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LunaTM loftlift

Mobil stå- og personløfter

Sejl

Gåborde

Bade- og toiletstol

Senge

Madrasser

Puder

Transportable løsninger

Støttestang

Velkommen til Winncare Nordics produktkatalog. 
Vores innovative og funtionelle produkter omfatter loftliftsystemer, 
mobilitets- samt bade- og toilethjælpemidler. 
Du har måske tidligere kendt os som Ergolet. Nu har vi fået nye ejere 
og et nyt navn; Winncare Nordic ApS. Det giver dig en række fordele, 
f.eks. et bredere sortiment inden for bl.a. senge, madrasser og pu-
der.

I dette katalog har vi udvalgt en række af vores produkter, som hen-
vender sig særligt til den kommunale sektor, herunder hjemmeple-
jen. Du kan se alle produkter fra Winncare Nordic på 
www.winncare.dk, eller ring til en af vores salgskonsulenter i dag 
for at høre mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at finde den 
bedste løsning sammen med dig.

Kontakt os på 
Tlf. 7027 3720 / Mail: info@winncare.dk



på LunaTM

loftlifte

5 års
garanti

LunaTM 
Loftlift

Elegant design med mange anvendelsesmuligheder
Lunas elegante design og fleksible anvendelsesmuligheder gør den til det foretrukne valg til 
pleje både i hjemmet og på institutioner. Luna er en fastmonteret og transportabel loftlift i én 
og samme enhed, og kombineret med vores neutrale skinneløsning får du et meget alsidigt 
og arbejdsvenligt system. Luna er i tæthedsklasse IPx4 og kan derfor anvendes i vådrum.

Bedre arbejdsmiljø og færre hænder
En loftlift sikrer et godt arbejdsmiljø og mindsker belastende arbejdsstillinger for plejen. En 
af de største fordele ved en loftlift er, at man kan gå fra 2 til 1 medarbejder, når borgeren skal 
forflyttes. 

Tryghed og værdighed for borgeren
Forflytning med loftlifte er mere skånsom og værdig for borger, som 
kan være i øjenhøjde med personalet ved forflytningen. Det giver tryg-
hed for borger og understøtter muligheden for, at borger kan deltage 
aktivt ved en forflytning. 
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Person- & 
ståløfter

Funktionelle og gavnlige – på flere niveauer
Ståløfteren, Stellar, medvirker til at bevare borgerens funktionsniveauer længst muligt ved 
at benytte den eksisterende standfunktion. Samtidig gavner det de indre organer, at bor-
geren bliver rettet ud, når han står i ståløfteren.
Den mobile personløfter, Solar, kan anvendes ved forflytning, hvor der ikke er etableret en 
loftlift, eller hvis borgeren falder uden for loftliftens rækkevidde.  

To forskellige løftere med mange ligheder 
Solar og Stellar har mange ens dele. Det har bl.a. den fordel, at reservedelslageret bliver 
mindre. Det gør det også nemmere at servicere løfterne med lavere omkostninger. 
Solar og Stellar har to løftehastigheder, som gør det muligt at tilpasse forflytningen til 
borgers behov. Dette giver optimal tryghed med mindst muligt ubehag for borger og plejer. 
Styreboksen kan bruges som et diagnostisk redskab, som giver nøjagtige og værdifulde 
data om løfterne, herunder: 
• Hvornår skal der udføres eftersyn næste gang? 
• Har løfteren været overbelastet? 
• Hvor mange løft har løfteren udført? 

Kompakt ståløfter
Op til 160 kg

Stellar/160

Mobil personløfter
Op til 175 kg

Solar/175



Helsejl med 
nakkestøtte
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Helsejl uden 
nakkestøtte

Gåselesejl

Toiletsejl

Ståsejl

Sejl til ethvert
formål

Alle sejl fås i str. 
XXS-XXL

Se hele sejl-serien
på www.ergolet.dk



Ny model til 
lave brugere

Nyhed
Bure Low

Gåborde
- til gang og genoptræning

Bedre arbejdsergonomi
Bure gåborde skaber mulighed for en meget bedre arbejdsergonomi for 
plejen og borgeren. Den åbne konstruktion giver for eksempel øget plads til
bevægelse og gør det lettere at yde den nødvendige hjælp til at rejse sig op 
eller ved påklædning. Sammenlagt giver Bure gåborde en mindsket abejds-
belastning og er en investering i personalets helbred.

