
1botved.dk

BOTVED 
– HJÆLPEMIDLER DER GØR 

EN FORSKEL



2 3

Botveds Rehab koncept    

Lifte: 
Vi løfter på alle parametre   
Loftlifte     
Mobillifte     
Planløft     
Toiletlifte     
Trappe- og platformslifte   
Kabinelifte     

Komfort og velvære:
Vi støtter hele vejen rundt   
SidBedre     
Badekar     
Bruselejer     
KwickScreen     

Tilbehør:
Små detaljer med stor betydning  
Løftesejl     
Hygiejne- og badeværelsesudstyr  
Krykker, rollatorer og supportsystemer 

Botved kundesupport:
Produktet er kun en del af løsningen 
Service     
Kurser og undervisning    
Kontakt     

4

6
8
9

10
11
12
13

14
16
17
18
19

20
22
23
24

26
28
30 
31



4 5

ØGET LIVSKVALITET 
OG FORBEDRET 
ARBEJDSMILJØ

Det rette hjælpemiddel øger brugerens mulighed for at være selvhjulpen, 
forbedrer arbejdsmiljøet og giver mere tid til personlig omsorg.

Hos Botved koncentrerer vi alle kræfter på 
at gøre de svære forflytninger i sundheds-, 
omsorgs- og plejesektoren nemmere at udføre. 
I mere end 30 år har vi fokuseret på at levere de 
mest sikre, komfortable og effektive tekniske 
hjælpemidler til mobilisering, forflytning og 
positionering af mennesker. Vi er i konstant 
dialog med såvel plejepersonale, ledelse, 
arkitekter, rådgivende ingeniører og bygherrer 
om optimering af løsningerne, og på baggrund 
heraf udbygger og forbedrer vi løbende 
udvalget af produkter. Det tætte samarbejde 
har gennem årene genereret den dybe indsigt 
og viden, som i dag er en naturlig del af vores 
samlede leverance. 

Når du skal have etableret en ny løsning inden 
for løft og forflytning, kan du trække på Botved 
hele vejen gennem processen:

• Behovsafdækning/analyse 

• Rådgivning om tekniske hjælpemidler og  
 velfærdsteknologi med fokus på  
 modulære løsninger til løft og forflytning 

• Projektudvikling og samarbejde med fx  
 arkitekter og rådgivende ingeniører  

• Levering og installation af løsningen 

• Træning af personale 

• Service og vedligeholdelse
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VI LØFTER PÅ 
ALLE PARAMETRE

Behovet for løft og forflytning er utroligt varieret i sundheds- og plejesektoren,
og det afspejles naturligvis i udbuddet af løsninger. Desværre er det umuligt 
af få én lift, der kan klare alle opgaver, men med en grundig behovsanalyse 
finder vi den kombination, der bedst og billigst opfylder behovet. Hos Botved
dækker vi hele spektret af enkeltstående og modulære lifte, og vores løsninger 
tilbyder en høj grad af fleksibilitet. 

Det er altid en god idé at tage fat i vores
produktspecialist så tidligt i planlægnings-
processen som muligt. Hermed får du fuld gavn 
af vores viden og kompetencer i alle faser og 
undgår at bruge unødvendig tid på research. 
Desuden er vores indledende rådgivning og 

vejledning uforpligtende, så du kan træffe et frit 
valg uden at det koster dig en krone.

Vi gi’r et løft Lifte
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Nemmere og mere behagelig 
forflytning - for såvel brugere 

som plejepersonale

Fleksibilitet og styrke 
i bevægelse

LOFTLIFTE MOBILLIFTE

Botveds brede sortiment inden for loftlifte og skinnesystemer er nøje 
udvalgt til at imødekomme de mange forskellige forflytningsbehov i 
hospitals-, rehabiliterings- og plejesektoren. 

Vores mobillifte forener fleksibilitet og robusthed og tilbyder i mange 
løftesituationer de samme fordele som en loftlift. Desuden er de idélle til
fx gangtræning. 

 Kundeudtalelse
”Med Lotus oplever borgerne hurtigere at kunne selv. Lotus har mange fordele i forhold til 

stålifte, da den er mere naturlig at bruge for borgeren og intuitiv at håndtere for personalet. 
Den er simpelthen lettere at bruge, navigere og håndtere. Der er ikke så meget udstyr, så 

borgeren bliver ikke forvirret.  Vi bruger den fx til træning, så borgerne kan rejse sig og sætte 
sig, mens de føler sig trygge.”

- Jeannie Andersen, Sosu Assistent på MDP Broparken.

