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A/S A. P. Botved
Hør mere om A. P. Botved, som arbejder med maskiner og udstyr til at hjælpe folk, der 
ikke selv kan komme op og ned ad trapper, ind og ud af bygninger, fra seng til kørestol, på 
toilettet med mere.

botved.dk

ABENA
Abena Nova er en intelligent ble, der understøtter morgendagens inkontinenspleje 
optimalt. Ved at anvende Abena Nova bliver der plads til at leve det liv, man ønsker. 
Samtidig er der mulighed for at leve et værdigt liv med inkontinens. Abena Nova er en 
værdifuld ekstra hjælp til at øge kvaliteten i plejen.

abenanova.com

able nordic
able nordic præsenterer den intelligente sengeløsning (Careturner i kombination med 
OPUS 1-sengen), der kan bruges til automatisk og kontinuerlig trykaflastning samt til at 
understøtte de daglige og fysisk krævende plejeopgaver. En komfortabel og tryg løsning for 
den sengeliggende og et effektivt arbejdsredskab for plejepersonalet.  

krbed.dk

Aquatime
AQUATIME er en løsning til forebyggelse af dehydrering. AQUATIME er et intelligent 
drikkeglas, som løbende monitorerer væskeindtag, viser drikkestatus på glasset og sender 
data til plejere, sundhedspersonale og evt. pårørende. Væskeindtag detekteres præcist, og 
der frasorteres væske, der for eksempel hældes i vasken. AQUATIME henvender sig til pleje- 
og sundhedssektoren.

aquatime.dk

BRANE
Døgnrytmeoptagelser med DEMOS-10 viser borgerens trivsel. Plejepersonalet får en 
fælles viden og vished om borgernes trivsel, og døgnrytmeoptagelserne løfter kvaliteten i 
plejen med: Et objektivt beslutningsgrundlag, hurtigere enighed om plejetiltag, en bedre 
døgnrytme for borgerne, øget arbejdsglæde for medarbejderne og bedre samarbejde med 
pårørende.

brane.life

CareTech CHALLENGE
CareTech CHALLENGE fra Danish.Care opbygger et innovativt økosystem for iværksætteri 
og sundhedsinnovation på tværs af Danmark med fokus på udviklingen af nye og bedre 
teknologibaserede løsninger. Med programmet CareTech CHALLENGE har du som startup-
virksomhed mulighed for at deltage i et spændende konkurrenceforløb med en række 
målrettede aktiviteter, der hjælper din virksomhed fremad. 

danish.care/aktiviteter/caretech-challenge-2021/

CPH Clean Air
Professionel desinfektion og luftrensning. CPH Clean Air har siden 2009 leveret 
professionelle og effektive løsninger inden for desinfektion, smittestop og luftrensning til 
sundheds- og plejesektoren, laboratorier, forsvaret, privatpersoner samt en lang række 
virksomheder og institutioner. CPH Clean Air leverer til hele Norden.

cphcleanair.dk
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Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
Danish.Care er omdrejningspunkt for en branche, der er skabt på et fundament af omsorg 
og respekt for mennesker med funktionsnedsættelser. Danish.Care er en brancheforening 
med visioner om at skabe og formidle viden om brugernes behov, velfærdssystemer i ind- 
og udland samt de nyeste teknologiske muligheder.

danish.care

danrehab
danrehab er specialister inden for bad og hygiejnestole med multifunktioner. Oplev 
nyheden ERGOtip Care med på-/afklædningsfunktion og integreret mulighed for påsætning/
aftagning af støttestrømper uden løft af tunge ben. Totaloptimering af tid, økonomi og 
arbejdsmiljø. 

danrehab.dk

DigiRehab
DigiRehab er velfærdsteknologi til fysisk træning af ældre i hjemmeplejen. Træningen øger 
livskvalitet hos de ældre, bremser den evige udvikling i behov for mere pleje og skaber 
besparelser i behovet for pleje.

digirehab.dk

Essity Denmark
TENA er et Essity-brand og brand inden for vokseninkontinens, som tilbyder et komplet 
sortiment inden for absorberende produkter, hudpleje og digitale velfærdsløsninger, som er 
skræddersyede til det enkelte individs behov, deres familie og sundhedspersonale.   
Med TENA er Essity på forkant med at udvikle produkter og tjenester, der hjælper med at 
forbedre værdigheden og kvaliteten i menneskers liv. 

