
2019

Det er nemt at købe  
hjælpemidler på  

www.procare.dk

levering ved  
køb over 625 kr.

    - med postnord
KÆMPE

udvalg

https://www.procare.dk/da/
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OXO Good Grips bestik med det kendte non-slip 
greb er vores mest populære bestikserie til blandt 
andet gigtramte. Ske/gaffel kan vinkles  
og tilpasses brugeren.

Se de aktuelle kampagner  
og dagspriser på www.procare.dk

OXO Good Grips 
bestik teske

Art: NC65593 (Sort)

OXO Good Grips 
bestik spiseske

Art: NC65594 (Sort)

OXO Good Grips 
bestik gaffel

Art: NC65591 (Sort)

OXO Good Grips 
bestik grillkniv

Art: NC65585 (Sort)

https://www.procare.dk/da/produkter/oxo-good-grips-spise-bestik/oxo-good-grips-teske
https://www.procare.dk/da/produkter/oxo-good-grips-spise-bestik/oxo-good-grips-spise-ske
https://www.procare.dk/da/produkter/oxo-good-grips-spise-bestik/oxo-good-grips-spise-gaffel
https://www.procare.dk/da/produkter/oxo-good-grips-spise-bestik/oxo-good-grips-kniv-mgrillskaer
https://www.procare.dk/da
https://www.procare.dk/da/produkter/bestik-voksne
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OXO Good Grips 
lågåbner

Art: G21181 (Sort)

MultiGrip  
lågåbner

Art: B5112 (Hvid)

JarKey lågåbner

Art: B2112   (Assorterede farver) 

OXO Good Grips 
dåseåbner 
“snap-lock”

Art: G30081 (Sort)

Det patenterede greb på  
denne lågåbner sikrer, at den  
er let at benytte. Passer til  
skruelåg i både metal og  
plast i diameter fra 1,5cm  
til 9,5cm.

Good Grips dåseåbner er  
udstyret med en låsemekanisme, 
som holder dåsen på plads,  
og ved lette drej skæres  
låget helt af.

MultiGrip er en handy lille åbner til (sikkerheds) 
-skruelåg. MultiGrip er fremstillet i  
hård plast og passer til alle medicin-,  
kemikalieflasker m.v. 
med forskellige  
skruelågsstørrelser. 
Tåler maskinopvask.

Jarkey er udviklet efter vægtstangsprincippet.
Anbring åbneren mod lågets kant,  
og med et lille løft udløses undertrykket i glasset.  
Nu kan låget let drejes af.  
Kan med fordel kombineres med Good 
Grips lågåbner. Tåler maskinopvask. 

https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/multigrip-universalaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/jarkey-laagaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/multigrip-universalaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/jarkey-laagaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-daase-og-laagaabner/good-grips-laagaabner-ny-model
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/good-grips-daaseaabner-snap-lock
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-daase-og-laagaabner/good-grips-laagaabner-ny-model
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/good-grips-daaseaabner-snap-lock
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TurnKey

Art: B3411 (Hvid)

TipTop  
kartonåbner

Art: B3211 (Hvid)

J-Popper  
ringåbner

Art: B2142
(Assorterede farver)

SpinOff 
skruelågåbner

Art: B2421 (Hvid)

Åbner til kartoner med skruelåg. 
Slut med fastsiddende skruelåg. 
Patenteret åbner til  
juicekartoner o.l.  
Med dreje- og  
trækkefuntion.  
Fremstillet i hvid  
hård plast. 

J-popper gør det let at 
åbne alle slags emballager 
med trækring.  
Tålet maskinopvask.  
Fremstillet i ABS-plast. 

Slut med genstridige kartoner. Patenteret åbner  
til mælke-,yoghurt-, flødekartoner og lign.  
Med åbne- og trækkefunktion.
Fremstillet i ABS-plast. 

SpinOff er en elegant og praktisk åbner, som 
gør det nemt at løsne skruelåget på ½  

og 1½ liter sodavandsflasker.  
Fremstillet i forniklet stål og ABS-plast. 

https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/tiptop-kartonaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/spinoff-skruelaagsaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/tiptop-kartonaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/spinoff-skruelaagsaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/turnkey
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/j-popper-ring-daaseaabner
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/turnkey
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/j-popper-ring-daaseaabner
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Nu er det slut med knækkede  
negle. Denne åbner placeres  
under ringen af dåsen,  
og med et blidt løft  
åbnes dåsen.  

CanPop åbner  
til øl-/sodavandsdåser 
2 stk.