Der findes mange systemer på markedet, 
men kun få, der lever op til vores krav til 
brugerkomfort og ergonomi. Med et loftlift-
system fra Botved er du sikret den bedst mulige 
arbejdsstilling med minimal anstrengelse og 
belastning af kroppen.

Vores loftlifte giver dig seks afgørende 
fordele:

• let og ergonomisk håndtering

• kapacitet til meget tunge løft

• stabile, velafbalancerede og rolige løft

• optimal løftehøjde

• optager minimal plads i rummet

• stort udvalg af løftesejl, der øger  

 brugervenlighed og fleksibilitet 

 

Skræddersyede løsninger

For at imødekomme de varierende løftebehov 
fås vores skinner, motorer og tilbehør 
mange udførelser til forskellige funktioner, 
installationstyper og miljøer. 

Vi har mange års erfaring i at optimere 
løsningen til brugerne og rummet, og vi 
rådgiver gerne om det rette valg af loftlift. En 
lift med to motorer gør det fx væsentligt lettere 
at bringe den bariatriske borger til siddende 
stilling og er en mere sikker og komfortabel 
løsning for begge parter.

Som alternativ til loftlifte kan du evt. vælge et 
fritstående liftsystem, der nemt installeres uden 
at gøre indgreb i lokalet – en god og økonomisk 
løsning, hvis behovet kun er midlertidigt. 

Forflytning med hjælp til at gå og stå 
samt løft fra gulv 

Botveds brede program af mobile lifte og 
løftetilbehør imødekommer de specifikke 
behov hos den enkelte bruger og giver 
et sikkert og effektivt arbejdsmiljø. Med 
verdenspatenterede løftefunktioner og 
fleksible løftebånd tilbyder de væsentlig mere 
fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder 
end markedets gængse mobillifte. De kraftige 

personløftere hjælper bl.a. brugerne til at stå og 
gå og håndterer desuden forflytning af høje og 
tunge brugere i store sejl uden problemer. 

Ergonomisk løft

Personløftere med elektrisk løft og bredde-
indstilling gør det nemmere at betjene og 
at placere brugeren korrekt. Den afgørende 
stabilitet sikres bl.a. ved at de solide ben 
spredes parallelt i en jævn og rolig bevægelse. 
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100 % planmæssig  
udførsel af kritiske løft 

Hjælp til 
den daglige hygiejne

PLANLØFT TOILETLIFTE

Botved har gennem årtier samarbejdet med bl.a. operations-, intensiv- 
og røntgenafdelinger om at etablere de mest skånsomme og effektive 
løsninger til løft og forflytning af patienter i plant liggende leje. Vi sikrer den 
optimale kombination af lift, løftedug og evt. balanceregulator.

Den rette støtte fra en fastmonteret toiletlift eller en mobil toilet-badestol 
øger brugerens uafhængighed og værdighed og giver samtidig større 
sikkerhed i badeværelset. Vores forskellige modeller er nøje udvalgt til at 
understøtte brugerens naturlige bevægelser og indstilles let efter personens 
kropsbygning og størrelse.  

Sikkert løft i liggende leje

Løft fra liggende til liggende leje klares sikkert 
og stabilt med en planløfter, der kobles til en 
personlift, så patienten kan flyttes mellem fx 
seng og behandlingsbriks. De solide væg- og 
loftmonterede liftsystemer giver typisk det 
mest stabile og rolige løft, men mobillifte som 
Viking og Golvo er også særdeles velegnede 
til formålet. Planløfterens åbne konstruktion 
tillader, at andet udstyr og slanger kan forblive 
tilkoblet under hele flytningsforløbet. 

Løftekapacitet op til 400 kg

Botved har et bredt udvalg af planløftere, og 
vi vælger omhyggeligt den rette model ud fra 
faktorer som stabilitet, vægt og pladsforhold. 
De fleste modeller har ét-punkts ophæng, 
og planløfterens bredde kan typisk justeres 
mellem 70 og 95 cm ved at sprede eller samle 
løftearmene. Ved brug af balancestyring opnås 
en enkel og præcis regulering af tyngdepunktet 
under løftet. I de robuste bariatri-versioner er 

der ofte to ophængspunkter, og kapaciteten 
går helt op til en max. brugervægt på 400 kg.

Duge og løftebånd

Den personbærende del består som regel af en 
række løftebånd eller en heldug. Løftebåndene 
trækkes let og nænsomt under patienten, så det 
ikke er nødvendigt at vende eller rulle denne. 
Anvendes heldug kan den med fordel placeres 
i sengen eller på lejet som lagen. Heldugen fås 
også som engangsprodukt (kun beregnet til 
brug af én person af hygiejniske årsager og må 
ikke vaskes).

