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Camel

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.

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 
forflytning af patienter. Luna er en fastmonteret og transportabel loftlift i én og samme en-
hed, og kombineret med vores neutrale skinneløsning får du et meget alsidigt og arbejdsven-
ligt 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 personalet. 
En af de største fordele ved en loftlift er, at man kan gå fra 2 til 1 medarbejder, når patienten 
skal forflyttes. 

Tryghed og værdighed for borgeren
Forflytning med loftlifte er mere skånsom og værdig for patienten, som 
kan være i øjenhøjde med personalet ved forflytningen. Det giver tryg-
hed for patienten og understøtter muligheden for, at han kan deltage 
aktivt ved en forflytning. 
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Simpel, fleksibel og innovativ
Den samme Luna-model bruges både til standardløft (1 enhed, 275 kg) og bariatrisk løft (2 
enheder, 400 kg): 

• Fleksibelt design: Hurtigt skift fra standard 275 kg til bariatrisk 400 kg løft på få 
minutter. Uden brug af værktøj.

• Udbudsvinder: Valgt af Region Midtjylland til det største hospitalsbyggeri i Nordeuropa.

• Omkostningsbesparelse for hospitaler: En loftlift til alle løftebehov. Luna Twin giver stor 
fleksibilitet i dagligdagen.

Luna Twin
Bariatrisk løsning

400 kg

Fra 1 til 2 Luna
Fra 275 til 400 kg

5 minutter. Uden brug 
af værktøj.

Simpel 
ændring

Luna 
Twin



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 winncare.dk
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Triton/Dual
Bade- & toiletstol



Triton/Dual bade- & toiletstol
Triton Dual er det ideelle produkt i plejen, med fokus på komfort og arbejdsmiljø. 
Elektrisk højdejustering og tilt sikrer den bedst mulige arbejdsstilling og gør det muligt for brugeren 
at komme op i niveau med vask og spejl og selv deltage i sin personlige hygiejne. Den justerbare ryg i 
kombination med den multijusterbare nakkestøtte gør det let at justere stolen til brugeren

Sikkerheden i højsædet 
Når sædet er tiltet forover og det løftes op, vil Dual Security-funktionen sikre, at sædet køres tilbage til 
minus 5°. På håndbetjening findes en funktion, som med ét tryk indstiller stolen til en transportposition, 
der gør det nemt at køre med brugeren i stolen.

Ny forbedret udgave
På Triton Dual (tidl. Rise™ IIIS) er der fortaget vigtige ændringer, som gør stolen til det perfekte 
arbejdsredskab i plejen. Stolen kan anvendes på hospitaler, plejecentre og i private hjem. 
Kombineret med en loftlift, kan man i de fleste tilfælde gå fra 2 plejere til 1 ved forflytning fra fx seng til 
toilet, bad og påklædning. Herved frigøres ressourcer i form af tid og ikke mindst varme hænder, der 
kan bruges andre steder
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Forbedringer og 
nye features: 

Triton/Dual vs. 
Rise IIIS 130 

Triton/Dual Rise IIIS 130

Elektrisk højdejustering Ja Ja

Elektrisk sædetilt (+7° / -30°) Ja Ja

Tæthedsklasse IPX6W IP65

Easy-Clean (bl.a. lukkede skruer og sammenføjninger samt 
fuldsvejset stel)

Ja Nej

DUAL security-funktion (forhindrer, at stolen kan løftes og tiltes 
fremad samtidig)

Ja Nej

Transportfunktion (automatisk indstilling af stolen til sikker trans-
port af brugeren)

Ja Nej

2 memoryknapper til automatisk indstilling af de positioner, I 
oftest benytter

Ja Nej

Multi-indstillelig nakkestøtte med indbygget stang, som ikke 
ridser eller beskadiger væggen bagtil

Ja Nej

Passer over alle standard toiletter Ja Ja

Max. brugervægt 150 kg 130 kg

Fås med PUR-ryglæn (tilbehør) Ja Nej
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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 patientens 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



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

Optimal støttekomfort
Delta skummadras 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 skum-
met. Der opnås større og mere optimal støttekomfort. 
Delta madrassen er på baggrund af dens udformning trykaflastende og fore-
byggende op til sårstadie 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
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Ergo Trainer
- genoptræning med vægtaflastning 

Fordele ved vægtaflastning
Med Ergo Trainer kan personer på op til 200 kg blive vægtaflastet med op til 85 kg. 
Væftaflastningen gør det muligt at regulere belastningen af brugerens ben. 
Derfor kan brugeren hurtigt komme i gang med et genoptræningsforløb uden fare for 
belastningsskader. Samtidig gør den øgede mobilitet træningen mere motiverende. 

