
Tirsdag d. 21. marts, Kolding
Onsdag d. 22. marts,  Rødekro

Førende danske hjælpemiddelproducenter inviterer til:

Hjælpemiddel



Christian Gammelgaard Olesen, Ph.D.
Christian er lektor i biomekanik ved Aalborg Universitet 
og har skrevet en ph.d. om risikoen for at udvikle 
tryksår, når man sidder i kørestol. 
www.koerestolslaboratoriet.dk 

FOReDRaGshOlDeR

læs om virksomhederne  »

KOM TIl ROaDshOW 
MeD FOKUs PÅ TRyKsÅR 
OG hjælPeMIDleR

PROGRaM
kl 9: dørene åbner
morgenmad med kaffe og te

kl 9-15: Arrangørerne udstiller produkter

kl. 10.30-11.30 og kl 13-14: Foredrag

kl. 12-13: Frokostanretning

Tirsdag den 21. marts kl 9-15 (gratis entré)
scandic Kolding,Kokholm 2, 6000 Kolding

Onsdag den 22. marts kl. 9-15 (gratis entré)
Compass Congress Center, Brunde Vest 17, 6230 Rødekro

For tredje år i træk inviterer ni danske hjælpemiddelproducenter til storstilet  
roadshow. Kom forbi d. 21. marts i Kolding eller d. 22. marts i Rødekro, oplev 
arrangørernes nye produkter og hør foredrag om tryksårsproblematikker

Til forårets roadshows møder du virksomhederne bag arrangementet, der alle står klar 
til at demonstrere deres mange forskellige hjælpemidler.

Vi inviterer dig også til foredrag om tryksår - et forskningsområde som hele tiden er 
i udvikling. Hvordan hænger det sammen med en presset dagligdag for terapeuter, 
kommunale budgetter samt krav om øget evidens?  
Christian Gammelgaard Olesen, lektor i biomekanik ved Aalborg Universitet, gæster 
roadshowet og holder foredraget “Tryksårsproblematikker - et forskningsområde i 
konstant udvikling” begge dage kl 10.30 og kl. 13.

det er gratis at deltage i roadshowet og kræver ingen tilmelding. der serveres en 
morgen- og frokostanretning begge dage.

Vel mødt til forårets hjælpemiddelroadshows.

med venlig hilsen



hMN udvikler og producerer innovative hjælpemidler til ældre og handicappede og er 
specialister med et af verdens bredeste programmer inden for badebænke og 
bade-/toiletstole. www.hmn.dk

jøhl human Care har arbejdet med løft og forflytning inden for pleje og omsorg siden 
1978. Fokus er loftlifte og løftesejl, og siden 2007 er stoleløfteren, et hjælpemiddel til 
forflytning og oprejsning omkring spisebordet, kommet til. www.johlhumancare.dk

jørn Iversen har siden 1986 udviklet og produceret innovative trehjulede cykler og 
el-scootere til både børn og voksne og er desuden leveringsdygtig i et bredt udvalg af 
tilbehør. www.ji.dk

Made for Movement udvikler specialtilpassede bevægelsesprodukter, der giver dem, 
der har begrænset eller ingen evne til at bevæge sig selv mulighed for at deltage i 
daglige aktiviteter. Vi underviser, deler viden og specialtilpasser hjælpemidler for at nå 
et optimalt resultat. www.madeformovement.com

Meyland-smith udvikler og fremstiller gangvogne, tandemcykler og carlifte og 
forhandler eks. bevægelsesstole og Thevo-madrasser tl psykiatrien og til ældre 
med demens, parkinsons syge m.m. samt senge til børn. www.meyland-smith.dk

PF Mobility giver gangbesværede og kørestolsbrugere mobilitet og større frihed til at 
deltage i livet omkring dem ved hjælp af firmaets højt udviklede og egenproducerede 
handicapcykler og kørestolsramper. www.pfmobility.dk

Pro Comfort er specialist i individuel tilpasning af hjælpemidler og har Sundheds-
styrelsens tilladelse til at fabrikere medicinsk udstyr efter mål – klasse 1. Brugeren skal 
kun undvære sit hjælpemiddel i en-to dage. www.procomfort.dk

PROTaC udvikler og producerer hjælpemidler ud fra professionel erfaring inden for 
ergoterapi, eksempelvis kugledynen, der virker både angstdæmpende og beroligende, 
fordi den øgede fornemmelse af kroppen og kroppens grænser giver tryghed. 
www.protac.dk

Wolturnus producerer og forhandler kørestole og mobilitetshjælpemidler til børn, unge 
og voksne, håndcykler og sportskørestole, der giver den enkelte bruger 
maksimal frihed til at tage del i livet. www.wolturnus.dk

De ni virksomheder bag hjælpemiddelroadshowet 2017

Hjælpemiddel