Velegnet til genoptræning
Gåbordet er, ud over at være en glimrende hjælp ved forflytning og når 
borgeren skal rejse sig op, også et værdifuldt redskab ved genoptræning. 
Genoptræning med gåborde stimulerer og holder borgerens muskler og 
tarme i gang. Samtidig bidrager gåbordet til at forbedre almentilstanden 
hos sengeliggende. Ved hjælp af god støtte bliver det nemmere for den 
gangbesværede eller afkræftede patient at gå. Mange borgere vil kunne 
gøre dette uden hjælp fra plejepersonalet.
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Bure Gas/150
Højdejustering med gas

Bure Standard/150
Manuel højdejustering

Bure El/150
Elektrisk højdejustering

Bure Double 2.0/130
Elektrisk benspredning

Bure Extra/240
Til bariatriske borgere

Alle gåbordene 
fås nu med tryk- 
knapper i hånd-
taget til at styre 

højden

Bredt sortiment, 
som dækker 

stort set ethvert 
behov
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Bade- & 
toiletstol

Rise™ IIIs - fokus på komfort og god hygiejne
Det elektriske løft på 41,5 cm sikrer plejen en ideel arbejdsstilling 
i forbindelse med almindelig hygiejne og forflytninger. Den gode 
arbejdsstilling nedsætter belastningen af hjælperens ryg, lænd, skuldre 
og knæ. Højdejusteringen betyder også, at brugeren kan løftes op til spejl 
og vask siddende i Rise™ IIIs og dermed selv kan deltage i sin personlige 
hygiejne, som medvirker til værdighed i plejesituationen.

Ny forbedret udgave
Med Rise™ IIIS er der fortaget små, men vigtige ændringer, 
som gør stolen til det perfekte arbejdsredskab i plejen:
• Sædetiltet er øget til 30° bagud og 7° fremad
• Brugervægten er øget til 130 kg
• Stolen er udstyret med ergono-
       miske lodrette kørehåndtag

Tiltfunktion og elek-
trisk højdejustering på 

RiseTM IIIS hjælper 
borgeren med at 
komme op at stå.
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Senge

Den foldbare plejeseng
Winncare Nordic har et bredt sortiment inden for 
senge til pleje- og hospitalssektoren. Her har vi 
valgt at præsentere Xpress III Bed, der er nem at 
stille op, pakke væk og flytte igen. Den samles nemt 
og helt uden brug af værktøj.  

God løsning til hjemmeplejen
Skal plejesengen anvendes hjemme hos borgeren, 
kan man ofte komme ud for, at den transporteres 
ind og ud af boligen under trange pladsforhold. Det 
kan både være op ad trapper eller i elevatorer med 
ringe plads. Fordelen ved Xpress III Bed er, at den 
kan foldes sammen, og desuden er sengen den før-
ste på markedet, der har indbygget transportstativ. 
Man slipper derfor for ekstra trolleys og tasker. 
Skal plejesengen af og til skal sættes på depot, er 
det også fordelagtigt, at den kan skilles ad. 

Xpress III
Bed
Foldbar

plejeseng
Tungeste del 
max. 25 kg.



9 cm

5 cm

Alpha
skummadras

Udformningen 
fra hovedenden

Udformningen 
fra fodenden

9 cm

5 cm

Med fald ved 
fodenden

Delta 
skummadras
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Madrasser

6 cm

5 cm

Automorpho
Plus

luftmadras

Aflaster og 
forebygger 

tryksår

Alpha og Delta skummadrasser er lavet af 9 cm 
koldskum og 5 cm viskoelastiskskum, også kaldet 
memory foam. Skummen reagerer på kroppens 
varme og vægt efter max 10 min.og bliver derved 
blødere, og man nærmest “smelter” ned i skummet. 
Der opnås større og mere optimal støttekomfort. 
Alpha madrassen er trykaflastende op tit sårstadie 2 
og Delta madrassen er på baggrund af dens udform-
ning forebyggende op til stadie 3, med en aflastning 
fra skulderblade og helt ned til og med hælene.
Delta er herudover lavet med fald ved fodenden,  
hvorfor madrassen egner sig godt til patienter med 
risiko for tryksår på hælene

Automorpho Plus har sensor til automatisk indstil-
ling af cellerne i forhold til brugerens korpsbygning.



