Tilbehørskatalog

ARBEJDSMILJØ
I ØJENHØJDE
dan-rehab er specialister inden for hjælpemidler
til toilet og bad. Med mere end 30 års erfaring i
branchen har vi oparbejdet et særdeles godt og solidt
renommé. Vi er blandt de førende på markedet og
har et skarpt øje for de rigtige produkter og designs i
højeste kvalitet og til den rette pris.
Siden 2016 har dan-rehab været en del af Vækstinvest.
Vi har fokus på komfort, brugervenlighed, arbejdsmiljø
og ergonomi, og vores produkter tilpasses efter såvel
brugernes som plejepersonalets behov.
I samarbejde med terapeuten finder vi frem til den
bedste løsning for den enkelte og kommer gerne
med et eller flere løsningsforslag.
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Alle vore produkter er CE–mærkede og er testet
både på egne fabrikker og efter gældende europæiske og internationale standarder.
Hos dan-rehab’s er vores medarbejdere et vigtigt
aktiv. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere,
der stiller krav til sig selv, arbejder struktureret og får
gjort noget ved tingene. På den måde vil vores kunder opleve en dynamisk og fleksibel virksomhed, og
et service- og ydelsesniveau, som er præget af effektivitet og høj kvalitet.
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PRODUKTGRUPPER

TILBEHØR

Det er vigtigt, at vores hjælpemidler kan tilpasses den enkelte brugeres behov og forudsætninger, så form og funktion danner den optimale løsning for bruger og
hjælper uanset om det er i egen bolig, på plejehjem eller på hospital.
Vi er meget beviste om, at mennesker ikke er ens, derfor tilbyder vi et stort udvalg af tilbehør til alle vores løsninger.

ARMLÆN
•
•
•
•
•
•

Armlæn
Armlæn sænket
Hemiplegi-armlæn
Sideforskudte armlæn
Bøjlearmlæn
Armlænslås
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SÆDER, LÅG OG OVERSÆDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUR-sæder med hul og lukket front
PUR-sæder med nøglehulsåbning/åben front
PUR-sæde med mindre hul
Polstrede sæder med åben og lukket front
PUR-sæde med hul og lukket front NYHED!
PUR-sæde med nøglehulsåbning og åben front NYHED!
Låg til PUR-sæder, ERGOtip 5, åben eller lukket front
Polstret oversæde
Toiletstolspude med eller uden hul
Gel-pude NYHED!
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NAKKESTØTTER
•
•

Nakkestøtte i blødt PUR til alle ERGOtip-stole
(kan indstilles i højde, dybde og bredde)
Nakkestøtte i blødt PUR til alle ERGOtip-stole
(kan indstilles i højde, dybde, bredde og sideværts)
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FOD- & BENHVILERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fodhvilere, svingbare og højdeindstillelige med clips
Vinkelindstillelige fodhvilere, sæt NYHED!
Fodhvilere til lav tonus, sæt
Fodhvilere med fast lægstøtte, sæt
Elevérbare og vinkelindstillelige fodhvilere
Polstret fodplade
Elevérbare benhvilere
Amputationsstøtte
Fod-/ben-/lægstøtte
Lægbånd
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KOMFORT & SIKKERHED
•
•
•
•
•

Sikkerhedsbøjle, indstillelig i dybden
Polstret sidestøtte, indstilleligt i bredde og dybde
PUR sidestøtte
Hoftesele
Rygpude
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DIVERSE
•
•
•
•
•

Spand med håndtag
Spand
Låg til spand
Stænkskærm
Bord, nedfældeligt med bordplade i plexiglas
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ACCESSORIES