tena.dk/om-tena

Evondos
Evondos' service består af en medicineringsrobot og et administrationssystem. Løsningen 
sikrer, at borgeren får den rigtige medicin til rette tid. Evondos opnår høj compliance og 
øget patientsikkerhed. De medicinrelaterede kontrolbesøg mindskes og letter presset ved 
spidsbelastninger i plejen. Det giver rum til omfordeling af ressourcer i driften. 

evondos.dk

Gloria Mundi Care
Mød Gloria Mundi Care, som har en lang række elegante, æstetiske og funktionelle 
hjælpemidler til forebyggelse af skader i hverdagen for blandt andet seniorer og 
handicappede - i køkken, badet, på tur m.v.

dk.gloriamundicare.com

Health & Rehab Scandinavia 2021
Health & Rehab Scandinavia - messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi den 16.-18. 
november 2021 i Bella Center Copenhagen. Besøg Health & Rehab Scandinavia, og oplev 
det nyeste inden for hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering samt 
pleje og hospitalsudstyr. Udstilling, netværk, seminarer, debatter og meget mere over tre 
dage!

health-rehab.dk
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Klikkit by the HabLab
Klikkit er en effektiv og brugervenlig digital løsning, der hjælper patienter, 
borgere og sundhedspersonale med at strukturere, huske og dokumentere 
plejerelaterede opgaver. Intelligente, fysiske såvel som virtuelle, knapper 
påminder om udførsel af opgaver og dokumenterer tidstro ved et enkelt klik. 
Samtidig kan behandling og pleje følges på afstand i realtime.

klikkit.dk

Koboldline.dk (Vorwerk)
Støvsugning og gulvvask i én arbejdsgang. Hurtig, effektiv og ergonomisk 
rengøring. Vorwerk-maskinen er perfekt til gulvrengøring i små og mellemstore, 
møblerede lokaler. Maskinen vejer seks kilo. Mere end 500 tests viser, at 
Vorwerk-maskinen i gennemsnit frigiver en daglig tidsgevinst på 30 minutter = 
"flere varme hænder". 

koboldline.dk

Levabo
Levabo er en innovativ, dansk virksomhed, der udvikler og producerer 
produkter til sundhedssektoren. Med vores produkter ønsker vi at forebygge/
behandle tryksår samt forbedre brugerens helbred og livskvalitet ved bedre 
søvn og færre smerter. Vores sortiment består af et automatisk drejesystem, 
kompressionsbehandling og puder.

levabo.dk
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MOTI
MOTI - måleudstyr til fysioterapeuter til måling af patienters udvikling i genoptræning. 
MOTI kan måle ledbevægelighed samt bevægelseskvalitet og kroppens proprioceptiske 
evne af alle ekstremitetsled + nakken. 

moti.dk

New Care Knowledge
New Care Knowledge er et netværk af specialister i velfærdsteknologi. Her kan du 
blandt andet møde teknologier inden for apps og digitale platforme, møbler og bolig, 
sansestimulering, sikkerhed og telefoni 

new-care.dk

Pro Interaktiv
Interaktive muligheder i alle afskygninger. Med det interaktive akvarium fra Pro Interaktiv 
finder fisk vej til plejecentre, bofællesskaber og andre steder i sundhedssektoren, hvor 
kæledyr ellers er strengt forbudt. Installationen, der kan vises på alle slags skærme og 
projektorer, motiverer til bevægelse, styrker balancen, giver ro m.m. Kanalen med akvariet 
kan give mennesker med for eksempel demens andre sanseindtryk.

pro-interaktiv.dk

Safecall Denmark
Safecall har i 16 år tilbudt brugervenlig og tryghedsskabende velfærdsteknologi til 
plejesektoren. Safecall har eneforhandling i Skandinavien på flere unikke produkter, blandt 
andet en skosål med indbygget GPS til brug i borgerens normale sko. Se også nyheder 
inden for smykkelignende GPS-enheder, som gør op med stigmatiserende produkter, og 
prøv nye døralarmer og radarbaserede faldsensor, som kan foretage digitalt tilsyn uden 
persongenkendelse. 

safecall.dk

SafeLife
SafeLife arbejder inden for vandtågesystemer til hindring af dødsbrande og luftrensere, som 
for eksempel SafeAirs One. 