Planløftebåre 

Båren sikrer et stabilt og plant løft af patienten, 
og kan anvendes sammen med et helt 
løftestykke eller løftestropper.

Mobile bade- og toiletstole 

Vores Elexo og Refleks toiletstole sørger for, at 
brugeren kan komme trygt og sikkert til og fra 
badeværelset – og at der i alle dele af processen 
er en fornuftig arbejdshøjde uden vrid eller 
krumme rygge. Brugeren sidder komfortabelt i 
stolen under alt fra brusebad og toiletbesøg til 
fodpleje. 

Fastmonteret toiletlift giver ideel støtte

Ved skift fra stående til siddende stilling (og 
omvendt) sørger vores toiletlifte for den ideelle 
støtte. De fast monterede og elektrisk styrede 
Aerolet toiletlifte er fx i stand til at lokalisere 
brugerens tyngdepunkt over fødderne og 
flytte balancen bagud/fremad i forbindelse 
med at knæ og hofteled strækker sig synkront. 
Under hele sænke/løfte-processen har 
brugeren en tryg og kontinuerlig berøring 
med sædet samt fodkontakt med gulvet. 
Desuden fremmer det ergonomiske toiletsæde 
og den lave siddeposition afføring, mens løft 

efter brug letter hygiejnen (også uassisteret 
– evt. i kombination med tørrings- og 
rengøringssystemer).

Den vertikale udgave af toiletliften er ideel for 
brugere med gigt, muskeldystrofi, multipel 
sklerose, post-polio, muskeltab i deres ben 
og hemiplegi eller som har været udsat for et 
slagtilfælde og andre invaliderende tilstande. 
Der skal ikke bruges benmuskler for at anvende 
den vertikale toiletlift.

Mange forskellige modeller

Ud over standardversionen findes der en række 
Aerolet toiletliftmodeller specielt udviklet til 
forskellige brugergrupper og brugssituationer, 
fx. bariatriske borgere.

De fleste modeller fås både i en ”tilting” 
og en ”vertical” udgave. Førstnævnte tilter 
sædet i koordination med udførelse af løft/
sænk-funktionen, mens sidstnævnte kører det 
vandrette sæde lige op/ned. 
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Fysisk tilgængelighed 
for alle

Nem adgang med 
trappe- og platformslifteTRAPPE- OG PLATFORMSLIFTE

KABINELIFTE

God fysisk tilgængelighed giver mange fordele i hverdagen. For mennesker 
med funktionsnedsættelser betyder det mindre stress og ængstelse, større 
værdighed og øget mobilitet. For personalet betyder det færre afbrydelser 
og mindre ressourceforbrug.

Det er ikke alle byggerier, det klæder med en 20 meter kørestolsrampe - blot 
for at udligne en niveauforskel på en meter. Når en kort trappe kommer i 
vejen er en trappe- eller platformslift løsningen. Især hvor pladsen er trang, 
og der i øvrigt ikke er behov for en elevator. 

Bredt udvalg af løsninger

Selv en kort trappe er som regel umulig at 
forcere med en kørestol, og mange mennesker 
med funktionsnedsættelser har ofte ringere 
adgang til sundhedsvæsenet end deres mere 
mobile medborgere. Men når det gælder 
fysisk tilgængelighed, kan der ofte gøres 
meget med få, velvalgte midler. Botveds 

erfarne produktspecialister kommer gerne 
ud og ser på forholdene og opstiller en 
effektiv og økonomisk løsning. Vi råder over 
et bredt udvalg af lifte, som kan tilpasses 
bygningsarkitekturen og formålet, så selv 
snævre passager i ældre bygninger kan forceres 
med kørestole.

Tilpasser sig omgivelserne

At skaffe adgang for alle til offentlige bygninger 
er tit et spørgsmål om at finde plads, hvor den 
ikke er. Med Botveds trappe- og platformlifte 
er det imidlertid ofte muligt at sikre 
tilgængeligheden uden at der skal foretages 
større bygningsindgreb. Liftene tilpasser sig til 
omgivelserne, og konstruktionens stivhed og 
høje stabilitet gør, at monteringen kun kræver 
få fastgøringspunkter. Liftene kan desuden 
installeres direkte på gulvet uden udgravning, 
afstivninger eller maskinrum.

