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114 kg

		
			
PR30120-BKS
zwart
74 - 84 cm € 18,95
PR30121-BK
zwart
84 - 94 cm € 18,95
PR30121-FICES blue ice
74 - 84 cm € 21,95
PR30121-FICE blue ice
84 - 94 cm € 21,95
PR30120-PASS paisley
74 - 84 cm € 21,95
PR30120-PAS
paisley
84 - 94 cm € 21,95
PR30120-TS
geruit
74 - 84 cm € 21,95
PR30120-T
geruit
84 - 94 cm € 21,95
PR30120-BPS
gebloemd
74 - 84 cm € 21,95
PR30120-BP
gebloemd
84 - 94 cm € 21,95
PR30120-BFS
burgundy
74 - 84 cm € 21,95
PR30120-BF
burgundy
84 - 94 cm € 21,95
			
Onderstaande wandelstokken worden geleverd
PR30120-BK
zwart
79 - 89 cm € 18,95
inclusief een polsbandje:
			
PR30135
etched black 76 -89 cm € 22,95
PR30137
bubble
76 -89 cm € 22,95
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MOBILITEIT

WANDELSTOKKEN

WANDELSTOKKEN

Carbon wandelstokken

Opvouwbare wandelstok comfortgrip

Een serie luxe wandelstokken
gemaakt van carbon. De Carbon
wandelstokken zijn ultralicht,
sterk en ondersteunen veilig en
betrouwbaar het lichaamsgewicht.
Verkrijgbaar in een standaard of
opvouwbaar model en er is keuze
uit verschillende handvatten.
De opvouwbare wandelstokken
worden geleverd met een plastic
clip en opberghoes.

Opvouwbare aluminium wandelstok
met klein anatomisch comfort handvat
voor een aangename ondersteuning
van de handpalm. Eenvoudig op te
vouwen en op te bergen in bijgeleverde
plastic hoes.
Inclusief plastic clip.
Maat stokdop 19 mm. Kleur zwart.
In hoogte verstelbaar van 84 - 94 cm.

f

Standaard Carbon wandelstokken					
		verstelbare			
maat
max.
artikelnr
handvat
hoogte
kleur
gewicht stokdop
gebruikersgewicht
OS14601-Z soft derby
79 – 95 cm carbon zwart 236 gr
16 mm
120 kg
OS14801-Z soft recht
77 – 96 cm carbon zwart 280 gr
19 mm
120 kg

€ 79,95
€ 79,95

Opvouwbare Carbon wandelstokken					
OS13601-Z soft derby
85 – 95 cm carbon zwart 285 gr
16 mm
100 kg
OS13801-Z soft recht
75 – 96 cm carbon zwart 290 gr
19 mm
100 kg

€ 87,95
€ 87,95

Luxe wandelstokken
Deze luxe wandelstokken zijn
gemaakt van aluminium.
Verkrijgbaar in een standaard of
opvouwbaar model en er is keuze uit
verschillende kleuren en handvatten.
De opvouwbare wandelstokken
worden geleverd met een plastic
clip en opberghoes.

f

114 kg

		
PR30107S-BK rechts
€ 17,95
PR30108S-BK links
€ 17,95

€ 18,95
€ 18,95

Opvouwbare wandelstok anatomisch

Wandelstok anatomisch

Opvouwbare aluminium wandelstok met
groot anatomisch voorgevormd handvat
voor ondersteuning van de handpalm.
Geschikt voor reumatische klachten.
Eenvoudig op te vouwen en op te
bergen in bijgeleverde plastic hoes.
Inclusief plastic clip.
Maat stokdop 19 mm. Kleur zwart.
In hoogte verstelbaar van 84 - 94 cm.

Wandelstok met groot
anatomisch gevormd handvat.
In hoogte verstelbaar van 76 tot
99 cm. Kleur zwart.
Maat stokdop 19 mm.

f

f

114 kg

		
PR30107F-BK rechts
PR30108F-BK links

114 kg

		
PR30107-BK rechts
€ 17,95
PR30108-BK links
€ 17,95

€ 18,95
€ 18,95

Wandelstok aluminium

Luxe standaard wandelstokken 					
		
verstelbare			
maat
max.
artikelnr
handvat
hoogte
kleur
gewicht stokdop gebruikersgewicht
OS685-SZ
soft derby 75 – 96 cm structuur zwart 440 gr
18 mm
100 kg
OS691-SZ
soft recht 75 – 96 cm structuur zwart 370 gr
16 mm
120 kg

€ 29,95
€ 27,95

Luxe opvouwbare wandelstokken 					
OS17604-B soft derby 83 – 95 cm brons
370 gr
16 mm
100 kg
OS17610-Z soft recht 83 – 95 cm zwart
370 gr
16 mm
100 kg

€ 39,95
€ 39,95
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Wandelstok comfortgrip

Wandelstok met anatomisch
gevormd comfort handvat. In
hoogte verstelbaar van 76 tot
99 cm. Kleur zwart.
Maat stokdop 19 mm.

114 kg

		
PR30107FS-BK rechts
PR30108FS-BK links

MOBILITEIT

Lichtgewicht aluminium verstelbare wandelstok
met T-vormig houten handvat. In hoogste verstelbaar van 78,5 -99 cm. Diameter stokdop 19 mm.

f

114 kg
		
mahonie
PR30090-E
PR30090-EBK zwart

€ 22,95
€ 22,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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WANDELSTOKKEN

WANDELSTOKKEN

Flexyfoot stokdoppen

Flexyfoot wandelstokken met kurken handvat

De Flexyfoot schokabsorberende
anti-slip dop is geschikt voor alle
wandelstokken en krukken. Het
unieke geribbelde tussenstuk is
schokabsorberend en voorkomt
pijnklachten in het bovenlichaam.
Het flexibele tussenstuk zorgt
ervoor dat de Flexyfoot altijd
volledig op de grond blijft staan.
En doordat het onderste stuk
onafhankelijk 360° van het loophulpmiddel kan draaien, geldt dit
zelfs bij verandering van richting.
Dit zorgt voor extra stabiliteit en
veiligheid zelfs op een ongelijke
ondergrond.

Verstelbare aluminium wandelstok
met een handvat gemaakt
van kurk. Het kurken handvat
is ademend en heeft een
verkoelende werking. Hierdoor
ontstaat er altijd een goede
en comfortabele grip. De
wandelstok is uitgerust met de
revolutionaire Flexyfoot stokdop
en een polsbandje. Verkrijgbaar
in een standaard en opvouwbaar
model en in twee kleuren. De
opvouwbare wandelstok is
eenvoudig op te bergen in de
bijgeleverde tas.

De Flexyfoot is duurzaam en
gaat ongeveer drie keer langer
mee dan een standaard stokdop.
Daarnaast bestaat de dop uit
twee losse onderdelen zodat
het onderste stuk bij slijtage
of beschadiging eenvoudig te
vervangen is. Verkrijgbaar in grijs
of zwart en in vier maten.

f

130 kg

					
PR30040-B 16 mm
zwart
PR30041-B 19 mm
zwart
PR30042-B 22 mm
zwart
PR30043-B 25 mm
zwart

€ 19,95

			
PR30040-G 16 mm
grijs
PR30041-G 19 mm
grijs
PR30042-G 22 mm
grijs
PR30043-G 25 mm
grijs

Verstelbare hoogte standaard
model: 70 – 96 cm.
Verstelbare hoogte opvouwbaar
model: 83,7 – 93,7 cm.
Maat stokdop 19 mm.

			
PR30044-B vervangbare dop zwart € 9,95
PR30044-G vervangbare dop grijs
€ 9,95
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130 kg
			
PR30049-BK standaard
zwart
PR30049-BL standaard
blauw
PR30050-BK opvouwbaar
zwart
PR30050-BL opvouwbaar
blauw

Flexyfoot wandelstokken met Derby handvat

Flexyfoot wandelstokken met ovalen handvat

Verstelbare aluminium wandelstok
met Derby handvat gemaakt van
soft-touch materiaal. Het zachte
handvat biedt extra comfort en
past comfortabel in de hand. De
wandelstok is uitgerust met de
revolutionaire Flexyfoot stokdop
en een polsbandje. Verkrijgbaar
in een standaard en opvouwbaar
model en in twee kleuren. De
opvouwbare wandelstok is
eenvoudig op te bergen in de
bijgeleverde tas.

Verstelbare aluminium wandelstok
met soft-grip ovalen handvat wat
ervoor zorgt dat de impact van
een schok wordt verspreid zodra
de wandelstok de grond raakt.
Hierdoor wordt de belasting op de
gewrichten sterk geminimaliseerd
en ervaart de gebruiker een
verhoogd comfort tijdens het
lopen. Biedt ook een neutrale
positie van de hand en een groot
contactoppervlak. De wandelstok
is uitgerust met de revolutionaire
Flexyfoot stokdop en een
polsbandje. Verkrijgbaar in een
standaard en opvouwbaar model
en in vier kleuren. De opvouwbare
wandelstok is eenvoudig op te
bergen in de bijgeleverde tas.

Verstelbare hoogte standaard
model: 70 – 96 cm.
Verstelbare hoogte opvouwbaar
model: 83,7 – 93,7 cm.
Maat stokdop 19 mm.

f

130 kg
			
PR30047-BK standaard
zwart
PR30047-BL standaard
blauw
PR30048-BK opvouwbaar
zwart
PR30048-BL opvouwbaar
blauw
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€ 49,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 54,95

Verstelbare hoogte standaard
model: 70 – 96 cm.
Verstelbare hoogte opvouwbaar
model: 83,7 – 93,7 cm.
Maat stokdop 19 mm.

MOBILITEIT

€ 49,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 54,95

f

130 kg
			
PR30045-BK standaard
zwart
PR30045-BL standaard
blauw
PR30046-BK opvouwbaar
zwart
PR30046-BL opvouwbaar
blauw

€ 49,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 54,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie

7

MOBILITEIT

LOOPHULPMIDDELEN ACCESSOIRES

Stokkikker

Polsbandje tbv wandelstok

€ 2,95
€ 4,95

Polsbandje met elastische
bevestiging. Past op diverse
wandelstokken.
		
PR30150
zwart
PR30150-BR bruin

€ 2,95
€ 2,95

Met deze 3 in 1 set zijn zaklampen, bekers en wandelstokken aan allerlei hulpmiddelen te bevestigen. De
set bestaat uit houders en klemmen in verschillende
maten voor een veilige bevestiging. Volledig verstelbaar. Geschikt voor wandelstokken, rollators en
looprekken met een frame van ronde buizen.

Jive wandelstokklem
De Jive is een wandelstokklem waarmee de wandelstok of elleboogkruk eenvoudig aan een tafelblad
(maximaal 45 mm) geklemd kan worden. Dankzij
het klittenband is de klem makkelijk en zonder
gereedschap op iedere stok of kruk met een diameter
van 19 tot 25 mm te monteren. Inclusief haak om de
stok op te hangen.

€ 39,95

auto. Eenvoudig te bevestigen door middel van een
leren bevestigingsband voorzien van klittenband. Het
bijzondere profiel van de zool inclusief de geharde
robuuste metaalnagels zorgen voor extra grip.
Inclusief reflector. De SchoenSpike garandeert geen
absolute zekerheid. Blijf altijd alert bij gladheid!
De SchoenSpike is uitsluitend buiten te gebruiken.

z

2 stuks

		
		
DE010 S schoenmaat 34 - 36 hak 4 à 5 cm € 32,95
DE020 M schoenmaat 37 - 39 hak 6 à 7 cm € 32,95
DE030 L schoenmaat 40 - 44 hak 7 à 8 cm € 32,95
DE040 XL schoenmaat 45 - 50 hak 9 cm
€ 32,95

Mobiliteit accessoireset

PR30294

MOBILITEIT

SchoenSpike
Met de SchoenSpike kunt u veilig en vertrouwd
op pad bij sneeuw, ijs en gladheid
De SchoenSpike past over bijna alle schoenen en
is in verschillende maten verkrijgbaar. De SchoenSpike wordt alleen aan de hak bevestigd. Hierdoor
kunt u, in vergelijking met andere anti glij-ijzers, de
SchoenSpike ook gebruiken op de fiets en in de

Met de stokkikker houdt u uw wandelstok
en krukken binnen handbereik. Klem de
stokkikker om de stok. Het rubberen kussentje
voorkomt dat de stok van tafel glijdt. Past op
stokken met een diameter tussen 16 - 25 mm.
PR30158
PR30163 set stokkikker & polsbandje

LOOPHULPMIDDELEN ACCESSOIRES

IJsdop met 5 pinnen

Tri-Tip stokdop

Vermindert het
risico op uitglijden.
Gemakkelijk te
bevestigen en kan
eenvoudig door
middel van een
hendeltje omhoog
worden geklapt
wanneer u deze
niet gebruikt.

Biedt meer balans en stabiliteit.
Met drie steunpunten voor meer
grip. Uw wandelstok blijft zonder
steun rechtop staan. Gemaakt
van rubber. Geschikt voor stokken
met een diameter van 19 mm.

PR30010

€ 5,95

€ 12,95

PR30020

Kruk- en stokdoppen

		
JI1000
1 stuk
JI2000
display 10 stuks
8

€ 19,95
€ 198,95

			
PR30017-BK 16 mm zwart € 3,95
PR30018-BK 19 mm zwart € 3,95
PR30034-BK 19 mm zwart € 3,95
PR30034-GR 19 mm grijs
€ 3,95
PR30034-PK 19 mm roze
€ 4,95
PR30034-BL 19 mm blauw € 4,95
PR30035-BK 21 mm zwart € 3,95
PR30035-GR 21 mm grijs
€ 3,95
PR30037-BK 16 mm zwart € 3,95
PR30039-BK 27 mm zwart € 3,95
PR30039-GR 27 mm grijs
€ 3,95

PR30034

PR30017-BK

z

2 stuks

PR30037-BK

PR30018-BK

PR30035-GR

PR30039-GR

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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ROLSTOEL
WANDELSTOKKEN
EN SCOOTMOBIELTASSEN
MET ZITJE

WANDELSTOKKEN MET ZITJE

Wandelstokken met zitje

Elite Seat Packaway

Quattro

Deze lichtgewicht aluminium wandelstokken bieden optimale steun tijdens het lopen.
Moe geworden? In een handomdraai verandert u de wandelstok in een zitje zodat u kunt
uitrusten waar u maar wilt. De wandelstokken met zitje zijn bedoeld voor personen die hun
evenwicht kunnen bewaren. Voor meer balans gebruikt u het zitje met drie of vier poten.

Elite Seat Stroller

Elite Seat Walker

Wandelstok met een vaste hoogte,
opklapbaar zitje en rubberen
anti-slip dop voor gebruik op een
harde ondergrond.
Maat stokdop 25 mm.
Hoogte 82,5 cm.
Zithoogte 75,5 cm.

In hoogte verstelbare wandelstok
met opklapbaar zitje inclusief
rubberen anti-slip dop voor
gebruik op een harde ondergrond.
Maat stokdop 22 mm. In hoogte
verstelbaar van 85,5 – 93,5 cm.
Zithoogte 77,5 - 85 cm.

f

f

125 kg

		
LLS005-BK zwart
€ 54,95
LLS005-GN groen
€ 54,95

		
LLW010-BK zwart
€ 66,95
LLW010-GN groen
€ 66,95

Supaseat Observer

Supaseat Explorer

Wandelstok met extra
breed uitklapbaar zitje.
In hoogte verstelbaar en
inclusief rubberen anti-slip
dop voor gebruik op een
harde ondergrond.
Maat stokdop 22 mm.
In hoogte verstelbaar
van 85 – 103 cm.
Zithoogte 65 – 83 cm.

De Supaseat Explorer
is vergelijkbaar met de
Supaseat Observer. Dit
model heeft een plaatje
met punt aan de onderkant
voor gebruik op een
zachte ondergrond.
In hoogte verstelbaar
van 85 – 103 cm.
Zithoogte 65 – 83 cm.

f

f

125 kg

		
LLO001-BK
zwart
LLO001-GN
groen

Opvouwbare wandelstok met zitje inclusief twee
verschillende doppen voor gebruik op zowel een
zachte als harde ondergrond. Inclusief waterdichte
schoudertas om de wandelstok mee te nemen.
Maat stokdop 22 mm.
In hoogte verstelbaar van 81,5 – 92,5 cm.
Zithoogte 73,5 – 81,5 cm.

125 kg

€ 79,95
€ 79,95

f

125 kg

		
LLE001-BK
zwart
LLE001-GN
groen

€ 87,95
€ 87,95

Doppen voor wandelstokken met zitje
		
LLF19B
dop 19 mm
LLF19S
dop 19 mm set van 4 stuks
LLF22C
dop 22 mm
LLF25C
dop 25 mm
10

€ 2,95
€ 9,95
€ 2,95
€ 2,95

De Quattro is een wandelstok met zitje voorzien
van vier poten. Ingeklapt
te gebruiken als een
handige wandelstok en
uitgeklapt als een comfortabel zitje om op uit te
rusten. Gemaakt van lichtgewicht gepolijst aluminium
met een sterke canvas zitting
in de kleur groen.
Maat stokdop 19 mm.
In twee hoogtes
verkrijgbaar:
Quattro 34:
hoogte handgreep: 86,5 cm
hoogte zitting: 52,5 cm
Quattro 37:
hoogte handgreep: 94 cm
hoogte zitting: 59 cm.

f

125 kg

		
LLP001-BK
zwart
LLP001-GN
groen

€ 109,95
€ 109,95

125 kg

		
LLQ034-GN zithoogte 52,5 cm
LLQ037-GN zithoogte 59 cm

Trio Popular

Trio Maxi

Deze wandelstok met
zitje heeft drie poten en is
geschikt voor personen die
langere tijd willen zitten en
meer balans nodig hebben.
Eenvoudig in gebruik en
heeft een comfortabele
ovaalvormige zitting. Het
gebogen handvat van de
wandelstok kan aan de
arm gehaakt worden zodat
beide handen gebruikt
kunnen worden. Gemaakt
van lichtgewicht gepolijst
aluminium met een sterke
nylon zitting.
Maat stokdop 19 mm.
Zithoogte 45,5 cm.
Vaste lengte van 84,5 cm.

De Trio Maxi is vergelijkbaar met de Trio Popular.
De Trio Maxi heeft een
langere lengte en hogere
zithoogte. Ideaal voor
langere personen of
personen die moeite hebben om omhoog te komen
of te gaan zitten.
Maat stokdop 19 mm.
Zithoogte 57 cm.
Vaste lengte van 86 cm.

f

f

125 kg

		
LLT040-BK
zwart
LLT040-GN
groen

MOBILITEIT

€ 66,95
€ 66,95

€ 99,95
€ 99,95

125 kg

		
LLT050-BK
zwart
LLT050-GN
groen

€ 69,95
€ 69,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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WANDELSTOKKEN MET ZITJE

ELLEBOOGKRUKKEN

Flipstick

Elleboogkrukken

Wandelstokken met een opklapbare
zadelzitting. Ideaal om mee te nemen
naar evenementen en handig op reis.
Verkrijgbaar in vaste, verstelbare en
opvouwbare uitvoering. De opvouwbare
versie wordt geleverd met een schoudertas met draagband. Kleur zwart.

f

Let’s Twist Again

Wandelstok met zitje

f

Ergonomische elleboogkrukken
in een stijlvol design en verkrijgbaar
in 5 moderne kleuren.
Aluminium materiaal, dus licht en
praktisch in gebruik.
De handgreep is in hoogte
verstelbaar van 80 – 100 cm.

130 kg

			
PR30127
origineel
87,5 cm
PR30129-BK verstelbaar
87,5 - 91,5 cm
PR30131-BK opvouwbaar
87,5 cm
PR30128-BK opvouwbaar en verstelbaar
87,5 - 91,5 cm

€ 49,95
€ 54,95
€ 74,95
€ 83,95

Wandelstok
4-poot verstelbaar

Leverbaar per paar.

Een wereldwijd
design succes
Opvouwbare
blindegeleidestok

		
PR30090-FER vervangbare dop € 9,95

Leverbaar per stuk.

Elleboogkruk dubbel verstelbaar

Kinderkruk

Deze elleboogkrukken met
gesloten manchet hebben een
comfortabele anatomische handgreep. De kruk en de armsteun zijn
afzonderlijk in hoogte te verstellen.

Sterke lichtgewicht aluminium
elleboogkruk voor kinderen.
Kleur blauw/oranje.
Open manchet.
De kruk is in hoogte verstelbaar
van 55 tot 75 cm en de armsteun van 11 tot 21 cm.
Leverbaar per stuk.

f

100 kg

		
PR30081-BZ brons metallic
PR30082-BL blauw metallic

Deze aluminium wandelstok kan
gebruikt worden als steun bij het
lopen en als zithulp om uit te
rusten. Het is van belang dat de
handgreep zich aan uw voorzijde
bevindt wanneer u gaat zitten.
Eenvoudig in te klappen.
Zithoogte 50 cm.
Hoogte handgreep 87 cm.
Diameter zitting 21 cm.
Afmeting: H 44 x B 46 cm.

12

f

120 kg

		
PR30149

Stalen vierpoot wandelstok met
een gebogen bovendeel waardoor
het gewicht van de gebruiker
direct boven de steel zit voor
meer veiligheid. Voorgevormd
handvat. Voor zowel links- of
rechtshandig gebruik.
In hoogte verstelbaar van
75 tot 93 cm.
Kleur zwart/zilver.
Maat stokdoppen 16 mm.

€ 39,95

		 100 kg
PR30148SB

€ 33,95

Deze aluminium blindegeleidestok
is een hulpmiddel voor personen
die slechtziend of blind zijn. De
witte stok met rode streep zorgt
voor tast en herkenning op straat
of onderweg. Voorzien van een
comfortabel rubberen handvat,
polsbandje en een nylon tip.
Opvouwbaar in vier delen.
Totale lengte 150 cm.
		
PR30141

€ 21,95

130 kg

		
PR30090-BB2 zwart/zwart € 114,95
PR30090-SB2 zilver/zwart € 114,95
PR30090-BG2 groen/zwart€ 114,95
PR30090-BY2 geel/zwart € 114,95
PR30090-BO2 oranje/zwart € 114,95

Hoogte van handgreep is
verstelbaar van 66 tot 89 cm.
Verkrijgbaar in 2 kleuren.
Maat stokdop 21 mm.
Leverbaar per paar.

f

MOBILITEIT

€ 64,95
€ 64,95

f

75 kg

		
HE200520 		

€ 19,95

Elleboogkruk Progress
Lichtgewicht elleboogkruk met open of gesloten manchet. In hoogte
verstelbaar van 76 tot 101 cm. De elleboogsteun is in hoogte verstelbaar
van 22 tot 29 cm. Kleur grijs. Leverbaar per stuk. Maat stokdop 19 mm.

f

150 kg

			
PR30086 Progress 1
PR30087 Progress 2

met open manchet
met gesloten manchet

€ 21,95
€ 21,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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LOOPREKKEN

ROLLATORS

MOBILITEIT

Looprek

Rollator lichtgewicht

Aluminium 3-wiel rollator

Een lichtgewicht, opvouwbaar aluminium looprek.
In hoogte verstelbaar van 78,7 tot 96,5 cm.
Eenvoudig op te vouwen en op te bergen (slechts
10 cm breed). Kleur zilver. Maat stokdop 27 mm.