ARMLÆN

- Stainless steel AISI 304/A2, 1.4301
nutsudvalg
(DINaf934)
Vi- Standard
tilbyder et bredt
armlæn og armstøtter på vores forskellige serier af toilet og badestole. Vores armlæn er
-designet
Standard
counter
nuts
i robuste materialer,
der (DIN
sikrer 439)
lang holdbarhed.
- Standard flat washers (DIN 125)
- Standard fender washers (DIN 9010)
Armlænene
er forsynetavailable
med en PUR-pude, som på én gang er stort set uopslidelig og komfortabel - PUR-puden fås også
- All dimensions

skålformet til hemiplegikere.
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TILBEHØRSKATALOG
ARMLÆN
VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Armlæn

Til højre side, 25 mm

Armlæn

Til venstre side, 25 mm

01045-PURV

Armlæn

Til højre side, 8 mm

01041-PURH
01041-PURV

01045-PURH

Armlæn

Til venstre side, 8 mm

Sænket armlæn

Til højre side (ca. 5 cm eller efter behov)

01041-FH

Sænket armlæn

Til venstre side (ca. 5 cm eller efter behov)

01041-FV

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Hemiplegi-armlæn, højre side

Skål-armlæn med indstillelig PUR pude, til højre side

Hemiplegi-armlæn, venstre side

Skål-armlæn med indstillelig PUR-pude, til venstre side

Hemiplegi-armlæn sænket, højre side

Skål-armlæn med indstillelig PUR-pude, (indstillelig i dybden)

01041-FHH

Hemiplegi-armlæn sænket, venstre side

Skål-armlæn med indstillelig PUR-pude, (indstillelig i dybden)

01041-FHV

VARE

BESKRIVELSE

01041-HH
01041-HV

VARENUMMER

Sideforskudt armlæn

Med PUR-pude, til højre side (+ ca. 2,5 cm i forhold til alm. armlæn).

Sideforskudt armlæn

Med PUR-pude, til venstre side (+ ca. 2,5 cm i forhold til alm. armlæn).

01041-XBH

Sideforskudt armlæn

Med PUR-pude, til højre side (+ ca. 5 cm i forhold til alm. armlæn).

01041-XBH5

Sideforskudt armlæn

Med PUR-pude, til venstre side (+ ca. 5 cm i forhold til alm. armlæn).

01041-XBV5

01041-XBV

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Bøjlearmlæn, højre side

Med PUR-pude, snap-lås, opklappelig, med op- og nedfældeligt håndtag

01045-HHAF

Bøjlearmlæn, venstre side

Med PUR-pude, snap-lås, opklappelig, med op- og nedfældeligt håndtag

01045-VHAF

VARE

BESKRIVELSE

Armlænslås

Kan anvendes på både højre og venstre side.

VARE

BESKRIVELSE

Armlænslås

Kan anvendes på både højre og venstre side.

VARENUMMER
01043

VARENUMMER
01044
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SÆDER
Med et skarpt øje for de rigtige produkter og designs i højeste kvalitet og til den rette pris,
har dan-rehab oparbejdet et særdeles godt og solidt renommé. Fokus har fra dag ét været
på komfort, brugervenlighed, arbejdsmiljø og ergonomi.
Alle sæder er aftagelige og fremstillet i blødt PUR. Den indstillelige rygstøtte (og lægstøtte
på udvalgte modeller) er i blødt skai for tilpasning og støtte.
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TILBEHØRSKATALOG
SÆDER

