
NÆSTVED
Onsdag den 1. november 2017

ROSKILDE 
Torsdag den 2. november 2017

Førende danske hjælpemiddelproducenter inviterer til:

HJÆLPEMIDDEL



FOREDRAGSHOLDER 

Jørgen Roed Jørgensen, fysioterapeut og
Master i Rehabilitering med speciale i neurologi.

Jørgen er ansat ved Center for Hjerneskades 
tværfaglige rehabiliteringsprogram og har de 
sidste 15 år forsket i følgerne af inaktivitet og 
effekten af intensiv træning efter erhvervet 
hjerneskade.

Onsdag den 1. november 2017 kl. 9-15 (gratis entré)
Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved

Torsdag den 2. november 2017 kl. 9-15 (gratis entré)
Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

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. 13.00-14.00 Foredrag
Kl. 15.00 Tak for i dag



KOM TIL ROAD-SHOW
MED FOKUS PÅ HJERNESKADER 
OG HJÆLPEMIDLER
For tredje år i træk inviterer 9 førende hjælpemiddelproducenter til Road-
show. Kom forbi den 1. november i Næstved eller den 2. november i Roskilde. 
Her demonstreres både nye og eksisterende hjælpemidler, ligesom der er rig 
mulighed for en fagsnak med de enkelte leverandører.

Vi inviterer dig også til et spændende foredrag. Det kan være en stor udfordring 
at være fysisk aktiv efter erhvervet hjerneskade. Foredraget sætter fokus på fysisk 
aktivitets betydning for funktionsevne og sundhed og hvad der kan gøres for at 
intensivere rehabilitering og forebygge inaktivitetsrelaterede lidelser, som kan 
være af fysisk, psykisk og social karakter. Fokus er et selvstændigt og menings-
fuldt liv.

Jørgen Roed Jørgensen fra Center for Hjerneskade gæster Road-show’et og lover 
deltagerne et godt indblik i dette spændende og vigtige område. Foredraget er 
begge dage kl. 10.30 og 13.00.

Det er gratis at deltage i Road-show’et og kræver ingen tilmelding. Der serveres 
en let morgen- og frokostanretning begge dage.

Vel mødt til efterårets Road-show.

Med venlig hilsen

Læs om virksomhederne på bagsiden »



DE 9 VIRKSOMHEDER BAG

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

Jøhl Human Care har arbejdet med løft og forflytning inden for pleje og om-
sorg 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

Made for Movement udvikler specialtilpassede bevægelsesprodukter, der giver 
dem, der har begrænset eller ingen evne til at bevæge sig selv mulighed for 
at deltage i daglige aktiviteter. Vi underviser, deler viden og specialtilpasser 
hjælpemidler for at nå et optimalt resultat. www.madeformovement.com

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

PF Mobility giver gangbesværede og kørestolsbrugere mobilitet og større fri-
hed til at deltage i livet omkring dem ved hjælp af firmaets højt udviklede og 
egenproducerede handicapcykler og kørestolsramper. www.pfmobility.dk

Pro Comfort er specialist i individuel tilpasning af hjælpemidler og har Sund-
hedsstyrelsens tilladelse til at fabrikere medicinsk udstyr efter mål – klasse 1. 
Brugeren skal kun undvære sit hjælpemiddel i en-to dage. www.procomfort.dk

PROTAC udvikler og producerer hjælpemidler ud fra professionel erfaring in-
den for ergoterapi, eksempelvis Protac Kugledynen™, der virker både angst-
dæmpende og beroligende, fordi den øgede fornemmelse af kroppen og krop-
pens grænser giver tryghed. www.protac.dk

Wolturnus producerer og forhandler kørestole og mobilitetshjælpemidler til 
børn, unge og voksne, håndcykler og sportskørestole, der giver den enkelte bru-
ger maksimal frihed til at tage del i livet. www.wolturnus.dk

HJÆLPEMIDDEL