Art: B3311 (Hvid/Rød)

Skruelåg oplukker til kartoner og flasker 
med plast skruelåg. Plastik skruelåg kan være 
meget svære at åbne, især for børn  
og ældre. 
Denne Capkey åbner 
meget effektivt alle 
former for kartoner 
og flasker med skrue 
plastlåg. Den har en 
krokodille-lignende 
mund, som passer på 
de fleste plastiklåg, 
både store og små. 
Du skal blot trykke din 
CapKey mod plastik-
skruelåget og dreje 
håndtaget.
Tåler opvaskemaskine.

Capkey

Art: B3421 (Sort)

OXO Good Grip
hvidløgspresser  

Art: G28181 (Sort)

Good Grips hvidløgspresser 
med indbygget renser udført 
i lækker kvalitet. Meget let at 
rengøre efter brug.  
Den vægtede hvidløgspresser 
kræver mindre kraft  
at benytte.

Good Grips 
Smørekniv

Art: G23181 (Sort)
Ergonomisk  
non-slip håndtag.
Stort blad. 

Aergo Vinklet 
brødkniv

Art: B5351 (Sort)

WINNER
solutions  
2013
Ambiente, Frankfurt

award

Vinklet brødkniv med ergonomisk  
korrekt non-slip greb, der gør det lettere for 
mange at skære brød etc. Knivbladet er udført 
i rustfrit stål og måler ca. 21cm.

https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/canpop-aabner-til-oel-sodavandsdaaser-2-
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/capkey
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/canpop-aabner-til-oel-sodavandsdaaser-2-
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/capkey
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/oxo-good-grips-hvidloegspresse
https://www.procare.dk/da/produkter/knive/broedsav-aergo-21-cm-blad
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-knive/good-grips-smoerekniv
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/oxo-good-grips-hvidloegspresse
https://www.procare.dk/da/produkter/knive/broedsav-aergo-21-cm-blad
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-knive/good-grips-smoerekniv
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Easytape  
4 ruller i en pakke. 
1,25cm x 4,5m
Samme farve

 Art: ET20 (Beige)

 Art: ET21 (Blå)

 Art: ET22 (Rød)

 Art: ET23 (Sort)

EasyTape® kan anvendes til bl.a. smertebehandling,  
da det medvirker til aflastning af kroppen.

• Rengør kropsdelen før taping – tilpas tapen til det  
 område, som det skal anvendes på.  
 Sæt tapen på huden og pres let over området. 
• EasyTaping af mere komplekse kropsdele skal  
 foretages af en specialist/fagperson (terapeut/læge). 
• Hvis EasyTape® skal anvendes over længere tid,  
 bør læge konsulteres. 
• Hvis det drejer sig om behandling af voldsomme  
 smerter, bør læge konsulteres forud for tapebehandling. 
• I tilfælde af allergisk reaktion bør tapen straks fjernes.
• Anlæg tapen i den retning, som føles mest komfortabel. 
• EasyTape® må ikke benyttes på ubehandlede sår. 
• Brug ikke tapen, hvis huden er meget sensitiv. 

Ispose engangs 
13x18cm
Art: R30324 (Blå)

Kuldespray  
Arnica 400 ML

Art: R40101 (Gul)

Easytape  
elastisk tape  
5cm x 4,5m
Samme farve

 Art: ET1 (Sort)

 Art: ET2 (Beige)

 Art: ET3 (Lyseblå)

 Art: ET4 (Blå)

 Art: ET5 (Rød)

 Art: ET6 (Pink)

 Art: ET7 (Hvid)

 Art: ET8 (Lilla)

 Art: ET9 (Brun)

 Art: ET10 (Grøn)

 Art: ET11 (Gul)

 Art: ET12 (Orange)

Arnica  
er en urt, som  

efter sigende virker  
anti-inflammatorisk. 
Den er derfor blevet 

brugt til behandling af 
sportsskader

En nyttig førstehjælper  
når du har blå mærker,  
muskelsmerter, forstuvninger 
eller feber.  
Sådan gør du: Slå med  
et fast håndslag på posen  
for at aktivere den.  
Ryst for at blande  
indholdet, så opnår  
man maksimal afkøling.  
Brug en klud mellem  
huden og den kolde  
pakning, når du  
anvender den.  