NYHED

NYHED

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

PUR-sæde med hul og lukket front

Passer til ERGOtip 4, ERGOtip 4 H, ERGOtip 4 EL, ERGOtip 4 ELH,
ERGOtip 5 EL

ERGO-SESB

PUR-sæde med hul og lukket front

Passer til ERGOtip 3 EL, ERGOtip 8 EL

1030-SPUR

PUR-sæde med hul og lukket front

Passer til ERGOtip 2 EL, ERGOtip 6 EL

PUR-sæde med hul og lukket front

Passer til SOLI 1, SOLI 7

ERGO-S26
ERGO-SESB

PUR-sæde med hul og lukket front

Passer til BUZZ 2, BUZZ 5

VARE

BESKRIVELSE

ERGO-SESB

PUR-sæde med nøglehul, åben
front

Passer til ERGOtip 4, ERGOtip 4 H, ERGOtip 4 EL, ERGOtip 4 ELH,
ERGOtip 5 EL

ERGO-SOESB

PUR-sæde med nøglehul, åben
front

Passer til ERGOtip 3 EL, ERGOtip 8 EL

ERGO-SO389

PUR-sæde med nøglehul, åben
front

Passer til ERGOtip 2 EL, ERGOtip 6 EL

ERGO-SO26

PUR-sæde med nøglehul, åben
front
VARE

Passer til SOLI 1, SOLI 7
BESKRIVELSE

PUR-sæde med nøglehul, åben
front
PUR-sæde
med mindre hul

Passer til BUZZ 2, BUZZ 5
Passer ovenpå eksisterende sæde.

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

ERGO-SOESB
VARENUMMER
ERGO-SOESB
01042-UP

VARENUMMER

Polstret sæde, lukket front

Passer til ERGOtip 3, ERGOtip 3 EL, , ERGOtip 8 EL, ERGOtip 9 EL

Polstret sæde, lukket front

Passer til ERGOtip 4, ERGOtip 4H, , ERGOtip 4 EL, ERGOtip 5 EL, BUZZ
2, BUZZ 5, SOLI 1 og SOLI 7

50833-SU
44467-S

Polstret sæde, lukket front

Passer til ERGOtip 2, ERGOtip 2 EL, ERGOtip 6 EL

Polstret sæde, lukket front

Passer til SOLI 8

ERGO-SP26
44467-S

Polstret sæde, lukket front

Passer til ERGOtip 7 EL

50833-S

VARE

BESKRIVELSE

Polstret sæde, åben front

Passer til ERGOtip 3, ERGOtip 3 EL, , ERGOtip 8 EL, ERGOtip 9 EL

Polstret sæde, åben front

Passer til ERGOtip 4, ERGOtip 4H, , ERGOtip 4 EL, ERGOtip 5 EL, BUZZ 2,
BUZZ 5, SOLI 1 og SOLI 7

Polstret sæde, åben front

Passer til ERGOtip 2, ERGOtip 2 EL, ERGOtip 6 EL

Polstret sæde, åben front

Passer til SOLI 8

Polstret sæde, åben front

Passer til ERGOtip 7 EL

VARENUMMER
ERGO-SO389
ERGO-SOPSEB
ERGO-SOP26
44467-SO

VARE

BESKRIVELSE

PUR-sæde med hul og lukket front (NYT!)

Passer til ERGOtip 5 EL fra 2018

VARE

BESKRIVELSE

PUR-sæde med nøglehulsåbning og åben front
(NYT!)

Passer til ERGOtip 5 EL fra 2018

50833-SU
VARENUMMER
ERGO-S5

VARENUMMER
ERGO-S05
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ACCESSORIES

LÅG OG OVERSÆDER
I- udviklingen
af alle
sæder og låg har vi haft fokus på komfort, brugervenlighed
Stainless steel
AISIdan-rehab’s
304/A2, 1.4301
-ogStandard
nuts
(DIN
934)
ergonomi. Til vores sæder med hul og lukket eller åben front findes der et praktisk låg,
- Standard
counter
nuts (DIN
439)
der
passer til
sædehullets
størrelse.
- Standard flat washers (DIN 125)
- Standard fender washers (DIN 9010)
Lågene
kan købes
separat og i tilbydes i enten PUR eller polstret.
- All dimensions
available
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TILBEHØRSKATALOG
LÅG OG OVERSÆDER

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Låg til PUR-sæde med hul og lukket
front

Passer til ERGOtip 4, ERGOtip 4 H, ERGOtip 4 EL, ERGOtip 4 ELH, ERGOtip 5EL, Passer til BUZZ 2, BUZZ 5, SOLI 1 og SOLI 7

