
 ReadyGrip

ReadyGrip är ett mycket enkelt hjälp-
medel som underlättar uppresning från 
liggande till sittande för aktiva brukare 
med armstyrka och god bålstabilitet.

Art.nr Benämning   Mått
16090 ReadyGrip, polypropylene 170 x 17 cm

ReadyLett är ett madrassfodral med dragsko som,
tillsammans med ett vanligt lakan ovanpå 
används för lägesändring i säng. ReadyLett 
kan användas med alla typer av madrasser 
och i miljöer med stora krav på mobilitet 
i sängen, till exempel för sängbundna 
patienter under bevakning på en 
intensivvårdsavdelning.

Art.nr Benämning Mått
11250 ReadySlide, polyamid 70 x 70 cm
11230 ReadySlide, polyamid  110 x 70 cm     
11235 ReadySlide, polyamid, extra bred 110 x 90 cm
11210 ReadySlide, polyamid 195 x 70 cm
11215 ReadySlide, polyamid, med handtag 195 x 70 cm

Art.nr Benämning Mått
11440 ReadySheet, polyamid 175 x 75 cm
11445 ReadySheet, polyamid, tubulär 175 x 75 cm
11412 ReadySheet, polyamid 180 x 110 cm
11415 ReadySheet, polyamid, paket med 2 st 11412  180 x 110 cm
11450 ReadySheet, polyamid 150 x 75 cm
11455 ReadySheet, polyamid, paket med 2 st 11450 150 x 75 cm
11430 ReadySheet, polyamid 195 x 75 cm
11425 ReadySheet, polyamid 200 x 90 cm

Art.nr Benämning Mått
15030 ReadyGlide, polyeten 60 x 25 cm

 Carina350EM/EE

 ReadyGlide

 ReadySheet

 ReadySlide

Ready for life™ förflyttnings- och 
lyfthjälpmedel
Ready for life™ förflyttnings- och lyfthjälpmedel är smarta och lättanvän-
da produkter för säkra och enkla förflyttningar av brukare. Produkterna 
erbjuder kostnadseffektiva lösningar på många utmanande förflyttnings-
situationer. Samtidigt  bidrar de till att skona medhjälparnas ryggar och 
axlar och förebygger arbetsrelaterade skador vilket, i sin tur, sparar ännu 
mer pengar. Produkterna kan användas antingen fristående eller som 
komplement till produkter i SystemRoMedic™.

En mångsidig och prisvärd 
lösning för säkra och enkla lyft
Carina350 är en hopfällbar, mobil personlyft som är an-
passad för säkra och enkla lyft av brukare som väger upp 
till 165 kg. Carina350 finns i två utföranden, med manuell 
respektive elektrisk benbreddning. Båda modellerna är 
robusta, stabila och säkra och samtidigt lätta för att vara 
stållyftar. Carina350 erbjuder helt enkelt en unik kombina-
tion av funktion, prestanda och kvalitet i förhållande till pris. 
Carina350 levereras, komplett och färdig för använd-
ning, med en stabil lyftbygel i stål och 
med säkra urkrokningsskydd.

ReadySheet är ett enkelt och mång-
sidigt hjälpmedel för applicering
av lyftsele samt läges-
ändringar inom samma 
enhet, till exempel vid 
vändning och förflyttningar 
högre upp i säng.

Art.nr Benämning Mått
11480 ReadyLett, polyamid 200 x 90 cm

 ReadyLett

 ReadyMove

Art.nr Benämning Mått
13010 ReadyMove, nylon 20 x 50 cm

Med ReadyMove kan en 
medhjälpare med 
bara liten kraft 
och utan onödiga 
lyft ge brukaren 
tryggt och säkert stöd vid mobilisering och överflyttning.

