PRODUKTKATALOG
December,

2017

Indhold

.

Om CarePartner.............................................................................................................................. 3
Tryksår............................................................................................................................................ 4
Fra Funke Medical ....................................................................................................................... 4
Fra Steiss Global ......................................................................................................................... 6
Immobilitet ...................................................................................................................................... 7
Mobeli .......................................................................................................................................... 7
GRIPOBALLS .............................................................................................................................. 8
GRIPOgrams ............................................................................................................................... 8
GRIPOFIX ................................................................................................................................... 8
Inkontinens ..................................................................................................................................... 9
Contiform ..................................................................................................................................... 9
UROX .......................................................................................................................................... 9
DryMed ...................................................................................................................................... 10
Allergi og hudlidelser ..................................................................................................................... 11
PADYCARE ............................................................................................................................... 11
Wellline ...................................................................................................................................... 11
Diabetes ....................................................................................................................................... 12
Funke Medical ........................................................................................................................... 12

Side 2 af 13

Om CarePartner
CarePartner udspringer af et ønske om at gøre en positiv forskel for folk, der har brug for
hjælpemidler og medicinsk udstyr til sundhedsområdet. Derfor udbyder CarePartner kun
sikkerhedsgodkendte produkter, der har solid dokumentation bag sig.
CarePartners erfaring fra plejesektoren afspejler sig i produktporteføljen. Vi kender
arbejdsgangene, og derfor ved vi, hvad der er behov for.
Hos CarePartner går vi ikke på kompromis med sikkerhed og kvalitet.
CarePartner tilbyder bl.a. følgende produkter:
•

Tryksårsmadrasser

•

Mobilitetsgreb og støttesystemer

•

VaginalPessar til stressinkontinens

•

Urinsystemer og vaskbare tekstiler

•

Lejringspuder

•

Sølvtekstiler til hudlidelser

For oplysning om priser, kontakt os venligst på
kontakt@carepartner.dk eller telefon 58 55 10 99
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Tryksår
Tryksår skyldes et langvarigt tryk mod et udsat hudområde, som fører til at hudens blodkar
aflukkes og blodcirkulationen bliver mindre.
Forebyggelsen og behandling af tryksår kræver, at man aflaster de berørte områder. Med
vores tryksårsmadrasser, sidde- og lejringspuder fra Funke Medical og Steiss Global kan
man opnå en effektiv og behagelig aflastning.

Fra Funke Medical
Vores skummadrasser, sidde- og lejringspuder fra
Funke Medical er designet til tryksårspatienter og brugere med risiko for udvikling af
tryksår op til kategori 4 fra 20-250 kg.
Madrasserne er baseret på CM HR skum (ottobock), som er både åndbart og
brandhæmmende. Det skaber et exceptionelt ventilationssystem, som giver et ideelt
mikroklima. Madrasserne kan autoklaveres ved 105 grader.
Betrækkene er antibakterie og -virussikkert, kan desinficeres
og vaskes op til 95 grader samt tørretumblers på laveste
temperatur.
Siddepuderne er anatomisk udformet i skum/gel med unik
GELTOUCH®, som har en kølende effekt. De er betrukket med et inkontinensbetræk, som
har ultralyd svejsede syninger, hvilket minimerer risiko for bakterie gennemstrømning.
POSIMED® Lejringspuder er udviklet til forebyggelse og støttebehandling af tryksår.
Pudefyldet består af mikroperler, der sikrer en optimeret tryklindring, som nemt tilpasser sig
kroppens former. Puderne er betrukket med et ånd- og strækbart inkontinensbetræk, som
kan desinficeres, er modstandsdygtigt overfor madspild, og sikrer et optimalt mikroklima.
Funke Medicals tryksårsmadrasser, sidde- og
lejringspuder kan fås i forskellige størrelser, med
forskellige funktioner — alt efter patientens behov.
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POSIMED® Hælbeskyttelse
Vi forhandler også POSIMED® Hælbeskyttelse, som er en støvle til forebyggelse af
tryksår og dropfod og er særdeles velegnet til behandling af diabetiske fodsår.
Støvlen er udformet, så foden ikke kan rotere og den lukkes på ydersiden for at undgå
gener fra velcrolukningen.
Ved hjælp af den unikke GELTOUCH® teknologi har støvlen en kølende effekt, og
ventilationshuller sikrer en god luftcirkulation.
Ved rengøring af støvlerne kan betrækket desinficeres ved aftørring, vaskes op til 95
grader og tørretumbles. Betrækket kan også autoklaveres ved 105 grader.
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Fra Steiss Global
CarePartners innovative tryksårsmadrasser, siddepuder og hejsesenge fra Steiss Global
er nogle af markedets absolut bedste kvalitetsprodukter til
konkurrencedygtige priser. Produkterne er baseret på
kompromisløshed i forhold til kvalitet, brugervenlighed og
funktionalitet.
Tryksårsmadras og siddepuder med vekseltryk
Steiss Global tryksårsmadrasser og siddepuder har
aflastende effekt på tryksår. Madrasserne har udskiftelige
celler med vekseltryk, som hjælper mod tryksår op til kategori 4 fra 30-350 kg.
De er nemme at rengøre og består af et lukket lynlås-system,
så det ikke er muligt for bakterier at trænge ned i
madrasserne og siddepuderne.
Madrasserne fås i forskellige størrelser og varianter.
Hejseseng
Steiss Global IMPRESS SCANDIC hejseseng er robust og kan tage op til 230 kg.
Designet er enkelt, og højdeindstillingerne går fra 20 cm over gulvet som den laveste
indstilling til 76 cm som den højeste. Dette giver plejepersonale eller lignende mulighed for
let at indstille sengen til optimal arbejdshøjde.