VARE

BESKRIVELSE

Låg til PUR-sæde med hul og åben
front

Passer til ERGOtip 4, ERGOtip 4 H, ERGOtip 4 EL, ERGOtip 4 ELH, ERGOtip 5EL, Passer til BUZZ 2, BUZZ 5, SOLI 1 og SOLI 7

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Låg til ERGOtip 5 åben eller lukket
front

Passer til ERGOtip 5 EL åben eller lukket front fra 2018

01080-LÅG

VARE

BESKRIVELSE

Polstret oversæde

Produceres efter mål

01080-L

VARENUMMER
01080-LO

VARENUMMER
01042

Kan leveres med clips, hvis oversædet skal erstatte den pågældende stols eksisterende sæde

NYHED

NYHED

VARE

BESKRIVELSE

Toiletstolspude med hul

Med fastgørelsesbændler (BxDxH ca. 39 x 41 x 4 cm - åbning ca. 22 x
32 cm)

VARE

BESKRIVELSE

Toiletstolspude

Med fastgørelsesbændler (BxDxH ca. 39 x 41 x 4 cm)

VARENUMMER
01858

VARENUMMER
12370

VARE

BESKRIVELSE

Gel-pude med lukket front

Gel-pude til SOLI 1, SOLI 7, BUZZ 2, BUZZ 3, BUZZ 5, ET 4, 4H, ETL 5 med
lukket front. Måler 43 x 43 cm

01090-G1

Gel-pude med åben front

Gel-pude til SOLI 1, SOLI 7, BUZZ 2, BUZZ 3, BUZZ 5, ET 4, 4H, ETL 5 med
åben front. Måler 43 x 43 cm

01090-GO1

Gel-pude med lukket front

Gel-pude til ET2, ERTL6 med lukket front. Måler 49 x 48 cm.

Gel-pude med åben front

Gel-pude til ET2, ERTL6 med åben front. Måler 49 x 48 cm.

Gel-pude med lukket front

Gel-pude til ERGOtip 7 med lukket front. Måler 58,5 x 48 cm

Gel-pude med åben front

Gel-pude til ERGOtip 7 med åben front. Måler 58,5 x 48 cm

VARENUMMER

01090-G2
01090-G3
01090-GO3
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ACCESSORIES

NAKKESTØTTE
- Stainless steel AISI 304/A2, 1.4301

- Standard
nuts
(DIN 934)
Det
er vigtigt,
at vores
hjælpemidler kan tilpasses den enkelte brugeres behov og forudsæt-ninger,
Standard
counter
nuts (DIN
439)den optimale løsning for bruger og hjælper uanset om det
så form og funktion
danner
- Standard flat washers (DIN 125)
er i egen bolig, på plejehjem eller på hospital.
- Standard fender washers (DIN 9010)
- All dimensions available

Produkterne tilpasses efter såvel brugernes som plejepersonalets behov.
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TILBEHØRSKATALOG
NAKKESTØTTE

VARE

BESKRIVELSE

Nakkestøtte

Til alle ERGOtip-stole (kan indstilles trinløst i højden, dybden og
bredden). Nakkestøtten er fremstillet i blødt PUR med justerbar
pude.

VARE

BESKRIVELSE

Nakkestøtte

Til alle ERGOtip-stole (kan indstilles trinløst i højden, dybden,
bredden og sideværts). Nakkestøtten er fremstillet i blødt PUR
med justerbar pude.

VARENUMMER

ERGO-NI

VARENUMMER

ERGO-NIS
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ACCESSORIES

FODHVILERE
- Stainless steel AISI 304/A2, 1.4301
- Standard nuts (DIN 934)
- Standard counter nuts (DIN 439)
- Standard flat washers (DIN 125)
- Standard fender washers (DIN 9010)
- All dimensions available

Vinkelindstillelige fodhvilere
Vinkelindstillelige fodhvilere med let indstillelige håndhjul, som låser fodhvilerne i den vinkel,
som passer til brugerens behov, og som derved højner komforten og fleksibiliteten i siddestillingen. Den er særligt velegnet til brugere som har stive ankelled eller som af én eller
anden årsag ikke kan passe særligt godt til en ’normal’ vinkel på fodhvilere. Brugere som
har brug for højest mulig støtte.

