
Onsdag d. 3. april 2019, Taastrup
Torsdag d. 4. april 2019, Allerød

Førende danske hjælpemiddelproducenter inviterer til:

HJÆLPEMIDDEL



Christian Gammelgaard Olesen, Ph.D.
Christian er ekstern 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:

PROGRAM:   
Kl. 9.00:   Dørene åbner
   Morgenmad med kaffe og te

Kl. 9.00-15.00:  Arrangørerne udstiller  
   produkter

Kl. 10.30-11.30:  Foredrag

Kl. 12.00-13.00:  Frokostanretning

kl. 15.00:  Tak for i dag

Onsdag d. 3. april 2019 kl. 9-15 (gratis entré)
Handicaporganisationernes Hus 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Torsdag d. 4. april 2019 kl. 9-15 (gratis entré)
Nordsjællands KonferenceCenter
Gydevang 39-41, 3450 Allerød

 



Læs om virksomhederne  »

KOM TIL ROADSHOW 
MED FOKUS PÅ TRYKSÅR 
OG HJÆLPEMIDLER

Ni førende danske hjælpemiddelproducenter inviterer til storstilet road-
show. Kom forbi i Taastrup eller i Allerød, oplev arrangørernes nyeste 
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, ekstern lektor i biomekanik ved Aalborg Universitet, 
gæster roadshowet og holder foredraget “Tryksårsproblematikker - et forsknings- 
område i konstant udvikling”.

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

INNOVAID
INTERACTIVE REHABILITATION SOLUTIONS

®



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

INNOVAID tilbyder unikke ganghjælpemidler og træningssystemer til at mobilisere brugerne 
til en mere aktiv hverdag. Herudover har INNOVAID et spændende program af unikke sidde- 
systemer hvor bl.a. rygstøtten kan formes og tilpasses brugeren. Se mere på www.iaid.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

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

Pro Comfort er specialiseret i individuel tilpasning af hjælpemidler fra A til Z, med borger og  
arbejdsmiljø i fokus for bedste hverdag. Afd. MulCare  udvikler, producerer og sælger alt inden 
for sansestimulering. Rådgivning, design og montering af komplette sanserum, hos den 
enkelte borger eller køb på multicare.dk.  www.procomfort.dk

PROTAC A/S udvikler og producerer sansestimulerende hjælpemidler ud fra professionel 
erfaring inden for ergoterapi og sanseintegration. Produkterne indeholder plastkugler, som 
stimulerer vores følesans og muskelledsans. Kuglernes tyngde og tryk på kroppen giver ro til 
hjerne og krop, og produkterne kan derved hjælpe mod fysisk og psykisk uro.  www.protac.dk

Puls er dybt engageret i at gøre hverdagen lettere for ældre og for personer med nedsat funk-
tionsevne. Vi leverer kvalitetshjælpemidler der øger mobiliseringen og selvstændigheden, og 
som er sikre og nemme at benytte for brugeren, plejeren og familien. www.puls-danmark.dk

Wolturnus A/S producerer kørestole, håndcykler og sportskørestole og er samtidig total- 
leverandør af mobilitetshjælpemidler til alle aldersgrupper og hjælpemidler til plejesektoren. 
www.wolturnus.dk

De ni virksomheder bag Hjælpemiddelroadshowet 2019

HJÆLPEMIDDEL

Fotos: www.th-10.de