Standard og specialdesignede løsninger

Foruden vores helt enkle modeller kan du også 
få specialdesignede lifte, som håndfremstilles 
specielt til din bygning med mulighed for 
integrering i den bestående belægning. Vi har 
både åbne og lukkede lifte (fx kabinelifte som 
svarer til elevatorer), og mange af liftene kan 
anvendes såvel inden- som udendørs. Den 
simple konstruktion og høje kvalitet gør liftene 
utroligt driftssikre, og vi tilbyder desuden 
fordelagtige serviceordninger, som kan 
skræddersys til dit behov.
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VI STØTTER 
HELE VEJEN RUNDT

Når bevægelsesfunktionerne hæmmes indvirker det ikke alene på 
mobiliteten, men på stort set alle situationer i dagligdagen: toiletbesøg, bad, 
hygiejne, sidde-/liggepositioner etc. Hos Botved ser vi det som vores opgave 
at gøre hver enkelt af disse udfordringer så nemme at overkomme og leve 
med som muligt. 

Vi er konstant på udkig efter smartere og 
mere fleksible løsninger og har gennem årene 
opbygget et tæt samarbejde med en række 
førende leverandører af hjælpemidler til 
sundheds-, omsorgs- og plejesektoren. 

Vi har her kun plads til at vise et begrænset 
udsnit af de mange innovative produkter, der er 
til rådighed på området. Kontakt os derfor, hvis 
du står med en konkret udfordring – så finder vi 
sammen den rette løsning.

Vi gi’r et løft Komfort og velvære
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Komfortstole med 
unik tilpasning

Hygiejne og terapi 
i skøn forening

SIDBEDRE BADEKAR

SidBedre serien fra SeatingMatters er revolutionerende i forhold til 
positionering og trykforebyggelse. Komfortstolene regnes med god grund 
for at være verdens førende til børn, voksne og bariatriske brugere med 
behov for ekstra støtte eller pleje og forebyggelse af tryksår mv. 

Optimeret komfort uanset alder og 
vægtklasse

Vores SidBedre program er så bredt, at du 
kan få modeller målrettet til den specifikke 
patientgruppe. Børnemodellerne muliggør 
fx aktivitet og leg i en siddende position og 
kan justeres i højden og bredden i takt med at 
barnet vokser. Generelt for samtlige stole er de 
utallige muligheder for at optimere siddevinkel 
og støtte i sæde, ryg, nakke, hoved, ben og 
fødder – og sikkerhed for korrekt indstilling 
fordi den nemt udføres helt uden brug af 
værktøj. Det tager dig under et minut at justere 
komforten til optimalt niveau og dermed øge 
brugerens livskvalitet.

Kvalitet der kan ses og mærkes

SidBedre byder på håndlavet kvalitet hele 
vejen igennem. Hver stolemodel har specifikke 
fordele til en række udfordringer, fx tilt og 

breddejustering (kontakt vores konsulent 
for vejledning). Desuden er komfortstolene 
designet med et minimum af skidtkroge for 
at lette rengøring og minimere smittefare. 
Puderne er fremstillet af to kraftige lag: 2 
tommer memoryskum som giver stabilitet og 
reducerer friktion samt en tæt skum som giver 
stabilitet til memory-skummet. 

Anbefales af førende forskere

SidBedre er testet grundigt på forskellige 
brugergrupper af en række eksperter, bl.a. 
på Ulster University. De konkluderer, at såvel 
funktionsevne, kropsholdning, kommunikation, 
lungefunktion og fordøjelse/appetit forbedres 
markant ved anvendelse af komfortstolene. 
SidBedre har fx en beroligende og 
livsforbedrende effekt på patienter, som er ramt 
af Huntingtons sygdom, Parkinson, sklerose, 
spasticitet, ALS, demens og alzheimer.

Høj komfort og nem tilgængelighed

Når det drejer sig om at kombinere høj 
badekomfort og fleksible terapimuligheder 
for personer med nedsat mobilitet, er der 
ingen vej uden om Elysee Concept. Elysee 
er kendt for en unik kombination af styrke, 
komfort, ergonomi og design, og har gennem 
de seneste år markeret sig som det mest 
konkurrencedygtige og komplette badekar 
på markedet. Concept-serien med modellerne 
Batéia, Lanira, Harmonia og Indra tilbyder 
en række unikke features, der gør det muligt 
at gennemføre hygiejne og terapi ud fra 
brugernes individuelle funktionsniveau og 
behov. Du kan fx gennemføre et komplet 
udvalg af balneo-terapier baseret på aroma, 
farve og musik i Elysee badekarrene.

