Alt er
muligt

Velkommen til Jysk Handi
”Det er vigtigt for os, at fremstille hjælpemidler af høj
kvalitet og ikke mindst imødekomme brugernes behov for et
hjælpemiddel der virkelig gør en forskel i deres hverdag”.
Jysk Handi er grundlagt af
Rasmus Henriksen, der siden
1990 har udviklet og produceret
hjælpemidler til børn og voksne.
Gennem årerne har Jysk Handi
udviklet sig til en dynamisk og
innovativ produktionsvirksomhed
med beliggenhed i Hornslet lidt
nord for Århus.

I Jysk Handi finder vi altid en
løsning på de meget komplekse
og udfordrende opgaver.
Derfor er vores logo en humlebi.
Det er nemlig historien om insektet
der kan flyve, trods de alt for små
vinger.

Alt er muligt

Kommunikation
Kommunikationshjælpemidler
- udviklet til personer uden verbalt sprog
”Des tydeligere kommunikation bliver, jo mere aktivt
kan personer uden talesprog deltage i det sociale
liv. Hjælpemidler til kommunikation kan bidrage til,
at personen opnår så høj grad af selvstændighed,
selvbestemmelse og frihed som muligt”.
Vi har mange års erfaringer med montering af
kommunikationsudstyr på kørestole, gangstativer,
mobilstandere og lignende så brugeren får
optimal udnyttelse af sit udstyr.

Tag os med på råd
Vi har et stort udvalg i
standardløsninger til:

Ipads
Tablets
Mobiltelefoner
Kontaktplaceringer
Computerarme
Nødkald

Rehab
Alt er muligt
”Enhver skal have mulighed for, uanset
fysiske forudsætninger, at skabe sit eget
liv og en hverdag på egne vilkår”.
Gennem årerne, har vi udviklet en række
hjælpemidler, der giver brugeren mulighed
for at leve så selvhjulpen som muligt.

Vi har
dag til dag
levering

Du kan finde vores standardvarer på
www.hmi-basen.dk

Små hjælpemidler der gøre en
stor forskel i hverdagen

Senge
Standardsenge
“Vi finder altid en løsning der
passer til dig og dine behov.”
Jysk Handi har gennem årerne udviklet
og produceret plejesenge til både børn
og voksne, hvilket betyder, at vi i dag
har et stort standardudvalg af:

Plejesenge
Sansesenge
Traumesenge
Tremmeplejesenge
Tremmesenge
Kravlegårde

Se hele senge sortiment på

www.jyskhandi.dk

Du kan afprøve alle vores
standardsenge i 14 dage

Sygdomsgrupper
De mindre sygdomsgrupper
- der kræver indføling og specialviden
Samarbejdspartnere:

Jysk Handi har altid været kendt
for sine Georg Gearløsninger,
der hjælper de mindre
handicapgrupper.
Derfor har vi særlige produkter til
patienter med Huntingtons Sygdom
og en række andre hjælpemidler
udviklet specielt til ALS-patienter,
Cerebral Parese, Muskelsvind og
Rygmarvsskadede.

Landsforeningen
Huntingtons Sygdom

Klinik for Rygmarvskader Hornbæk

Sammen holder vi fokus
Bruger, familie og sundhedspersonale
der dagligt har kontakt med de mindre
sygdomsgrupper besidder ofte en stor viden
og ide om, hvilke hjælpemidler der vil kunne
gøre en forskel.
Vi samarbejder gerne omkring nye ideer til,
hvordan hverdagen kan blive lettere med det
rette hjælpemiddel.

Sidder du
med en ide,
kontakt os på

86 99 65 00

Specialløsninger
Der er ingen grænser for,
hvad vi kan lave

Følg os

Se de mange løsninger på www.jyskhandi.dk

Sanne fik en
specialgaffel

Joel fik en talemaskin
på sin gangvogn

Jacob fik sin computer
monteret på sin
kørestole

Maria fik et mobilt
pulsebord til sit baby

Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du er i tvivl om noget

www.jyskhandi.dk
+45 86 99 65 00
mail@jyskhandi.dk
Hornbjergvej 11
8543 Hornslet
Her et lille udpluk af vores kunder

