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Huntington Sygdom

VELKOMMEN
til Jysk Handi´s verden af hjælpemidler til personer
med diagnosen Huntington Sygdom og
lignende diagnose og symptomgrupper.
Jysk Handi har igennem en årerække haft et tæt
samarbejde med bostederne for HS patienter
i forbindelse med udviklingen af hjælpemidler
til personer med diagnosen Huntingtons sygdom.
Dette har været med til at give os en
stor viden om de forskellige
symptomer, problemstillinger og behov.

Vi har fokus på
Huntingtons Sygdom
Vi bestræber os hele tiden på, at blive
bedre i forhold til at udvikle hjælpemidler til
specifikke sygdomsgrupper, hvor vi kan være med
til at give brugerne en bedre hverdag
med det helt rigtige hjælpemiddel.

Huntington Sygdom
HS Plejesenge
HS Stol Omega
HS Stolen Air Comfort
kan afprøves 14 dage i udvalg
Ring på

86 99 65 00

for yderligere information

Bestil en afprøvning
inden køb!

HS Seng Model 800-811
HS Seng Model 800-811 er specielt designet til at beskytte
brugere med meget kraftige, ukontrollerede og ufrivillige
bevægelser mod, at komme til skade ved ind– og
udstigning i sengen samt under hvile og søvn.
Disse egenskaber findes ofte hos personer der lider af
Huntington sygdom samt personer med forskellige former
for hjerneskade samt demens.
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HS Seng Model 800-811

HS Sengen er ekstra polstret
med celleskum på kanten under
polstringen.

Gummikant og kantbeskyttelse ved
begge sidelåger beskytter brugeren mod
selvskade ved ind– og udstigning af
sengen.

HS Seng Model 800-811
HS Sengen er polstret over
siderne med 1,5 cm skum
betrukket med
brandhæmmende
inkontinensbetræk der kan
vaskes ved 95 grader.
Betrækket er fastgjort med
stropper hele vejen rundt,
som let kan afmonteres.

Central lukkesystem
Nemt at betjene for
plejepersonale.

Støjreducerende lukkebeslag
på begge sidelåger.
Nem og enkel betjening af gavle
(gælder Model 801-810-811)
Åbning af gavl giver mulighed for, at
bruger kan modtage pleje i hoved og –
eller fodende.

HS Seng Model 800-811
HS Sengen fås i 4 modeller
Model 800 / Varenr. : 17 08 00
Faste gavle

Model 801 / Varenr. : 17 08 01
Fast hovedgavl, Hængslet fodgavl

Model 810 / Varenr. : 17 08 10
Fast fodgavl, Hængslet hovedgavl

Model 811 / Varenr. : 17 08 11
Hængslet fodgavl, Hængslet hovedgavl

HS Sengen er fremstillet i lakeret bøgetræ monteret på en Scanbed
755 underdel med en 4-delt liggeflade.
HS Sengen har en indbygget forlængelse af liggefladen i
hoved– og benende samt centralt bremsesystem.
HS Sengen er udstyret med en bendelsbegrænser som sikre
brugere, med ukontrollerede og ufrivillige bevægelser, mod at
komme i klemme mellem madras og sengeramme.
HS Sengen er udstyret med en combi tempraflex madras,
betrukket med brandhæmmende inkontinensbetræk.
Sårkategori: 2
Udvendige mål: 94 x 218 cm
Indvendige mål: 80 x 210 cm
Sengeside højde: 35 cm
Højdeindstilling: 46-84 cm
Madrasmål: 76x205x13 cm

HS Seng 624
HS Seng Model 624 er udviklet til HS patienter samt andre
personer med forskellige former for hjerneskader, der har
behov for høje beskyttende sengesider med polster, der
beskytter brugeren mod selvskade under kraftige,
ufrivillige og ukontrollerede bevægelser.

HS Seng 624 er ekstra forstærket med stabilisator i
sengens laveste position.
Lågefyldninger er i solid kompositplade.
Udvendige mål: 104,5 x 218 cm
Indvendige mål: 96,5 x 210 cm
Sengeside højde: 60 cm (madrasoverkant til sideoverkant)
Højdeindstilling: 51-98 cm (overkant madras)
Madrasmål: 94,5 x 205 x 13 cm
HS Seng Model 624 er udstyret med en combi tempraflex madras,
betrukket med brandhæmmende inkontinensbetræk.
Sårkategori: 2

HS Seng 624
HS Seng Model 624, fås i 4 varianter
Model 624-00 / Varenr. : 17 06 24
Faste gavle, 2 sider med 4-delt låger
Model 624-01 / Varenr. : 17 06 25
Fast hovedgavl, fodgavl med 2-delt låge,
2 sider med 4-delt låger
Model 624-10 / Varenr. : 17 06 26
Fast fodgavl, hovedgavl med 2-delt låge,
2 sider med 4-delt låger
Model 624-11 / Varenr. : 17 06 27
Hoved– og fodgavl med 2-delt låge,
2 sider med 4-delt låger

HS Kombinationsmadras
NYHED

HS Kombinationsmadras dækker sårkategori: 1-4
HS Kombinationsmadras er specialfremstillet til brug i HS Sengen,
hvor den har stor effekt på ufrivillige bevægelser samt hvis
brugeren er meget udsat for liggesår.
HS Kombinationsmadras er en fleksibel madras, der dækker alle
behov, idet den som noget helt unikt kan virke både som en aktiv
og en reaktiv madras.
Med en HS Kombinationsmadras får du 2 madrasser i én.
En reaktiv skummadras og en aktiv vekseltryksmadras begge med store trykaflastende egenskaber.