Optimalt samspil mellem ergonomi og 
brugervenlighed

I designfasen har der været fokus på at undgå 
komplicerede mekanismer og minimere 
uhensigtsmæssige bevægelser i forbindelse 
med at komme ind i badekarret. Det betyder 
bl.a., at Elysee badekarrene er skabt til at 
fungere problemfrit sammen med de gængse 
lifte og overførselssystemer på markedet – og 
at konstruktionen er så åben, fleksibel og sikker 
som muligt. Brugerne oplever som følge heraf 
en stor tryghed i forbindelse med overførsel til 
og brug af Elysee badekarrene. Batéia modellen 

er fx udstyret med en særlig, lateral åbning, der 
gør badekarret kompatibelt med stort set alle 
tilgængelige overførselssystemer: kørestole, 
mobillifte, loftlifte, passive og aktive patientlifte 
osv.

Elysee badekarrene kan desuden hæves/
sænkes, og designet er optimeret til at sikre 
dig en ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Du 
sparer også tid på rengøring, da badekarrene er 
selvrensende (automatisk desinfektionssystem).

Ergonomi og arbejdsmiljø

Hver enkelt funktion i Elysee badekarrene er 
udtænkt med henblik på at lette processen for 
såvel brugere som hjælpere – lige fra samspil 
med overføringssystem til gennemførelse af 
hygiejne og terapi:
• Nem adgang ved hjælp af liftsystemer mv.
• Stort, rummeligt og formstøbt glasfiberkar
• Højdejusterbart chassis
• Det ergonomiske kar leveres med et dybt   
 sæde og ekstra højde på benene
• Enkel og velplaceret brugergrænseflade på  
 ergonomisk panel ved foden af badekarret
• Termostatisk blokeringstap giver øget   
 sikkerhed
• Lateral åbning
• Mulighed for at udføre selvstændig lav   
 forflytning

 Kundeudtalelse 
”Tredje gang han satte sig i stolen, var det meget tydeligt, at der kom total ro på beboeren. Han 
faldt til ro, fik den afgrænsende fornemmelse, og hyggede sig i stolen. Før kom han ud af egen 

lejlighed gentagne gange for at søge tryghed hos kendt personale. Når han sad i stolen faldt han til 
ro, og befandt sig godt i egen lejlighed. Han har nærmest boet i stolen i weekenden, og de ufrivillige 

bevægelser, når han skulle have mad, var også aftagende. En kæmpe succes for beboeren.”
- Anni Kristensen, Lokalleder i Ådalen og Livsgnisten plejehjem i Silkeborg Kommune
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Tag brusebad 
i liggende position

Lynhurtig transformering 
af rummet

BRUSELEJER

KWICKSCREEN

Et korrekt bruseleje sikrer, at plejeren har større 
bevægelsesfrihed og kan arbejde tættere på 
klienten under mindre fysisk belastning. Det gør 
det også muligt for klienten at spille en mere 
aktiv rolle i hans eller hendes personlige pleje. 
Afhængigt af den plads, der er til rådighed, 
og behovene, kan du vælge mellem mobile 
bruselejer og vægmonterede lejer. Der er 
også mulighed for at vælge mellem elektriske 
eller hydrauliske, højdejusterbare bruselejer. I 

specifikke situationer kan Botved skræddersy et 
bruseleje ud fra dine personlige ønsker.

En fordel ved et mobilt (højdejusterbart) 
bruseleje er, at antallet af overførsler kan 
reduceres. Lejet kan placeres umiddelbart ved 
siden af sengen og justeres til den ønskede 
højde. Dette muliggør en nem vandret 
overførsel ved hjælp af simple værktøjer.

Udskiftelige scenarier

De udskiftelige dekorationer gør det nemt 
at tilpasse KwickScreen til situationen og 
brugerne. Med det store udvalg af lyse, 
farverige og legende prints er skærmvæggene 
fx perfekte til det pædiatriske område. Udover 
tegneserier har vi en række interaktive designs, 
der får børnene til at engagere sig og tage 
deres tanker væk fra behandlingsprocessen. Når 
forældrene opholder sig hos deres barn sikrer 
KwickScreen privatlivet, hvis barnet fx skal tilses 
på en stue med andre børn.

Hygiejne og infektionskontrol

KwickScreen skærmvæggene er designet med 
hygiejne- og infektionskontrol i tankerne. 
Sammenlignet med gardiner og foldeskærme 

er det betydeligt nemmere at holde et sterilt 
miljø.  KwickScreen rengøres nemt og hurtigt 
ved dampning eller tørring på daglig basis og 
kan holdes hygiejnisk med minimal indsats. De 
rengøringsvenlige, printede skærmflader kan 
til enhver tid udskiftes – fx på grund af slid eller 
anvendelse til et andet formål/lokale.

