskap
Stödbandage

Kompressionsstrumpor
Kroppsvård
Massage
Förstoringsglas
Telefoner
Fjärrkontroll

Tallrikar och glas
Bestick
Köksredskap
Haklappar

Flask- och
burköppnare,
samt många andra
greppvänliga
hjälpmedel

STÖDJA & FÖRFLYTTA
FÖTTER

3 NYTTIGA SAKER
att känna till om
Hjälpmedelsteknik Sverige

1

Bra på service
Service och underhåll har i
en rapport från Hjälpmedels
institutet visat sig vara det viktigaste näst efter ren funktion.
Hjälpmedelsteknik Sverige kan
serva alla märken, gamla som
nya. Även om 10 år kan man
få förstklassig service på
hjälpmedel som köpts nu.

2

Bättre på service
Enligt en undersökning gjord
av Region Skåne är 97 % av
brukarna nöjda eller mycket
nöjda med den service
Hjälpmedelsteknik Sverige ger.

Handtagsgrepp
Få ett ordentligt grepp om
sakerna i köket. Träs utanpå
kastrullhandtagen. Tillverkad i
organisk bomull.

TeLEFON
Med bilder på släkt och
vänner på knapparna blir
det enkelt att ringa rätt.
Telefonen har dessutom
volymkontroll.

sunny TICKLER
Stilfull leksak för sängkammaren.
En liten solstråle att plocka fram
när lusten faller på.

Korthållare och kort
Stora tydliga kort och en smart
hjälp för att hålla i korten så du kan
fortsätta roas av kortspelandet.

Balanskudde
Ett mångsidigt tränings
redskap som du kan stå på
för att träna balansen, eller
lägga på stolen för att träna
bäckenbotten och rygg.

3

GlaS
Glas i många
glada färger som
är särskilt utformade för att inte
tappas även om du
har problem med
händerna.

vinklad KNIV
Vi har flera typer av knivar för att passa
olika behov. Den här brödkniven har
antihalkgrepp och vinklat handtag.

Bäst på service
Hjälpmedelsteknik Sverige har
bäst täckning i Skåne. Med
två butiker, en i Lomma utanför
Malmö och från och med 2011
även en i Kristianstad, samt
servicepersonal som hjälper till i
hela landskapet finns det ingen
som kan ge bättre service på
hjälpmedel.

PÅ VÄG IGEN
Kryckor
Käppar
Rollatorer
Rullstolar

El-scootrar
Skor
Antihalk-, diabetesoch femtåstrumpor

ROLLZ motion
Estetiskt, ergonomiskt och användarmässigt känns Rollz Motion
överlägsen andra rollatorer. Hela dess utformning är väldigt genomtänkt för att du ska känna dig bekväm och säker. Dess största fördel
är att den rullar fjäderlätt, du behöver förvånansvärt lite kraft för att
stabilt föra Rollz Motion i den riktning du vill. Dessutom förvandlas
den med enkla handrörelser till en rullstol om du skulle behöva vila
en stund. Genialt! Välkommen in så visar vi vad den kan.

KÄPpar
Vi har ett stort utbud av populära och praktiska hopvikbara
käppar av mycket hög kvalitet.
De finns i flera olika färger och
mönster så du kan välja just den
käpp som gör dig glad. Den är
dessutom en väldigt bra present.