HS Kombinationsmadras
Når den fuldautomatiske luftpumpe er tilsluttet, virker madrassen
som en aktiv vekseltrykmadras. Luften pumpes ind i 14 tværgående luftceller, der omkranser skumprofilerne. Cyklussen kører
over 10 minutter og kan arbejde med enten højt eller lavt tryk.
HS Kombinationsmadrassen leveres således at luftpumpen kan
placeres væk fra sengen, så brugeren ikke generes af støj.

Sårkategorier
Sårkategori 1:
Der er ikke noget egentlig sår, men huden er rød og føles varm.
Sårkategori 2:
Der er en lille blære på huden eller noget, der ligner en hudafskrabning. Vævet omkring såret er lilla og rødligt.
Sårkategori 3:
Såret er en del dybere og er gået igennem underhuden.
Sårkategori 4:
Såret er meget dybere og har påvirket muskler, knogle og led.

HS Vægpolstring
HS Vægpolstring kan være nødvendig for at beskytte
brugeren, som har svære ufrivillige, ukontrolleret og kraftige
bevægelser som rækker udover sengekanten.

Vægpolstringen
findes i
standardmål
220 x 80 cm
Kan
specialfremstilles
efter brugerens
behov.

Varenr.: 20 62 05

HS Støttegreb
HS Støttegreb er
udviklet til beskyttelse
mod selvskade ved de
brugere der har svære
ufrivillige,
ukontrolleret og
kraftige bevægelser og
som benytter et
støttegreb.

HS Støttegrebet
kan skrues på en
væg eller en
dørkarm afhængig
af brugerens
behov.

Varenr.: 20 61 20

HS Stolen Air Comfort
NYHED
Jysk Handi er forhandler
af HS Stolen Air Comfort,
som fås i 2 størrelser.

HS Stolen Air Comfort er udviklet til personer med
Huntingtons Sygdom og andre med lignende neurologiske
sygdomme, hvor der stilles krav til stolens egenskaber og
komfort.
HS Stolen Air Comfort er fuld polstret og har et
lufttrykssystem der kan indstilles til den enkelte bruger,
hvilket gør den yderst komfortabel at sidde og ligge i.
Varenr.: 38 10 02 Model Lille
Varenr.: 38 10 04 Model Standard

HS Stolen Air Comfort
HS Stolen Air Comforts egenskaber:
Understøtter brugere op til 180 kg
Lufttrykssystem på hele overfladen
Reduceret risiko for tryksår ved længere tids brug
Ingen klemningsrisiko mellem sæde og sider
Justerbar ryg, sæde og ben med trinløs låsning
Justerbare og aftagelige armlæn
Justerbar og aftagelig nakkestøtte
Rengørings venligt og udskifteligt inkontinensbetræk
Standard og diagonal låsning af hjul
Let adgang for personale, gulvlift og loftlift
Optimeret til ergoterapeutisk arbejde
Fås i 2 størrelser
Måltidsbakke og fodstøtte fås som ekstraudstyr
Hovedstøtten kan også købes separat og bruges til andre stole.

HS Stolen
NYHED

HS Stolen er specielt
udviklet til personer med
Huntingtons Sygdom og
andre patientgrupper med
neurologiske diagnoser.
HS Stolen som fås i
2 størrelser
Str. L & XL
HS Stolen er nem at flytte
rundt og låses let.

Varenr.: 38 20 10 Model L
Varenr.: 38 20 50 Model XL

Stolen er lavet til, at kunne modstå store belastninger
samtidig med, at den har en rigtig god siddekomfort.
Ved kraftige ufrivillige bevægelser sørger stolens design for,
at personen ikke falder forover eller ud til siderne.

Favneren
Favneren er
designet til brug i
HS Stolen samt i
HS Sengen.

Varenr.: 38 02 21

I siddende og liggende stilling
sørger Favneren for, at
brugeren kan slappe af i
begge arme fra nakke til
fingerspidser uden at armene
falder ud til siden.
Den behagelige fornemmelse
som man får i ”omfavnelsen”
gør, at brugeren kan slappe af
og føle sig tryg.

HS Rygskjold for toilet
Varenr.: 20 60 00
Rygskjold
Varenr.: 20 60 05
Polster

Rygskjold for toilet er udviklet til, at beskytte brugere mod
selvskade under toiletbesøg.
Rygskjoldet beskytter ligeledes toiletcisternen.
Rygskjoldet kan monteres på en lige væg eller ind mod
et hjørne.
Der fås polster til rygskjoldet, som vist på foto.

Glødesikkert Cigaretrør
Det Glødesikkert Cigaretrør er udviklet til fastholdelse og
fiksering af en cigaret med filter i et glødesikkert rør, som sikre
optimale rygeforhold for brugere med ufrivillige bevægelser,
ukontrolleret bid eller ved risiko for tab af cigaret eller
cigaretglød.

Cigaretten
fastgøres i
mundstykket og
føres ind i røret.
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Sikker
Mundstykke
STANDARD

Mundstykke
SOLID

Varenr.: 20 00 00 Standard
Varenr.: 20 00 01 Solid

ALT ER MULIGT
Jysk Handi har siden 1990 udviklet og produceret hjælpemidler
til fysisk– og psykisk handicappede.
Jysk Handi har et bredt sortiment af standardprodukter indenfor
kommunikationshjælpemidler, rehab og senge.
Jysk Handi laver alle typer af individuelle hjælpemidler
indenfor specialløsninger.

www.jyskhandi.dk
86 99 65 00 -

Har du spørgsmål, så ring endelig på
vi sidder klar til, at hjælpe dig!

JYSK HANDI
Hornbjergvej 11
8543 Hornslet
+ 45 86 99 65 00
mail@jyskhandi.dk
www.jyskhandi.dk

Rasmus Henriksen
Vi ses på

www.jyskhandi.dk