Kuldespray  
neutral 250 ML

Art: R40102 (Blå)

CO
LD SPRAY250

Kuldespray  
neutral 400 ML

Art: R40100 (Blå)

CO
LD SPRAY400

CO
LD SPRAY400

OBS!  
Sælges i kasser 
indeholdende  

24 stk. engangs 
isposer 

https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-ls-125cm-x-45-m-beige-4
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-ls-125cm-x-45-m-blue-4
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-ls-125cm-x-45-m-red-4
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-ls-125cm-x-45-m-black-4
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-black
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-skin
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-light-blue
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-blue
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-red
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-pink---nyhed
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-white---nyhed
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-purple-
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-brown-
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-green-
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-yellow-
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---populaer-elastisk-tape/easytape-5cm-x-45-m-orange
https://www.procare.dk/da/produkter/easytape---elastisk-tape-til-behandling
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/ispose-engangs-13x18cm-24-
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/kuldespray-neutral-400-ml-
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/kuldespray-neutral-400-ml-
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/kuldespray-arnica-400-ml-
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/ispose-engangs-13x18cm-24-
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/kuldespray-neutral-400-ml-
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/kuldespray-neutral-400-ml-
https://www.procare.dk/da/produkter/isposer-og-kuldespray/kuldespray-arnica-400-ml-
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OXO Good Grip
kartoffelskræller
Y-form  

Art: G21081 (Sort)

OXO Good Grip
osteskærer  
med udskiftelig 
streng

Art: G1071567 (Sort)

Surefit Plastic 
Food Guard 

Art: NC35244 (Klar)

Den ergonomiske 
udformning nedsætter 

belastning af  
håndleddet  

ved brug.

DANMARKS
BEDSTE

OXO Good Grip
kartoffelskræller  

Art: G20081 (Sort)

Good Grips universalskræller 
kan anvendes af både  

højre- og venstrehåndede.

Osteskærer fra Good Grips med  
udskiftelig streng, der ganske  
enkelt kan strammes  
op ved at dreje det lille hjul.
Meget lækkert udført med  
det velkendte non-slip greb.
Ekstra strenge kan  
købes separat.

Denne “kant” monteres 
let på en 20-27cm  

tallerken.

3 reservestrenge
til Good Grip osteskære
Art: G1060588

https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/oxo-good-grips-osteskaerer-nyhed
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/good-grips-reserveklinge-osteskaerer-3
https://www.procare.dk/da/produkter/tallerken-kanter/surefit-clear-food-guard
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/oxo-good-grips-osteskaerer-nyhed
https://www.procare.dk/da/produkter/tallerken-kanter/surefit-clear-food-guard
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/good-grips-y-skraeller
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/good-grips-kartoffelskraeller-g20081
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/good-grips-y-skraeller
https://www.procare.dk/da/produkter/top-25/good-grips-kartoffelskraeller-g20081
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Løse børster der passer til   
Good Grips opvaskebørsten.

OXO Good Grip
opvaskebørste  
med sæbe- 
beholder  

Art: G36481

Løse børster til 
opvaskebørsten 
G36481 - 2 stk.  

Art: G1256500 

Løse børster til 
opvaskebørsten 
G1067529 - 2 stk.  

Art: G1062326  

Stærke nylon børster fjerner nemt  
fastbrændte madrester.

Non-slip greb.  

Løse børster der passer til   
Good Grips opvaskebørsten.

Holdbare nylon børster fjerner  
nemt fastbrændt mad.  
Kan bruges på non-stick overflader.  
Blødt non-slip håndtag.

Karkludpresseren gør 
det enkelt for selv svage 
gigthænder at presse  
en karklud.  
Vores karkludpresser er 
enkel og sikker at benytte 
og kan naturligvis også 
benyttes med kun  
en hånd. 
Alle dele er udført i  
kraftig plast med non-
slip gummi fod, så den 
kan stå stabilt i vasken. 
Karkludpresseren  
fungerer bedst med  
engangskarklude.

OXO Good Grip
osteskærer  
med udskiftelig 
streng

Art: 200140 (Hvid)

Good Grips 
opvaskebørste 
med håndtag og 
sæbebeholder  

Art: G1067529 

https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-loese-boerster-2
https://www.procare.dk/da/produkter/karklud-vrider/karklud-presser
https://www.procare.dk/da/produkter/karklud-vrider/karklud-presser
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-loese-boerster-2
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-opvaskeboerste-med-saebebeholde
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-loese-boerster-til-g36481-2
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-opvaskeboerste-med-haandtag
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-opvaskeboerste-med-saebebeholde
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-loese-boerster-til-g36481-2
https://www.procare.dk/da/produkter/good-grips-opvaskeboerste/good-grips-opvaskeboerste-med-haandtag
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Brug letvægts birk Dressing Stick til alle former for 
beklædning. Den har en ”C” krog i den ene ende,  

og en push-pull krog  
i den anden ende.
Den fås med en længde 
på 46cm og en længde 
på 69cm. 

