Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Hjälpmedelscentrum

HMC-info augus

HMC-info - nu som e-nyhetsbrev
Hjälpmedelscentrums nyhetsbrev HMC-info skickas regelbundet ut ll förskrivare
av hjälpmedel. Från och med nu kommer ingen PDF-ﬁl a skickas ut, istället får
du e digitalt nyhetsbrev.
Följ vårt nyhetsﬂöde på regionens webbplats så får du all d aktuell informa on.

Boka själv utprovningsrum och
elrullstolar i utställningen
Nu kan du som är förskrivare själv boka tyngdtäckesrummet eller de 3-hjuliga
rullstolarna i Hjälpmedelscentrums utställning för utprovning llsammans med
din pa ent.
Du kan även se kalendrarna för dessa resurser samt för alla utprovningsrum på
Hjälpmedelscentrum. Du ser när rummet är bokat och hur bokningen ser ut.
För a boka tyngdtäckesrummet, skicka en kallelse via outlook ll
rum10.hmc@regionvastmanland.se.
Se även sidan Kogni on och kommunika on
För a boka elrullstolarna i utställningen, skicka en kallelse via outlook ll
resurs16.hmc@regionvastmanland.se (Elite 2 Plus) eller
resurs17.hmc@regionvastmanland.se (Calypso)
Se även sidan Elrullstolar
Tänk på a inte skriva några personuppgi er i bokningen.

Läs mer på regionens webbplats

HandiKalender - nu både på iPhone
och Android
Nu går det a ladda ner HandiKalender även ll androidtelefoner. Kalendern
kan hämtas både via Google Play och App Store.
I fortsä ningen förskrivs HandiKalender ll androidtelefoner med samma
sesamnummer som digare ”Kalender Handi för iOS Programvara”. Det nya
namnet blir "HandiKalender för iOS och Android produktlicens", S-36380. Om
Handi5 SW ﬁnns på lager används den i första hand ll Android.
Läs mer på regionens webbplats
Se även abilia.com

Förändringar vid leverans av
TENS
Just nu har vi väldigt många Cefar Pro
i lager, vilket gör a de kommer a
levereras ut i första hand istället för
en enklare apparat. Därför kan du
som förskrivit en TENS få en
avancerad TENS-apparat istället för en
enkel.
Har du frågor, kontakta
hjälpmedelskonsulent John Franzén,
021-17 46 43 eller Helena Lagerbäck
021-17 44 63.
Läs mer på sidan Medicinska
behandlingshjälpmedel

23
sep

Hjälpmedelsdagen
Måndagen den 23 september kl 10-14 bjuder Hjälpmedelscentrum
in ll Öppet hus på Signalistgatan 2 i Västerås. Välkommen!
Läs mer på regionens webbplats

www.regionvastmanland.se/hmc
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