Lichtgewicht aluminium looprek. Stevig schuin model
met kunststof handgrepen en rubberen doppen voor
extra steun. In hoogte verstelbaar van 81 - 91,5 cm.
Breedte voorkant 45,7 cm. Breedte achterkant 66 cm.

f

f

Lichtgewicht aluminium rollator met een zitting die op
drie hoogtes ingesteld kan worden, afhankelijk van de
lengte van de gebruiker. Afhankelijk van de ingestelde
zithoogte is de hoogte van de handgrepen verstelbaar
van 75 tot 99 cm. Inclusief tas onder de zitting.
• Parkeerrem
• Eenvoudig in te klappen
• Metallic blauw
• Gewicht 6,4 kg
113 kg

Een lichtgewicht aluminium 3-wiel rollator van hoge
kwaliteit. Eenvoudig op te klappen dus makkelijk
te vervoeren en op te bergen. Inclusief tas.
Verkrijgbaar in 2 kleuren.
• Parkeerrem
• In hoogte verstelbaar van 78 - 94 cm
• Totale breedte 68 cm
• Gewicht 4,7 kg
114 kg
		
PR30275-BL
blauw
€ 179,95
PR30275-SL
zilver
€ 179,95

Opvouwbaar looprek luxe

120 kg

		
PR30180-SL		

€ 69,95

f

120 kg

		
PR30195		

€ 56,95

€ 164,95

Fold N Go looprek met 2 wielen

Fold N Go rollator

• ’s Werelds meest compacte inklapbare looprek
•	Eenvoudig en snel inklapbaar met een simpele
vingerbeweging
•	Door het compacte formaat ideaal voor
gebruik in smallere ruimtes
•	Premium draaiwieltjes – manoeuvreerbaar
in smalle ruimtes
•	Easy-glide pootjes – beweeg probleemloos
over ieder oppervlak
• Weegt slechts 3,2 kg, dus makkelijk op te tillen
• Afmeting ingeklapt: H 91 x B 13 x D 20 cm
• In hoogte verstelbaar van 81 - 98 cm
• Verkrijgbaar in twee kleuren

De Fold N Go rollator is de meest compacte opvouwbare rollator. Ideaal voor
gebruik in kleine ruimtes en om mee te
nemen op reis. Met de kliksluiting aan
de rugband is de rollator vast te zetten.

f

Inclusief stevige zitting, 2-vaks organizer
en flexibel mandje.
In hoogte verstelbaar van 83 - 91 cm.
Afmeting ingeklapt: 90 × 33 × 25 cm.
6” zwenkbare voorwielen.
Gewicht 6 kg.
Verkrijgbaar in drie kleuren.

f
180 kg

			
PR30182-CB blauw		
€ 159,95
PR30182-BW antraciet		
€ 159,95
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PR30282-BL		

f

113 kg

		
PR30183-CB blauw
€ 299,95
PR30183-BW antraciet
€ 299,95
PR30183-RR roze
€ 299,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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MOBILITEIT

ROLLATORS

ROLLATORS

Exclusieve Design Rollators

• Moderne uitstraling

• Eenvoudig in te klappen

• Lichtgewicht design

• Neemt weinig ruimte in

MOBILITEIT

• Indoor & outdoor

Neptune rollator

Saturn rollator

Specificaties:

Specificaties:

Lengte: 65 cm

Lengte: 64 cm

Breedte: 60 cm

Breedte: 60 cm

Breedte opgevouwen: 22 cm

Breedte opgevouwen: 22 cm

Verstelbare hoogte: 82 –100 cm

Verstelbare hoogte: 82 –100 cm

Zithoogte: 60 cm

Zithoogte: 60 cm

Gewicht: 7,1 kg

Gewicht: 7,3 kg

f

f

120 kg

			
PR30265-BK mat-zwart
PR30265-CH champagne

€ 219,95
€ 219,95

Inclusief zwenkbare 8” PU voorwielen en 7” PU achterwielen,
fleshouder, stokhouder, afneembare zachte rugband
en een standaard rollatortas met schouderband.

136 kg

			
PR30266-BK mat-zwart
PR30266-CH champagne

€ 239,95
€ 239,95

Inclusief extra zachte, zwenkbare 8” PU voorwielen en 7” PU achterwielen,
fleshouder, stokhouder, afneembare zachte rugband en een
luxe moderne rollatortas met schouderband.

Exclusief voor Saturn rollator:

EXCLUSIEF
Flessenhouder

16

Stokhouder

Afneembare zachte rugband

Luxe moderne tas
met schouderband

Zachte PU wielen

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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MOBILITEIT

ROLLATORS

ROLLATORS

Let’s Go Out

Let’s Go indoor

Een wereldwijd succes.
Let’s Go Out is een stabiele, lichtgewicht rollator.
Weegt slechts 6,2 kg. Compact opvouwbaar tot
20 cm breed en eenvoudig op te bergen. Voorzien
van grote voorwielen om makkelijk een drempel
te kunnen nemen. De achterwielen hebben een
comfortabele vering die schokken opvangt en
spatborden ter bescherming. Inclusief zachte
rubberen handgrepen met remsysteem.
Remkabels zijn geïntegreerd in het frame.
Comfortabele kunstleren zitting.

De Let’s Go indoor rollator is een
lichtgewicht rollator.
Makkelijk manoeuvreerbaar in kleinere ruimtes.
Biedt ondersteuning en is veilig in alle situaties.
Speciaal ontworpen voor gebruik binnenshuis, zoals
bijvoorbeeld in de keuken of badkamer als trolley
of tafeltje. De rembeugel is met één hand te
bedienen of om de rollator vast te zetten.
Inclusief dienblad en stoffen mandje.

MOBILITEIT

Handgrepen in hoogte verstelbaar van 79 - 90 cm
Hoogte dienblad: 68 cm
Lengte: 63 cm
Breedte: 52 cm
Gewicht 6 kg

Lengte: 67 cm
Breedte: 58,5 cm
Breedte zitting: 40,5 cm
Hoogte zitting: 59,5 cm
Handgrepen in hoogte
verstelbaar van 78 - 96 cm

f

130 kg

		
PR30285-WA Let’s Go Indoor walnoot/chroom € 249,95
PR30285-SL Let’s Go Indoor zilver
€ 249,95
PR30285
Let’s Go Indoor beuken/zilver € 249,95

Actimo® Home binnenrollator
De Actimo® Home is een lichtgewicht binnenrollator die door het compacte ontwerp en
zijn smalle wielen makkelijk wendbaar is.
Hierdoor is het een ideale rollator om thuis te
gebruiken. Het comfortabele handvat is volledig
met PU-schuim bedekt. De parkeerrem kan met
één hand worden bediend. Makkelijk op te vouwen
en op te bergen. Inclusief dienblad en mandje.
Kleur zwart.

Inclusief praktische
boodschappentas.

f

In hoogte verstelbaar van 78 – 86 cm
Breedte 58 cm
Lengte 60 cm
Gewicht 6,2 kg
130 kg

		
PR30278-RD
Let’s Go Out rood
PR30278-BE
Let’s Go Out beige/zilver
PR30278-ALLBK
Let’s Go Out zwart
		
PR30278-TRAY
dienblad
PR30278-CH
stokhouder
PR30278-BKSTRAP rugband zwart
PR30278-BESTRAP rugband bruin
18

€ 389,95
€ 389,95
€ 389,95
€ 32,95
€ 23,95
€ 28,95
€ 28,95

De comfortabele vering
in de achterwielen vangt
schokken op.

f

100 kg

		
PR30263

€ 179,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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MOBILITEIT

ROLSTOELEN

ROLSTOELHANDSCHOENEN

RevaraSports
rolstoelhandschoenen

Able2 transportrolstoel
Eenvoudige transportrolstoel met
compacte achterwielen. Ideaal om
gemakkelijk mee te nemen.
Blauw stalen frame met zwarte
nylon bekleding.

Afmetingen:
Zitbreedte
46 cm
Zithoogte
50 cm
Gewicht
18 kg

MOBILITEIT
EXCLUSIEF

RevaraSports rolstoelhandschoenen
Rolstsoelhandschoenen met halve vingers en een halve duim. Op diverse plaatsen verstevigd en speciaal
ontworpen voor rolstoelgebruikers die hun vingers vrij willen hebben. De combinatie van leer/suède en de
soepele bekleding geeft de handschoen een optimale pasvorm. Anti-slip binnenzijde voor maximale grip.
Inclusief unieke ‘pull-off’ lussen tussen de vingers voor het snel en moeiteloos uittrekken van de handschoen.
Verkrijgbaar in vier kleuren.

De armsteunen zijn afneembaar
en wegklapbaar om de transfer te
vergemakkelijken. Wegklapbare
en afneembare voetensteunen
inclusief hielband.
Afneembare volle kern achterwielen (12”) met twee blokkeerremmen.

f

110 kg

PR32100

€ 19,95

€ 259,95

v

Able2 opvouwbare rolstoel
Opvouwbare rolstoel met een
blauw stalen frame en zwarte
nylon bekleding. Voorzien van
grote achterwielen met hoepel
zodat de gebruiker zelf de rolstoel
in beweging kan brengen. De
armsteunen zijn afneembaar en
wegklapbaar om de transfer te
vergemakkelijken.

Meet het breedste gedeelte van
de hand (net onder de knokkels)

Afmetingen:
Zitbreedte
46 cm
Zithoogte
50 cm
Gewicht
21 kg

PR35183R-XS
PR35183R-S
PR35183R-M
PR35183R-L
PR35183R-XL
PR35183R-XXL

PR35183BL-XS
PR35183BL-S
PR35183BL-M
PR35183BL-L
PR35183BL-XL
PR35183BL-XXL

PR35183BK-XS
PR35183BK-S
PR35183BK-M
PR35183BK-L
PR35183BK-XL
PR35183BK-XXL

PR35183GR-XS
PR35183GR-S
PR35183GR-M
PR35183GR-L
PR35183GR-XL
PR35183GR-XXL

XS
S
M
L
XL
XXL

5,7 cm
6,8 cm
7,8 cm
8,8 cm
9,8 cm
10,8 cm

-

6,7 cm
7,7 cm
8,7 cm
9,7 cm
10,7 cm
11,7 cm

RevaraSports indoor handschoenen

RevaraSports lederen winterhandschoenen

Indoor handschoenen met halve vingers en een hele
duim. Door de combinatie van suède en het soepele
materiaal heeft de handschoen een optimale pasvorm. Alleen geschikt voor indoor gebruik.

Echt lederen handschoenen met een dichte duim en
dichte vingers. Met verlengd polsmanchet voor een
winddichte aansluiting. Voorzien van extra grip en versteviging voor maximale houvast. De combinatie van
leer en neopreen geeft een optimaal draagcomfort.

Wegklapbare en afneembare
voetensteunen inclusief hielband.
Afneembare grote hoepelwielen
(24”) met twee blokkeerremmen.

f

110 kg

PR32150

€ 269,95

Comfort beensteunen
De Comfort beensteunen zijn geschikt voor zowel de Able2
opvouwbare rolstoel als de Able2 transportrolstoel. Traploos
in hoogte verstelbaar en voorzien van een wegklapbare
kuitplaat. Instelbare lengte. Per paar.

PR32100-BS
20

€ 62,95

PR35184O-XS
PR35184O-S
PR35184O-M
PR35184O-L
PR35184O-XL
PR35184O-XXL

€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95

PR35186BK-XS
PR35186BK-S
PR35186BK-M
PR35186BK-L
PR35186BK-XL
PR35186BK-XXL

€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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MOBILITEIT

ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN

De ideale outdoor tassen
voor scootmobielen & rolstoelen

Twee luxe tassen voorzien van praktische extra’s. Een wandelstok of
elleboogkruk is gemakkelijk mee te nemen in de speciale uitvouwbare
vakken. En door de onderkant los te ritsen ontstaat er extra ruimte.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN

MOBILITEIT

Rolstoel- en scootmobielaccessoires

EXCLUSIEF

HiVis:

Splash tas &
krukhouder in één

• Fluorescerend
• Reflecterend

EXCLUSIEF

• Veilig
• Hoge zichtbaarheid

Splash rolstoel& scootmobieltas

Splash scootmobieltas
over rugsteun

• Wandelstokvakken kunnen uit- en ingevouwen worden
• Expand Fit: extra opbergruimte kan los- en dichtgeritst worden
• W
 aterdicht: bescherm uw eigendommen onder alle
weersomstandigheden
• R
 itssluiting met lus: ideaal voor personen met een
beperkte fijne motoriek

Expand Fit

• Reflecterende strips: veilig onderweg in het donker
• Geribbeld handvat: easy-grip voor extra houvast

TORBAGO TORBA Luxe

Hi Vis

Wandelstokvakken

Hi Vis

B 40 x D 20 x H 40/52 cm
			
PR34060-BK-GD zwart/geel
PR34060-BK-GR zwart/grijs
PR34060-GR-BK grijs/zwart
22

B 38 x D 20 x H 48/60 cm
€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95

			
PR34061-BK
zwart
PR34061-GR-BK grijs/zwart

€ 82,95
€ 82,95

Hi Vis

Stevige tas voor rolstoel of
scootmobiel met aan twee zijden
houders voor loopkrukken of wandelstokken. Eén groot opbergvak
en een klein voorvakje met rits aan
de voorkant. Reflecterende veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in de kleur
zwart, grijs, HiVis en XL versie.

Stevige en duurzame tas voor
rolstoel of scootmobiel met of
zonder hoofdsteun. Één groot
opbergvak, een klein voorvakje
met rits en twee zijnetjes.
Reflecterende veiligheidsstrip.
Verkrijgbaar in de kleur zwart,
grijs, HiVis en in een XL versie.

Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm.
XL: H 52 x B 40 x D 15 cm.

Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm.
XL: H 52 x B 40 x D 15 cm.

PR34051
PR34051-GR
PR34051-HV
PR34051-XL

zwart
grijs
HiVis
zwart

€ 54,95
€ 54,95
€ 54,95
€ 56,95

PR34052
PR34052-GR
PR34052-HV
PR34052-XL

zwart
grijs
HiVis
zwart

€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 52,95

Deze scootmobieltas schuift u
eenvoudig over de rugleuning
van kleine scootmobielen zonder
hoofdsteun. Slijtvast. Heeft één
groot opbergvak. Met de twee
hengsels is de tas ook te gebruiken als boodschappentas.
Inclusief reflecterende naad voor
extra veiligheid. Verkrijgbaar in
de kleur zwart, grijs en HiVis.
Afmeting: H 36 x B 43 x D 15 cm.

PR34057
zwart
PR34057-GR grijs
PR34057-HV HiVis

€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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MOBILITEIT

ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN

ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN

Splash rolstoel
armleuningtas

Splash rollatortas

MOBILITEIT

Boodschappennetje

Tas voor onder de rolstoelzitting

Dit nylon boodschappennetje is met clips aan
een looprek of rolstoel te bevestigen.
Afmeting: H 38 x B 30 cm.

Een vernuftige opbergruimte onder de zitting waar de
rolstoelgebruiker via de voorkant bij kan. Gemaakt van
duurzaam nylon. Eenvoudige en stevige bevestiging
met riempjes. Afmeting: H 30 x B 40 x D 28 cm.

Deze rollatortas hangt u eenvoudig
aan het frame van uw rollator.
Voorzien van verstelbare bandjes
met een kliksysteem. Heeft één
groot opbergvak met ritssluiting
aan de bovenzijde. Ideaal om
boodschappen en dergelijke mee
te nemen. Kleur zwart. Afmeting:
B 38 cm (bovenzijde), 28 cm
(onderzijde) x H 32 cm x D 9 cm.
PR34062

€ 21,95

Splash rollatormandtas
Deze tas plaatst u in het metalen
rechthoekige mandje van een
standaard rollator. Ideaal om
boodschappen droog en onzichtbaar mee te nemen. Door de twee
hengsels is de tas gemakkelijk mee
te nemen. Heeft één groot
hoofdvak met een stevige klittenbandsluiting. Kleur zwart. Afmeting:
B 38 cm (bovenzijde), 33 cm
(onderzijde) x H 18 cm x D 27 cm.
PR34064

Dit tasje plaatst u over de armleuning van uw rolstoel. Ideaal
voor het opbergen van uw
portemonnee, telefoon en sleutels.
Te bevestigen met klittenband.
Heeft één hoofdvakje met een
stevige klittenbandsluiting.
Gemaakt van verstevigd polyester.
Kleur zwart.
Afmeting: B 21 x H 15 x D 8 cm.
PR34063

ALS226

€ 16,95

€ 35,95

PR35077

€ 19,95

Splash scootmobiel mandtasje

Splash scootmobiel
armleuningtas

Harley zitkussens

EXCLUSIEF

€ 39,95

Splash rolstoeltas standaard

Stevige en duurzame rolstoeltas
die met lussen te bevestigen
is aan de handvaten van de
rolstoel. Eén groot opbergvak,
een klein voorvakje met rits en
twee zijnetjes. Reflecterende
veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in
de kleur zwart en grijs.
Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm.
24

PR34053
zwart
PR34053-GR grijs

€ 39,95
€ 39,95

Deze compacte armleuningtas
plaatst u over de armleuning
van uw scootmobiel. Past op
de meeste scootmobielen.
Te bevestigen met klittenband.
De tas heeft één hoofdvak.
Aan de achterkant zit een afneembaar tasje met handige rits.
Afmeting: H 32,5 x B 26 x D 8,5 cm.
PR34055

€ 43,95

Dit flexibele tasje past in vrijwel elke scootmobielmand. De bovenzijde is waterdicht af te sluiten.
Beschermt uw spullen tegen regen en vuil.
Door de 2 hengsels makkelijk mee te nemen.
Reflecterende veiligheidsstrip.
Verkrijgbaar in 2 maten:
Medium: afmeting 30 x 16 cm, hoogte 40 cm.
Large: afmeting 33 x 25 cm, hoogte 44 cm.

Drukverlagend
en ondersteunend
Verkrijgbaar in/met verschillende:
• maten
• uitvoeringen
• materialen
• hoezen
Zie ook pagina 120 t/m 123

PR34059-M medium
PR34059-L large

€ 19,95
€ 19,95

Raadpleeg voor meer informatie www.able2.nl
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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MOBILITEIT

REGENKLEDING EN -BESCHERMING

Splash poncho
met mouwen

REGENKLEDING EN -BESCHERMING

Splash Scooter Cape

Splash poncho

MOBILITEIT

Splash Scooter Leg Cape

Splash Scooter Cosy

De Scooter Leg is een praktische
en comfortabele beenbedekking
die u warm houdt. Waterafstotend
en winddicht. Inclusief gewatteerde vachtvoering. Met bretels aan
het lichaam te bevestigen. Snel
en eenvoudig aan te trekken.
Universele maat.
Afmeting: L 100 x B 138 cm.

De Scooter Cosy beschermt uw
onderlichaam tegen wind en
regen (fungeert als een slaapzak).
De Scooter Cosy is open aan de
onderkant waardoor u uw voeten
makkelijk kunt positioneren.
Inclusief solide ritssluiting over
de gehele lengte en gewatteerde
vachtvoering. Lengte voorzijde
110 cm, achterzijde 150 cm.
Breedte 134 cm.

De Splash poncho trekt u eenvoudig over uw hoofd aan en
biedt bescherming tegen neerslag
en wind. Volledig waterdicht.
De deluxe versie heeft een
zachte katoenen binnenvoering
voor extra warmte en comfort.
Lengte 100 cm.
		
PR34027
ongevoerd
€ 49,95
PR34027-D deluxe
€ 79,95

Deze poncho heeft ruime mouwen
en zachte comfortabele manchetten. Een ideale bescherming
tegen neerslag en wind. De rits
loopt over de hele lengte zodat
u de poncho makkelijk aan- en uit
kunt trekken. Inclusief opvallende
reflecterende strips. De deluxe
versie heeft een zachte katoenen
binnenvoering. Inclusief
capuchon. Lengte 100 cm.
		
PR34028
ongevoerd
€ 62,95
PR34028-D deluxe
€ 82,95

Splash Power Cape

26

Deze Wheely Apron plaatst u over
de bovenkant van uw benen en
houdt u droog en warm. Kan met
een eenvoudige gesp om uw middel of om een armsteun bevestigd
worden. Heeft aan de onderzijde
een elastische basis voor over de
voetplaten. Volledig waterdicht.
De deluxe versie heeft een blauwe
synthetische binnenvoering.
Lengte 100 cm.
		
PR34020
ongevoerd
PR34020-D deluxe

De Power Cape
beschermt de
gebruiker en
de rolstoel.
Geschikt voor
elektrische
rolstoelen met
het bedieningspaneel aan de
linker- of
rechterkant.
Het bedieningspaneel blijft zichtbaar middels
een doorzichtige strook. Inclusief
zachte katoenen binnenvoering.
Aan de onderzijde sluit de Power
Cape af met een elastische band
over de voetenplaat.
Lengte 152 cm.
PR34029

Splash Wheely Apron

€ 97,95

€ 39,95
€ 59,95

Splash Wheely Cosy
De Wheely Cosy biedt warmte en
bescherming aan uw onderlichaam
(fungeert als een slaapzak).
Inclusief dichte onderzijde.
Volledig waterdicht en inclusief
een warme, synthetische binnenvoering. De praktische, stevige rits
loopt over de gehele lengte en
door het koordje aan de rits trekt
u deze eenvoudig naar boven.
Verkrijgbaar in medium en large.

PR34021-M L 102 x B 59 cm
PR34021-L L 114 x B 59 cm

€ 79,95
€ 79,95

Deze praktische Scooter Cape beschermt de scooter en de gebruiker.
Door de transparante voorzijde
blijft de verlichting zichtbaar en
kunt u de besturingsdisplay zien.
Uw spiegels kunnen via een
opening aan de zijkant van de cape
naar buiten steken. Inclusief solide
ritssluiting over de gehele lengte.
Reflecterende strips aan zij- en
achterkant. Verkrijgbaar in 2 maten.
		
PR34003-M L 125 x B 65 cm € 89,95
PR34003-L L 135 x B 65 cm € 89,95

PR34001

€ 66,95

PR34002

€ 84,95

Splash Wheely Mac
met mouwen

Splash Wheely Mac zonder mouwen
De Wheely Mac biedt u en uw
rolstoel totale bescherming. Aan
de onderzijde sluit de Wheely Mac
af met een elastische band over
de voetenplaat. Inclusief capuchon
en een stevige rits. Volledig
water- en winddicht. Inclusief twee
openingen voor de handgrepen.
Verkrijgbaar in twee maten. De
deluxe uitvoering heeft een zachte
katoenen binnenvoering voor
extra warmte. Lengte maat
M 152 cm, maat L 165 cm.