Dressing Stick

46cm 
Art: NC28576 (Træ)

69cm 
Art: NC28575 (Træ)

Easy-Pull  
strømpepåtager

Art: NC28600

OXO Good Grips  
skohorn 46cm

Art: NC65631 (Sort)

61cm
Art: NC65632 (Sort)

76cm
Art: NC65633 (Sort)

Et solidt skohorn med Good Grips 
non-slip greb.  
En god “hjælper” når det kniber 
med at få skoene på! 
Fås i 3 længder – 46cm, 61cm  
og 76cm.

Vores bedste strømpe- 
påtager med frotté  
på ydersiden, så  
strømpen ikke glider  
af ved påtagning.  
Er også velegnet til  
tynde nylonstrømper.

Fremstillet i bøjet plastik med “seler”  
til at trække sokken op.
Bruges til almindelige strømper og er nem at bruge.

Vi er meget begejstrede 
for denne strømpe- 
påtager, da den bevarer 
sin åbne form i toppen 
og dermed er meget  
nem at få foden ind i.
Bemærk venligst,  
at den ikke er egnet til 
kompressionsstrømper.

Strømpepåtager 
plastik Foxy

Art: HA0850

Strømpepåtager 
Frotte Soxon

Art: HA0980

https://www.procare.dk/da/produkter/stroempepaatager/stroempepaatager-frotte-soxon
https://www.procare.dk/da/produkter/stroempepaatager/stroempepaatager-plastik-foxy
https://www.procare.dk/da/produkter/stroempepaatager/easy-pull-sock-aid
https://www.procare.dk/da/produkter/stroempepaatager/stroempepaatager-frotte-soxon
https://www.procare.dk/da/produkter/stroempepaatager/stroempepaatager-plastik-foxy
https://www.procare.dk/da/produkter/stroempepaatager/easy-pull-sock-aid
https://www.procare.dk/da/produkter/skohorn-og-stoevleknaegt/good-grips-shoehorn-18-46-cm
https://www.procare.dk/da/produkter/skohorn-og-stoevleknaegt/good-grips-shoehorn-24-61-cm
https://www.procare.dk/da/produkter/skohorn-og-stoevleknaegt/good-grips-shoehorn-30-76-cm
https://www.procare.dk/da/produkter/paaklaedningspind/dressing-stick-46cm
https://www.procare.dk/da/produkter/paaklaedningspind/dressing-stick-69cm
https://www.procare.dk/da/produkter/skohorn-og-stoevleknaegt
https://www.procare.dk/da/produkter/paaklaedningspind
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Zip Grip 6 stk.  

Art: NC28634 (Sort)

Fridgemag  

Art: B6741GY (Ass.)

Ideel til 
personer, der 
har svært ved 
at gribe og 
trække i lynlås 
faner.

OXO Good Grips 
knappekrog  

Art: NC28667 (Sort)

Elastik  
snørebånd
Art: NC28681 (Sort)

Art: NC28686 (Brun)

Art: NC28689 (Hvid)

Gør hverdagen lettere for 
personer, der har problem- 
er med at snøre skoene. 
I ekstra god kvalitet, som 
får sløjfen til at holde hele 
dagen – også særdeles 
velegnet til børn!
4 snørebånd pr. pakke  
- måler 61cm

Det stærke plastikgreb, hvori nøgle/nøgler er fast-
spændt, giver nøglen et ekstra stort greb, hvorved det 
er nemmere at dreje den i en lås. Velegnet til personer 
med nedsat gribestyrke. Nøglegrebet kan indeholde op 
til 3 nøgler, og nøglerne kan skubbes ind i nøglegrebet, 
så det fylder mindre. 
Nøglegrebet er 12cm langt og 2,2cm bredt. 

Nøglegreb

Art: NC28255 (Blå)

POPULÆR
MODEL

Let at anvende og  
sikker at benytte.

EasyLife tabLET 
deler

Art: 108040 (Klar)

Denne køleskabs- 
magnet er også et 
forstørrelsesglas,  
der kan sidde på  
køleskabsdøren  
(eller andre metal-
overflader).

Det skridsikre Good Grips greb 
udformet med knappekrog. 
Dette produkt henvender sig 
blandt andet til gigtramte,  
som har svært ved at  
knappe skjorter,  
frakker med mere.

