
Udfordring: Overvægtige patienter har brug for hjælpe- 
midler, der er tilpasset deres størrelse for at sikre den 
bedst mulige pleje, behandling og komfort. Desuden 
kan de rette hjælpemidler også bidrage til et bedre 
arbejdsmiljø for personalet.

Det kræver produkter, som er udviklet specielt til denne 
patientgruppe. Det giver dog nye udfordringer, da 
indkøb af mange specialprodukter er dyrt, og ofte fylder 
udstyret meget, når det skal opbevares.

Totalløsning: Vi tilbyder nu en totalløsning med samlet 
produktsortiment - uden behov for at købe produkterne.

Vi leverer alle produkterne klar til brug og afhenter,  
servicerer og opmagasinerer, når de ikke længere skal  
bruges*.

Kontakt os for yderligere information om leje af hele 
bariatripakken eller for at sammensætte den pakke af 
hjælpemidler, som din patient har behov for.

Komplet lejeløsning  
til bariatriske patienter

Alt i én løsning med Zibo Lease

Hør mere om vores bariatripakke og bestil på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

Giv dine bariatriske patienter den bedst mulige pleje og behandling uden at investere i produkter, der 
ikke bruges ofte og som tager meget opbevaringsplads.

Bedre komfort for patienten
Overvægtige patienter har brug for hjælpemidler, 
der er tilpasset deres størrelse for at sikre den 
bedst mulige pleje, behandling og komfort.

Spar penge
Ingen investering låst i dyre bariatriske 
hjælpemidler. Betal kun for den tid, 
der er behov for produkterne.

Hurtig levering - Nem opbevaring 
Vi leverer alle produkterne klar til brug og 
afhenter, servicerer og opmagasinerer, når 
de ikke længere skal bruges.

Vælg efter behov
Lej hele bariatripakken eller vælg 
de produkter ud der er behov for 
til den enkelte



Produkter: Hvordan kan produkterne hjælpe med at 
gøre dagligdagen bedre for både den bariatriske patient 
og for plejepersonalet?

Produkterne i vores bariatripakke er nøje udvalgt til 
at imødekomme de daglige udfordringer, der måtte 
være i plejen af denne patientgruppe. Desuden bevares 
værdigheden for den enkelte, med produkter tilpasset 
kroppens størrelse.

Se vores video omkring bariatripakken på ZiboCare 
Academy, hvor du kan få mere viden omkring selve 
pakken og produkterne.

Komplet lejeløsning 
til bariatriske patienter

Alt i én løsning
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Produkt Listepris v/ køb Lejepris/døgn

Plejeseng (Allura II) inkl. bari skummadras, 120x200 cm 34.395 kr. 745 kr.

Kørestolssiddepude, 56x61 cm 4.495 kr. 85 kr.

Badestol 5.915 kr. 95 kr.

Vendelagen 4.220 kr. 65 kr.

Komfort kørestol 18.200 kr. 185 kr.

Talerstol med gas, XL 11.325 kr. 175 kr.

I alt 78.550 kr. 1.350 kr.

Lejepris, samlet pakke 975 kr./døgn

* Øvrige lejebetingelser:
Alle priser er eksl. moms. Ved bestilling faktureres min. 7 døgns leje. Transportomkostninger på 2.200 kr. eksl. moms ved aflevering/
afhentning er ikke inkluderet i lejeprisen.

Lejepriser