		
PR34022-M
M
PR34022-L
L
PR34024-M
M deluxe
PR34024-L
L deluxe

€ 56,95
€ 56,95
€ 84,95
€ 84,95

De Wheely Mac met mouwen
heeft dezelfde specificaties als
de Wheely Mac zonder mouwen.
Verkrijgbaar in medium en large
en in de deluxe versie.
		
PR34023-M M
€ 59,95
PR34023-L L
€ 59,95
PR34025-M M deluxe € 97,95
PR34025-L L deluxe
€ 97,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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MOBILITEIT

REGENKLEDING EN -BESCHERMING

Splash scootmobiel zittingbeschermer

Splash displaybeschermer

ROLSTOEL- EN ROLLATORACCESSOIRES

MOBILITEIT

Schapenvacht voor rolstoel
Deze comfortabele synthetische
schapenvacht absorbeert transpiratie.
Hierdoor wordt de huid niet klam en
kan blijven ademen wat zeer belangrijk
is bij het behandelen van drukpunten.
Geschikt voor in de rolstoel, scootmobiel of andere zittingen.
			
		
PR20137 zitting 46 x 41 cm
€ 27,95
PR20138 zitting/rug 91 x 41 cm
€ 39,95

n
Deze elastische scootmobiel zittingbeschermer trekt u
over de zitting en rugleuning. Met klittenband onder
de zitting te bevestigen. Volledig waterdicht.
		
PR34007		

€ 24,95

Splash scootmobielbeschermer Deluxe

Beschermt de elektronica tegen neerslag. Past op
nagenoeg alle scootmobielen. Door het elastiek
aan de zijkanten eenvoudig om de stuurhendels
te bevestigen.
		
PR34006-S S
€ 19,95
PR34006
M/L
€ 19,95

Splash veiligheidsriem
voor rolstoelgebruikers

Anti-glijkussen

Veiligheidsgordel voor om de taille met een sterke
gesp. Aan beide zijkanten van de rolstoel te
bevestigen met een extra sterk gelaagd klittenband.
Maximale lengte 120 cm.

Dit anti-glijkussen
voorkomt dat
patiënten naar voren
schuiven. Door het
speciale ontwerp van
het kussen kan men
alleen naar achteren
schuiven. Voorzien van
een zachte fleece hoes
en een uitneembaar
foam kussen. Ideaal
voor gebruik op een
stoel of in een rolstoel.
Afmeting 40 x 45 cm.

Splash scootmobielbeschermer

SP97551

€ 24,95

Fleshouder voor rolstoel

De scootmobielbeschermer deluxe is van stevige,
Deze lichtgewicht scootmobielbeschermer heeft
elastische randen en is eenvoudig over uw scootmobiel
duurzame kwaliteit en beschermt de scootmobiel
te trekken. Volledig waterdicht. Past op nagenoeg alle
gedurende het hele jaar tegen neerslag en vuil.
Eenvoudig aan te trekken met de fixeerband.
drie- en vierwiel scootmobielen.
In drie maten verkrijgbaar.
In drie maten verkrijgbaar.
			
			
		
PR34005-S
H 105 x B 48 x L 120 cm
€ 79,95
PR34004-S H 105 x B 48 x L 120 cm
€ 54,95
PR34005-L
H 113 x B 67 x L 136 cm
€ 81,95
PR34004
H 105 x B 68 x L 136 cm
€ 64,95
PR34005-XL
H 130 x B 80 x L 160 cm
€ 89,95
PR34004-XL H 130 x B 80 x L 160 cm
€ 69,95
28

Stok- en krukhouder

Plastic houder
voor bekers,
flessen en blikjes. Eenvoudig
aan de rolstoel
te bevestigen.
Inklapbaar.

g

Stok- en krukhouder compleet met bevestigingsschroeven. Door de houder kunnen wandelstok
of kruk eenvoudig meegenomen worden. Past op
de meeste rollators met een frame van ronde buizen.

7 cm

PR35199

n
€ 217,95

PR41012

€ 11,95

€ 7,95

PR30283CC
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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GRIPO grijppaal

Eén systeem – talloze mogelijkheden
GRIPO is een solide grijppaal die u helpt bij
het opstaan en ondersteuning biedt waar en
wanneer u die nodig heeft. Past in ieder huis en is
eenvoudig te installeren. De grijppaal functioneert
goed op zichzelf, maar kan ook worden aangevuld
met diverse praktische accessoires.

GR35148 - Papegaai

GR35196 Dubbele horizontale handgreep

GR35208 - Combi greep

GR35159 - Horizontale handgreep

GR35154 - Opklapbaar douchezitje

GR35255 - Armsteun

• Biedt ondersteuning wanneer u deze nodig heeft
• Gemakkelijk te installeren, verplaatsen en demonteren
• Geen schroeven, spijkers of gereedschap nodig voor installatie
• Grote selectie aan praktische en flexibele accessoires
• Te gebruiken in talloze ruimtes
			
GR35200 Gripo standaard
plafondhoogte 210 - 300 cm
GR35105 Gripo lang
plafondhoogte 260 - 320 cm

€ 529,95
€ 529,95

Accessoires:
			
GR35145 Triangel handgreep		
GR35148 Papegaai		
GR35196 Dubbele horizontale handgreep
GR35255 Armsteun 		
GR35159 Horizontale handgreep
GR35154 Opklapbaar douchezitje (40 x 40 cm)
GR35208 Combi greep		
			
GR35153 Topplaat voor systeemplafonds
GR35298 Zachte greep (met rits)
30

€ 114,95
€ 264,95
€ 259,95
€ 469,95
€ 109,95
€ 499,95
€ 149,95

GR35145 - Triangel handgreep

€ 164,95
€ 82,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Etac Turner Pro

Assure transfer draaischijf

De Etac Turner Pro
is een praktisch
hulpmiddel die de
gebruiker ondersteunt en activeert
bij de transfer van
de ene naar de
andere zittende
positie. Voorkomt
valpartijen en vermindert de belasting
van de hulpverlener. De handgreep en kniesteun
zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar. De handgreep
is uitgevoerd in een contrasterende kleur en heeft
vele gripmogelijkheden voor zowel gebruiker als
hulpverlener. Makkelijk mee te nemen, compact en
eenvoudig te verplaatsen door de transportwieltjes.

f

Compacte draaischijf voorzien
van handvat. Geschikt voor personen die kunnen staan, maar niet
zelfstandig kunnen draaien tijdens
een transfer. Beide zijden zijn
voorzien van een anti-sliplaag.

g

Tilkussens

Deze compacte tilkussens zijn speciaal ontworpen voor zorgverleners om personen
op een veilige en waardige manier van de grond te tillen. De gevallen persoon kan
op het kussen schuiven of worden gerold, wordt vervolgens geholpen om rechtop
te gaan zitten en weer op te kunnen staan. De tilkussens werken op een accu en
kunnen eenvoudig worden opgeblazen. Het tilkussen vermindert de risico’s van het
verplaatsen en tillen van patiënten en verlaagt de kans op letsel voor professionele
zorgverleners. Na gebruik het kussen leeg laten lopen, opvouwen en opbergen.
Makkelijk mee te nemen. Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis.

ELK tilkussen
De ELK is een compact tilkussen en
ontworpen om een persoon van de
grond te tillen. Handig voor gebruik
in kleine ruimtes. De ELK heeft geen
ruggensteun en de zorgverlener geeft
rug ondersteuning gedurende de lift.
Maximaal tilgewicht 450 kg.
Afmeting zitting: 50 x 57 cm.

33 cm

€ 264,95

PR40000

Draaischijf

200 kg

MOBILITEIT

€ 539,95

ALM16090106

PR46080-ELK

Buffalo transferplank
Deze felgekleurde transferplank
kan worden gebruikt om zittende
transfers te maken. Inclusief een
dubbele inkeping voor meer stabiliteit en om maximale veiligheid
te garanderen tijdens de transfer.
Afmeting 77 x 32,5 x 0,4 cm.

Comfortabel kunststof hulpmiddel
voor het maken van transfers,
bijvoorbeeld van stoel naar bed.
Voor een vloeiende draaibeweging
tot 360° in iedere richting. Lichtgewicht en makkelijk te vervoeren.

f

150 kg
		
ATB15001 		
€ 129,95
ATB150-G met anti-slip € 149,95

f

125 kg

g

€ 37,95

De Handy Handle maakt het makkelijker om iemand naar een staande
positie te tillen vanuit een bank,
auto, bed of toilet. Ergonomisch
design met comfortabele anti-slip
handgreep. Voorkomt onhandig
vastpakken of trekken aan de armen.
Makkelijk mee te nemen.

PR46080-EAG

32

€ 3.299,95

Camel tilkussen

Verplaats patiënten in bed of
stoel zonder te hoeven tillen.
Wasbaar, autoclaveerbaar
			
en chemisch steriliseerbaar.
		
rood
creme
blauw

De Eagle is een compleet tilkussen
met ruggensteun. Hiermee kan een
persoon tot zit worden gebracht en
volledig ondersteund worden opgetild. Door het smalle formaat van
de Eagle kan deze gebruikt worden
in kleine ruimtes zoals de badkamer.
Ideaal voor gebruik in de thuissituatie,
begeleid wonen en thuiszorg.
Maximaal tilgewicht 190 kg.
Afmeting zitting: 47 x 57 cm.

Glijzeil

Handy Handle

PR41026-R
PR41026-W
PR41026-B

Eagle tilkussen

40 cm

SU46800

€ 2.399,95

€ 25,95
€ 25,95
€ 25,95

PR41008 70 x 72 cm
PR41009 80 x 110 cm

€ 34,95
€ 92,95

De Camel is een compleet tilkussen
met ruggensteun. Hiermee kan een
persoon tot zit worden gebracht en
volledig ondersteund worden
opgetild. De Camel wordt gebruikt in
verzorgingstehuizen, spoeddiensten,
woonzorgcentra, ziekenhuizen, hulpdiensten en gemeenschapszorg.
Maximaal tilgewicht 320 kg.
Afmeting zitting: 47 x 70 cm.
PR46080-CAM

€ 3.999,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Harley Slimline wigkussen

Flexibele draaischijf

MOBILITEIT

Harley autostoelsteun

EXCLUSIEF

Een gewatteerde flexibele
draaischijf. Ideaal voor gebruik in
de auto of op stoel en bed. De
zachte draaibare schijf zorgt voor
een soepel draaiende beweging
om de transfer te vergemakkelijken.

g

43 cm

PR41021

€ 33,95

Dit wigvormig zitkussen voor in
de auto biedt extra comfortabele
ondersteuning tijdens het rijden.
Het Coccyx kussen heeft een
uitsparing aan de achterzijde.
Afmeting: L 36 x B 36 x H 5 cm.
		
SP24010
wigkussen
€ 29,95
SP24010-S met band
€ 32,95
SP24052
coccyx
€ 29,95

StayPut anti-slip dashboard matje
Dit soepele anti-slip dashboard
matje voorkomt dat kleine voorwerpen gaan schuiven of van het
dashboard vallen. Handig voor in
de auto, vrachtwagen, boot etc.
Afmeting: 19 x 22 cm. Kleur zwart.
		
PR61714 		
€ 4,95

Seat Belt Reacher

Een anatomisch gevormd kussen
voor optimale rugondersteuning.
Ideaal voor de autostoel. Het
Designer kussen is gemaakt
van visco-elastisch foam voor
een juiste drukverdeling.
Het Original kussen is gemaakt
van polyurethaan schuim.
Inclusief bevestigingsband.
Afmeting: L 30 x H 21 cm.
SP24018 original
SP24081 designer

Nekkussen opblaasbaar

€ 46,95
€ 54,95

Handgreep voor auto

Handybar®

Uw eigen veiligheidsen ondersteuningshandgreep voor in de auto.
Met de Handybar® stapt u
makkelijk in en uit uw auto!

• Meer zelfvertrouwen
• Onafhankelijkheid
• Voorkomt blessures
• Comfortabele anti-slip
handgreep
• Sterk metalen binnenwerk
• Gepatenteerd ontwerp
• Extra veiligheid
• Roestvrijstalen gordelsnijder
• Ruitenbreker
PR40013

€ 29,95

Handybar® met draaischijf combi
De Handybar® samen met de Flexibele Draaischijf in één verpakking

Een handig hulpmiddel om uw
gordel te pakken en vast te zetten.
Eenvoudig te bevestigen.
PR40015
34

€ 8,95

Dit opblaasbaar kussen van
velours ondersteunt de nek en
houdt het hoofd in positie.
Ideaal voor op reis, in bad of
op het strand.
PR20089

€ 6,95

Biedt extra ondersteuning bij het
in- en uitstappen van de auto.
Laat het raam zakken en bevestig
de nylon riem rond het portier.
Anti-slip rubberen handvat.
PR40016

€ 24,95

Heeft u problemen bij het in- en
uitstappen van uw auto, dan biedt
deze combinatie de perfecte
oplossing. De flexibele draaischijf
zorgt voor een soepel draaiende
beweging om de transfer te
vergemakkelijken. De Handybar®
biedt extra ondersteuning bij het
in- en uitstappen van uw auto.
PR40014

€ 61,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Aluminium drempelhulpen

Able2 Drempelhulpen

De mobiele drempelplaat is een
uitstekend hulpmiddel voor het
overbruggen van hoogteverschillen
van 3 tot 16 cm. Gemaakt van
anti-slip aluminium.
Inclusief handvat.

Voor optimale toegankelijkheid
en mobiliteit!
•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht aluminium
Anti-slip ribbels
Krasbestendig oppervlak
Eenvoudig in te korten
Eenvoudig schoon te houden
Maximale belasting 300 kg

Able2 indoor drempelvervanger

Able2 indoor drempelbrug
De drempelbrug is geschikt om een hoogteverschil
tot 4 cm tussen twee ruimtes te overbruggen. Dankzij
de slimme beweegbare constructie is het bruggetje
in vrijwel iedere situatie toepasbaar. De maximale
belasting van de drempelbrug is 300 kg.

36

Er zijn 2 verschillende modellen:
de standaard versie (4 mm dik)
met een maximale belastbaarheid
tot 250 kg en de extra dikke versie
(6 mm dik) met een maximale
belastbaarheid tot 600 kg.
Afwijkende maten zijn op
bestelling leverbaar.

Able2 indoor drempelhulp

De drempelvervanger is bedoeld ter vervanging
van bestaande drempels in huis of als drempelhulp
bij geringe hoogteverschillen zoals de overgang
van tegels of laminaat naar vloerbedekking.
			
PO6100 aluminium
B 95 x D 11 cm
€ 26,95
PO6110 aluminium
B 95 x D 14 cm
€ 34,95

			
PO6600 aluminium B 77 x D 40 cm

MOBILITEIT

€ 109,95

De drempelhulp is een gepatenteerd modulair
systeem ter overbrugging van hoogteverschillen van
1,5 tot 3 cm. De hoogte is op verschillende manieren
instelbaar: met bijgeleverde potenset of door de
drempelhulp met schroeven te bevestigen aan de
drempel. Het te overbruggen hoogteverschil kan
worden vergroot tot maximaal 5 cm door 2 drempelhulpen te koppelen met een connectorset. Andere
afmetingen zijn op bestelling leverbaar.
			
PO6300 aluminium
B 96 x D 14 cm € 71,95
PO6400 decorprint hout
B 96 x D 14 cm € 59,95
PO6500 verstelbare potenset
max. 3 cm € 4,95
PO6520 connectorset		 € 4,95

					
PR30307
drempelhulp 1 model 4/3/14
< 3 cm hoog
dikte 4 mm belastbaar tot 250 kg
PR30308
drempelhulp 2 model 4/7/34
3 - 7 cm hoog
dikte 4 mm belastbaar tot 250 kg
PR30309
drempelhulp 3 model 4/15/54 5 - 15 cm hoog
dikte 4 mm belastbaar tot 250 kg
PR30307-H drempelhulp 4 model 6/3/14
< 3 cm hoog extra dik; 6 mm belastbaar tot 600 kg
PR30308-H drempelhulp 5 model 6/7/34
3 - 7 cm hoog extra dik; 6 mm belastbaar tot 600 kg
PR30309-H drempelhulp 6 model 6/15/54 5 - 15 cm hoog extra dik; 6 mm belastbaar tot 600 kg

€ 69,95
€ 99,95
€ 169,95
€ 159,95
€ 319,95
€ 524,95

Rolstoelhelling inschuifbaar
De 2 inschuifbare hellingen van
lichtgewicht geanodiseerd
aluminium zijn speciaal ontworpen
om makkelijk mee te nemen.
Inclusief opbergtas.
Geschikt voor rolstoelen en
mini scootmobielen.
Afmetingen: Lengte 1,5 m.
Breedte 16,5 cm.
Gewicht 7 kg.
Belastbaar tot 300 kg.
PR30298B

€ 209,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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SecuCare modulaire drempelhulp

Zelfopenende
keukenschaar

Lusschaar

Knippen, vervolgens de hand
ontspannen zodat de grip
opengaat voor de volgende
knipbeweging. Roestvrijstalen
bladen met een lengte van 9 cm.
		
PR63011		
€ 21,95

Eenvoudig knippen door zachtjes
te knijpen. Roestvrijstalen bladen.
Zelfopenend handvat. Keuze uit
afgeronde of gepunte uiteinden.
		
PR63008 rond 45 mm R € 16,95
PR63008-L rond 45 mm L € 16,95
PR63009 punt 45 mm R € 16,95
PR63010 punt 75 mm R € 17,95
PR63010-L punt 75 mm L € 17,95

De modulaire drempelhulp bestaat uit verschillende onderdelen die snel
en gemakkelijk in elkaar gezet kunnen worden. Gemaakt van duurzaam,
slijtvast UV bestendig kunststof en is zowel binnen als buiten toepasbaar.
Het systeem wordt geleverd inclusief alle benodigde montagemiddelen.
Voor het monteren is alleen een hamer nodig. Op verschillende manieren
aan de ondergrond te bevestigen en is ijzersterk. De maximale belasting is
850 kg/m2. Er zijn vier standaard uitvoeringen. Daarnaast zijn er meerdere
mogelijkheden voor maatwerk: afwijkende hoogtes, breedtes, hoeken,
zijwaarts afrijden enz.

Zelfopenende schaar met
1 groot oog en 1 klein oog
			
PR30330
Drempelhulp 1 laags 84 x 21 cm hoogte: 2 cm is aanpasbaar naar 1,5 cm of 1 cm
PR30331
Drempelhulp 2 laags 84 x 33 cm hoogte: 4 cm is aanpasbaar naar 3,5 cm, 3 cm of 2,5 cm
PR30332
Drempelhulp 3 laags 84 x 45 cm hoogte: 6 cm is aanpasbaar naar 5,5 cm, 5 cm of 4,5 cm
PR30333
Drempelhulp 4 laags 84 x 57 cm hoogte: 8 cm is aanpasbaar naar 7,5 cm, 7 cm of 6,5 cm
PR30335-GR Vuldoppen set grijs (14 stuks)

KEUKEN

Schaar met dubbel oog

Handwerkschaar
PR63003-ADULT

€ 41,95
€ 69,95
€ 116,95
€ 162,95
€ 6,95

Scharen ontwikkeld om te leren
knippen met een begeleider.
Perfect voor personen met een
beperkte motoriek. Roestvrijstalen bladen.
PR63PTR1
PR63PTL1
PR63053-R
PR63053-L

rond 45 mm R € 17,50
rond 45 mm L € 17,50
punt 75 mm R € 18,95
punt 75 mm L € 18,95

Tafelschaar op plastic voet
PR63003

Rolstoelhelling oprolbaar

Prima outdoor wandbeugel

Trappen zijn toegankelijk met deze eenvoudige
aluminiumconstructie. Oprolbaar en makkelijk mee te
nemen. Lengte 91 cm. Breedte 75 cm. Gewicht 7 kg.
Belastbaar tot 227 kg.
PR30297
38

€ 219,95

Zelfopenende schaar met veer
waarbij de volledige handkracht
om te knippen gebruikt kan
worden. Roestvrijstalen bladen.
		
PR63LPR1SO rond 45 mm R € 20,95
PR63LPL1SO rond 45 mm L € 20,95
PR63051-R punt 75 mm R € 22,50
PR63051-L punt 75 mm L € 22,50

Deze wandbeugel
biedt extra veiligheid
bij het betreden
en verlaten van de
woning. Ontworpen
voor outdoor gebruik
en volledig weersbestendig. Voorzien
van zacht anti-slip
materiaal voor een
betere grip, ook als
het nat is.
Lengte 45 cm.
Kleur zwart.

Tafelschaar

f
PR60287

160 kg

€ 32,95

Deze tafelschaar beschikt over
T-vormige uiteinden en vereist
geen grijpfunctie. Tijdens het
gebruik glijdt de schaar over de
tafel. De schaar heeft afgeronde
bladen. Bladlengte 45 mm.
		
PR63050		
€ 26,95

Lichtgewicht klein schaartje met
lusvormig zelfopenend handvat.
Ideaal voor personen met reuma
of zwakke handen en polsen.
Geschikt voor fijn knipwerk.
Inclusief beschermhoes.
		
PR63003
rond
€ 12,95
PR63003-Adult punt
€ 12,95

Ideaal voor personen met
beperkte kracht en controle en
geschikt voor éénhandig gebruik.
De plastic basis geeft een
optimale stabiliteit en heeft antislip voetjes. Het grote T-vormige
handvat van de schaar geeft een
goede greep. Zelfopenende
schaar met gepunte uiteinden.
Bladlengte 75 mm.
		
PR63052		
€ 70,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Helping Hand grijpers
Rubber
handvat

De Helping Hand is een ideaal hulpmiddel
voor personen die moeite hebben bij het
oppakken van allerlei voorwerpen in en
rond het huis.

Gehoekte trekker

Verkrijgbaar in verschillende modellen
en lengtes:

Standaard uitvoering
Deze standaard lichtgewicht grijper met pistoolgreep
is gemakkelijk in gebruik. De grijper heeft een
magneet aan de top om kleine metalen voorwerpen
op te pakken.
		
PR60208
kort 67 cm
€ 12,95
PR60209
lang 82,5 cm
€ 13,95

Grijper met roterende klemmen

Opvouwbare uitvoering
Deze opvouwbare grijper vouwt gemakkelijk in van
67 tot 34 cm. De grijper heeft een magneet aan de
top om kleine metalen voorwerpen op te pakken.
Lengte 67 cm (gevouwen 34,3 cm).
PR60205

€ 14,95

Classic Pro

Rubber
handvat

Lichtgewicht, maar sterke grijper. Comfortabele greep
is met vier vingers te bedienen. De rubberen grijpkop
heeft extra grip op voorwerpen. De klem is roterend.
Inclusief magneet en handig haakje. Lengte 81,3 cm.

		
PR60214		

PR60204-32

€ 31,95

Gehoekte trekker

HandiGrip Pro

Gel
handvat

HandiGrip Max

Alle grijpers hebben
een levenslange garantie.

Deze grijper heeft een roterende klem waarmee een
voorwerp vanuit iedere hoek optimaal opgepakt kan
worden. Voorzien van een pistoolgreep.
Lengte 79 cm.