https://www.procare.dk/da/produkter/lynlaas-hjaelpere/zip-grip-6
https://www.procare.dk/da/produkter/hjaelpemidler-til-hverdagen/fridgemag-graa
https://www.procare.dk/da/produkter/knappekrog-til-knapper/good-grips-button-hook
https://www.procare.dk/da/produkter/lynlaas-hjaelpere/zip-grip-6
https://www.procare.dk/da/produkter/hjaelpemidler-til-hverdagen/fridgemag-graa
https://www.procare.dk/da/produkter/knappekrog-til-knapper/good-grips-button-hook
https://www.procare.dk/da/produkter/snoerebaand/elastic-laces-black-2-par-61cm
https://www.procare.dk/da/produkter/snoerebaand/elastic-laces-brown-2-par-61cm
https://www.procare.dk/da/produkter/snoerebaand/elastic-laces-white-2-par-61cm
https://www.procare.dk/da/produkter/nyheder/easylife-tabletdeler
https://www.procare.dk/da/produkter/noeglegreb/key-turner-iii
https://www.procare.dk/da/produkter/snoerebaand
https://www.procare.dk/da/produkter/nyheder/easylife-tabletdeler
https://www.procare.dk/da/produkter/noeglegreb/key-turner-iii
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Klassikeren blandt gribetænger.  
I mere end 65 år har vores engelske 
leverandør produceret denne  
model. Den er løbende  
forbedret, så den opfylder  
de krav, der stilles  
til brug. 

NYHED

NYHED

NYHED

Handi-Grip gribetang er designet, så kæben er  
udformet som din pege og tommelfinger,  
hvilket gør det muligt at få fat i selv  
de mindste emner.  
Kæberne er beklædt med  
non-slip gummi for maksimal  
fastholdelse af emnerne.  
Den kan drejes 90 grader.

Arthri GripTM gribetang har samme kæber som vores 
Handi-Grip PRO, men selve håndtaget  
er designet, så selv personer med  
væsentlig nedsat håndfunktion  
såsom gigtramte kan  
betjene en gribetang.

Løkken sættes om foden og ved at hive  
i båndet/løkken, kan du løfte benet  
uden at bukke dig ned.

Gribetangen HandiGrip Max fås i 66cm og 81cm 
Få en langt bedre rækkevidde med denne gribetang i høj 
kvalitet. Du bemærker straks kvaliteten, når du griber fat 
om det komfortable “Comfi-gel” håndtag.  
Det sikrer også, at du ikke mister grebet om gribetangen.
Kæben på Handigrip Max kan rotere 90 grader, hvorfor 
håndledet ikke skal arbejde ligeså hårdt. Gribearmen er 
konstrueret i aluminium. Ved selve grebet finder du en 
låse funktion, der gør, at du kan holde det opsamlede 
objekt fast.
Tangen kan med fordel benyttes til påklædning mm.

Gribetang Classic Max fås i 66cm og 81cm
Classic Max modellen er et grundigt designet værktøj, 
der er konstrueret i høj kvalitet. Gribetangen øger  
rækkevidden og er samtidig utrolig komfortabel, da 
Classic Max er udstyret med “Comfi-gel” håndtag. 
Den klassiske model kommer med en magnetisk ende, 
der gør det nemmere at gribe fat i de sager, du har brug 
for i hverdagen. Gribearmen er konstrueret i aluminium. 
Ved grebet finder du en låse funktion, der gør,  
at du kan holde det opsamlede objekt fast.
Tangen kan med fordel benyttes til påklædning mm.

66cm 
Art: HA6226 (Gul)

81cm 
Art: HA6232 (Gul)

Gribetang  
Classic PRO 

66cm 
Art: HA6326 (Gul)

81cm 
Art: HA6332 (Gul)

66cm 
Art: HA0965 (Gul)

Gribetang  
Classic Max

Ben løfter  
Leg-Up 

66cm 
Art: HA8326 (Gul)

81cm 
Art: HA8332 (Gul)

Gribetang  
HandiGrip Max

66cm 
Art: HA8426 (Gul)

81cm 
Art: HA8432 (Gul)

Gribetang  
Arthri Grip PRO

66cm 
Art: HA8226 (Gul)

81cm 
Art: HA8232 (Gul)

Gribetang  
Handi-Grip PRO 

MEST
SOLGTE
MODEL

https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-classic-pro-65cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-classic-pro-82cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-handigrip-pro-65cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-handigrip-pro-82cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-handigrip-pro-82cm-ha8426
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-handigrip-pro-82cm-ha8432
https://www.procare.dk
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-classic-pro-65cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gribetang-handigrip-max-66cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gribetang-handigrip-max-81cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gribetang-classic-max-66cm
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gribetang-classic-max-81cm
https://www.procare.dk/da/produkter/benloefter/ben-loefter-65cm-leg-up
https://www.procare.dk/da/produkter/gribetaenger-til-alle-slags-udfordringer/gripetang-classic-pro-65cm
https://www.procare.dk/da/produkter/benloefter/ben-loefter-65cm-leg-up
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Stok sammen-
klappelig
Art: 124205 (Grå)

Krykstokken er godkendt til en 
personvægt på op til 140kg.
Højden på krykstokken  
reguleres let ved hjælp  
af teleskopindstillingen.