Form rummet efter behov

KwickScreen gør ruminddelingen fleksibel 
og sikrer privatlivets fred. De printede 
skærmvægge kan afrundes, sammenfoldes 
og transporteres så let som ingenting. 
Samtidig skaber de smukke dekorationer ro og 
helbredende sanseoplevelser for beboere og 
patienter.

Med KwickScreen skærmvæggen kan du på få minutter oprette private 
intim- og arbejdsområder til forskellige formål, fx opdeling mellem 
patienterne i en dialyseafdeling, interimistiske simulationsrum til 
undervisning (ambulance, hjerterum etc.) eller som afskærmning af 
patienter på gangene.

For nogle bevægelseshæmmede er det bedre og mere behageligt at blive 
vasket og taget hånd om i liggende stilling. Botveds bruselejer sørger for, at 
immobile personer får denne mulighed for øget komfort i plejen.
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SMÅ DETALJER 
MED STOR BETYDNING

Selv om du har verdens bedste og mest avancerede liftsystem vil det 
ofte være løftesejlet, som afgør, om brugeren oplever forflytningen som 
behagelig eller det modsatte. Det er absolut heller ikke ligegyldigt, hvilken 
rollator du vælger som indendørs og udendørs transportstøtte 
– manøvrering, komfort og sikkerhed er vidt forskellig fra model til model. 

Hver detalje tæller, når det gælder hverdagens 
hjælpemidler, og det er vi fuldt opmærksomme 
på hos Botved. Vi har arbejdet tæt sammen 
med brugere og plejepersonale i årtier, og vi 
lærer noget nyt hver eneste dag. De mange 
små input er guld værd for os – både i forhold 

til vores dialog med leverandørerne, valg 
af produkter samt rådgivning af kunder og 
samarbejdspartnere. 

Vi gi’r et løft Tilbehør
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Vi har det rette sejl til 
såvel personen som liften

Botved gør det mere 
behageligt at besøge 

badeværelset

LØFTESEJL HYGIEJNE- OG BADEVÆRELSESUDSTYR

Vigtige faktorer ved valg af løftesejl

Ved valg af det rette sejl til opgaven er 
der primært tre faktorer, som skal tages i 
betragtning:
• Vægtspænd (kg) - hvor tung er personen,   
 som skal løftes?
• Brugerens status - hvad er    
 brugeren selv i stand til (hvordan er   
 hoved- og kropsstabiliteten, er der tonus/  
 muskelspænding/spasticitet/amputation)?
• Løftesituation/behov - fx fra siddende til   
 siddende, liggende til stående, seng til   
 toilet osv.

Den nemmeste måde at foretage det 
korrekte valg er ved at bruge vores online 
produktvælger på botved.dk, hvor du blot skal 
afkrydse de relevante informationer.

Typer af løftesejl og -seler m.v.

Hos Botved har vi inddelt de forskellige 
typer af løftesejl og -seler m.v. i følgende 
produktkategorier:

Universalsejl  •  Originalhelsejl
Originalhalvsejl  •  Skalsejl  •  Komfortsejl  

Amputationssejl  •  Ultrasejl  •  Toiletsejl 
Løftevest  •  Oprejsningsvest  •  Comfortvest  
Tryghedsvest  •  Hygiejnevest  •   Løftebuks  
Løftedug

Solo engangsprodukter
Trods høj hygiejnisk standard og konsekvent 
forebyggelse af multiresistente bakterier (MRB) 
har der vist sig et stort behov for engangssejl 
beregnet til brug af én person (sejlene må 
ikke vaskes).  Solo sortimentet består af fire 
modeller: helsejl med høj ryg, løftesejl beregnet 
til planløft, vendelagen samt oprejsningsvest til 
stålift. 

Hjælp til valg af rette løftesejl
Valg af løftebånd, -sejl, -vest eller –dug 
kan være lidt at en videnskab. Er du I tvivl 
om hvilken løsning, der virker bedst, eller 
hvordan udstyret vedligeholdes mv. er 
du altid velkommen til at kontakte vores 
produktspecialister. På botved.dk finder du 
også en guide, der via et par enkle valg hjælper 
dig til at finde det rette løftesejl.

Effektiv hjælp til alle udfordringer

Brugere med gigt, muskeldystrofi, multipel 
sklerose, post-polio, muskeltab i ben, hemiplegi  
etc. har ofte brug for særlige hjælpemidler, 
der kan gøre dem mere selvhjulpne på 
badeværelset. Udfordringerne spænder lige 
fra toiletbesøg til bad og negleklipning, og i 
de fleste situationer gælder det om at hjælpe 
med at få skabt den rette støtte og placering 
af kroppen – med eller uden assistance fra 
plejepersonale.