safevent.dk

ShowMyDay
Styrk selvstændighed og trivsel gennem struktur. Det er svært at skabe rytme, overblik 
og struktur i hverdagen, når man har autisme, ADHD eller andre kognitive forstyrrelser. 
Manglende struktur skaber usikkerhed og større behov for hjælp fra fagfolk, forældre og 
pårørende. ShowMyDay er en app med visuel kalender, der skaber struktur, mindsker angst 
og styrker brugerens evner til at klare opgaver og gøremål på egen hånd.

showmyday.dk

Teknologisk Institut 
Teknologisk Institut leverer rådgivningsydelser inden for en lang række teknologier. 
Teknologisk Institut har omfattende erfaring inden for velfærdsteknologi og robotter til 
sundhedsområdet. På standen kan du møde robothunden Spot og robotsælen PARO 
samt snakke om innovation og samarbejdsmuligheder inden for udvikling af forskellige 
teknologier til pleje- og sundhedsområdet. 

teknologisk.dk
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Tubus Technology
Tubus Technology producerer og sælger produktet TubusOne™. TubusOne™ er en 
håndfri, munddrevet pind designet specielt til personer med nedsat håndbevægelse. Det 
ergonomiske design gør det nemt at bruge TubusOne™ i mange timer om dagen. Med dette 
produkt er det hurtigt og nemt at navigere touchskærme, skrive tekster eller spille spil som 
aldrig før. TubusOne™ er udviklet for at opfylde dine krav til hygiejne, tilgængelighed og 
letvægt for at minimere indsatsen.  

tubustechnology.com

TurnAid
Floorbed adskiller sig fra andre senge på markedet, fordi den kan gå ned til syv centimeter 
over gulvhøjde. Det forebygger faldulykker hos blandt andre demente, som forsøger at stå 
ud af sengen eller kravle over sengehesten. Floorbed kan gå op i 80 centimeter over gulvet, 
hvilket giver mulighed for en god arbejdshøjde for personalet. De specielle sengeheste, 
som er net, kan skærme for udefrakommende stimuli og er med til at skabe ro og tryghed 
for borgeren. Derudover udstiller vi Roomie - et helt unikt multibord, tænkt og designet af 
sundhedspersonale til sundhedspersonale og borger. Roomie kan benyttes som mobilt og 
ergonomisk arbejdsredskab af personalet, mens borgeren får et bord, der kan gå indover 
både sengen, lænestolen og kørestolen.

turnaid.dk

Vermund Larsen/VELA
VELA er en dansk virksomhed, der laver hjælpemidler i form af stole. VELA-stolen er et 
hjælpemidler, der giver stabilitet og tryghed til at udføre de aktiviteter, som alder eller 
funktionsnedsættelse har sat en stopper for. Brugeren kan genvinde færdigheder og blive 
mere selvhjulpen i dagligdagen med en VELA-stol, da man sidder ned til de aktiviteter, hvor 
man før stod op. Brugeren kan spare på energien og få mere overskud samtidig med, at 
stolen forebygger fald.  

vela.dk

Wear&Care Technologies
Wear&Care er en sensorteknologi til bleer, der fortæller personalet, hvornår en ble 
skal skiftes, så den bliver skiftet i tide. Derudover kan man lave udredning og bruge det 
som ledelsesværktøj, så målsætninger om bleskift opnås. Wear&Care er en uafhængig 
sensorteknologi - dvs. at den passer til alle typer og mærker af bleer. 

wearandcare.com

Wellness Nordic
Wellness Nordic har fokus på, hvordan vi positivt kan påvirke trivsel og livskvalitet for 
borgere, patienter og mennesker med særlige behov i alle aldersgrupper. Wellness Nordic 
tilbyder sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, som kan gøre 
en forskel hos mange forskellige målgrupper og blandt andet bidrage til højere grad af 
selvhjulpenhed, bedre søvnkvalitet og øget funktionsniveau. 

wellnessnordic.com

Wizkids
Wizkids står bag Danmarks mest udbredte læse- og skriveteknologi, AppWriter, som hjælper 
alt fra ordblinde skolebørn til sundhedsansatte med læse- og skrivevanskeligheder. 

wizkids.dk
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www.carenet.nu

Få inspiration og viden 
gennem Danmarks største 

velfærdsteknologiske 
netværk