12

Puder
& aflastningspuder

Puder til mange formål
Winncare Nordics store udvalg af trykaflastende siddepuder og aflastnings-
puder giver borgeren smertelindring og optimal restitution med effektiv tryk-
fordeling eller trykaflastning. Puden vælges ud fra borgerens kropsvægt og 
problematik. Det samme gælder i forhold til tryksårsforebyggelse og heling af 
vævskader.

Hør mere om dine muligheder
Dette er kun et lille udpluk af Winncare Nordics brede sortiment inden for pu-
der og aflastningspuder. Kontakt os i dag på 7037 2720 og hør mere om dine 
muligheder.

Alova
Formstøbt pude 
med udskæring 
til haleben og 

udskæring fortil 
med abduktions 

funktion

Profil’Air
Pude med 

pneumatsike 
celler

Alova
Formstøbt
hælstøtte

Kinéris
Pude med pneu-

matsike celler.
 Fås både med 1 og 

2 kamre, i 2 høj-
der og forskel-
lige størrelser



Transportable 
løsninger

Fri til at opleve, tryg som var du hjemme
Winncare Nordic har her en løsning til borgeren, der har behov for hjælpemidler 
i dagligdagen, men som også ønsker et liv på farten. Flex-lift og Chameleon er 
de perfekte rejsemakkere. 
De er lette at håndtere og kan pakkes sammen i praktiske rejsetasker, så de er 
nemme at have med overalt. F.eks. når man skal på familiebesøg, forretningsrejse 
eller ferie.

Flex-lift/130 - den perfekte rejselift
Forestil dig en personløfter, der kan alt det, som en god personløfter skal kunne 
- og lidt til. Flex-lift kan foldes sammen, lægges i bagagerummet eller bæres i to 
rygsække á hhv. 13 og 14 kg.

Chameleon - Alt i ét-stolen
Chamleon er bygget op som et modulsystem, så du selv kan ændre stolen efter 
dit behov. F.eks. bade- og toiletstol eller en transportstol. Den pakkes nemt 
sammen og vejer kun 9,9 kg. inkl. taske.

Flex-lift/130 Chameleon 
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Gripo
støttestang

Et system - mange muligheder
Gripo støttestang fra Hepro er et solidt og fleksibelt hjælpemiddel, som giver 
tryghed, når borgeren ved egen hjælp f.eks. vil rejse sig op eller foretage en for-
flytning i eget hjem. Støttestangen passer til alle rum og er meget nem at mon-
tere. Gripo fungerer udemærket alene, men kan også suppleres med forskelligt 
gavnligt tilbehør.

Længst muligt i eget hjem
Nogle gange skal der ikke så meget til, før hjemmet bliver mere tilgængeligt og 
sikkert for borgeren. Støttestangen er et godt eksempel på dette;
Gripo støttestang er en teleskopstang, som nemt monteres mellem gulv og loft, 
helt uden brug af værktøj, søm og skruer. 

Stabil, sikker og flytbar løsning
Måske har borgeren brug for ekstra støtte ved sengen, toilettet eller ved sofaen. 
Den store fordel ved støttestangen er, at det er en stabil og sikker - men ikke 
permanet - løsning, og så den kan tages med på fx familiebesøg. Udstyret med 
træningselastikker, kan støttestangen desuden benyttes til genoptræning.14
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Hvad kan vi gøre 
for dig?
Har du spørgsmål eller lyst til at få besøg af en af vores konsulenter for at høre 
mere om Winncare Nordics produkter?

Så ring til os i dag på tlf. 7027 3720, skriv til os på info@winncare.dk                      
eller se mere på www.winncare.dk 

Vi glæder os til at finde den helt rette løsning sammen med dig og din kommune.
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