NYHED

14

TILBEHØRSKATALOG
FODHVILERE

NYHED

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Fodhvilere

Svingbare og højdeinstillelige med clips. Med knopper.

01051

Fodhvilere

Svingbare og højdeinstillelige med clips. Med slidser.

01055

VARE

BESKRIVELSE

Vinkelindstillelige
fodhvilere, sæt

Svingbare og højdeinstillelige med clips, med vinkelindstillelige
fodplader.

VARE

BESKRIVELSE

Fodhvilere, sæt

Til lav tonus. En polstret plade i hver side sørger for, at brugerens
ben ikke glider ud til siden. Med knopper.

01051-S

Fodhvilere, sæt

Til lav tonus. En polstret plade i hver side sørger for, at brugerens
ben ikke glider ud til siden. Med slidser.

01055-S

VARE

BESKRIVELSE

Fodhvilere

Med fast lægstøtte, højre

01058-FLSH

Fodhvilere

Med fast lægstøtte, venstre

01058-FLSV

VARE

BESKRIVELSE

Polstret fodplade

Oplys stolemodel ved bestilling.

VARE

BESKRIVELSE

Lægbånd

Indstilleligt (anvendes i forbindelse med fodhvilere 01055 og
01051).

VARE

BESKRIVELSE

Lægbånd med ankelbespænding

Med velcro-indstilling

VARENUMMER
01053

VARENUMMER

VARENUMMER

VARENUMMER
01051-PL

VARENUMMER
01052

VARENUMMER
01052-A
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ACCESSORIES

BENHVILERE & STØTTE
Vinkelindstillelige
og304/A2,
elevérbare
benhvilere
- Stainless steel AISI
1.4301
Standard
nuts
(DIN
934)
Vi har udviklet NYE vinkelindstillelige og elevérbare benhvilere. Ud over at være udstyret
- Standard
counter håndhjul,
nuts (DINsom
439)låser fodhvilerne i den vinkel, så de passer til brugerens
med
let indstillelige
- Standard flat washers (DIN 125)
behov, så giver de også mulighed for at indstille fodpladen. Ved hjælp af et brugervenligt in- Standard fender washers (DIN 9010)
terval-indstillet
hjul,
indstilles vinklen på fodpladen nemt og enkelt, så de lige nøjagtig passer
- All dimensions
available
til borgerens behov. Disse nye vinkelindstillelige og elevérbare benhvilere er formstøbte og
giver en komfortabel lægstøtte. De er derfor også særligt anvendelige for borgere som har
ben i gips eller lider af ødemer.

NYHED
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TILBEHØRSKATALOG
BENHVILERE & STØTTE

NYHED

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Elevérbare benhviler

Indstillingerne foregår uden brug af værktøj. Højre side.

01058-H

Elevérbare benhviler

Indstillingerne foregår uden brug af værktøj. Venstre side.

01058-V

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Elevérbare og vinkelindstillelig fodhviler

Indstillingerne foregår uden brug af værktøj. Højre side.

01058-EVH

Elevérbare og vinkelindstillelig fodhviler

Indstillingerne foregår uden brug af værktøj. Venstre side.

01058-EVV

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Amputationsstøtte

Polstret, til højre/venstre side (højdeindstillelig). Med knopper.

01055-AH/ 01051-AV

Amputationsstøtte

Polstret, til højre/venstre side (højdeindstillelig). Med slidser.

01051-AH/ 01055-AV

VARE

BESKRIVELSE

Fod-/ben-/lægstøtte

Elektrisk. Til fabriksmontering på ERGOtip-toilet badestole efter
aftale.

