Kontaktinformasjon:
For bestilling og hjemlevering av varer
kontakt kundeservice: 51 84 23 23

Norengros setter dine behov
og forventninger i fokus.
Vi tilbyr:

Helsebutikken Bekkefaret
Svend Foynsgate 2A
51 89 42 63
butikk.bekkefaret@norengros.no

ρρ Fraktfri levering hjem på døren
ρρ Henting av ferdigpakkede varer i butikk
ρρ Opplæring og produktinformasjon
ρρ Ansatte med helsefaglig bakgrunn og gode
produktkunnskaper

ρρ Fysioterapeut, ergoterapeut og 			
diabetessykepleier i butikk

Helsebutikken Straen
Lars Hertervigsgate 3A
51 84 23 24
butikk.straen@norengros.no

ρρ Informasjon om brukerrettigheter og 		
støtteordninger rundt din diagnose

ρρ Medarbeidere med taushetsplikt og
stort fokus på diskresjon

ρρ Eget samtalerom i butikk
ρρ Produktnøytralitet
ρρ Andre bandagist varer

Helsebutikken Sandnes
Flintergata 4
989 06 569
helsebutikken.sandnes@norengros.no

Mer informasjon og åpningstider
på www.kjosavik.no

Vi fører merkevarer fra
ulike kjente leverandører.

		

Hvorfor bruke
Norengros?
Enkle rutiner ved bestilling
Har du papir resept blir den lagt inn i vårt system og
oppbevart i henhold til HELFO`s regler. Har du e-resept
oppgir du fødselsnummer og vi finner deg i databasen.
Vi leverer utstyr etter ditt behov. Når du bestiller kan
vi levere varer for inntil 3 måneders forbruk.

Stomi

Sår

Vi fører alle typer stomiprodukter som er
godkjent på blåresept. Blant våre ansatte finner
du stomisykepleier og produktspesialister som
hjelper deg med å finne frem til de produktene
du trenger. Vi har også ansatt med egenerfaring
innen stomi, og bred produktkompetanse.

Norengros er stolte av å ha ansatte med
spisskompetanse innen sår og sårbehandling.
Vi kan veilede helsepersonell og pasient for å få
optimal sårbehandling.

ρρ Colostomi
ρρ Ileostomi
ρρ Urostomi
ρρ Nefrostomi
ρρ Gastrostomi
ρρ Tracheostomi

Du kan komme å hente varene ferdig pakket i butikk,
eller få varene levert kostnadsfritt hjem til deg, eller
på annet avtalt leveringssted.

Inkontinens
Norengros har alle hjelpemidler som er godkjent
på blåresept.

Ernæring
Innen ernæringsomsorg kan vil tilby:
ρρ Næringsdrikker
ρρ Næringspulver, fortykningspulver og spesial-		
produkter til barn med kumelkallergi
ρρ Sondeernæring
ρρ Blant våre ansatte finner du kompetente
sykepleiere som jobber innen ernæring
ρρ Vi gir veiledning i hvordan å skrive resepten og søke
om vedtak innen ernæring
ρρ Vi tilbyr gratis oppfølging for tilpasning av ernæring
etter ditt behov, fra vårt personell i butikk eller 		
hjemme hos deg

ρρ Bleier
ρρ Truser
ρρ Uridomer
ρρ Urinposer
ρρ Barrierefilm

Norengros har et stort produkt sortiment for alle
typer sår fra ledende produsenter.
Ved kroniske sår kan lege søke HELFO om refusjon
via §5-22, bidragsordningen. Vi bistår gjerne med
assistanse i denne prosessen.
Dersom hjemmesykepleien skifter på sårene er
det kommunen som skal dekke utgiftene for
bandasjemateriell, og du kan ikke søke HELFO om
dekning av disse utgiftene.

ρρ Utstyr til rengjøring av sår
ρρ Sårkantbeskyttelse
ρρ Primærbandasjer
- Geler, hydrofiber, sølv, honning

ρρ Skumbandasjer
ρρ Spesialbandasjer
ρρ Fiksering
ρρ Kompresjon - vi er behjelpelige med å ta
ρρ
ρρ

mål til kompresjonsstrømper
Hjelpemidler til påtrekking av 			
kompresjonsstrømper
Hudpleieprodukter

Kateter
Vi tilbyr alle kateter som er godkjent på
blåresept; engangskateter og langtidskateter.

Brystproteser:
Vi fører alt innen brystproteser, skall og
delproteser. Vi tilbyr også alt innen tekstiler som
badetøy, undertøy og hodeplagg. Hos oss treffer du
sykepleier med spesialkompetanse innen brystkreft
og proteser, som har egenerfaring med brystkreft.