Bade- og toiletstole

Vores enkle og brugervenlige bade- og 
toiletstole fås i en række forskellige udgaver 
med eller uden opklappelige arm- og 
fodstøtter, drivhjul til den selvhjulpne bruger 
osv. Brugeren sidder komfortabelt under 
brusebad, toiletbesøg, fodpleje m.m., 
mens stolene samtidig sikrer en fornuftig 
arbejdshøjde uden vrid eller krumme rygge. 
Nogle modeller kan justeres elektrisk i højden 

fra 50 cm til 105 cm, og sædet kippes op til 30 
grader i højeste position. Max belastning ligger 
mellem 135 og 300 kg.

Til Reflex-badestolen fås desuden et behageligt 
rygstøtte/ryglæn i blødt materiale. 

Bruseleje

Vores letvægts bruselejer er lette at håndtere og 
fås med elektrisk eller hydraulisk højdejustering 
samt i flere længder og bredder. Komforten 
er optimal for både bruger og hjælper ved 
såvel bad som liggende hygiejnisk pleje og 
tøjskifte. De fleste modeller leveres med blød 
madras, hovedpude, justerbar rygstøtte og 
vandopsamlingsbakke med afløbsslange.  For 
alle varianter er max. belastning mellem 135 og 
180 kg.

Der findes næppe andre rum i boligen, som skal facilitere så mange 
forskellige opgaver og behov som badeværelset. Som bevægelseshæmmet 
er det derfor også her, at du oftest får brug for støtte – og den finder du i 
mange former hos Botved.

Botved tilbyder et meget bredt og varieret udbud af løftesejl og -veste til 
brug i forbindelse med stationære og mobile personløftere. Valg af sejltype, 
materiale, størrelse og udformning har stor betydning for såvel brugerens 
komfort som hjælperens arbejdsmiljø.
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Hverdagens faste 
holdepunkter

KRYKKER, ROLLATORER OG SUPPORTSYSTEMER

Top-tunede rollatorer

En god og brugervenlig rollator skal først og 
fremmest have en lav vægt, en ergonomisk 
konstruktion, en solid balance samt velafstemte 
og letrullende hjul. Alle disse kvaliteter er der 
taget højde for i vores specialudviklede og 
prisbelønnede rollatorer til både indendørs 

og udendørs brug, hvor det innovative design 
med store hjul foran og små bagtil sikrer 
optimal stabilitet og manøvredygtighed. Vores 
rollatorer er herudover designet med en række 
lækre detaljer som tasker, bakker og/eller 
direkte bremseklodser, der gør dem nemme og 
sikre at bruge.

Let’s Twist Again

Vores lette aluminiumkrykker har et attraktivt, 
ergonomisk design med stabil armskål, 
behageligt håndtag og skridsikker fod. Desuden 
er de utroligt nemme at justere i højden. 
Krykken fås i fem moderne farver: grøn, gul, 
orange, sort og sølv. 

Superpole

Du oplever sikkert også tit, at mange af dine 
ældre og handicappede borgere ønsker at være 
mere selvhjulpne i hverdagen, men mangler 
lidt ekstra støtte for at komme videre. Den 
håndsrækning kan du nu give dem på en enkel, 
effektiv og økonomisk måde med SuperPole. 

Det geniale ved SuperPole er, at 
sikkerhedsløsningen kan bruges overalt, og 
at systemet med tilbehør som SuperBar og 
SuperTrapeze støtter brugeren i alle afgørende 

situationer ved skift af stilling fra seng, 
kørestol, bad og toilet. Den lodrette gribestang 
installeres mellem gulv og loft ved blot at dreje 
en jackskrue - og kan dermed også flyttes efter 
behov på få minutter.
Superpoles komfortable drej- og lås-greb gør 
det muligt, at ”vende” sig under forflytningen.  
Grebet har 8 lukkepositioner omkring stangen, 
en lukkeposition for hver 45. grader. 

Forhøjerben

Hvorfor skifte stol, borde, seng osv. ud, fordi 
højden er blevet helt forkert i forhold til din 
ergonomi? Vi har forhøjerben til de fleste 
møbeltyper, og de monteres let uden brug 
af værktøj. I første trin forlænges benet med 
5 cm, og derefter yderligere med 2,5 cm for 
hvert forhøjerkryds, som placeres indeni 
forhøjerbenet. Benene kan forlænges med op til 
20 cm i alt.