Art.nr Benämning 
60600011 Carina350EM, mobil lyft med manuell benbreddning
60600001 Carina350EE, mobil lyft med elektrisk benbreddning

Art.nr Benämning Mått
16023 ReadyBelt, polyester. Small, 7 handtag 105 x 10 cm
16024 ReadyBelt, polyester. Medium, 9 handtag 120 x 10 cm
16025 ReadyBelt, polyester. Large, 11 handtag 140 x 10 cm

 ReadyBelt

ReadyBelt är ett vårdbälte som 
utformats för att ge stöd och hjälp till 
brukare vid mobilisering och i olika 
förflyttningssituationer. ReadyBelt fungerar också utmärkt för 
medhjälparen att stötta brukaren vid gång och vid toalettbesök. 

ReadyGlide är en glidskiva som är 
utformad för att förenkla sittande 
förflyttningar, till exempel mellan 
säng och rullstol eller mellan 
rullstol och toalett.

ReadySlide är en tunn, smidig, och mycket 
lättanvänd glidmatta som används för att underlätta 
vid olika typer av liggande förflyttningar av brukare, vid 
positionering i sittande samt vid applicering av lyftsele.



Förflyttnings- och 
lyfthjälpmedel

Ready for life™ – ett nytt produktprogram för bättre 
livskvalitet åt alla
Inget liv är det andra likt. Vi har alla olika förutsättningar och våra förut-
sättningar förändras dessutom kontinuerligt under hela vår livstid. Bra och 
dåliga saker händer oss alla och, om vi har tur, blir vi alla äldre, dag för dag.

Livet, oavsett hur det ter sig, är en gåva, inte en självklarhet. Och det borde 
inte handla bara om att existera eller överleva. Livet är till för att levas. Vi 
behöver inte vara unga och friska och inte heller oberoende för att leva. 
Men vi måste vara redo för livet, ha både vilja och förmåga att leva. 

Funktionshinder, vare sig de är permanenta eller tillfälliga, borde inte vara 
ett hinder för en persons förmåga att leva fullt ut och ha ett tillfredsstäl-
lande liv. Viljan kommer inifrån, och när det handlar om förmågan kan 
Ready for life™ bidra till att förbättra villkoren genom att tillhandahålla 
verktyg som ger alla människor ökad förmåga att leva ett rikt och aktivt 
liv, varje dag i livet. 

Ready for life™ är en serie av hjälpmedel designade för att ge användaren 
bättre förutsättningar att leva ett så bra och aktivt liv som möjligt varje 
dag. Produkterna är speciellt framtagna för att passa de förhållanden som 
råder inom hemvården och andra hemliknande miljöer. Ready for life™ er-
bjuder rätt kvalitet, rätt funktion och rätt prestanda till rätt pris.  

 Reda

           Allt du behöver för säkra och enkla 
           lyft av brukare som väger upp till  
           230 kg
             Reda är en enkel och säker taklyftsmotor 
             som kombinerar ny design med en genom-
            tänkt och väl beprövad konstruktion och funk-
           tionalitet. Reda kan användas med alla typer 
av skenor, både i fast installerade och i bärbara, fristående lyftställningar. 
Reda fungerar också lika bra i alla miljöer och i alla typer av rum. Den är 
mycket enkel att använda, har tystgående mjuka rörelser och många sä-
kerhetsfunktioner för maximal komfort och trygghet. 

Ready for life™ förflyttnings- och lyfthjälpmedel
Ready for life™ förflyttnings- och lyfthjälpmedel är smarta och lättanvän-
da produkter för säkra och enkla förflyttningar av brukare. Produkterna 
erbjuder kostnadseffektiva lösningar på många utmanande förflyttnings-
situationer. Samtidigt  bidrar de till att skona medhjälparnas ryggar och 
axlar och förebygger arbetsrelaterade skador vilket, i sin tur, sparar ännu 
mer pengar. Produkterna kan användas antingen fristående eller som 
komplement till produkter i SystemRoMedic™.
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Handicare AB
Box 640, SE 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200 
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

Reda levereras komplett 
med lyftbygel och en helt 
ny, unikt användarvänlig 
handkontroll.

Art.nr Benämning 
50100022 Reda, taklyftsmotor med skenladdning, med lyftbygel och handkontroll
50100023 Reda, taklyftsmotor med lyftbygel och handkontroll