Rechte trekker

Classic Max

Handi-grip: de precisie grijper
met roterende klem
• 90° roterende klem
• z acht materiaal voor de
kleinste voorwerpen
Arthri-Grip Pro: ideaal voor
personen met artritis of
verminderde spierkracht
• comfort grip trekker handvat
• met hele hand indrukken
•9
 0° roterende klem
van zacht materiaal

Grijper Hand grip

Gel
handvat

Classic: ’s werelds best verkochte grijper
• anti-slip klem
• magneet aan de top
• haakje

Arthri-Grip Pro

Rechte trekker
vergrendelingsknop

Comfort grip
trekker handvat

€ 22,95
Classic Pro
opvouwbaar

Etac Aktiv grijper
De gebogen handgreep van de Aktiv grijper benut
de kracht in de hand en zorgt voor een effectieve
grip. Inclusief magneet. Zowel horizontaal als
verticaal te gebruiken dankzij de roterende klem.
		
ALM80505004
45 cm
€ 29,95
ALM80505007
60 cm
€ 29,95
ALM80505008
80 cm
€ 32,95
40

Helping Hand Classic Pro		
HH1065
standaard
65 cm
HH1082
lang
82 cm
HH2053
opvouwbaar, kort 53 cm
HH2065
opvouwbaar
65 cm
HH2082
opvouwbaar lang
82 cm

€ 26,95
€ 28,95
€ 30,95
€ 31,95
€ 34,95

Helping Hand Classic Max 		
HH3065
standaard
65 cm
HH3082
lang
82 cm

€ 36,95
€ 39,95

Helping Hand HandiGrip Pro 		
HH4065
standaard
65 cm
€ 33,95
HH4082
lang
82 cm
€ 34,95

Helping Hand HandiGrip Max 		
HH5065
standaard
65 cm
€ 44,95
HH5082
lang
82 cm
€ 47,95

Helping Hand Arthri-Grip Pro 		
HH7065
standaard
66 cm
€ 41,95
HH7082
lang
81 cm
€ 44,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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ANTI-SLIP MATERIALEN

Anti-slip materiaal

ANTI-SLIP MATERIALEN

KEUKEN

Anti-slip placemat

EXCLUSIEF

Afmeting: 40 x 30 cm.
		
PR61702-1
wit
PR61702-2
crème
PR61702-3
beige
PR61702-4
lichtblauw
PR61702-5
donkerblauw
PR61702-6
rood
PR61702-7
geel
PR61702-8
groen
PR61702-9
grijs
PR61702-11
zwart

•
•
•
•
•
•
•

Multifunctioneel
Houdt voorwerpen stevig op zijn plek
Milieuvriendelijk
Veilig te gebruiken op alle oppervlakken
Brandvertragend
Beschermt oppervlakken tegen krassen
Makkelijk in de gewenste afmeting te
knippen, rafelt niet
• UV bestendig
• Anti-slip materiaal blijft effectief,
ook als het nat wordt
• Biologisch afbreekbaar
•	Verkrijgbaar in verschillende maten
en kleuren
• Hygiënisch en eenvoudig te reinigen

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Anti-slip placemat en onderzetter set

n

Inhoud set: 6 placemats en 6 onderzetters. Placemat: 40 x 30 cm. Onderzetter: diameter 10 cm.

Het PER®formance materiaal (Polymer
Environmental Resin) is niet schadelijk en is
rubber- en latexvrij. Vrij van nare geurtjes
en giftige chemicaliën of gassen. Succesvol
getest op schadelijke stoffen; Oeko-Tex
Standard 100 – Product Class 1.

		
PR61703-1
wit
PR61703-2
crème
PR61703-3
beige
PR61703-4
lichtblauw
PR61703-5
donkerblauw
PR61703-6
rood
PR61703-7
geel
PR61703-8
groen
PR61703-9
grijs

€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95

Anti-slip net rol
Anti-slip grip/onderzetter

Eenvoudig op maat te knippen. Verkrijgbaar in twee verschillende
breedtes: 30,5 cm en 51 cm. Lengte 183 cm.
Te gebruiken als onderzetter en als
hulpmiddel voor een betere grip.
Bijvoorbeeld bij het openen van
een vastzittend schroefdeksel of bij
gebruik van een schroevendraaier
of ander gereedschap.

z

g

4 stuks
14 cm
				
			
PR61705-1 wit
€ 4,95
PR61705-2 crème
€ 4,95
PR61705-3 donkerblauw
€ 4,95
PR61705-4 zwart
€ 4,95
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Afmeting 30,5 x 183 cm
PR61700-1 wit
PR61700-2 crème
PR61700-3 beige
PR61700-4 lichtblauw
PR61700-5 donkerblauw
PR61700-6 groen
PR61700-7 rood
PR61700-8 geel
PR61700-9 grijs
PR61700-10 zwart

€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95

Afmeting 51 x 183 cm
PR61701-1 wit
PR61701-2 crème
PR61701-3 beige
PR61701-4 grijs
PR61701-5 lichtblauw
PR61701-6 donkerblauw
PR61701-7 rood
PR61701-8 geel
PR61701-9 groen
PR61701-10 zwart

€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Tenura anti-slip producten

Able2 anti-slip matten rechthoekig
Able2 biedt een reeks anti-slip
materiaal voor gebruik in huis en
zorginstellingen. Houdt grip op
droge, gladde en glibberige
oppervlakken zoals tafels, werkbladen, dienbladen, handgrepen
en gladde vloeren. Het materiaal
is vervaardigd uit siliconenrubber
en is anti-bacterieel. Overal te
gebruiken en zeer duurzaam.

k

Able2 anti-slip pot- en flesopeners

KEUKEN

Able2 anti-slip rollen

De belangrijkste kenmerken
van Tenura anti-slip producten:
• stevige grip en houvast
• anti-bacterieel
• niet-toxisch
• bevat geen plastificeermiddelen
• latexvrij

Able2 anti-slip strip

Anti-slip pot- en flesopeners zijn handig voor het openen van potten
en flessen in verschillende maten. Geeft een uitstekende grip.
Gecombineerd met een anti-slip mat onder de fles of pot ook
éénhandig te gebruiken.

De anti-slip strips zijn dun en
flexibel en kunnen eenvoudig op
maat geknipt worden. De strips
zorgen voor een vaste grip door
ze rond een voorwerp te draaien
zoals bijvoorbeeld bestek en
handgrepen. Afmeting: 1 m x 2 cm.
		
PR61666-B blauw
€ 5,95

			
PR61655-L L 25,5 x B 18,5 cm blauw
€ 17,95
PR61655-R L 25,5 x B 18,5 cm rood
€ 17,95
PR61655-Y L 25,5 x B 18,5 cm geel
€ 17,95
			
PR61656-L L 35,5 x B 25,5 cm blauw
€ 28,95
PR61656-R L 35,5 x B 25,5 cm rood
€ 28,95
PR61656-Y L 35,5 x B 25,5 cm geel
€ 28,95
			
PR61657-L L 45 x B 38 cm
blauw
€ 49,95
PR61657-R L 45 x B 38 cm
rood
€ 49,95
PR61657-Y L 45 x B 38 cm
geel
€ 49,95

Able2 anti-slip matten rond

De anti-slip rollen zijn dun en flexibel en kunnen
eenvoudig op maat geknipt worden. De anti-slip
rol kan plat gebruikt worden of rond voorwerpen
gedraaid worden voor extra grip. Ook in grotere
maten leverbaar.
			
PR61660-L
L 1 m x B 20 cm blauw
€ 29,95
PR61660-R
L 1 m x B 20 cm rood
€ 29,95
			
PR61661-L
L 1 m x B 30 cm blauw
€ 39,95
PR61661-R
L 1 m x B 30 cm rood
€ 39,95

Able2 Cup Caps

Able2 anti-slip keukenset

De Cup Caps trekt u over de
bovenkant van een kopje, glas of
beker om morsen te voorkomen,
zelfs als het kopje, glas of beker
omvalt. U kunt drinken door een
rietje te gebruiken. Het materiaal
is rekbaar en sluit goed aan.
Beschermt tegen stof en bacteriën
en houdt uw drankjes langer fris.
Diameter 6 en 8 cm.

Set van drie handige anti-slip
hulpmiddelen voor een betere
grip: anti-slip mat (diameter
19 cm), potopener en flesopener.

Able2 bestek grip
PR61650-B
PR61650-R
PR61650-Y
PR61650-O

blauw
rood
geel
oranje

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

		
PR61651-B blauw
€ 8,95
PR61651-R rood
€ 8,95
PR61651-Y geel
€ 8,95

Able2 anti-slip onderzetters
Deze anti-slip onderzetters
hechten zich aan de oppervlakte,
maar kunnen gemakkelijk worden
verwijderd en laten geen residu
achter. Voorkomt verschuiven van
kopjes, servies, snijplanken enz.
Afmeting: 9 x 9 cm.

z

4 stuks
			
PR61652-B blauw		
€ 14,95
PR61652-R rood		
€ 14,95
PR61652-Y geel		
€ 14,95
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Een universele, grote anti-slip
greep, geschikt om over bestek
en pennen te schuiven. Hierdoor
heeft u een betere grip.

z

2 stuks
		

PR65675
PR65675-KBL
PR65675-KRD
PR65675-KGR

grijs
€ 39,95
kind blauw € 24,95
kind rood € 24,95
kind grijs € 24,95

		
PR61653-B 14 cm blauw € 8,95
PR61653-R 14 cm rood
€ 8,95
PR61653-Y 14 cm geel
€ 8,95
		
PR61654-B 19 cm blauw € 13,95
PR61654-R 19 cm rood € 13,95
PR61654-Y 19 cm geel € 13,95

z

2 stuks

PR65081

€ 18,95

PR61672

€ 29,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Uccello waterkoker

Flexibel afgietdeksel

Probleemloos en veilig heet water inschenken

Ideaal voor het snel en eenvoudig afgieten van al uw
pasta, groente, rijst etc. Plaats het afgietdeksel op de
pan, trek de ring tot aan de rand en fixeer deze over
de rand van de pan. Het flexibele afgietdeksel past
op pannen met een diameter van 18 - 24 cm.

Door het ergonomische ontwerp van de Uccello waterkoker
schenkt u probleemloos en veilig heet water in. Het handige
kantelmechanisme is uitermate geschikt voor personen met
beperkte kracht en mobiliteit.
De Uccello waterkoker heeft een
rond design en is voorzien van een
uniek kantelmechanisme. Hierdoor
onderscheidt de Uccello zich van
andere waterkokers en inschenkhulpen.
Door het ronde design wordt het
water als het ware naar de meest
optimale schenkpositie verplaatst.
Het ingenieuze kantelsysteem
zorgt ervoor dat er weinig kracht
is vereist voor het maken van de
kantelbeweging.
Dankzij de
ingebouwde
gewichtsverdeling kan de
ketel met één

k

		
KO41833 afgietdeksel RVS
KO41712 afgietdeksel siliconen

vinger worden gekanteld. Het gewicht wordt verdeeld over de hele
arm in plaats van op de vingers en
polsen. Door de taps toelopende schenktuit loopt het water er
geleidelijk uit en is er minder kans
op spetteren of ‘er naast schenken’. De anti-slip voetjes houden
de waterkoker veilig op zijn plek.
Inclusief easy touch knopje om het
deksel te openen en sluiten.
De praktische contrasterende
kleuren helpen personen met
dementie en slechtzienden bij
het onderscheiden van de
verschillende delen van de
waterkoker.

€ 18,95
€ 14,95

Hulpmiddel om met
1 hand in de pan
te roeren zonder
de pan vast te
houden. Bevestig
de pannenhouder
op de kookplaat met
de zuignappen en
plaats de steel van
de steelpan in de
gleuf van het frame.

Met een simpele
druk op de knop
begint de Stirr
automatisch met
roeren. Ideaal
voor het mixen en inbinden
van saus. Handsfree roeren.
Ideaal voor personen met
een zwakke grip of die slechts
één hand kunnen gebruiken.
3 snelheden. Werkt op 4 AA
batterijen (niet inbegrepen).
€ 29,95

De zuignap houdt de eierdop
op zijn plek. Ideaal bij éénhandig
gebruik. Kleur wit.
		
PR63037-S 250 ml
€ 13,95
2 stuks
PR63037-M 500 ml
€ 14,95
PR65659
€ 9,95
PR63037-L 1000 ml
€ 23,95

ki

z

€ 36,95

BR3895

Eierdop op zuignap

Kunststof
maatbeker
voorzien van
een uniek
systeem zodat
men van bovenaf
de maatvoering kan aflezen.
Inclusief maatvoering aan de
buitenkant. Voorzien van een
soft-grip handvat. In verschillende
maten verkrijgbaar.

		
PR60106		
€ 59,95

KO41833

Stirr automatische garde

Oxo maatbeker

Inhoud 1,5 liter (6 kopjes)

KO41712

Pannenhouder voor steelpannen

PR60012
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Appelschiller

Met deze appelschiller kunt u in
één handeling appels schillen, in
mooie spiralen snijden en van het
klokhuis ontdoen. Alleen schillen
is ook mogelijk door het 2e mes
te verwijderen. Door de zuignap
staat de appelschiller stevig vast.
PO4100

€ 54,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Handveger en blik
met lange steel

KEUKENHULPMIDDELEN

Wringer met emmer

Niet meer bukken
tijdens het vegen
van de vloer.
Wanneer u het blik
optilt, kantelt deze
met de opening
naar boven,
zodat vuil in het
blik blijft tijdens
het verplaatsen.
Het blik en de
veger hebben
beiden een
afneembare steel
om opbergen te
vergemakkelijken.

Good Grips potopener

Handwringer

k

Hoogte
veger 91 cm.
Hoogte
blik 81 cm.
		
PR60064-BL blauw
€ 24,95
PR60064-GR grijs
€ 24,95

Keukenboxen eenhandig

Een uniek hulpmiddel voor het
uitwringen van werkdoekjes.
Met behulp van de wringer verkrijgt u een werkdoek die precies
de juiste klamvochtigheid heeft.
Ter vermindering en voorkoming
van lichamelijke klachten.
Inclusief 5 liter emmer.
AL520517

€ 179,95

Met deze handwringer kunt u
gemakkelijk werkdoekjes uitwringen. Zet de wringer in uw
spoelbak, stop het natte doekje
in de buis en druk met de stamper
het water eruit.
AL520000

€ 48,95

Wasknijper groot model

Set van 3 keukenboxen met
verschillende afmetingen.
Eenvoudig en snel te openen.
Druk op de geribbelde knop op
de rand en de box is open. Druk
op het midden van het deksel
om de box weer te sluiten. Ideaal
voor personen met weinig tot
geen kracht in de handen.

Comfortabele potopener
met anti-slip Good Grips handvat
voor het opendraaien van potten
en flessen. Twee metalen stroken
met tandrandjes zorgen voor
een makkelijke verwijdering van
doppen die variëren van 1,3 tot
9,5 cm.

PR63023

€ 29,95

Good Grips blikopener

Deze blikopener met
Good Grips handvat heeft een
vergrendelknop en een extra grote
draaiknop voor een betere grip.
Hierdoor wordt het makkelijker om
blikken te openen. Geschikt voor
éénhandig gebruik.

k
PR60041

€ 34,95

KEUKEN

Able2 anti-slip keukenset

Set van drie handige anti-slip
hulpmiddelen voor een betere
grip: anti-slip mat (diameter
19 cm), potopener en flesopener.
PR61672

€ 29,95

Derby pottenhouder
Potten blijven op hun plek en kunnen makkelijk worden
geopend. De houders met anti-slip basis (3 verschillende maten) zorgen ervoor dat potten met een diameter
van 2,5 cm tot 10 cm stabiel en rechtop blijven staan.
De drie kegelvormige, rubberen openers helpen de
gebruiker om een schroefdeksel makkelijker te openen.
€ 39,95

PR60006

CapOff schroefdop opener

Fles- en blikopener

CanPop drinkblik opener

k

PR60050

€ 29,95

Sleutelhouder
De grote gebogen handgreep
zorgt voor het gemakkelijk draaien
van een sleutel. Geschikt voor
3 sleutels. U vouwt de sleutels in
het handvat als u de sleutelhouder
niet gebruikt. L 12 X B 2,2 cm.
Omtrek 10 cm.
PR60026
48

€ 9,95

Speciaal ontwikkelde grote wasknijper waardoor de knijpfunctie
niet meer nodig is. Zeer geschikt
voor personen met reumatische
aandoeningen.

z

z
Opener voor blikjes, draaidoppen,
flessen en kroonkurken. Gebruik
deze multifunctionele opener
om gemakkelijk aluminium lipjes,
hersluitbare flessen en vacuümflessen te openen.

De CapOff is een opener voor alle
soorten kartonnen verpakkingen
en flessen met plastic schroefdoppen. De CapOff over de plastic
schroefdop plaatsen, dichtknijpen
en aan het handvat draaien.

2 stuks

Gemakkelijk en zeer effectieve
blikjesopener. Plaats de voorgevormde CanPop eenvoudig onder
de ring van het blikje en til deze
omhoog. Voorkomt gebroken
vingernagels en zere vingers.

20 stuks

AL520050

€ 21,95

PR60039

€ 6,95

BR3431

€ 11,95

BR3311
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Jarkey pottenopener

BESTEK

Multigrip flessen
& pottenopener

Easy2Hold

‘s Werelds
makkelijkste
pottenopener!
Plaats de Jarkey
tegen het deksel
van de pot. Met
een kleine inspanning laat u het
vacuüm uit de pot ontsnappen
waardoor het deksel gemakkelijk
te openen is. Variabele kleuren.

k

		
BR2111		
€ 6,75
BR2121 frost
€ 6,75
BR2126-D frost display 30 st.€ 199,95

k
Ergonomisch handvat voor grote
plastic flessen. Voorkomt dat de
fles ingedrukt wordt en geeft extra
controle bij het schenken. Eenvoudig in gebruik. Kleur rood.
BR2441

€ 8,95

z

€ 6,75

€ 6,75

Speciaal hulpmiddel om melkverpakkingen open te maken.
Haal de TipTop eerst omhoog
om de verpakking open te maken.
Gebruik daarna het haakje om
de ‘flappen’ open te trekken.

BR3211

c

€ 19,95

Lichtgewicht gebogen lepel
Gehoekte lepels met dikke handgreep.
Deze lepels zijn licht en de steel is zo
ontworpen dat hij stevig in de hand ligt.

Lichtgewicht bestek
dunne handgreep

Lichtgewicht bestek
dikke handgreep

Lichtgewicht bestek
met dunne lange
handgrepen. Geschikt
voor personen die bij
voorkeur het bestek
als een pen in de hand
houden waardoor
minimale inspanning
en beweging nodig is.

Lichtgewicht bestek
met dikke handgreep.
Ontziet de gewrichten
en verlaagt de druk
op de vingers.

€ 6,75

k

k

		
ALM80401001
mes
ALM80401003
vork
ALM80401005
lepel
ALM80401007
dessertlepel

Een speciaal hulpmiddel om schroefdoppen te openen. Licht naar
beneden drukken en draaien.
Met de kleine haak aan de zijkant
van de opener is de dop eenvoudig
te verwijderen. Kleur wit.
€ 6,75

€ 6,75
€ 6,75

a

		
c ALM80402101 mes (blad 9 cm)

k

k

		
BR5211 wit
BR5226 frost

b

			
a ALM80402102 mes klein (blad 6 cm)
€ 19,95
b ALM80501101 broodmes (blad 11,5 cm) € 24,95

			
		
		
ALM80403201 rechtshandig
€ 18,95
ALM80403202 linkshandig
€ 18,95

2 stuks

Turnkey schroefdop opener

50

BR5111

Tube knijper

k

BR3411

Universeel hulpmiddel om diverse
schroefdoppen open te draaien.
Zeer geschikt om ‘veiligheidsdoppen’ mee te openen. Naar
beneden drukken en draaien
zonder veel kracht te gebruiken.

TipTop pakopener

De originele en gepatenteerde
tube knijper. Haal alles uit de tube
door eenvoudig de TubeMaster
voorwaarts te schuiven.

BR2141

Gehoekte messen
Serie gehoekte messen die ontworpen
zijn voor personen met verminderde
mobiliteit in hun handen en armen.
De handgreep is ergonomisch en
staat gehoekt op het gekartelde
mes waardoor de gebruiker efficiënt
gebruikmaakt van de kracht in hand
en arm tijdens het snijden.

J-Popper ring-blik opener
Een eenvoudig en effectief
hulpmiddel om blikken met
ringdeksel te openen.
Plaats de top van de
J-popper onder de
ring en trek aan het
handvat. Het
deksel gaat
veilig los.
Kleur wit.

KEUKEN

€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95

		
ALM80402002
vork
ALM80402004
lepel
ALM80402006
mes
ALM80402007
dessertlepel

€ 20,95
€ 20,95
€ 20,95
€ 20,95

k
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Ergonomische keukenmessen
Balance

Keukenmessen van uitstekende
kwaliteit met een uniek ergonomisch gevormd handvat. Dit zorgt
voor een optimale controle, balans
en stabiliteit bij al uw snijwerkzaamheden. Minder kracht nodig
dus u kunt langer werken. Softtouch anti-slip grip en RVS blad.
Ideaal voor personen met verminderde kracht in arm en schouder.
Aanbevolen wordt om de messen
met
de hand af te wassen.
			
		
PR63024 messenblok hout € 29,95
PR63027 broodmes
€ 49,95
PR63028 koksmes
€ 49,95
PR63029 groentemes
€ 49,95

Henro-Grip® bestek

Control
Ergonomic grip

Bestek voor personen met een zwakke
spiercontrole tijdens het eten.
• ligt comfortabel in de hand
• door de kromme vorm is eten eenvoudig
naar de mond te brengen
• anti-slip greep voor zowel rechts- als
linkshandigen
• het rode bestek is speciaal ontwikkeld voor
personen die lijden aan autisme en dementie

Stability

PR63028

PR63029

k

PR63027

Keukenmessen met gehoekt handvat
Keukenmessen met een comfortabel gehoekt handvat. Voorzien
van zacht anti-slip materiaal wat
gemarkeerd is met een felgroene
kleur. De hoek van het handvat is
90° en houdt hand en pols in een
natuurlijke positie. Lichtgewicht,
en gemaakt van roestvrijstaal.

Henro-Grip kind®
Speciaal ontwikkeld voor kinderen tot 8 jaar.
Gewicht 39 gr, lengte 14,5 cm.

k

				
PR65550-R vork rechtshandig blauw
PR65550-L vork linkshandig
groen
PR65551-R lepel rechtshandig blauw
PR65551-L lepel linkshandig
groen

€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95

PR63017
PR65551-R

PR65550-R

k

			
		
PR63016 broodmes
€ 26,50
PR63017 vorkmes
€ 26,50
PR63018 vleesmes
€ 26,50

PR63016

PR63018

Amefa bestek

PR65550-L

Henro-Grip®
Voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar.
Gewicht 41 gr, lengte 16,5 cm

Het Amefa bestek
ligt comfortabel
in de hand. Ideaal
voor personen
met een beperkte
hand- en polsfunctie.
Verkrijgbaar met een
recht en een gebogen,
taps toelopend
handvat.

k

PR65552-R
PR65552-DG

k
c
b
a

				
a NC36057
lepel gebogen
linkshandig
NC36058
lepel gebogen
rechtshandig
b NC36055
vork gebogen
linkshandig
NC36056
vork gebogen
rechtshandig
c NC36060
mes gehoekt 90 gr.		