Krykstok Grå
Art: 127000 (Grå)

Polstring til 
krykstok
Art: 124700 (Grå)

Stok Flex
Art: 124400 (Grå)

Kortholder

Art: NC29104 (Blå)

Kortholderen i plast er  
specielt velegnet til  
personer med begrænset 
grebsfunktion. Kan holdes  
i hånden eller stå på  
bordet. 2 stk. pr. pakke.

Plastic Card 
Holder

Art: NC29102 (Klar)

Three Slotted 
Card Holder

Art: NC29106 (Træ)

Four Suiter

Art: NC29103 (Træ)

Kortholder med 4 riller  
til at holde kortene. 
Vinklen gør, at modstan-
deren ikke kan se  
kortene.
Fremstillet i træ. 
Mål: 23x13 cm. 

Kortholder med 3 riller  
til at holde kortene. 
Vinklen gør, at modstan-
deren ikke kan se  
kortene. 
Fremstillet i træ. 
Mål: 18 x 10 cm. 

Spillekortholder i  
gennemsigtig plast der  
er meget nem at benytte.
Kortholderen står stabilt 
på bordet og er særdeles 
velegnet til alle kortspil.  
Længde på 26 cm.

https://www.procare.dk
https://www.procare.dk/da/produkter/krykstokke-og-tilbehoer/krykstok-graa
https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-krykstokke/polstring-til-krykstok
https://www.procare.dk/da/produkter/stokke-samt-tilbehoer/stok-flex
https://www.procare.dk/da/produkter/stokke-samt-tilbehoer/stok---sammenklappelig
https://www.procare.dk/da/produkter/krykstokke-og-tilbehoer/krykstok-graa
https://www.procare.dk/da/produkter/tilbehoer-til-krykstokke/polstring-til-krykstok
https://www.procare.dk/da/produkter/stokke-samt-tilbehoer/stok-flex
https://www.procare.dk/da/produkter/stokke-samt-tilbehoer/stok---sammenklappelig
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/playing-card-holders-pair
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/plastic-card-holder
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/three-slotted-card-holder
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/four-suiter
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/playing-card-holders-pair
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/plastic-card-holder
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/three-slotted-card-holder
https://www.procare.dk/da/produkter/kortholder-og-spillekort/four-suiter
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Populær letvægts-badebørste med greb af plast  
i H-profil med blødt skumhoved.  
Til stor hjælp når man skal vaske sig selv på   
ryggen, eller hvis det kniber med at nå!
Længde 56cm.

Badebørste med 
“8-tals hoved”

Art: NC28645 (blå)

Neglebørste på 
sugekop

Art: 143125 (Hvid)

Suction Denture 
Brush   

Art: NC28333 (Rød)

TubeMaster 
tubeklemmer  
2 stk.

Art: B5212 (Hvid)

Kvalitets protese 
tandbørste   

Tubeklemmer til tandpasta,  
creme og andre former for tuber.  
En stor hjælp i dagligdagen til svage fingre.

Disse ergonomisk korrekte stiftblyanter og kugle-
penne er designet for at minimere træthed i  
fingrene ved skrivning. Dr. Grip har et design med  
non-slip gummigreb, der reducerer kraftgrebet med 
op til 40%. Et godt valg af skriveredskab til såvel 
svage som stærke hænder.

Fiskars softouch sakse er designet 
til at give størst mulig klippekraft 
ved mindst mulig håndkraft.  
De ergonomisk korrekt designede 
greb er udstyret med skridsikkert 
gummi, der gør saksene  
behagelige at arbejde med.
Bladene er af rustfrit hærdet stål. 
For at reducere træthed ved brug, 
er saksene udstyret med fjeder-
funktion, hvilket ydermere gør 
saksene særdeles velegnede til 
svage hænder. En enkel  
sikkerhedslås beskytter bladene, 
når saksen ikke er i brug.  
Bade til venstre  
og højre hånd. 

Fiskars  
microtip saks 

Art: 9921 (Hvid)

Dr. Grip  
kuglepen blå 

Art: NC21052-2

Dr. Grip  
stiftblyant

Art: NC21051

Fiskars  
Softouch  
universal saks 

Art: 9911 (Sort)