VARENUMMER
ERGO-EB
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ACCESSORIES

KOMFORT & STABILITET
- Stainless steel AISI 304/A2, 1.4301
- Standard nuts (DIN 934)
-EtStandard
counter nuts (DIN
439) at de fleste brugeres krav og behov kan tilgodeses. Prostort tilbehørsprogram
bevirker,
- Standard flat washers (DIN 125)
dukter, som mere eller mindre permanent er anbragt i vådrum, må ikke kunne forvitre eller
- Standard fender washers (DIN 9010)
ruste
sammen, så
brugsværdien forringes væsentligt eller på en sådan måde, at det på- All dimensions
available

gældende produkt udgør en sundhedsfare. Derfor er alle bevægelige og aftagelige dele
fremstillet i absolut rustfri materialer.
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TILBEHØRSKATALOG
KOMFORT & STABILITET

VARE

BESKRIVELSE

Sikkerhedsbøjle

Indstillelig i dybden. Oplys stolemodel ved bestilling.

VARE

BESKRIVELSE

Polstret sidestøtte

Ca. 20 x 16 cm eller efter ønske. Indstillelig i bredde og dybde.

VARE

BESKRIVELSE

PUR sidestøtte

Ca. 8,5 x 13 cm. Indstillelig i bredde og dybde.

VARE

BESKRIVELSE

Hoftesele

Med quick-release spænde, uden bugstøtte.

Hoftesele

Med quick-release spænde og komfortabel bugstøtte i skum.

VARE

BESKRIVELSE

Rygpude

Med fastgørelsesbændler med velcrolukning på bagsiden. Leveres i 3 tykkelser.
Kan anvendes i forbindelse med alle ERGO-tip modeller. 3 cm.

VARENUMMER
Afhænger af stolemodellen

VARENUMMER
ERGO-SI

VARENUMMER
ERGO-SIP

VARENUMMER
ERGO-SS
ERGO-SSB

VARENUMMER

ERGO-PU3

Kan anvendes i forbindelse med alle ERGO-tip modeller. 6 cm.

ERGO-PU6

Kan anvendes i forbindelse med alle ERGO-tip modeller. 10 cm.

ERGO-PU10

VARE

BESKRIVELSE

Fast ryg i PUR

Let monterbar fast ryg i PUR, der passer til ERGOtip 4, 5 og BUZZ 2
og 3

VARENUMMER
ERGO-PR
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ACCESSORIES

DIVERSE

- Stainless steel AISI 304/A2, 1.4301
- Standard nuts (DIN 934)
Danrehab
udvikler
producerer hjælpemidler, der giver det bedst mulige match
- Standarddesigner,
counter nuts
(DINog
439)
mellem
bruger,
hjælper og
teknologi.
- Standard
flat washers
(DIN
125) Vi tilbyder et stort udvalg af ekstratilbehør, som konstant
- Standard
fender washers
9010)ønske til en skræddersyet løsning er vi altid er interesseudvikles
og udbygges.
Har du(DIN
et særligt
- Alli at
dimensions
available
ret
høre om nye
idéer, der kan gøre hverdagen nemmere, skabe maksimal brugerkom-

fort og det bedst mulige arbejdsmiljø.
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TILBEHØRSKATALOG
DIVERSE

VARE

BESKRIVELSE

Spand med håndtag

Bredde 4 cm med quick-release spænde, uden bugstøtte. Kan
ikke anvendes i forbindelse med de fritstående toiletforhøjere
MAJ og JULIE. B x D x H ca. 29 x 40 x 15 cm.

Låg til spand

VARENUMMER

01112-SP
01112-SPL

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Spand

Fortrinsvis til fritstående toiletforhøjere JULIE og MAJ

01111-SP

Stænkskærm

Fås også som skærm.

01111-SK

Låg til spand

Eller skærm.

01111-SPL

VARE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Bord, nedfældeligt

Med bordplade i plexiglas. Fastgjort på stolen og nedfældeligt på stolens højre
side.

ERGO-H
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