Sengen betjenes let på en lille
fjernbetjening, der er monteret til
sengen.
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Immobilitet
Mobilitetsbesvær fører ofte til et begrænset liv – men sådan
behøver det ikke at være. Immobilitet kan afhjælpes ved hjælp af
vores greb, hjælpe- og støttesystemer fra Mobeli, som kan gøre
brugeren meget mere selvhjulpen.
Mobeli
Mobeli kan kombineres på utallige måder for at passe til alle
individuelle behov. Mobeli er skabt, så brugeren selv kan stå for
opsætning og efterfølgende justering.
Låsegrebet er udstyret med en patenteret sikkerhedsindikator.
Et teknologisk gennembrud, så brugeren aldrig er i tvivl om, at
grebet er fastgjort.
Værd at vide:
•

Mobeli tilbydes i et stort sortiment af forskellige greb med
mange kombinationer.

•

Intuitiv og betjeningsvenlig i brug – selv for dem med små
kræfter.

•

Ingen omkostninger ved etablering og reetablering
— udstyret med en avancerede låsemekanisme, så grebene altid kan flyttes.

•

Fuld mobilitet— flyt, pak sammen på få sekunder og tag med overalt. Også på rejsen
eller på besøg hos familien.
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GRIPOBALLS
Hvis du lider af nedsat gribeevne og har dermed svært ved at gribe fast om f.eks. bestik
eller skriveredskaber, så tilbyder vi en simpel men effektiv løsning.
GRIPOBALLS® er smarte bolde, som er skridsikker og meget let at anvende. Ved at
klemme blødt på bolden, så hullet i midten bliver større, kan du nemt føre f.eks. skaftet på
en gaffel igennem. Bolden ligger perfekt i din hånd og passer til
både højre og venstre hånd. Har du brug for det, kan der sættes
flere bolde på skaftet.
Bolden er kun 4 cm i diameter, så den er lige til at tage med i tasken eller lommen. Bolden
er både latexfri og 100 % fri for phthalater. Den kan vaskes i både opvaske og
vaskemaskine.
GRIPOgrams
Ryster du på hænderne, og har f.eks. vanskeligheder med at skrive, så
kan GRIPOgrams, som er små stålkugler, hjælpe ved, at de øger
vægten i bolden. Derved bliver det enkelte redskab nemmere at styre.
Anvendelse af GRIPOgrams anbefales til personer med dyspraksi,
Parkinson's sygdom, sklerose eller halvsidig lammelse.
GRIPOFIX
GRIPOFIX er et universalt håndgrebssystem, der støtter mellemhåndsknoglerne, så du
kan holde på f.eks. bestik eller et skriveredskab.
Efter en cerebrovaskulær ulykke, en rygmarvsskade eller en traumatisk
hjerneskade kan GRIPOFIX give dig mulighed for at udføre nogle vigtige
aktiviteter i din hverdag, så du kan få kontrol over dit liv igen. Det er en
sikker løsning til både voksne og børn.
GRIPOFIX kan rengøres i både opvaske- og vaskemaskine.
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Inkontinens
Der findes flere forskellige typer inkontinens; blandt andet stress-inkontinens, tranginkontinens og kombinationen af de to. CarePartner tilbyder unikke produkter til både børn,
kvinder og mænd, der gør hverdagen meget nemmere med inkontinens.
Contiform
Contiform er et klinisk dokumenteret meget effektivt ”VaginalPessar” til
afhjælpning af stressinkontinens for kvinder. Contiform, der er udviklet af
medicinsk elastomert materiale, er en intravaginal genstand, der er støbt og
formet som en hul tampon og bæres diskret og komfortabelt inde i skeden.
Den indføres og fjernes på samme måde, som du ville anvende en tampon.
Contiform stopper stressinkontinens og urinlækage ved at støtte urinrøret og genoprette
kroppens naturlige anatomi. Contiform kan fås i tre forskellige størrelser (s, m, l) og kan
indføres minimum 30 gange. Med Contiform kan du opnå øjeblikkelig
og vedvarende kontrol over dit vandladningsproblem.
Før opstart af brug, bør man kontakte egen læge.
UROX
UROX er et urinopsamlingssystem til mænd, der har et anatomisk og
funktionelt design, som mere ligner sportsudstyr end et hjælpemiddel fra sygehuset.
UROX er let at tage af og på efter behov. Mange har kun brug for UROX i perioder, f.eks.
hvis man skal til steder, hvor man ikke kender toiletforholdene på forhånd.
Vi tilbyder følgende UROX produkter;
•