https://www.procare.dk/da/produkter/tandboerster/suction-denture-brush-
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/tubeklemmer-2-pak
https://www.procare.dk/da/produkter/negleklipper/negleboerste-paa-sugekop
https://www.procare.dk/da/produkter/tandboerster/suction-denture-brush-
https://www.procare.dk/da/produkter/laag-og-daaseaabner/tubeklemmer-2-pak
https://www.procare.dk/da/produkter/negleklipper/negleboerste-paa-sugekop
https://www.procare.dk/da/produkter/badesvampe-og-haarvasker-/scrub-sponge-contour
https://www.procare.dk/da/produkter/badesvampe-og-haarvasker-/scrub-sponge-contour
https://www.procare.dk/da/produkter/fiskars-softouch-sakse/fiskars-soft-touch-micro-saks
https://www.procare.dk/da/produkter/fiskars-softouch-sakse/-fiskars-softouch-universal-saks
https://www.procare.dk/da/produkter/kuglepen-og-blyant/dr-grip-kuglepen-fra-pilot
https://www.procare.dk/da/produkter/kuglepen-og-blyant/dr-grip-stiftblyant-fra-pilot
https://www.procare.dk/da/produkter/kuglepen-og-blyant
https://www.procare.dk/da/produkter/vores-bedste-sakse
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Masse/Modellervoks til 
håndtræning
PROcare Putty giver et 
varieret øvelsesprogram. 
Styrketræning af modsat- 
arbejdende muskler er 
medvirkende til at bevare 
eller øge en fin muskel-
balance, som er med til at 
fremme fingerfærdighed 
og koordination.
Ved øvelser, hvor formålet 
med PROcare Putty er  
rehabilitering, bør ud-
levering af putty følges op 
af en instruktion enten af 
en terapeut eller en læge.

Super Soft 
White Putty  
(Hårdhed 1:8)
Findes i str: 113g, 170g,  
454g og 2,3kg
Art: NC52310

Extra Soft Light 
Blue Putty  
(Hårdhed 2:8)
Findes i str: 113g, 170g,  
454g og 2,3kg
Art: NC52320

Soft Pink Putty  
(Hårdhed 3:8)
Findes i str: 113g, 170g,  
454g og 2,3kg
Art: NC52330

Medium Soft 
Light Green Putty  
(Hårdhed 4:8)
Findes i str: 113g, 170g,  
454g og 2,3kg
Art: NC52340

Den silikonebaserede 
håndtræningsbold fra  
TheraBand® kan også  
opvarmes i mikrobølge- 
ovn for varmeterapi.  
Boldene måler cirka 7cm  
i diameter og fås i fem  
forskellige hårdheder. 

Let at rengøre i sæbevand.  
Efterfølgende drysses  
håndtræningsbolden  
med talkum. 
 
Anbefales bl.a. til hånd-  
og fingertræning til  
personer med gigt!

TheraBand® 

Håndtræner  

Art: 26020 (Gul)

TheraBand® 

Håndtræner  

Art: 26050 (Blå)

TheraBand® 

Håndtræner  

Art: 26030 (Rød)

TheraBand® 

Håndtræner  

Art: 26040 (Grøn)

TheraBand® 

Håndtræner  

Art: 26060 (Sort)

https://www.procare.dk/da/produktsoegning/?query=NC52310
https://www.procare.dk/da/produktsoegning/?query=NC52320
https://www.procare.dk/da/produktsoegning/?query=NC52330
https://www.procare.dk/da/produktsoegning/?query=NC52340
https://www.procare.dk/da/produkter/proputty-haandtraeningsvoks
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/thera-band-hand-exerciser-gul
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/theraband-hand-exerciser-roed
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/thera-band-hand-exerciser-groen
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/theraband-hand-exerciser-blaa
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/thera-band-hand-exerciser-sort
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/thera-band-hand-exerciser-gul
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/theraband-hand-exerciser-roed
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/thera-band-hand-exerciser-groen
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser-tb-hand/theraband-hand-exerciser-blaa
https://www.procare.dk/da/produkter/thera-band-handexerciser
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Dr. Winkler  
håndtræner
14cm
Art: DR14 (Blå)

Øvelses- 
vejledning til 
håndtræning
Art: 19003

Dr. Winkler  
håndtræner
16cm
Art: DR16 (Blå)

Dr. Winkler håndtræner til lettere krafttræning af 
hænder. Dr. Winkler oppustes til en størrelse, som  
passer til hånden. ”Puden” presses af den ene hånd,  
så luften flyttes fra det ene kammer til det andet.  
Luften flyttes retur vha. modsatte hånd. 

TheraBand® FlexBar® er et funktionelt og effektivt 
træningsredskab designet med henblik på rehabilitering 
af hænder, håndled, underarme samt skuldre.  
TheraBand® FlexBar® produceres i 4 forskellige 
sværhedsgrader, hvor modstanden er målt i kilo,  
som udtryk for den kraft det kræver at bukke  
FlexBaren til et ”U”.