52

PR65551-L

€ 11,95
€ 11,95
€ 11,95
€ 11,95
€ 14,95

		
NC36056R vork recht € 11,95
NC36058R lepel recht € 11,95
NC36060R mes recht € 11,95

				
PR65550-RL
lepel linkshandig rood € 14,95
PR65550-DGL lepel linkshandig zwart € 14,95
PR65551-RL
vork linkshandig rood € 14,95
PR65551-DGL vork linkshandig zwart € 14,95
PR65550-RR lepel rechtshandig rood € 14,95
PR65550-DGR lepel rechtshandig zwart € 14,95
PR65551-RR vork rechtshandig rood € 14,95
PR65551-DGR vork rechtshandig zwart € 14,95
PR65552-R
mes gehoekt
rood € 14,95
PR65552-DG mes gehoekt
zwart € 14,95

PR65551-DGL

PR65550-DGL

PR65550-RR

PR65551-RR

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Norco® Big-Grip™ bestek

Caring aangepast bestek

Norco® Big-GripTM bestek heeft zachte, verdikte en schokabsorberende handvaten die ook bij vochtigheid een goede
houvast hebben. De lepels en vorken kunnen in iedere
gewenste hoek gebogen worden. Geschikt voor links- en
rechtshandig gebruik. Ideaal voor personen met reuma,
Parkinson, spasticiteit en beperkte handcontrole. De soeplepel
heeft een opstaande rand zodat het eten goed in de lepel
blijft tijdens het bewegen van bord naar mond.

Caring bestek heeft
kunststof anatomische
handgrepen die comfortabel in de hand
liggen. Lengte van de
handgrepen 12,7 cm.

g

k

			
a PR65671-K
mes
b PR65671-F
vork
c PR65671-S
lepel
d PR65671-TS
theelepel
f

			
a PR65591
vork
b PR65595
kleine lepel
c PR65593
theelepel
d PR65594
eetlepel
e PR65592
mes
f PR65590
soeplepel
g PR65592S gekarteld mes

Caring aangepast bestek junior
c

a

€ 16,95
€ 16,95
€ 16,95
€ 16,95
€ 16,95
€ 16,95
€ 16,95

b

c

d

Caring bestek speciaal
ontworpen voor kinderen.
Met anatomische handgrepen van 10,2 cm.

d

b

c

a

€ 7,95
€ 7,95
€ 15,95
€ 18,95

Bestekset rood

k
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k

			
a HCAA5575
mes
b HCAA5576
vork
c HCAA5577
lepel

a

b

€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50

Lepels kunststof

e

Norco® Big-Grip™ verzwaard
Het verzwaarde bestek heeft dezelfde specificaties als
het Norco® Big-GripTM bestek. Het extra gewicht zorgt voor
meer controle en helpt tremoren te minimaliseren tijdens
het eten. Ideaal voor mensen met reuma, Parkinson,
spasticiteit en beperkte handcontrole. Gewicht 170 gram.

k

			
a PR65560
vork
c PR65561
theelepel
d PR65562
eetlepel
e PR65565
mes
 PR65564
soeplepel

€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95

Deze rode bestekset kan gebruikt worden ter
bevordering van de eetlust bij Alzheimer patiënten
en is ook ideaal voor personen met een beperkte
mobiliteit in pols en vingers. De buigbare bestekset
bestaat uit een lepel, theelepel, mes en vork.
De lepel, theelepel en vork zijn in de gewenste
stand te buigen tot een hoek van 90°.
Inclusief zachte, comfortabele handgreep.

k

PO4200

€ 44,95

Good Grips dunschiller

Duurzame kunststof
lepels ontzien tanden
en tandvlees tijdens
het voeden. Lichtgewicht en bestand tegen intensief
gebruik. De lepels hebben een kleine kom om zorgvuldig de hoeveelheid te kunnen doseren.
L 15 cm B 1,3 cm.
			
PR65010
klein
2,5 cm
PR65011
groot
3,2 cm

kz

10 stuks

€ 37,95
€ 41,95

Good Grips aardappelschiller

Norco® Big-Grip™ lepels gecoat
Ideaal voor personen met bijtreflexen en
beperkte coördinatie. De siliconen coating
om de lepels beschermt tanden en lippen.
Ideaal voor personen met spasticiteit,
beperkte hand-tot-mond coördinatie of
verminderde handcontrole. BPA, ftalaten en
PVC vrij. Door af te wassen in koud water
wordt de levensduur verlengd.
			
 PR65597
theelepel
 PR65598
eetlepel
54

€ 19,95
€ 19,95

b

k

a

k

k

Inclusief horizontaal, draaibaar, roestvrijstalen mes dat
weinig beweging van de pols of elleboog vereist.
Inclusief Good Grips handvat voor vaste grip.

De Good Grips aardappelschiller schilt makkelijk en
vereist minimale polsbeweging. Inclusief roestvrijstalen mes en comfortabel Good Grips handvat.

PR63020

€ 11,95

PR63021

€ 11,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Bordrand groot

BORDEN EN SNIJPLANKEN

Foam verdikkers

Henro bord

Deze sterke kunststof bordrand
omklemt de rand van het bord.
Geschikt voor borden met een
diameter van 19 tot 25 cm.
Kleur wit.

€ 4,95

PR65071

Bordrand standaard

i k

Deze transparante bordrand is
eenvoudig te gebruiken op bijna
elk bord en is bijzonder geschikt
voor personen die bij het eten
wat extra hulp behoeven. Past
op borden met een diameter
van 21 tot 25 cm.

k
€ 16,95

PR65029-N

Bestekhouder
Ergonomische en verstelbare
houder met klittenband. Geschikt
voor bestek, pennen en potloden.
Gemaakt van comfortabel katoen.
Geschikt voor handpalmomtrek
van 18 - 20 cm. Opening 7,6 cm.

Flexibele strap voor bestek of
schrijfgerei. Eenvoudig om de
hand te draaien en zorgt ervoor
dat items niet weg kunnen
glijden. Aan beide kanten
verstelbaar. Geschikt voor
kinderen en volwassenen.

PR65554
56

kz

6 stuks

		
PR65007 crème,		
opening 6,4 mm € 39,95
PR65008 rood,
opening 9,5 mm € 39,95
PR65009 blauw,
opening 19 mm € 39,95
PR65069 assortiment
€ 39,95

€ 24,95

Gripware verdeelbord

n

4 stuks

€ 8,95

		
PR65599
normaal
PR65589
kind

€ 9,95
€ 9,95

€ 14,95

PR65110-N

3-vaks kunststof bord met opstaande rand. Ideaal om het eten
gescheiden te houden. Inclusief
rubberen anti-slip dopjes om te
voorkomen dat het bord wegglijdt.

kg

22 cm

€ 12,95

PR65601

Een plastic bord met lage
voorkant en hoge achterkant.
Ideaal voor éénhandig gebruik
en personen met beperkte
motorische coördinatie.
Inclusief rubberen anti-slip dopjes.

De elastische riem is verkrijgbaar
in twee maten en zijn geschikt
voor diverse handvaten.
De normale riem past rondom
de handen van de meeste
volwassenen. De kinderriem
past op een handomtrek van
4 tot 7,6 cm en heeft een
handvatlengte van 7,6 cm.

22 cm

Schepbord met zuignap

Gripware rond schepbord plastic

Goodie riem

Het 2-vaks
warmhoudbord
houdt uw maaltijd langer warm
door het reservoir te vullen met
heet water. De knop is ook als
eierdop te gebruiken.

i kg

PR65553

i g

Henro strap

kz

Deze anti-slip foam verdikkers zijn
ideaal voor het verdikken van
bestek, balpennen enz. Eenvoudig
op maat te knippen. Lengte 30 cm.

€ 20,95

PR65058

Warmhoudbord
Het Henro bord is gemaakt van
wit polypropyleen. Het bord
is ovaal met aan één kant een
opstaande rand en een afgeronde
rand aan de andere kant. Het
opscheppen van voedsel wordt
hierdoor vergemakkelijkt.
Inclusief 4 afneembare dopjes aan
de onderkant die het bord stevig
op zijn plek houden.
Afmeting: 28 x 20 cm.

i k

KEUKEN

20 cm

€ 12,95

PR65006

Gripware bord met opstaande rand
Bord met opstaande rand en een
groef in de rand voor het bestek.
Gemaakt van melamine (sterke
maar lichte kunststof). Inclusief
rubberen anti-slip dopjes.
Niet geschikt voor de magnetron.

kg
PR65627

23 cm

€ 28,95

Schepbord met een hoge
achterkant in de kleur rood. Ideaal
voor éénhandig gebruik. De
afneembare zuignap houdt het
bord op zijn plek. De zuignap is
niet gechikt voor de vaatwasser.

ikg

23,5 cm

€ 20,95

PR65658-R

Scooper Bowl rood
Eetkom met
hoge randen
helpt om te
eten zonder
te morsen.
De zuignap
voorkomt
verschuiven van het bord. De
zuignap is niet gechikt voor de
vaatwasser.

i kg
PR65004-R

13 cm

€ 20,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Snijplanken Hjälp

KEUKEN

Theomatik multifunctioneel bord
Snijplanken met een verhoogde hoek die voedsel
bij het snijden en smeren op zijn plek houdt. Op
de pinnetjes zet/prikt u objecten vast. Inclusief
rubberen anti-slip rand aan de onderzijde.
• Varna: basismodel
• Hybro:	basismodel voor grotere objecten
• Kinno: basismodel met hogere pinnetjes
DA2000

Afmeting: 35 x 25 x 1 cm.

k
DA2020

DA2010

		
DA2000 Varna
DA2010 Hybro
DA2020 Kinno

€ 49,95
€ 52,95
€ 56,95

Ornamin smeerplank

Hét hulpmiddel om personen met één functionele
arm weer zelfstandig te laten eten.
Het multifunctionele bord heeft spievormige
anti-slip vakjes waarin allerlei producten passen en
vastgeklemd blijven. Hierdoor kunnen de producten
éénhandig geopend worden. Het afneembare bord
met opstaande rand zorgt ervoor dat een boterham
op zijn plaats blijft en door de openingen aan de
zijkant is de boterham eenvoudig door te snijden.
Met het afneembare mes kunnen zakjes beleg,
suiker e.d. geopend worden. Anti-slip onderzijde.
Ideaal voor thuisgebruik, revalidatiecentra en
zorginstellingen. Ook gemakkelijk mee te nemen.
Stapelbaar. Afmeting: 36,5 x 18,8 x 3 cm.

k
BO1000

€ 64,95

Multifunctioneel keukenwerkblad
Smeer en snijd uw boterham makkelijk op dit snijbord
met één hand. Heeft een opstaande rand aan drie
zijden en een anti-slip rand aan de onderzijde.
Gemaakt van sterk hoogwaardig kunststof en is BPA
vrij. De clip met pinnetjes is eenvoudig op de rand
van het bord te plaatsen. Kleur rood.
Afmeting 28 x 21 cm.

i k

		
OR910RE bord
OR960W clipje met pinnetjes

Noppenbord

Ideaal voor personen met verminderde grijpkracht
en voor éénhandig gebruik. De klem houdt voedsel,
potten, flessen of schalen stevig vast. Met de
raspen, borstel en roestvrijstalen pinnen kunt u
voedsel snijden, raspen, schillen en schoonmaken.
En de verhoogde hoek houdt het brood op zijn
plaats tijdens het smeren. Inclusief vier anti-slip
zuignappen. Afmeting: L 50 x B 30 x H 3,5 cm.

€ 29,95
€ 9,95

Smeerplank

PR60091

€ 124,95

Fixeerplank

k
Het kunststof noppenbord is ideaal voor éénhandig
gebruik, heeft 8 noppen aan de bovenzijde en 4
rubberen anti-slipdopjes aan de onderzijde.
Afmeting: 18 x 18 cm.
PO1000
58

€ 69,95

Smeer de boterham makkelijker op de kunststof
plank. De plank blijft op zijn plaats met de anti-slipvoetjes en door de hoek tegen het werkblad te
plaatsen. Ideaal voor éénhandig gebruik.
Afmeting: 22 x 22 cm.
PR60003

€ 17,95

Ideaal voor personen die maar één hand kunnen
gebruiken of weinig kracht in de handen hebben.
Met de klemsteunen kunnen een schaal, rasp of
voedingsmiddel gemakkelijk op zijn plaats worden
gehouden. Het gedeelte met 2 cm hoge roestvrijstalen pinnen fixeert kleine voedingsmiddelen.
Wanneer een vlakke werkplank nodig is, kan dit
gedeelte worden verwijderd of met de punten naar
beneden worden aangebracht. Vier zuignappen
houden de snijplank op zijn plaats.
Afmeting: 30 x 28 cm.
ALM80501004

€ 79,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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DRINKBEKERS

Ornamin servies

KEUKEN

Bekers met conische vorm
• Makkelijk drinken door de conische vorm van de binnenkop
• Door het ergonomisch ontwerp en het extra grote handvat
kan de beker veilig gebruikt worden
• De thermofunctie houdt warme dranken warm en
koude dranken koud
• Gemaakt van schokbestendig kunststof (PP)

Vergroot uw zelfstandigheid tijdens
het eten en drinken. Ornamin
biedt een uitgebreid en kleurrijk
assortiment innovatieve hulpmiddelen voor eten en drinken die
zijn ontwikkeld door gebruikers en
deskundigen. De producten zien
er net zo uit als normaal servies.
De speciale eigenschappen zijn
echter verborgen in het design.

Borden met handige eigenschappen

Het bord groot is, in tegenstelling tot de andere borden,
gemaakt van onbreekbaar
hoogwaardig kunststof (BPA
vrij) waardoor het bord ook
magnetronbestendig is.Tevens
is de anti-slip ring aan de
onderzijde nog beter bevestigd
zodat deze niet los komt. De
handige eigenschappen van dit
bord zijn behouden gebleven.

De borden en kommen met handige eigenschappen
maken eten makkelijker door:
• Een schuin aflopende bodem
• Een onopvallende naar binnenvallende rand
• Een anti-slip ring aan de onderkant
• Gemaakt van schokbestendig kunststof (melamine)

k

OR815BL

ki

Art. nr.
product
diameter kleur
gewicht
prijs
wit
270 gr
€ 24,95
OR921WW bord groot 27 cm
OR921WR
bord groot 27 cm
wit /rood
270 gr
€ 29,95
						
wit
300 gr
€ 29,95
OR902WW bord klein 20 cm
OR902WR
bord klein 20 cm
wit /rood
300 gr
€ 35,95
OR903WW kom
15,5 cm
wit
155 gr
€ 19,95
OR903WR
kom
15,5 cm
wit /rood
155 gr
€ 24,95

				
OR905RO conische beker
160 ml rood
€ 10,95
OR905BL conische beker
160 ml blauw
€ 10,95
OR207RO conische warmhoudbeker 160 ml rood
€ 10,95
OR207BL conische warmhoudbeker 160 ml blauw
€ 10,95
OR815RO conische ergobeker
160 ml rood
€ 10,95
OR815BL conische ergobeker
160 ml blauw
€ 10,95

OR905RO

OR207RO

Ornamin deksels
Geschikt voor alle bekers uit ons Ornamin assortiment. Gemaakt van
onbreekbaar plastic (BPA vrij). Het drinkdeksel heeft een kleine opening
waardoor de drinkinname gedoseerd kan worden. Door het drinkdeksel
met gleuven is discreet van iedere kant te drinken, zonder hierover na
te hoeven denken.

Tremor hulpmiddel
voor eetlepel
a







Warmhoudserie
Houd uw maaltijd smakelijk warm of koud. Gemaakt van schokbestendig kunststof (melamine/PP/TPE). Vaatwasmachinebestendig.
Het bord en de kom:
• Door de grote vulgaten gemakkelijk te vullen met warm of koud water
• De anti-slip handgrepen zijn veilig en gemakkelijk aan te pakken en
sluiten de vulgaten af
• Door de anti-slip ringen aan de onderkant staan ze stevig op tafel

OR201RO

k

					
OR201RO warmhoudbord
25,5 cm rood
270 ml
OR201BL
warmhoudbord
25,5 cm blauw 270 ml
OR203RO warmhoudkom
19 cm
rood
200 ml
OR203BL
warmhoudkom
19 cm
blauw 200 ml
OR206RO warmhoudbeker		
rood
280 ml
OR206BL
warmhoudbeker		
blauw 280 ml
60

€ 34,95
€ 34,95
€ 31,95
€ 31,95
€ 10,95
€ 10,95

OR206RO
OR203BL

Zelfstandig eten ondanks sterke
tremoren! Dit hulpmiddel zorgt
ervoor dat soep of ander voedsel
op de lepel blijft liggen. Past
op standaard lepels en is eenvoudig te bevestigen. Ideaal voor
personen met MS en Parkinson.

z

3 stuks

OR710TR

€ 19,95

ki

			
5 mm opening
OR807LID tuitdeksel
13 mm opening
 OR811LID drinkdeksel
 OR812LID transportdeksel
 OR813LID drinkdeksel met gleuven		
a OR806LID tuitdeksel

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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SASScup drinkbeker

Handsteady drinkbeker

Deze beker is speciaal
ontwikkeld voor personen die
problemen ervaren bij het
drinken door trillende handen
of een verminderde motoriek.

De HandSteady is een drinkbeker
met een draaibaar handvat waardoor de beker met behulp van de
zwaartekracht recht blijft, zelfs bij
tremoren.

De beker ziet er uit zoals
elke andere beker en er kan
normaal uit gedronken worden,
zonder gebruik van rietjes,
tuitjes of deksels. Dankzij het
innovatieve inzetstuk blijft
vloeistof eenvoudig in de beker.
De gaatjes aan de zijkant van
het inzetstuk zorgen ervoor dat
vloeistof kan doorstromen. De
beker heeft een comfortabel
groot handvat en is gemakkelijk
vast te pakken of over de hand
te klemmen. De Sasscup wordt
geleverd met inzetstuk en is
verkrijgbaar in diverse stijlvolle
kleuren.

De drinkbeker kantelt eenvoudig
zonder uw elleboog omhoog te
brengen of uw pols te buigen. Het
ergonomische handvat is groot
genoeg voor vier vingers.
Deze lichtgewicht drinkbeker heeft
een deksel met een drinkopening
waar ook een rietje in geplaatst
kan worden. Door het gebruik van
het deksel morst u minder, drinkt
u makkelijker en blijft uw drank
langer warm.

De SASScup is géén
anti-lek beker!

		
€ 24,95
SAS100-WI wit
SAS200-AN antraciet
€ 24,95
SAS300-ZW zwart
€ 24,95
SAS400-GR groen
€ 24,95
SAS500-GE geel
€ 24,95
SAS600-OR oranje
€ 24,95
SAS700-RO rood
€ 24,95
SAS800-BL blauw
€ 24,95
SAS850-TR transparant € 24,95
SAS900-LOS inzetstuk
€ 19,95
SAS900 inzetstuk 6 stuks € 109,95

i k

De HandSteady is geschikt voor
gebruik bij: tremoren, spierverslapping, gewrichtspijn, stijfheid,
spierpijn, slikproblemen,
verminderde motoriek.

i kd

250 ml

€ 29,95

PR65680

RiJe Cup

HandyCup met deksel
Ideale schuine, transparante beker met grote handgrepen.
U kunt drinken zonder uw hoofd naar achteren te kantelen.
Geschikt voor kinderen en volwassenen met coördinatieproblemen en personen met een beperkte grip. Makkelijk
vast te houden door zijn stevige handgrepen. Inclusief
tuitdeksel. De HandyCup met deksel is geschikt voor hete
dranken tot 65°C. De HandyCup Institution is geschikt voor
hete dranken tot 80°C en voor de industriële vaatwasser
in zorginstellingen: 3 minuten op 80°C.

i kd

200 ml

		
PR65646
transparant
PR65646-B
blauw
PR65646-G
groen
PR65646-R
rood
PR65646-M
transparant met maatvoering
PR65646-HD Institution met maatvoering 12 st.

62
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€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 19,95
€ 247,95

RiJe Cup, de enige drinkbeker met instelbare slokregulatie
Speciaal voor personen met
ernstige slikproblemen (dysfagie)
en motorische stoornissen. Het
gepatenteerde slokregulatiesysteem zorgt er voor dat de van
te voren ingestelde hoeveelheid
vloeistof automatisch vrijgegeven
wordt in de beker. Als de portie
uit de beker gedronken is en de
beker wordt weer rechtop gezet,
dan vult de beker zich binnen
2 - 3 seconden. Grote ergonomische handgrepen, instelbare
slokgrootte van 3 ml tot 15 ml,
neusuitsparing en te gebruiken
met een rietje.

kd

250 ml

		
RIJE010
rood
RIJE020
aqua

€ 61,95
€ 61,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Heidi beker

Sure Grip ribbelbeker

Tuimelbeker

Deze transparante stapelbare beker heeft diepe
groeven waardoor de beker comfortabel in de
hand ligt en u een goede grip heeft. Geschikt voor
zowel warme als koude dranken.
Het temperatuurregulerend deksel voor de ribbelbeker verkleurt wanneer de vloeistof te warm is.
Deksel niet standaard bijgeleverd.
Losse beker- en rietjeshouder leverbaar.

i kd

Deze beker met kraagdeksel is
een doseerbeker die onder andere
wordt gebruikt bij slikspasmen.
Door de vorm van het deksel
doseert u de vloeistof en voorkomt
u morsen. Het uitstromen van
vloeistof kan eenvoudig worden
gestopt door het luchtgaatje in het
deksel met de vinger te blokkeren.
Aanduiding van de inhoud per
50 ml. Autoclaveerbaar.

200 ml

			
PR65571 transparant
PR65571G groen
PR65571O oranje
PR65571V violet
PR65571Y geel
PR65572 blauw
PR65573 roze
PR65571D los deksel
PR65580 deksel met temp.indicatie
PR65581 bekerhouder
PR65582 rietjeshouder

Beker standaard

€ 4,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 3,95
€ 8,50
€ 7,95
€ 1,25

PR65582

PR65580

kd
AL540

PR65581

Caring mug

Door de bolle bodem van de
tuimelbeker komt de beker steeds
terug in een rechte positie en valt
niet om. Inclusief een deksel met
tuitje waardoor de kans op morsen
minimaal is. De gebogen handgrepen maken het gemakkelijker om
de beker vast te houden. Ideaal
voor personen met coördinatieproblemen. De rode tuimelbeker
werkt bevorderend voor personen
met Alzheimer en de beker met de
“Glow in de dark” bodem is goed
zichtbaar in het donker.

kd

€ 12,95

Een stevige
transparante
drinkbeker met
een groot open
handvat en twee
verschillende
deksels. De bekers zijn vaatwasbestendig, de deksels niet.