UROX Dag Startpakke

•

UROX Dag

•

UROX Gamache

•

UROX Fixeringsbukser

•

UROX Nat

•

UROX Skyllemiddel
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DryMed
Vores vaskbare tekstiler fra DryMed har en unik absorberingsevne, som
gavner rigtig mange mennesker, der ønsker at fortsætte med at leve et
aktivt liv med masser af livskvalitet trods inkontinens.
Produkterne markerer en ny og helhedsorienteret tilgang til inkontinens,
hvor tryghed og komfort til alle tider er omdrejningspunktet. Undertøjet
har en udtagelig indlægsble, som stort set ikke er synlig, hvorfor brugeren
ikke nødvendigvis føler sig generet på samme måde som ved brug af
ble.
Vi tilbyder indlæg, lagen og undertøj til både mænd, kvinder og børn.
Hvert produkt fra DryMed kan vaskes ca. 200 gange, før det bør
udskiftes.
Værd at vide:
•

Høj absorberingsevne

•

Flot design

•

Diskret løsning

•

Høj kvalitet

•

Miljøvenlig
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Allergi og hudlidelser
Allergi kan føre til en lang række følgesygdomme og konsekvenser. En af disse er kronisk
søvnløshed, som kan føre til en forværret allergi. God sovekomfort er altså vigtig for at
opretholde et sundt immunforsvar.
PADYCARE
Vores sølvtekstiller fra PADYCARE er belagt med 100% sølv, som
fungere antibakterielt. Derfor er sølv et oplagt materiale til forebyggelse
og behandling af hudirritationer og infektioner.
PADYCARE sølvtekstiler virker mod:
•

Børneeksem (atopisk eksem)

•

Psoriasis

•

Svampeinfektioner

•

Andre hudlidelser

Sortimentet er varieret og dækker både børn og voksne og specifikke
behov for lindring af store og små områder. Tekstilerne har dokumenteret
lindring, er helt uden bivirkninger og behagelige at have på.
Wellline
Wellline sikrer allergikere beskyttelse mod husstøvmider ved at tilbyde tætvævede
madrasser, dyne- og pudebetræk, som ikke kan gennemtrænges af husstøvmider.
Tekstilerne er fri for tilsætningsstoffer, og huden kan ånde i det.
Wellline er et allergivenligt alternativ, som sikrer en afslappende søvn for
husstøvmiddelallergikere.
Alle produkterne fås i flere forskellige størrelser.
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Diabetes
Som diabetiker er der en stor sandsynlighed for, at dine nerver, blodkar og dermed
blodcirkulation kan blive alvorligt beskadiget med tiden. Dette kan føre til en række
alvorlige følgesygdomme, herunder fodsår. Heldigvis, kan man undgå fodsår med det rette
fodtøj.
Funke Medical
Vores POSIMED helbeskyttelse fra Funke Medical er en innovativ støvle, som er særdeles
velegnet til behandling af diabetiske fodsår.
Støvlen er udformet, så foden ikke kan rotere og den lukkes på ydersiden for at undgå
gener fra velcrolukningen.
Ved hjælp af den unikke GELTOUCH® teknologi har støvlen en
kølende effekt, og ventilationshuller sikrer en god luftcirkulation.
Ved rengøring af støvlerne kan betrækket desinficeres ved
aftørring, vaskes op til 95 grader og tørretumbles. Betrækket kan
også autoklaveres ved 105 grader.
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Kontakt
CarePartner
Lindevej 2
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 10 99
Mail: kontakt@carepartner.dk
For mere information eller bestilling
besøg webshoppen: www.carepartner.dk

Følg os på
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