Bevægelsesfriheden har en afgørende betydning for vores livskvalitet. 
Når bentøjet begynder at svigte, skal der straks sættes ind med de rette 
hjælpemidler, så vi fastholder evnen til at transportere os selv rundt. 
Botved har løsningerne til at skabe tryghed og fremdrift både inden for 
og uden for hjemmet.
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PRODUKTET ER KUN 
EN DEL AF LØSNINGEN

Hvis du vil gøre en forskel og skabe en effekt er det sjældent nok bare at 
levere et produkt. Det har vi for længst indset hos Botved. Derfor bakker 
vi vores løsninger op hele vejen rundt fra indledende rådgivning over 
instruktion og kurser til opfølgende service og vedligeholdelse. 

Nøglen til at skabe forandring og øget 
livskvalitet ligger i vores medarbejderes viden, 
erfaring og dedikation – og disse kvaliteter 
håber vi, at du løbende vil trække på og 
udfordre.

Mangler der et kursus? Så giv os besked! Har 
du svært ved at finde information om et emne? 

Så kontakt os! Vi tilpasser hele tiden vores 
serviceydelser og –produkter ud fra dialogen 
med vores samarbejdspartnere. Derfor er dine 
input afgørende for, at vi fortsat kan udvikle os.

Vi gi’r et løft Botved kundesupport
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Botved servicekontrakt
– maksimal 

driftssikkerhed med 
minimale udgifter

SERVICE

Botveds lifte er produceret til at køre 
problemfrit i mange år. Du skal blot sørge for, 
at din lift får den nødvendige vedligeholdelse, 
og det sikrer du nemmest og billigst med en 
Botved servicekontrakt. 
Vi ved, hvor vigtig din lift er for dine daglige 
gøremål, og vil gøre alt for, at den kører uden 
problemer. En årlig serviceplan sikrer ro i sindet.

Du kan vælge mellem fire forskellige 
servicekontrakter, så du får præcis den ordning, 

der passer til dit behov og din pengepung. Alle 
vores servicekontrakter omfatter regelmæssig 
service inkl. tilstandsrapport, og hertil kan du 
så knytte det niveau inden for vedligeholdelse, 
reparation og udkald, som du ønsker.
Mens vores servicefolk er på stedet, udarbejder 
de en elektronisk rapport, der identificerer 
eventuelle svage eller defekte komponenter 
samt beskriver evt. udført arbejde.

Vælg præcis det serviceniveau, der 
passer dig bedst

Vi tilbyder 4 servicekontrakter: 

• BASIC •
 • Regelmæssig service med faste, 

aftalte intervaller
• Tilstandsrapport om hvert servicebesøg

•• STANDARD ••
• Regelmæssig service med faste, 

aftalte intervaller
• Tilstandsrapport om hvert servicebesøg
• Forebyggende drift- og vedligeholdelse

 ••• PLUS ••• 
• Regelmæssig service med faste, 

aftalte intervaller
• Tilstandsrapport om hvert servicebesøg

• Forebyggende vedligeholdelse
• Nødudkald inden for normal arbejdstid 

•••• PREMIUM ••••
• Regelmæssig service med bestemte intervaller

• Tilstandsrapport om hvert servicebesøg
• Forebyggende vedligeholdelse

• Nødudkald inden for normal arbejdstid
• Reparationer

• 24/7 alarmudkald

Du får en række 
kontante fordele med en 
Botved servicekontrakt:

• Maksimal driftssikkerhed

• Hurtig reparation 

• Tekniske eksperter, 
der kender dit udstyr 

• Nyeste teknologi 
og effektive processer
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KONTAKT 
BOTVED 

FOR YDERLIGERE 
INFORMATION

på telefon 44 94 22 22

eller på email info@botved.dk

A/S A. P. Botved
Nørrelundvej 5

2730 Herlev

CVR.nr. 2592 3693
Bank: 8117-4432333

IBAN: DK808117000443233
SWIFT: NYKBDKKK

Ny viden 
øger effektiviteten

KURSER OG UNDERVISNING

Botved arrangerer løbende kurser ud fra det aktuelle behov hos vores 
samarbejdspartnere. Så hvis du eller din afdeling mangler undervisning i et 
bestemt emne, er du altid velkommen til at tage fat i en af vores konsulenter 
for at aftale nærmere om indhold, tid og sted.

Hos Botved vil vi gerne hjælpe vores 
kunder med både hjælpemidler og viden. 
Derfor udbyder vi en bred vifte af kurser og 
seminarer. Udover guidning i korrekt brug 
af vores produkter som lifte og sejl, tilbyder 
vi også et specialiserede kurser indenfor de 
fagområder vores specialister dækker:

• Tryksår
• Siddestillinger
• Lejring
• Forflytning
• Bariatri
• APV
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A/S A.P. Botved Nørrelundvej 5, 2730 Herlev
T 8037 3737
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