PR65100

i kd

295 ml

			
PR65616 beker incl.deksel € 27,95
PR65617 los tuitdeksel
€ 14,95
64

Transparante drinkbeker met
2 grote voorgevormde handgrepen voor een goede grip.
Inclusief tuitdeksel.

Een unieke keramische mok met
twee extra grote handgrepen.
Geschikt voor personen met
geringe grijpkracht of behendigheid om de mok met één hand
vast te houden.

i d

i kd

300 ml

HCAA5710W

€ 29,95

PO9050

De Kennedy beker is een
lichtgewicht anti-lek drinkbeker
en wordt gebruikt met een rietje.
Geschikt voor alle leeftijden.
Speciaal ontworpen om morsen te
voorkomen. De beker vullen met
maximaal 200 ml warme of koude
vloeistof. Als het schroefdeksel
bevestigd is, kan er geen vloeistof
meer uit de beker lopen, ook al
wordt de beker ondersteboven
gehouden. Voorzien van een groot
handvat. Exclusief rietje.

d

300 ml

€ 19,95

280 ml

€ 11,95

Tasty beker
Een lichtgewicht beker met
eenvoudige grip. Ideaal voor
personen met een verminderde
coördinatie. De beker kan op
verschillende manieren worden
vastgepakt, ook met twee
handen. De robuuste afmetingen
verzekeren dat de beker stabiel
op tafel staat. Inclusief houder
en tuitdeksel.

k

200 ml

PR65025

*glow in the dark
		
€ 27,95
PR65138-W wit
PR65139
blauw *
€ 29,95

Drinkbeker met handvat

i kd

Deze transparante plastic beker
heeft twee handgrepen en is
bedoeld voor personen met een
tremor of een geringe grijpkracht.
Inclusief tuitdeksel om morsen te
voorkomen.

250 ml

		
€ 27,95
PR65138-GR groen
PR65138-R rood
€ 27,95

200 ml

Kennedy drinkbeker

Dignity drinkbeker

KEUKEN

€ 17,95

ALM80404042

€ 29,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Hydrant

Drinkbeker Novo Cup

WaterTracker
Handige waterfles
in frisse kleuren!

• 	100% BPA vrij, geen ftalaten of andere metalen
•duurzaam, niet alleen vaatwasbestendig,
maar blijft zelfs na meer dan 100 wasbeurten
transparant en even sterk
• 	bestand tegen hoge temperaturen tot 90°C
• te gebruiken bij lage temperaturen en ook
geschikt voor de vriezer
•	bestand tegen geur, smaak en vlekken

Door de speciale, brede
tuitvorm drinkt u makkelijk
en zonder te morsen.
Ideaal voor onderweg.

kd

i kd

1L

Transparante drinkbeker met een flexibele drinkslang.
Een eenvoudige manier om te allen tijde toegang
te bieden tot vloeistof aan een patiënt. Voorzien van
maatvoering en een handige bevestigingsclip.
Lengte slang 1,20 cm.

€ 39,95

PR65222

250 ml

Met deze beker kunt u probleemloos liggend drinken
en houdt u de controle over het drinktempo. Voor
zowel warme als koude dranken.
		
PR65075		
PR65075-R rietjes 250 stuks

€ 4,95
€ 17,95

Beker met neusuitsparing

Drinkbekerset met lange tuitdeksels

Ideaal voor personen die
het hoofd niet naar achteren
kunnen kantelen. De neus
past in de opening tijdens
het drinken. Gemaakt van
onbreekbaar plastic.

Transparante
drinkbeker
inclusief 2
lange tuitdeksels. Het
tuitje is groot
genoeg voor
een rietje.

i kd

i kd

230 ml

					
PR65051 blauw
PR65067 transparant groen

€ 5,95
€ 7,95

Knick Cup

kd
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200 ml

		
PR65666
transparant
PR65666-G groen
PR65666-B blauw
PR65666-R rood

€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95

Bekerhouder met twee handvaten

Kunststof beker met
maatvoering. Het tuitdeksel is eenvoudig in
de juiste drinkpositie
te knikken.

200 ml

		
AL720101
drinkbeker los
AL720501
deksel kleine opening 4 mm
AL720701
deksel grote opening 8 mm

KEUKEN

DRINKBEKERS

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

Diverse bekers en glazen
kunnen met behulp van
deze houder gemakkelijk
vastgepakt worden.
Diameter onderzijde 5 cm.
PR65667

€ 7,95

WaterTracker 0,5 L
Met de ingebouwde
teller op de afsluitdop
houdt u uw dagelijkse
vochthuishouding op
peil. Het zeefje maakt
deze waterfles geschikt
voor het mixen van
sport-, ijs- en fruitdranken. Ook geschikt
voor het drinken van
losse thee.

BR6221-AQ
BR6221-GR
BR6221-RD
BR6221-HP

k
WaterTracker 0,3 L
Deze mini waterfles heeft
een ideale maat en is
hierdoor geschikt voor
kinderen en om mee te
nemen in een handtas of
jaszak. Exclusief ingebouwde teller en zeefje.

		
aqua
0,5 L
groen 0,5 L
rood
0,5 L
roze
0,5 L

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

BR6215-AQ
BR6215-GR
BR6215-RD
BR6215-HP

		
aqua
0,3 L
groen
0,3 L
rood
0,3 L
roze
0,3 L

€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95

Siliconen rietjes

TravelStraw opvouwbaar siliconen rietje

De milieuvriendelijke en herbruikbare siliconen rietjes zijn
een passend alternatief voor
plastic wegwerprietjes. Set van
3 stuks inclusief schoonmaakborsteltje. Gemaakt van BPAvrij siliconen materiaal geschikt
voor voedingsmiddelen.

Milieuvriendelijk, herbruikbaar
en opvouwbaar siliconen rietje
inclusief opbergdoosje. Ideaal
voor onderweg. Eenvoudig
uit te klappen en weer op te
vouwen. Gemaakt van BPA-vrij
siliconen materiaal geschikt
voor voedingsmiddelen.
Inclusief handig borsteltje.
Variabele kleuren.

€ 6,25

BR6021

k

BR6031

€ 6,25

k

Rietjeshouder Strawberi

Kogelrietjes met terugloopbeveiliging

De Strawberi houdt het rietje
stevig tegen de zijkant van
het glas, beker of op de
bovenkant van flessen. Kleur
rood. Geschikt voor rietjes
met een diameter tot 6 mm.

Set van 2 rietjes met terugloopbeveiliging. Voorkomt dat de
gebruiker lucht zuigt, want de
vloeistof blijft in het rietje. Te
bevestigen aan bekers met de
bijgeleverde clips.

kz

z

PR65076

5 stuks

€ 6,95

2 stuks

PR65059

€ 7,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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KEUKEN

SLABBEN

HYGIENISCHE OPVANGSYSTEMEN EN -PRODUCTEN

Slabben
Absorberende slab met waterdichte achterzijde.
Afmeting: 45 x 90 cm.

Incontinentieproducten
PR65645

PR65645-DR

Vida PVC beschermbroekjes

n

Disposable slabben

Vida wasbare beschermbroekjes
met inlegstuk

To

			
PR52179-S
small
81 - 86 cm
€ 27,95
PR52179-M
medium
91 - 96 cm
€ 27,95
PR52179-L
large
102 - 106 cm
€ 27,95
PR52179-XL X-large
112 - 117 cm
€ 27,95
PR52179-XXL XX-large 122 - 132 cm
€ 27,95

Absorberende en waterdichte wegwerpslab
voor praktische bescherming van kleding.
Inclusief opvangbakje.
Vast te strikken achterop de nek.
Afmeting: 64 x 36 cm.

Vida wasbare beschermbroekjes

50 stuks

PR65664

EXCLUSIEF

Voor extra bescherming.
Deze plastic waterdichte
beschermbroekjes zitten
zacht en comfortabel.
Geschikt voor zowel
heren als dames.
Per stuk verpakt.

				
PR65645
klittenbandsluiting
€ 19,95
drukknoopsluiting
€ 17,95
PR65645-DR

z

BAD, DOUCHE & TOILET

€ 11,95

Able2 slabhouder

Badstof / vinyl slab

Deze wasbare beschermbroekjes zijn bijzonder
geschikt bij licht urineverlies. De binnenkant is voorzien van een extra absorberende en ademende laag
zodat de huid droog blijft. De broekjes hebben een
absorptievermogen van ongeveer 300 ml. Ze zitten
comfortabel en bieden de juiste bescherming.
Verkrijgbaar in een heren- en damesmodel.

Deze beschermbroekjes hebben een inlegstuk voor
uitneembaar incontinentiemateriaal. Te gebruiken
in combinatie met wegwerp- of wasbare pads die
zorgen voor extra opvangcapaciteit. Comfortabel
en duurzaam. Verkrijgbaar in een heren- en damesmodel. De wasbare pads zijn apart verkrijgbaar.

To

				
PR52227-S
heren small
81 - 86 cm € 27,95
PR52228-S
dames small
81 - 86 cm € 27,95
PR52227-M heren medium
91 - 96 cm € 27,95
PR52228-M dames medium
91 - 96 cm € 27,95
PR52227-L
heren large
102 - 106 cm € 27,95
PR52228-L
dames large
102 - 106 cm € 27,95
PR52227-XL heren X-large 112 - 117 cm € 27,95
PR52228-XL dames X-large 112 - 117 cm € 27,95
PR52227-XXL heren XX-large 122 - 132 cm € 27,95
PR52228-XXL dames XX-large 122 - 132 cm € 27,95

Vida wasbare pads

To
PO9010

o
Slabhouders om uw servet of slab
op zijn plaats te houden. Ideaal
om uw kleding te beschermen.
Lengte 55 cm. Keuze uit een
metalen slabhouder en verstelbaar
nylon koord.
68

PO9020

		
PO9010 metaal
PO9020 nylon

€ 12,95
€ 12,95

Bescherming tegen morsen. Badstof voorzijde en een vinyl achterkant. Afmeting: L 68 x B 40 cm.
PR65002

€ 14,95

				
PR52229-S
heren small
81 - 86 cm € 28,95
PR52230-S
dames small
81 - 86 cm € 28,95
PR52229-M heren medium
91 - 96 cm € 28,95
PR52230-M dames medium
91 - 96 cm € 28,95
PR52229-L
heren large
102 - 106 cm € 28,95
PR52230-L
dames large
102 - 106 cm € 28,95
PR52229-XL heren X-large 112 - 117 cm € 28,95
PR52230-XL dames X-large 112 - 117 cm € 28,95
PR52229-XXL heren XX-large 122 - 132 cm € 28,95
PR52230-XXL dames XX-large 122 - 132 cm € 28,95

Deze wasbare pads zijn speciaal ontworpen voor de
wasbare incontinentiebroekjes met inlegstuk, zowel
voor heren als voor dames. De pads hebben een
absorptievermogen van ongeveer 300 ml.

oz

3 stuks

				
PR52231				

€ 27,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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HYGIENISCHE OPVANGSYSTEMEN EN -PRODUCTEN

Dr. helewa hygiënische opvangzakken

HYGIENISCHE OPVANGSYSTEMEN EN -PRODUCTEN
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Dr. helewa vochtige washandjes met beschermlaag
Kwalitatieve vochtige washandjes voor verzorgend
& beschermd wassen. Afspoelen met water en
afdrogen is niet nodig. Bevatten een hydraterende
en hypoallergene lotion voor een optimale reiniging
en verzorging van lichaam of haar. Dermatologisch
getest. Op te warmen in de magnetron. Voor
éénmalig gebruik.
De washandjes zijn aan de binnenkant voorzien
van een ondoordringbare plastic barrièrefilm voor
hygiëne, infectiepreventie en een goede bescherming
van de handen van de zorgverlener. Ideaal voor
gebruik in zorginstellingen en de thuiszorg.

Hypoallergene en dermatologisch geteste
opvangzakken voor een veilige en hygiënische
opvang van urine, ontlasting en braaksel. De
opvangzakken zijn voorzien van de gepatenteerde
Alveol-Technology® inlegger die de uitscheiding
ultrasnel omzet in een vaste gel (600 ml) en de
geur neutraliseert. Deze innovatieve inlegger
verspreidt bovendien geen microcellulose of
absorberende poeder in de zak of op de huid.
Inclusief geïntegreerde houder aan de urine- en
braakselopvangzak.

z

DH3000
DH3010

Dr. helewa vochtige ECO washandjes

DH1000

z

Deze vochtige washandjes zijn thuis, onderweg,
op reis of na het sporten te gebruiken om de huid
verzorgend te wassen. Bovendien breed inzetbaar in
zorginstellingen. Hypoallergeen en bevatten
aloë vera en groene thee extract. Gemaakt van super
zacht materiaal. Latexvrij. Gemakkelijk op te warmen
in de magnetron. Voor éénmalig gebruik.
			
DH4000 		

20 stuks

				
DH1000
bedpan opvangzakken
DH1010
toiletstoel opvangzakken
DH1020
toilet opvangzakken
DH1030
urine opvangzakken
DH1040
braaksel opvangzakken

				 12 stuks
lichaam
€ 7,50
haar
€ 9,95

€ 19,95
€ 19,95
€ 21,95
€ 19,95
€ 19,95

z

12 stuks

€ 3,50

Polysem nitril onderzoekshandschoenen

DH1010

Voor een optimale bescherming tegen microorganismen en virussen. Poeder- en latexvrij.
Hoge treksterkte, soepele pasvorm, uitstekende
gevoeligheid, goede grip door het speciale patroon
op de vingertoppen en ruime bestendigheid tegen
chemische stoffen en cytostatica.
Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorgcentra,
de thuiszorg, de levensmiddelenindustrie, laboratoria
en bij schoonmaakwerkzaamheden. Verpakt per
100 stuks (XL 90 stuks). Kleur blauw.

DH1020
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DH1030

DH1040

			
DH6000-XS		
DH6000-S		
DH6000-M		
DH6000-L		
DH6000-XL		

€ 13,95
€ 13,95
€ 13,95
€ 13,95
€ 13,95

Gekwalificeerd
als Persoonlijk
beschermingsmiddel
categorie III. Conform
EN 455 1-4, EN 374 1-5,
EN 16523-1, EN 420.
ISO 16604.
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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HULPMIDDELEN VOOR TOILET

Urinaal
PR50564

d

PR50565

PR50564-H

Urinaal voor mannen

Urinaalhouder
gemaakt van
geplastificeerd
metaal. Eenvoudig
aan het bed op te
hangen.

d

1L

Het lekvrije Ursec urinaal heeft een
unieke terugloopbeveiliging zodat
er geen vocht uitloopt als de
urinaal omrolt. Eenvoudig in gebruik en goed zichtbaar vanwege
het “Glow in the dark” handvat.
Gemaakt van helder kunststof en
inclusief maatvoering.
		
SU47295 urinaal
€ 74,95
SU47320 urinaalhouder € 12,95

		
PR50566		
€ 12,95

Urineschuitje vrouw

Deze melkwitte urinefles met
blauwe dop heeft een handig
handvat. Eenvoudig te legen.
Niet autoclaveerbaar.

Een urineschuitje met afsluitdop
voor vrouwen. Zowel zittend als
liggend te gebruiken.
Autoclaveerbaar.

		 900 ml
PR50558		
€ 4,95

1L
		
PR50004		
€ 27,95

Urineflesborstel

P-Guard

Handige borstel voor het reinigen
van urinalen. Gevormd model.
Lengte 45 cm. Diameter borstel
6 cm.
		
SU47350		
€ 5,95

De P-Guard voorkomt
onhygiënische ongelukjes tijdens het
zittend plassen
bij mannen. Het
kunststof bakje
zorgt ervoor dat
de urine terug
de wc in loopt.
		
PR50341		

d
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UR1500

UR1000

		
UR1000 heren
UR1500 dames

Zachte schuimrubberen toiletzitting voorzien van een wasbare
vinylhoes. Eenvoudig over eigen
toiletbril te plaatsen en blijft op
zijn plaats d.m.v. een inkeping.
		
PR50648		
€ 19,95

Bedpan RVS

Kunststof bedpan
met deksel
Kunststof bedpan
inclusief deksel.

g

Roestvrijstalen bedpan inclusief
deksel.
31 cm

		
RE08480229		
€ 15,95

g

30 cm

		
RE08480212		
€ 79,95

Bidet kunststof

€ 46,95

Uribag
Handig en herbruikbaar urinaal voor
onderweg. Bestaat uit een kunststof koker
met anti-lekdop en een opvouwbare
latex opvangzak. Na leging en reiniging
(met water en/of zeep) vouwt u de
opvangzak weer eenvoudig terug in de
koker. Verkrijgbaar in een herenmodel en
anatomisch gevormd damesmodel.

Zachte toiletzitting

Het Squat-n-Go toiletkrukje zorgt
voor een natuurlijke en gezonde
toilethouding. Plaats het krukje
voor het toilet en zet uw voeten
op het krukje terwijl u op het
toilet zit. Het vermindert persen
en verkleint de kans op constipatie
en aambeien.
		
OP1500		
€ 24,95

Bedpan kunststof

d
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Squat-n-Go opvouwbaar toiletkrukje

Urinaalhouder

Handige urinalen voor zowel
mannen als vrouwen. Inclusief
maatvoering en voorzien van
sluitdop. Te reinigen tot 80˚C.
Deze urinalen passen in urinaalhouder PR50566.
1L
			
		
PR50564 man, melkwit
€ 6,50
PR50564-H man, transparant € 6,95
PR50565 vrouw, melkwit € 6,50

Ursec urinaal man

HULPMIDDELEN VOOR TOILET

d

1,1L

€ 23,95
€ 25,95

Ergonomisch gevormde bedpan
gemaakt van stevig kunststof. Door
de schuin aflopende voorzijde is
de bedpan gemakkelijk onder de
gebruiker te plaatsen. Inclusief
handvat en los deksel.
Afmeting 42 x 29,5 x 2 / 11,5 cm.
Autoclaveerbaar. Kleur wit.
		
SU47173		
€ 17,95

Een handig hulpmiddel voor het
wassen van het onderlichaam.
Het bidet past in de meeste
toiletten. Niet te gebruiken in
combinatie met een toiletverhoger.
		
PR50006		
€ 12,95

Easywipe
De Easywipe is handig voor
personen met een beperkte
reikbaarheid. De Easywipe grijpt
het toiletpapier stevig vast en
verwijdert het door het indrukken
van de knop aan de achterkant.
Te gebruiken met toiletpapier of
vochtige doekjes. Het opvouwbare
model wordt geleverd met een
opbergbox. Lengte 38 cm.

PR50562

PR50562-F

		
PR50562		
€ 72,95
PR50562-F opvouwbaar, lengte
€ 81,95
in box 22 cm
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Zachte toiletzitting

TOILETVERHOGERS

TOILETVERHOGERS

Zachte toiletverhoger

Etac My-Loo toiletverhoger vaste montage

Zachte comfortabele
Een zachte en
comfortabele toiletzitting gemaakt van
verhoger, gevuld met
antibacterieel en
schuimrubber en voorschimmelwerend
materiaal. Eenvoudig
zien van een wasbare
over de eigen toiletwitte vinylhoes. Met
bril te plaatsen en
klittenband te fixeren
blijft op zijn plaats
aan eigen toiletbril.
			
d.m.v. een inkeping.
		
			
			
PR50646
5 cm
€ 37,95
		
PR50647
10 cm
€ 46,95
PR50941		
€ 69,95

Toiletverhoger compleet

Contact Plus toiletverhoger

Deze toiletverhoger met
deksel wordt bevestigd
op de plaats van de
normale toiletbril en kan
op drie verschillende
hoogtes ingesteld worden:
8 cm, 10 cm en 13 cm.
De robuuste armleuningen
bieden steun en zijn
opklapbaarn. Breedte 58,5
cm, zitbreedte 38 cm.

Deze zachte toiletverhoger van polyurethaan
is hygiënisch en
beschermt tegen
bacteriën. Past op de
meeste toiletpotten
zonder gereedschap.
Inclusief uitsparing aan
de voorzijde voor persoonlijke hygiëne.

		
PR50548		

f

130 kg

€ 156,95

		
PR50001
11 cm
PR50001-14 14 cm

BAD, DOUCHE & TOILET

f

185 kg

€ 89,95
€ 99,95

Atlantis toiletverhoger

Etac My-Loo is een comfortabele en gebruiksvriendelijke toiletverhoger,
vastgemonteerd op de plaats van de normale toiletbril. Verkrijgbaar
met of zonder unieke, gepatenteerde toiletarmsteunen. Geschikt voor
de meeste toiletpotten. Stelt personen met beperkte mobiliteit of evenwichtsproblemen in staat om zelfstandig en veilig naar het toilet te gaan.
De verhoogde toiletbril en stabiele armsteunen maken het zitten en opstaan eenvoudiger. Bij weinig ruimte in de badkamer kan er ook gekozen
worden om één of twee armsteunen (tijdelijk) te demonteren.
Verkrijgbaar in vijf uitvoeringen, zithoogtes van 2, 6 en 10 cm en met of
zonder armsteunen. Inclusief bril en deksel. Voor extra comfort is er een
zachte zitting los verkrijgbaar.

f

			
ALM80301510
2 cm met armsteunen
ALM80301511
6 cm met armsteunen
ALM80301512
10 cm met armsteunen
ALM80301513
6 cm		
ALM80301514
10 cm		
ALM80301604		 zachte zitting

150 kg

€ 314,95
€ 314,95
€ 314,95
€ 199,95
€ 199,95
€ 99,95

My-Loo toiletverhoger

f
Deze toiletverhoger van polypropyleen is duurzaam
en sterk en wordt stevig vastgezet met twee
verstelbare klemmen. Door de gladde afwerking
is de toiletverhoger eenvoudig te reinigen.
Autoclaveerbaar. Verkrijgbaar met of zonder deksel
en in 5, 10 of 15 cm hoogte.
Voor extra comfort is er een zachte toiletzitting
verkrijgbaar. Eenvoudig op de toiletverhoger te
bevestigen met een kliksysteem.
74

Zachte
toiletzitting.
200 kg

			
PR50922
5 cm		
PR50924
10 cm		
PR50926
15 cm		
PR50922-L
5 cm met deksel
PR50924-L 10 cm met deksel
PR50926-L 15 cm met deksel
PR50932-GR zachte toiletzitting licht grijs
PR50932-BL zachte toiletzitting licht blauw

€ 34,95
€ 35,95
€ 38,95
€ 44,95
€ 45,95
€ 49,95
€ 36,95
€ 36,95

De Etac My-Loo is een functionele en comfortabele
toiletverhoger. De zachte lijnen en de grote opening
maken de toiletverhoger geschikt voor de meeste
gebruikers. Snel en gemakkelijk te installeren en
eenvoudig schoon te maken. Verkrijgbaar in
2 hoogtes met of zonder deksel.

f

190 kg

			
ALM80301520
6 cm		
ALM80301521 10 cm		
ALM80301522
6 cm met deksel
ALM80301523 10 cm met deksel

€ 69,95
€ 69,95
€ 81,95
€ 81,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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OVERIGE ONDERSTEUNING

Swift toiletstoel multifunctioneel

Toiletstoel

Deze stijlvolle toiletstoel
heeft een waterafstotende,
zachte en comfortabele
bekleding. De ergonomische rugleuning en sterke
armleuningen zorgen voor
een goede ondersteuning.
Verkrijgbaar in 2 modellen
en 2 verschillende kleuren.