Sikkerhed og tryghed
En automatisk luftstyret bremse forhindrer alvorlige personskader som følge af fald. Sikkerheden 
forhindrer også arbejdsskader hos plejere/terapeuter, da de ikke pludselig skal gribe ud efter en 
bruger med risiko for belastningsskader eller fald. Når terapeuten og brugeren ikke skal bekymre 
sig om sikkerheden, kan træningen gøres mere fri og udfordrende, samtidig med at brugerens 
selvtillid styrkes.

Muligt at træne repetitioner
Med Ergo Trainer er det muligt, selv for brugere med stærkt nedsat gangfunktion, at træne 
mange repetitioner. Med et progressivt forløb, hvor intensiteten konstant øges, er det 
bevist, at man opnår den største effekt.

Hurtigt i gang og nem at bruge
Det tager kun få minutter at montere Winncare Nordics gåsejl, så brugeren er hurtigt i 
gang med træningen. Det kræver kun en kort introduktion at betjene vægtaflastningen, der  
reguleres trinløst via en brugervenlig håndbetjening. 



“

Ergo Trainer
Genoptræning

med sikkerheden i top.
Uden vægtaflastningssystem er det svært 
at træne patienter med meget forringet 
gangfunktion, da både terapeuten og 
brugeren vil være forsigtige pga. faren for 
fald, hvilket betyder flere pauser.
              - Jørgen Jørgensen, Center For Hjerneskade

Vægtaflastningen 
reguleres via 

håndbetjeningen

Ergo Trainer er 
udviklet i tæt samar-
bejde med Center for 

Hjerneskade

Brugeren kan træne 
helt uden støtte 

fra hjælperen - det 
giver større frihed og 

selvtillid
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Forbedrer trivslenNem at vedligeholde

Nem at bruge Sikker forflytning
• Elk pustes nemt op ved hjælp af en kompressor, 

som styres med en overskuelig håndbetjening
• Enkel at anvende og kræver minimal instruktion
• Kan betjenes af én plejer

• Meget robust og stabil
• Det ideelle hjælpemiddel til afhjælpning efter 

faldulykker
• Max brugervægt helt op til 450 kg

• Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel
• Nem at lukke luft ud af, folde sammen og  

opbevare
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og 

stærkt, og Elk kan derfor anvendes såvel ude 
som inde

• Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft 
af den faldne person

• Mindsker risikoen for belastning af plejen
• Kan benyttes selv under trange pladsvilkår, 

hvor traditionelle løftehjælpemidler ikke kan 
komme ind

Elk

Nem at folde 
sammen og 
transportere

Vejer kun 
3,6 kg

Nyhed!

Se alle
 vo

res 

oppustelig
e 

hjæ
lpemidler p

å 

www.winncare.dk
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Forbedrer trivslenNem at vedligeholde

Nem at bruge Sikker forflytning
• Pustes nemt op ved hjælp af en kompressor, 

som styres med en overskuelig håndbetjening
• Enkel at anvende og kræver minimal instruktion
• Kan betjenes af én plejer

• Ryglænet giver ekstra støtte og dermed ekstra 
tryghed for brugeren

• Høj stabilitet og god støtte
• Max brugervægt helt op til 320 kg

• Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel
• Nem at lukke luft ud af, folde sammen og  

opbevare
• Riverseal® materialet er ekstra holdbart og 

stærkt, og Camel kan derfor anvendes såvel 
ude som inde

• Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft 
af den faldne person

• Mindsker risikoen for belastning af plejen
• Anbefales til brugere med kognitiv svækkelse

Camel

Ryglænet giver 
ekstra støtte 

under forflytning

Ekstra tryghed 
for brugeren



Hvis du har spørgsmål om et eller flere af produkterne i denne brochure, eller hvis du 
vil høre mere om Winncare Nordics løsninger inden for forflytning, hygiejne, senge, 
madrasser og puder, så kontakt os endelig. Vi kigger gerne forbi til en snak om dine 
behov og de muligheder, som vores produkter giver dig. 

Tlf.: +45 70273720     ∙     E-mail: info@winncare.dk     ∙     www.winncare.dk
Winncare Nordic ApS       ∙       Tårnborgvej 12C       ∙       DK - 4220 Korsør
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