TheraBand®  
FlexBar  
x-let (1:4) 

Art: 26107 (Gul)

TheraBand®  
FlexBar  
Medium (3:4)  

Art: 26101 (Grøn)

TheraBand® 
FlexBar  
Let (2:4)  

Art: 26100 (Rød)

TheraBand®  
FlexBar  
Hård (4:4) 

Art: 26102 (Blå)
Fyldt med  
effektive øvelser  
til dig.

https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-flexbar---4-haardheder/thera-band-flexbar-x-let-gul
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-flexbar---4-haardheder/thera-band-flexbar-let-roed
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-flexbar---4-haardheder/thera-band-flexbar-haard-blaa
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-flexbar---4-haardheder/thera-band-flexbar-medium-groen
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-flexbar---4-haardheder
https://www.procare.dk/da/produkter/dr-winkler-haandtraener/dr-winkler-14cm-haandtraener
https://www.procare.dk/da/produkter/dr-winkler-haandtraener/dr-winkler-16cm-haandtraener
https://www.procare.dk/da/produkter/kataloger/haandtraeningsvejl-dk-
https://www.procare.dk/da/produkter/kataloger/haandtraeningsvejl-dk-
https://www.procare.dk/da/produkter/dr-winkler-haandtraener/dr-winkler-14cm-haandtraener
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TOGU® Dynair® siddekile til voksne har en ergonomisk korrekt udformning og  
giver en “levende” effekt, som du kender fra bl.a. den store træningsbold,  
da den er fyldt med luft.  
Siddekilen er praktisk og enkel at benytte. Den anbringes på din nuværende stol, 
hvorved den straks stimulerer til korrekt siddestilling og hele tiden skaber aktivitet 
omkring musklerne ved rygsøjlen.
Den kan vaskes og er dermed yderst hygiejnisk.
Den er lavet af Ruton gummi og er fri for skadelige phthalater.  
Begge sidder kan benyttes til at sidde på. 
Den ene side har små massageknopper, og den anden er plan.
(Til alle Dynair® siddekiler) medfølger en lille pumpe, som du kan bruge til let at 
justere mængden af luft i puden. 

TOGU® Dynair® 
Premium 40cm 
siddekile Sort

Art: 400345 (Sort)

TheraBand®  
Elastik 2,5m
Gul - Meget let
Art: 90511 (Gul)

TheraBand®  
Elastik 2,5m
Rød - Let
Art: 90512 (Rød)

TheraBand®  
Elastik 2,5m
Grøn - Middel
Art: 90513 (Grøn)

TheraBand®  
Elastik 2,5m
Blå - Over middel
Art: 90514 (Blå)

SE VORES  
STORE SORTIMENT 

PÅ PROCARE.DK

Vælg mellem flere  
forskellige hårdheder.

SE VORES  
STORE SORTIMENT 

PÅ PROCARE.DK

https://www.procare.dk/da/produkter/togu-siddekiler--puder-til-voksen/togu-dynair-siddekile-35x34-cm-sort
https://www.procare.dk/da/
https://www.procare.dk/da/produkter/togu-siddekiler--puder-til-voksen/togu-dynair-siddekile-35x34-cm-sort
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-traeningselastik-25-m/thera-band-elastik-25-m-gul
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-traeningselastik-25-m/thera-band-elastik-25-m-roed
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-traeningselastik-25-m/thera-band-elastik-25-m-groen
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-traeningselastik-25-m/theraband-elastik-25-m-blaa
https://www.procare.dk/da/
https://www.procare.dk/da/produkter/theraband-traeningselastik-25-m


32Hjælpemidler 2019#1  www.PROcare.dk # 43626243 

VariGripTM UNO 
Tommel- og fingertræner

Effektiv tommel- og fingertræner med trinløs  
justerbar modstand.

Hårdheden indstilles enkelt ved hjælp af det  
lille justerbare drejehjul, så du hver gang får  
præcis den modstand, du har brug for. 
Udfordringen kan gradvist øges til et nyt niveau.

VariGrip™ UNO tilbyder bl.a.:
• Træn hånd, håndled og underarm 
• Finmotorikken forbedres
• Forebyg smerter og skader
• Variabel modstand fra 0,7 kg til 3,6 kg 
• Nem aflæsning af hårdhed på skalaen 
• Instruktion og øvelser medfølger

VariGrip™ UNO Tommel- og fingertræneren  
har farvekodede lav- og højmodstandsfjedre,  
der giver mange muligheder for forbedring 
af fingrenes funktionalitet.

Art: VGU

NYHED

VORES BEDSTE TOMMELTRÆNER 
TIL DATO - BASTA!

https://www.procare.dk/da/produkter/varigrip---verdensnyhed/varigrip-uno-thumbfinger-exerciser-f
https://www.procare.dk/da/produkter/varigrip---verdensnyhed/varigrip-uno-thumbfinger-exerciser-f
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