TOILETSTOELEN

Afmetingen:
Breedte: 60 cm.
Hoogte:
Vast model: 83 cm,
hoogte zitting 48 cm.
Verstelbaar model:
81 tot 96 cm, hoogte
zitting 46 tot 61 cm.

f

135 kg
		
PR50545
blauw verstelbaar
PR50543
lichtgrijs verstelbaar
PR50545-S blauw vast
PR50543-S lichtgrijs vast
PR50544
losse toiletemmer

€ 161,95
€ 161,95
€ 134,95
€ 134,95
€ 18,95

Een multifunctioneel
drie-in-één product:
kan ingezet worden als toiletstoel, douchestoel
en vrijstaande toiletverhoger. Zeer comfortabel
en wordt standaard met zit- en rugbekleding en
toiletemmer geleverd. De toiletemmer heeft een
goed afsluitende deksel welke automatisch sluit
wanneer de toiletemmer wordt uitgenomen.
In hoogte verstelbaar van 42 - 57 cm.
Breedte zitting 54 cm.
Breedte tussen armsteunen 45 cm.
Totale breedte 56 cm.
130 kg
		
ALM81702030
€ 295,95

f
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Toiletframe

Prima hoefijzer toiletframe

In hoogte verstelbaar
aluminium frame met
comfortabele armsteunen. Dit lichtgewicht toiletframe is
een vrijstaand model
en plaatst u rondom het
toilet. Biedt de gebruiker ondersteuning bij
het opstaan.
In hoogte verstelbaar
van 66,5 - 76 cm.

Dit toiletframe inclusief
zitting in hoefijzervorm
geeft extra steun bij het
opstaan of gaan zitten
op het toilet. Eenvoudig
over het toilet te plaatsen
en te gebruiken als
vrijstaande toiletverhoger.
Door de opening aan de
voorzijde is de intieme
zone beter bereikbaar.

f

		
PR50312
frame inclusief zitting
PR50315
toiletemmer en houder

In hoogte verstelbaar:
zitting 41 – 61 cm, frame 61 – 81 cm.
In combinatie met de toiletemmer en
houder ook te gebruikenals toiletstoel.

125 kg

		
PR50305		

€ 99,95

Opvouwbare toiletsteun

Grijppaal met handgreep

Opvouwbare en in hoogte
verstelbare toiletsteun.
Eenvoudig te plaatsen en op
te bergen. Voorzien van een
voetsteun zodat het frame stabiel
blijft staan tijdens het opstaan
en gaan zitten. Inclusief zachte
armsteunen. Draagtas is los
verkrijgbaar.
Verstelbare hoogte 62 – 74 cm.

Deze grijppaal met
handgreep maakt opstaan vanuit een bank,
toilet of bed makkelijk!
De handgreep is op
vier verschillende hoogtes vast te
pakken zodat u tot staande positie
kunt komen. De zwenkbare handgreep klikt iedere 45 graden vast.
De grijppaal kan in vrijwel elke
gewenste ruimte geïnstalleerd
worden. Monteerbaar, maar ook
te klemmen tussen plafond en
vloer. In hoogte verstelbaar van
200 tot 305 cm. Kleur wit.

f

190 kg

€ 159,95
€ 68,95

GRIPO grijppaal

Toiletstoel mobiel

Toiletstoel Club
Deze toiletstoel Club
heeft een goede prijs/
kwaliteit verhouding.
Het frame is gemaakt
van gecoat metaal en
de zitting, rugleuning en
armsteunen zijn bedekt
met een waterafstotende
zachte bekleding. De
toiletemmer kan via de
bovenkant geplaatst en
verwijderd worden.
Kleur blauw.
Totale hoogte 83 cm.
Zithoogte 50 cm.
Gewicht 7 kg.
		
HE320023
76

f

f

110 kg

Verrijdbare toiletstoel met afneembare en wegklapbare voetsteunen. Inclusief twee geremde wielen en
een afdekplaat voor de zitting. De kleur van het frame
is blauw. Het chromen frame kan als toiletstoel of
toiletverhoger over het toilet gebruikt worden. De
armsteunen zijn naar beneden te halen voor de transfer.
130 kg

€ 114,95

		
PR50585		

€ 219,95

		
PR50303 		
€ 199,95
PR50303-B draagtas
€ 59,95

		
PR60228		
€ 299,95

Een solide grijppaal die
u helpt bij het opstaan
en ondersteuning biedt
waar en wanneer u die
nodig heeft. Kan worden
uitgebreid met diverse
praktische grijp- en
transferaccessoires.
Zie ook pagina 30 & 31.

Raadpleeg voor meer
informatie www.able2.nl
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Mobeli® wandbeugels

Mobeli mobiele wandbeugels
®

Geniaal, flexibel en veilig

Het gepatenteerde Mobeli® systeem van ROTH
is een praktisch en overal toepasbaar hulpmiddel.
De ideale en meest betrouwbare oplossing voor
personen die niet mogen of willen boren!
Alle wandbeugels zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal
en getest volgens de huidige ISO 17966: 2016 standaard voor
medische hulpmiddelen. Ze hebben een zeer grote hechtkracht
(doorsnede zuignap 120 mm) en zijn in verschillende lengtes
verkrijgbaar. Eenvoudig te bevestigen op een gladde, niet poreuze
en vlakke ondergrond. De Mobeli® mobiele wandbeugels zijn
eenvoudig uit elkaar te halen en mee te nemen.

Werking van de Mobeli®
veiligheidsindicator:

A
B
Maat A en B

Maximale veiligheid

De belastbaarheid wordt met maximaal gebruikersgewicht aangegeven. De mobiele wandbeugels zijn ontwikkeld ter ondersteuning
van de natuurlijke beweging. Ze zijn niet ontworpen om het
volledige lichaamsgewicht te dragen. De Mobeli® wandbeugels
worden geleverd met veiligheidsindicator die de hechtkracht
meet en controleert. Een veilig gevoel!
Mobeli® werkt voortdurend aan de uitbreiding van het productassortiment. Denk aan wandbeugels, mobiliteitshulpen, ondersteuningssystemen, badwandverkorters, badbeugels en accessoires.

Attentie: De wandbeugel
direct opnieuw vastmaken!
Wanneer de veiligheidsindicator in de hendel is
verzonken, heeft de veiligheidsbeugel de optimale
trekkracht bereikt en is de
greep volledig belastbaar.
Als de veiligheidsindicator
omhoog komt en het rode
randje zichtbaar wordt,
moeten de zuignappen
ontkoppeld worden en
opnieuw worden vastgezet.

Starterskit

		
PR45307 wandbeugel
PR45312 wandbeugel
PR45314 wandbeugel
PR45316 wandbeugel
PR45308 verstelbare wandbeugel
PR45309 verstelbare wandbeugel
PR45310 verstelbare wandbeugel
PR45311 verstelbare wandbeugel
PR45315 wandbeugel chroomlook
PR45317 wandbeugel chroomlook
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€ 199,95

maat B
330 mm
430 mm
570 mm
870 mm
440 - 565 mm
560 - 685 mm
660 - 785 mm
885 -1010 mm
570 mm
870 mm

f
105 kg
100 kg
95 kg
95 kg
85 kg
85 kg
85 kg
80 kg
95 kg
95 kg

prijs
€ 117,95
€ 128,95
€ 152,95
€ 174,95
€ 164,95
€ 194,95
€ 199,95
€ 214,95
€ 224,95
€ 261,95

QuattroPower steun
De QuattroPower biedt
een stevige ondersteuning
precies waar u die nodig
heeft. Positioneer het
QuattroPower systeem, haal
de kiephendel over en klaar.
Het Quattro Power ondersteuningsysteem met vier
zuignappen is een speciale
constructie en vermindert
trek- en schuifkrachten.

Deze starterskit is ideaal voor
ergotherapeuten om de mogelijkheden en de hulpstukken van
de Mobeli® wandbeugel te
demonstreren.
		
PR45356

maat A
110 mm
210 mm
350 mm
650 mm
220 - 345 mm
340 - 465 mm
440 - 565 mm
665 - 790 mm
350 mm
650 mm

PR45328
PR45329 met handgreep

maat
565 mm
565 mm

f
80 kg
80 kg

prijs
€ 409,95
€ 424,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Quattroplus mobiliteitshulp

maat A
200 - 325 mm
420 - 545 mm
665 - 790 mm

maat B
360 - 485 mm
280 - 625 mm
580 - 705 mm

€ 309,95
€ 319,95
€ 324,95

QuattroPower badbeugel

Met het Quattro Power systeem voor de badwand
stapt u veilig in en uit bad.
80 kg

			
PR45324 maximale breedte 870 mm
€ 399,95
PR45326 maximale breedte 740 mm
€ 394,95

80

Deze mobiele wandbeugel
is een unieke combinatie van
een horizontale en verticale
beugel in één. Dankzij de
verstelbare hoek kan deze
beugel in veel posities
worden geplaatst en bijvoorbeeld gebruikt worden
als hulpmiddel om uit het bad op te staan of als steun
in de douchecabine. Grote actieradius en veelzijdig
inzetbaar. Flexibel, kan eenvoudig omgezet worden
naar een losse wandbeugel. Verkrijgbaar in een vaste
en verstelbare versie.
		
PR45354 vast 350 mm
95 kg € 259,95
PR45342 vast 650 mm
95 kg € 299,95
PR45355 verstelbaar 340 - 465 mm 85 kg € 309,95
PR45343 verstelbaar 440 - 565 mm 85 kg € 324,95

BAD, DOUCHE & TOILET

Mobeli® wandbeugel kindergreep

QuattroPower steun voor kinderen

Deze mobiele wandbeugel is ideaal voor kinderhandjes. De diameter van de handgreep is 26 mm
in plaats van de gebruikelijke 35 mm.

QuattroPower biedt ondersteuning voor kinderen bij
het toilet. De diameter van de beugel is 26 mm en
daarom ideaal voor kinderhandjes.
Maat 565 mm
		
PR45328-kind 		
60 kg
€ 382,95
PR45329-kind met handgreep 60 kg
€ 391,95

		
PR45318 wandbeugel 170 mm
PR45319 wandbeugel 310 mm

f

75 kg
75 kg

€ 129,95
€ 142,95

f

Douchearm

Douchekophouder
PR45349

PR45303

f

150 kg

PR45320
PR45321
PR45322

f

WANDBEUGELS
WANDBEUGELS

Handrail met verstelbare hoek

De QuattroPlus is de variant met een hogere belasting door de vier zuignappen en kan aan de muur
en in een hoek worden bevestigd. De geïntegreerde
kruisverbindingen maken de QuattroPlus zeer flexibel.
De QuattroPlus kan als horizontale trainingsstang
worden gebruikt.

f

WANDBEUGELS

Scharnieren

Creëer extra flexibiliteit door scharnieren tussen
de zuignap en de handgreep in te voegen
			
PR45336 RVS diagonale scharnierset
€ 124,95
PR45338 hoekverbindings-scharnierset
€ 84,95
PR45337 hoekverbindings-scharnierset
voor QuattroPlus
€ 99,95

De instelbare douchekophouder is verkrijgbaar als
vast model of met zwenkarm.
			
PR45300 douchekophouder
€ 86,95
PR45349 douchekophouder met zwenkarm € 132,95

De scharnierende douchearm met geïntegreerde
rem is in iedere positie te plaatsen en zwenkt naar
elke richting, afhankelijk van de montage. Het
douchescherm voorkomt spatten en geeft privacy.
			
PR45352
zonder gordijn
L 72 cm
€ 279,95
PR45303
met gordijn
L 105 cm
€ 364,95

KiephendelStop veiligheidsslot

Zelfklevende RVS platen

Door dit veiligheidsslot is de mobiele
wandbeugel niet
van het oppervlak te
verwijderen. Ideaal
voor dementerende
personen en
kinderen. Ook ideaal
voor beveiliging
tegen diefstal in
openbare ruimtes.
		
PR45341 		

Deze RVS platen
zijn ideaal om te
gebruiken bij tegels
kleiner dan 14 cm
of oppervlakken die
niet poriëndicht zijn.
Verkrijgbaar per stuk
of per paar. Afmeting
145 x 145 mm.

z

2 stuks

€ 39,95

		
PR45345 per stuk
PR45346 per paar

€ 24,95
€ 44,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Wandbeugel RVS

WANDBEUGELS
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Wandbeugel kunststof
Voor extra steun in badkamer, hal, trappengat,
keuken, etc. Gemaakt van sterk kunststof (PVC).
Extra grip door geribbeld oppervlak.
• diameter buis 3,5 cm
• afstand van de muur 7 cm
• diameter afdekplaatje 8 cm
Inclusief montagemateriaal.
Sterke wandbeugels gemaakt van gepolijst RVS.
Diameter bevestigingsrozetten 6,5 cm.
Diameter buis 3,2 cm.
Afstand van de muur 9,2 cm.
Montagemateriaal niet inbegrepen.

f

150 kg			
PR50944-30 30 cm		
€ 29,95
PR50944-45 45 cm		
€ 31,95
PR50944-60 60 cm		
€ 36,95
PR50947
135° gehoekt 30 x 30 cm
€ 57,95
PR50948-L 90° gehoekt 30 x 60 cm links € 71,95
PR50948-R 90° gehoekt 30 x 60 cm rechts € 71,95

Wandbeugel gecoat staal

Sterke stalen wandbeugels voorzien van
een witte poedercoating. Door de kunststof
bevestigingsrozetten (diameter 6,5 cm) is er geen
elektrisch contact mogelijk.
Diameter buis 3,2 cm.
Afstand van de muur 9,2 cm.
Montagemateriaal niet inbegrepen.

f

150 kg			

PR50943-30
PR50943-45
PR50943-60
PR50945
PR50946-L
PR50946-R
82

30 cm		
€ 29,95
45 cm		
€ 31,95
60 cm		
€ 36,95
135° gehoekt 30 x 30 cm
€ 39,95
90° gehoekt 30 x 60 cm links € 52,95
90° gehoekt 30 x 60 cm rechts € 52,95

f

100 kg

		
PR45712
25 cm
PR45716
35 cm
PR45718
40 cm
PR45724
55 cm

€ 13,95
€ 15,95
€ 16,95
€ 18,95

Eco Care steungreep

Wandbeugel Prima

Stevige RVS steungrepen voorzien van een witte
poedercoating. De bevestigingsrozetten zijn
voorzien van nylon voor een vlakke wand montage.
Onzichtbare montage door ø 7 cm afdekrozetten.
Diameter buis 3,2 cm. Inclusief montagemateriaal.

Deze sterke wandbeugel is gemaakt
van een uit één stuk
gegoten kunststof,
versterkt door een
interne buis van
aluminium. Voorzien van zacht anti-slip materiaal voor
een betere grip, ook als de handen nog vochtig
zijn. Kleur wit. Exclusief montagemateriaal.

f

175 kg		

NB1453030
NB1453040
NB1453050
NB1453060

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

€ 42,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 62,95

		
PR60288
30 cm
PR60289
40 cm
PR60290
45 cm
PR60291
60 cm
PR60292
33 cm gehoekt
PR60293
40 cm gehoekt

f

160 kg

€ 24,95
€ 29,95
€ 32,95
€ 44,95
€ 31,95
€ 42,95
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BADLIFT, -BEUGEL EN -PLANKEN

Atlantis opklapbare toiletbeugel
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Able2 badlift
Met de Able2 opblaasbare
badlift kunt u genieten van
een aangenaam bad.

Deze sterke toiletbeugel is gemaakt van roestvrijstaal
en voorzien van een witte poedercoating. Eenvoudig
omhoog te klappen, 22 cm vooruitspringend.
Diameter buis 3,2 cm. RVS bevestigingsplaat (10 x
25 cm) inclusief rozetten voor verborgen bevestiging.
Montageset en toiletrolhouder zijn los verkrijgbaar.

f

100 kg		
NB1447060 60 mcm
NB1447070 72,5 cm
NB1447080 85 cm
NB1449210 toiletrolhouder
NB1470440 montageset

€ 199,95
€ 214,95
€ 229,95
€ 19,95
€ 12,95

Deze opklapbare toiletbeugel van gecoat staal biedt
ondersteuning rondom het toilet. In opgeklapte stand
vergrendelt de steun. De muurplaat wordt op 6 punten aan de muur bevestigd. Inclusief toiletrolhouder.
Lengte 76 cm.

f

f

150 kg

		
PR46080		
€ 1.199,95

125 kg

		
PR50070		

U wordt op een luchtkussen
tot op de bodem van uw bad
neergelaten. Daar kunt u kiezen
of u een kleine hoeveelheid lucht
in het kussen laat voor extra
stabiliteit en steun in de rug.
Of u laat alle lucht uit het
kussen zodat u liggend kunt
genieten van het nemen van
een normaal bad. Na afloop
kunt u het kussen oppompen
tot de bovenkant van het
bad. Werkt op een accu dus
u hoeft geen elektriciteit in
de badkamer te gebruiken.
Gemakkelijk op te bergen.

€ 59,95

Badrandbeugel
Optimal toiletarmleuning

Opklapbare toiletbeugel

Opklapbare toiletbeugel voor
extra ondersteuning rondom
het toilet. Verkrijgbaar in een
gecoat stalen en RVS uitvoering.
In opgeklapte stand vergrendelt
de beugel. Diameter buis 3,2 cm.
Montagemateriaal niet inbegrepen.

f

125 kg		

PR50949-60
PR50949-70
PR50949-80
PR50950-60
PR50950-70
PR50950-80
84

gecoat staal 60 cm
gecoat staal 70 cm
gecoat staal 80 cm
RVS 60 cm
RVS 70 cm
RVS 80 cm

€ 83,95
€ 89,95
€ 99,95
€ 112,95
€ 124,95
€ 139,95

Optimal is een elegante opvouwbare steun. De poot
zorgt voor stabiliteit en door de kleine muurbevestiging kunt u de leuning vlakbij het toilet monteren.
Optimal is eenvoudig tegen de muur aan te vouwen
en blijft opgevouwen tot u hem met de grijze hendel
naar beneden laat. Afmeting: L 73,5 x H 80 cm.

f

150 kg

		
ALM80303006		

€ 176,95

Een beugel met twee handgrepen
voor aan de badrand. Geeft extra
veiligheid bij zitten en staan. De
breedte van de klem kan versteld
worden van 7,6 tot 17,7 cm.
		
PR45422		

Badplank met handgreep

Badplank Fresh

Uitstekende badplank met stevige
handgreep, perforaties voor
waterafvoer en een comfortabel
gevormde zitting. De lengte
is verstelbaar door de rubberen
anti-slip doppen te verplaatsen.
Afmeting: L 67,5 x B 27,5 cm.

De zijkanten van de badplank zijn
breed uitgevoerd voor een maximale ondersteuning bij transfers,
terwijl het midden smal is voor
een eenvoudige persoonlijke
verzorging. Inclusief handvat.
Afmeting: L 74 cm x B 36-27-30 cm.
Dikte 4 cm.

f

€ 54,95

100 kg

		
PR46409		
€ 66,95

f

130 kg

		
ALM81600024
€ 108,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Verso Care opklapbaar douchezitje
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Able2 mobiele douche- en toiletstoel
De Able2 mobiele
douche- en toiletstoel
is gemaakt van hoogwaardige materialen.
De mobiele douche- en toiletstoel
is licht en gemakkelijk te
manoeuvreren mede door de
ergonomische handgreep en
wendbare wielen. Inclusief
ergonomische rugleuning en
comfortabele zitting.

Ergonomisch gevormde douchezitting gemaakt
van thermoplastisch polypropyleen. Met instelbare
rem en eenvoudige montage. Roestvrijstalen
wandmontageplaat. Automatisch terugklappende
aluminium vloersteun. Kleur donkergrijs.
Afmeting 41,2 x 44,7 x 11,2 cm.
Exclusief montageset.

f

De zitting heeft een opening
aan de achterzijde voor maximale
hygiëne tijdens het douchen
of toiletgebruik. De opening
kan worden afgedekt met het
bijbehorende deksel.

170 kg

			
NB3500010 douchezitje
€ 314,95
NB3500015 douchezitje met vloersteun € 342,95
NB3500030 montageset
€ 15,95

Opklapbaar douchezitje
met vloersteunen

Etac Relax wandgemonteerde douchezittingen

De vergrendelbare armsteunen
zijn afneembaar voor een eenvoudige transfer. De voetsteun
is verstelbaar in vijf posities en
volledig wegklapbaar onder
de stoel.
Alle wielen hebben een
individueel instelbare rem.
De stoel kan over een toilet
geplaatst kan worden, maar is
ook perfect te gebruiken als
toiletstoel. Inclusief toiletemmer.
Accessoires los verkrijgbaar.

f

150 kg

		
PR45115		
PR45115-CS zachte gesloten zitting
PR45115-OS zachte open zitting
PR45115-SB veiligheidsgordel

€ 399,95
€ 76,95
€ 76,95
€ 49,95

Douchestoel

Stevig douchezitje met brede
kunststof zitting (44 x 39,5 cm).
Automatische vastzetting bij het
opklappen, 8 cm vooruitspringend
in opgeklapte stand. Kunststof
montagesteun. De aluminium
vloersteunen zijn 2 cm in hoogte
instelbaar. Inclusief montagemateriaal.

f

170 kg

		
NB1844440		
€ 179,95
86

Douchezitting met afgeronde
ergonomische zitting. Drie
montagepunten, eenvoudig
te monteren.
Het model compleet is voorzien
van een warmte-reflecterende
rugleuning, soft-grip armsteunen
met een anti-slip oppervlak en
steunpoten voor extra stabiliteit.

Verkrijgbaar in verschillende
modellen en in de kleuren
wit en grijs.
Afmeting: breedte 40 cm,
breedte met armsteunen 53 cm,
diepte op-/neergeklapt 8/45 cm.

		
ALM81703010 douchezitting
ALM81703050 douchezitting compleet

f
125 kg
150 kg

€ 249,95
€ 467,95

Deze lichtgewicht douchestoel is veilig en
comfortabel en heeft een epoxy gecoat aluminium
frame met geperforeerde kunststof zitting. Dit
zorgt voor een goede drainage en vermindert het
risico op glijpartijen. Verkrijgbaar in een verrijdbaar
model en een in hoogte verstelbaar model zonder
wieltjes. Het verrijdbare model heeft 4 wieltjes
waarvan 2 geremd, een opklapbare voetensteun en
een duwstang. Hierdoor kan de patiënt eenvoudig
verplaatst worden.
Zithoogte:
Vast model: in hoogte verstelbaar van 48 – 54 cm
Verrijdbaar model: 54 cm
		
HE540300
verrijdbaar
€ 252,95
HE540350
in hoogte verstelbaar
€ 262,95

f

100 kg
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Atlantis douchekrukken en -stoelen

BAD, DOUCHE & TOILET

Atlantis douchekruk – vierkant
Deze vierkante douchekruk is verkrijgbaar in een
vaste (43 cm) en verstelbare hoogte (39 – 54 cm).
Afmeting zitting 30,5 x 30,5 cm.
De zachte zitting is los verkrijgbaar.

De lichtgewicht Atlantis douchekrukken en -stoelen zijn ontworpen om
meer veiligheid en onafhankelijkheid te bieden tijdens het douchen.
Door het elegante en moderne design passen de douchekrukken en
-stoelen in ieder badkamerinterieur.
• Robuust, hygiënisch en slijtvast
• Anti-slip kunststof zitting met drainage gaatjes
• Aluminium frame en brede rubberen doppen
• Geschikt voor niet- vlakke vloeren
• Eenvoudig en zonder gereedschap te monteren

		
PR46059
vast
PR46060
verstelbaar
PR46061
zachte zitting licht blauw
PR46063
zachte zitting licht grijs

Atlantis rechthoekige douchekrukken en -stoelen
Lichtgewicht rechthoekige
douchekrukken en -stoelen.
Verkrijgbaar in 2 modellen en
4 uitvoeringen. De uitsparing
van de douchekrukken en -stoel
met uitsparing kan zowel aan de
voorzijde als aan de achterzijde
geplaatst worden.

150 kg

€ 45,95
€ 58,95
€ 29,95
€ 29,95

Atlantis douchekruk – rond
Ronde douchekruk met een vaste hoogte van 43 cm.
Diameter zitting 33 cm.
De zachte zitting is los verkrijgbaar.

Afmeting zitting 46 x 33,5 cm.
In hoogte verstelbaar
van 39 – 54 cm.

f

Losse accessoires

f

PR46070

PR46071

175 kg

				
PR46068
douchekruk met uitsparing
PR46069
douchekruk met uitsparing met rugleuning
PR46070
douchekruk met uitsparing met armsteunen
PR46071
douchestoel met uitsparing compleet

€ 69,95
€ 99,95
€ 106,95
€ 136,95

		
PR46073
vast
PR46065
zachte zitting licht blauw
PR46067
zachte zitting licht grijs



f

150 kg

€ 44,95
€ 29,95
€ 29,95

Atlantis douchekruk – driehoek
Deze driehoekige douchekruk is verkrijgbaar in een
vaste (43 cm) en verstelbare hoogte (39 – 54 cm).
Afmeting zitting 40 x 37 x 37 cm.
De zachte zitting is los verkrijgbaar.


De douchekruk kan uitgebreid
worden met accessoires voor
extra ondersteuning.
		
 PR46077 armsteunen € 39,95
 PR46078 rugleuning
€ 39,95
88

f

175 kg

PR50936

				
PR50936
douchekruk
PR50937
douchekruk met rugleuning
PR50938
douchekruk met armsteunen
PR50939
douchestoel compleet

PR50937

€ 69,95
€ 99,95
€ 106,95
€ 136,95

		
PR50933
vast
PR50934
verstelbare hoogte
PR50935-BL zachte zitting licht blauw
PR50935-Gr zachte zitting licht grijs

f

150 kg

€ 44,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 29,95
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Contour douchekruk

Etac douchekrukken en -stoelen

• Ontworpen met functionaliteit en eenvoud in gedachten

Deze gecurvde douchekruk is robuust en licht tegelijk.
De comfortabele zitting is geperforeerd voor een
goede drainage en heeft grepen aan beide zijkanten
voor steun en stabiliteit. De douchekruk is gemaakt
van lichtgewicht aluminium.

• Licht van gewicht en voorzien van anti-slip zitting
• Geschikt voor niet-vlakke vloeren dankzij de vier in hoogte
verstelbare poten met kunststof vloerdoppen
• Eenvoudig en zonder gereedschappen te monteren

In hoogte verstelbaar van 35 - 53 cm.
Afmeting zitting: 50 x 30 cm.
Afmeting rugleuning: 39 x 22 cm.
Verkrijgbaar met of zonder rugleuning.
			
114 kg
		
PR46043		
€ 59,95
PR46043-B
met rugleuning
€ 72,95

• In hoogte verstelbaar van 42 – 57 cm

Etac Swift

f

Verkrijgbaar als douchekruk,
douchekruk met armsteunen
en als complete douchestoel.
De basis douchekruk kan
eenvoudig worden getransformeerd naar een douchestoel
door armsteunen en een rugleuning toe te voegen. Inclusief
uitsparing aan de voorzijde
voor persoonlijke hygiëne.
Kleur grijs.
Afmeting B 54 x D 50 cm.

f

160 kg

		
ALM81701410
douchekruk
ALM81701420
douchekruk met armsteunen
ALM81701430
douchestoel

€ 164,95
€ 226,95
€ 279,95

Rechthoekige douchekruk

Douchekruk

Lichtgewicht douchekruk
met aluminium frame en
kunststof anti-slip zitting.
Afmeting zitting
46 x 33,5 cm.
In hoogte verstelbaar
van 39 – 54 cm.

Lichtgewicht douchekruk van
aluminium met een ronde
zitting. In hoogte verstelbaar
van 35 - 52 cm. Diameter
33 cm.

		

		

		

		

		

		
PR46032		

€ 54,95

		

f

Etac Smart
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Etac Easy

Etac Edge

Stabiele lichtgewicht douchekruk met rechthoekige zitting.
Afmeting zitting: 43 x 38 cm.

Stabiele lichtgewicht douchekruk met ronde zitting.
Diameter zitting: 45 cm.

f

f

f

150 kg

€ 144,95

150 kg

ALM81901010 grijs

€ 124,95

130 kg

ALM81801010 grijs

€ 116,95

f

175 kg

		
PR50936		

Comfortabele driehoekige
douchekruk die perfect in een
hoek past en weinig ruimte
inneemt. Breedte zitting: 45 cm.

ALM81951010 grijs

BAD, DOUCHE & TOILET

€ 69,95

110 kg

Opvouwbare douchekruk

Luxe douchekruk met draaibare zitting

Lichtgewicht aluminium
douchekruk met
comfortabel gevormde
plastic zitting. Voorzien
van handgrepen voor
extra steun.

Aluminium douchekruk
met een draaibare kunststof zitting. De draaibare
zitting maakt een transfer
eenvoudiger en zorgt voor
extra gemak en comfort
bij het douchen. Inclusief
handig opbergplateau om
uw douchespullen bij de
hand te hebben. In hoogte
verstelbaar van 42 - 52 cm.
Diameter zitting 34,5 cm.

Opvouwbaar en
eenvoudig op te
bergen. Ook te
gebruiken als badzitje.
In hoogte verstelbaar
van 37 - 41 cm. Breedte 48 cm.

f

100 kg
			
		
PR46034		
€ 67,95

f

114 kg

		
PR46055		

€ 69,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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GIPSHOEZEN

GIPSHOEZEN

Atlantis gipshoezen

BAD, DOUCHE & TOILET

LimbO beschermhoes
LimbO, dé waterdichte
beschermhoes
De LimbO beschermhoes is uitermate geschikt om gips, verband of
protheses te beschermen tijdens
douchen, baden en zwemmen.
De neopreen elastische afsluiting
is comfortabel en veroorzaakt
geen drukplekken. Eenvoudig zelf
aan te trekken en gaat minimaal
de gipsdraagtijd mee. Verkrijgbaar
in meerdere maten en lengtes.
LIM60

PR45083

Beschermt uw gips tijdens het douchen
en baden. Gemakkelijk aan te brengen.
Meerdere malen te gebruiken. Niet
gebruiken bij open en onbedekte wonden.
Niet geschikt om mee te zwemmen.
		
PR45080 volwassene heel been € 19,95
PR45081 volwassene 1/2 been € 16,95
PR45083 volwassene hele arm € 16,95
PR45084 volwassene 1/2 arm
€ 16,95
PR45086 volwassene voet-enkel € 16,95
PR45087 volwassene hand
€ 12,95
PR45088 kind 1/2 arm
€ 13,95
PR45089 kind hele arm
€ 16,95
PR45090 kind 1/2 been
€ 16,95
PR45091 kind heel been
€ 16,95
92

PR45080

PR45081

PR45086

Art.nr.
LIM20
LIM25
LIM60
LIM70
LIM76
LIM80
LIM100
LIM65
LIM75
LIMITT
LIFA23
LIFA45
LIFA67
LIFA810
LIBEM1113
LIFL3
LIFL45
LIFL67
LIFL810
LIBK1113

omschrijving
lengte
volwassene voet S
33 cm
volwassene voet M/L
40 cm
volwassene 1/2 arm
53 cm
volwassene hele arm
69 cm
volwassene 1/2 been S
73 cm
volwassene 1/2 been M/L 73 cm
volwassene heel been
96 cm
volwassene elleboog S
26 cm
volwassene elleboog M/L 26 cm
volwassene hand
30 cm
kind arm 2-3 jaar
31 cm
kind arm 4-5 jaar
43 cm
kind arm 6-7 jaar
49 cm
kind arm 8-10 jaar
58 cm
kind 1/2 arm 11-13 jaar
43 cm
kind been 3 jaar
53 cm
kind been 4-5 jaar
58 cm
kind been 6-7 jaar
61 cm
kind been 8-10 jaar
73 cm
kind 1/2 been 11-13 jaar
61 cm

LIM100

gipsomtrek
20 - 25 cm
23 - 34 cm
25 - 29 cm
30 - 39 cm
35 - 39 cm
39 - 54 cm
52 - 65 cm
25 - 29 cm
30 - 39 cm
22 - 25 cm
16 - 22 cm
16 - 22 cm
22 - 25 cm
22 - 25 cm
22 - 25 cm
25 - 34 cm
25 - 34 cm
35 - 39 cm
39 - 54 cm
35 - 39 cm

prijs
€ 31,95
€ 31,95
€ 31,95
€ 32,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 39,95
€ 35,95
€ 35,95
€ 24,95
€ 27,95
€ 27,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 29,95

LIM75

PR45084

PR45088

PR45087

LIFA67

LIMMIT

LIM25
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ANTI-SLIP BAD- EN DOUCHEMATTEN

ANTI-SLIP BAD- EN DOUCHEMATTEN

Anti-slip bad- en douchematten

Anti-slip rondjes & strips

StayPut™ anti-slip bad- en douchematten

BAD, DOUCHE & TOILET

Anti-slip bad- en douchematten

EXCLUSIEF

De StayPut bad- en douchematten zijn zacht
en comfortabel. Waterdoorlatend met aan
de bovenkant een lichte structuur en aan de
onderkant sterke zuignappen voor houvast en
ter voorkoming van valpartijen.
™

PR45125

De bad- en douchematten zijn uitgevoerd met
het unieke PER®formance materiaal (Polymer
Environmental Resin) van StayPut™ in combinatie
met een antimicrobieel bestanddeel op basis van
Silver Technology. Het PER®formance materiaal is
niet-toxisch en rubber- en latexvrij. Vrij van nare
geurtjes en giftige chemicaliën of gassen.
Het ‘Silver’ bestanddeel stremt de groei van
schimmel en bacteriën. Hoge anti-slip werking.

PR45126

Veilige douche- en
badmatten met
zuignappen. Gemaakt
van milieuvriendelijk
en recyclebaar plastic.
Bevat geen PVC, BPA
of ftalaten. Leverbaar
in diverse kleuren.

Onafhankelijk getest door verschillende laboratoria.

Anti-slip douchemat

Anti-slip badmat

Deze zelfklevende anti-slip rondjes
en strips zijn speciaal ontworpen
voor gebruik in natte ruimtes.
Geschikt voor in bad, douche,
badkamervloeren en andere
oppervlaktes waar het regelmatig
nat en glibberig wordt.
Rol van 3 meter.

Anti-slip douchemat hoek

		
PR61668-D rondjes
€ 15,95
PR61668-S strips
€ 15,95

75 x 35 cm
badmat wit
badmat blauw
badmat licht blauw

Douchemat
PR45126-W
PR45126-BL
PR45126-LB

54 x 54 cm
douchemat wit
€ 15,95
douchemat blauw
€ 15,95
douchemat licht blauw € 15,95

€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95

Kleine badmat 54 x 35 cm
PR45127-W badmat klein wit
€ 13,95
PR45127-BL badmat klein blauw
€ 13,95
PR45127-LG badmat klein lime groen € 13,95

n
• Sterke zuignappen voor
houvast en grip
• Inclusief ophanghaak

Badmat
PR45125-W
PR45125-BL
PR45125-LB

PR45127

Bad- en douchematten
Deze rubberen bad- en douchematten hebben een geribbeld
oppervlak voor meer grip. De
zuignappen zorgen ervoor dat
de mat niet wegglijdt. Het water
op de mat loopt vanzelf weg.
		
PR45047 74 x 34 cm
€ 16,95
PR45051 53 x 53 cm
€ 17,95

Anti-slip figuren
De vrolijke anti-slip figuren met zuignapjes
zorgen voor extra veiligheid in bad of
douche. Kleur blauw.

Afmeting: 50,8 x 50,8 cm
		
PR45121-W
wit
€ 24,95
PR45121-BL
blauw
€ 24,95
94

Afmeting: 43 x 90 cm
		
PR45120-W
wit
€ 32,95
PR45120-BL
blauw
€ 32,95

m
Afmeting: 59,7 x 59,7 cm
		
PR45122-W
wit
€ 26,95

			
PR46057 bigfoot 30 x 17,5 cm
€ 8,95
PR46056 voet
14 x 9 cm
€ 8,95
PR46058 ster
13 cm
€ 8,95

z

2 stuks

z

6 stuks

z

6 stuks

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Opstap Prima

Stap makkelijker in en uit bad met
dit opstapje. Modulair systeem
met losse delen waardoor u de
ideale hoogte kunt bepalen.
Anti-slip oppervlak voor extra grip.
Eenvoudig in elkaar te zetten.
Afmetingen: B 44,5 x D 35 cm.
Set: bovenstuk H 5 cm + 2 losse
delen H 2,5 cm.
Losse verhoger H 2,5 cm.

f

318 kg

		
PR46292 set 10 cm
€ 134,95
PR46292-R losse verhoger € 31,95

BAD- EN DOUCHEACCESSOIRES

Ashby Step Two

BAD- EN DOUCHEACCESSOIRES

Verstelbaar opstapje

Bad- en schrobsponzen

Badborstel

Deze populaire
sponzen zijn leverbaar in verschillende
modellen en lengtes. De schrobspons
is rond en heeft
aan één zijde een
golvende structuur.
Lengte 56 cm.

Een makkelijke en veilige manier
om het bad in en uit te stappen.
De anti-slip structuur verkleint de
kans op uitglijden. De ene kant
van het opstapje is 10 cm hoog
en de andere kant is 15 cm hoog.
Groot genoeg om er met beide
voeten op te staan.
Afmeting: 52 x 33 x 15 cm.

f

190 kg

		
PR46291
€ 137,95

Haarwasbak opblaasbaar

Een ideaal hulpmiddel om in en
uit bad te komen. Het krukje is
in hoogte verstelbaar en heeft
veilige anti-slipdoppen. In hoogte
verstelbaar van 20,5 tot 26 cm.
Afmeting: 41 x 23 cm.

f

100 kg

		
PR46293		

€ 84,95

Haarwasbak voor rolstoel

BAD, DOUCHE & TOILET

			
PR45033 rond 		
PR45034 gevormd		
PR45037 schrobspons

€ 9,95
€ 9,95
€ 14,95

Beauty badspons gebogen

Beauty badspons

Deze badspons
met gebogen steel
is ontworpen om
het lichaam eenvoudig te bereiken
en te reinigen.
Inclusief zachte
schuimrubber spons
met een afneembare, wasbare hoes.
Inclusief anti-slip handvat. Lengte 79 cm.
			
ALM80210080		
ALM80210104 extra hoes 2 stuks

Lichte badborstel waarmee
u uw rug en benen beter
kunt bereiken. De zachte borstelharen reinigen uw
huid zonder krassen. Aan de steel zit een ophanglus
waaraan de borstel opgehangen kan worden om te
drogen. Lengte 38 cm.
			
PR46052			
€ 16,95

€ 41,95
€ 19,95

Deze badspons heeft een
rechte steel en helpt personen
met een beperkt bereik. Effectief
wassen met een zachte schuimrubber spons
gecombineerd met een afneembare, wasbare
nylon hoes. Inclusief anti-slip handvat.
Lengte 38 cm.
			
ALM80210076		
€ 32,95
ALM80210103 extra hoes 2 stuks
€ 20,95

Wasband & -hand

Eindelijk kunt u uw haren spettervrij wassen in bed.
Geeft een comfortabele ondersteuning aan hoofd
en nek tijdens het wassen van het haar. Deze luxe
haarwasbak heeft twee opblaasunits en voorkomt
spetteren. Inclusief afvoerslang van 119 cm.
Afmeting: L71 x B 61 x H 15 cm

Kunststof haarwasbak met nekuitsparing. Ideaal
om zittend uw haren te wassen. Plaats voor de
waterafvoer de achterkant van de haarwasbak in de
gootsteenbak of wastafel. Inclusief 2 banden om de
haarwasbak op zijn plaats te houden. Kleur wit/blauw.
Afmeting 45 x 34 x 4 cm.

Ideaal voor personen die door
verminderde flexibiliteit hun rug
en andere lichaamszones niet
kunnen bereiken. De band heeft
aan één kant een zachte badstof
laag en voelt comfortabel aan bij
het wassen. Aan de andere kant
zit een grovere schuimlaag die
gebruikt kan worden om te scrubben. Goede grip door de plastic
handgrepen. Het bijpassende
washandje heeft net als de band
een zachte badstof laag en een
grovere schuimlaag.

		
PR45016

		
SU47090		

Lengte van de band: 80 cm.
Lengte inclusief handgrepen:
94 cm. Breedte: 10 cm.

96

€ 29,95

€ 29,95

Schapenvacht op steel

m
PR46051

€ 29,95

Echte schapenvacht. Geschikt voor
wassen of poederen. De buigbare
steel kan in elke gewenste hoek
worden gebogen. Lengte 61 cm.
Afmeting schapenvacht:
9,5 x 12,5 cm.
		
PR46050		
€ 36,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Voetmatje met puimsteen

BAD- EN DOUCHEACCESSOIRES

Teenwasser op steel

Shower sandal

Was uw voeten zonder naar voren
te hoeven buigen. Te gebruiken
in bad of douche en vast te zetten
met de zuignapjes. Gebruik de
puimsteen om uw voeten te
scrubben. Lengte 28 cm.

Was uw voeten zonder te bukken.
Ontwikkeld om uw gehele voet
te wassen; tussen de tenen, hak,
hiel en bovenkant van de voet.
Met zuignapjes vast te zetten
op de vloer.

		
PR45061		

		
PR45095		

€ 15,95

Badkussen

BAD- EN DOUCHEACCESSOIRES

€ 49,95

Opblaasbaar zitkussen bad

Ideaal voor wassen tussen de
tenen. Frame bedekt met een wit
badstof hoesje. Buigbare steel.
Lengte 71 cm. Inclusief twee
hoesjes.

m

		
PR46049		

€ 14,95

Opblaasbaar PVC badkussen met
badstofvoering. Geeft verzachting
tussen het bad en de huid. Vier
zuignappen zorgen ervoor dat
het kussen niet wegglijdt.
Afmeting: L 51 x B 38 x H 5 cm
		
PR45982		
€ 13,95

Dit opblaasbaar zitkussen biedt
comfort tijdens het baden.
Vier zuignappen houden het
kussen op zijn plaats.
Afmeting: L 48 x B 48 cm
		
PR46053		

Personen met een beperkt bereik kunnen met
deze haarschrobber zelfstandig hun haar wassen.
De rubberen uiteinden masseren zachtjes de hoofdhuid. Het handvat is licht gebogen. Het rubberen
anti-slip handvat zorgt voor een comfortabele grip.
Totale lengte 36 cm, lengte handvat 25 cm.

Haar wassen zonder
water te gebruiken!
Maakt het haar
schoon, fris en
geurvrij. Inclusief
conditioner. Plaats de
Shampoo Cap op het
haar en masseer de
hoofdhuid. Eventueel
in de magnetron op
te warmen. Bevat
geen alcohol. Voor éénmalig gebruik.

			
ALM80210078		

		
PR45110		

€ 32,95

Kam en borstel met lange handgreep

Lotion/creme verdeler

		
PR45014
kam
PR45015
borstel

€ 24,95
€ 26,95

Oorpompje

Breng lotions en crèmes aan en
masseer tegelijkertijd uw huid.
Naadloze, roterende kogels
zorgen voor een gelijkmatige
verdeling. Lengte 44 cm.

k

		
PR45072		
€ 16,95

€ 6,95

Beauty kam / borstel
De Beauty kam en borstel met lange steel zijn ideaal
voor personen met een beperkte schouderfunctie.
Door de gebogen vorm wordt de lijn van het hoofd
gevolgd. Hierdoor kan het handvat vlakbij het hoofd
gehouden worden zonder verlies
aan kracht of bereik.

		
PR45060		
€ 17,95

Body Care set Plus

98

Shampoo cap

Kam en borstel met lange handgreep. Ergonomische
kam en borstel met anti-slip handvat. Zorgt voor
een maximaal bereik met minimale inspanning.
Gemakkelijk te reinigen. Latexvrij. Lengte 38 cm.

€ 13,95

Multifunctionele set voor huidverzorging met drie verschillende
opzetstukken; lotion/crème
verdeler, badspons en schrubspons. Door de gebogen steel
is elk lichaamsdeel te bereiken.
De steel bestaat uit drie delen,
is variabel in lengte te gebruiken
en makkelijk mee te nemen.
		
SGL2019		
€ 39,95

Beauty haarschrobber

Voetenborstel
Ontworpen voor
personen met een
beperkte mobiliteit.
U kunt tussen uw
tenen wassen zonder
voorover te buigen.
Inclusief 2 extra
sponsjes en borstel
voor uw voeten.

BAD, DOUCHE & TOILET

		
ALM80210068 kam kort 31 cm
ALM80210070 kam lang 37 cm
ALM80210072 borstel kort 30 cm
ALM80210074 borstel lang 36 cm

€ 26,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95

Dentamin flexibele tandenstokers
Hulpmiddel voor het reinigen
van het oor. In het oorpompje
kan water worden ingebracht
om de gehoorgang schoon te
spoelen. Gemaakt van zacht
PVC materiaal. BPA vrij.

		
AC400003

Flexibele plastic tandenstoker die niet breekt
tussen de tanden. Met
een klein haakje waardoor
men ook achter de kiezen
kan schoonmaken.

z
€ 4,95

50 stuks

		
BR6131		
€ 5,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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BAD- EN DOUCHEACCESSOIRES

HOOFDKUSSENS

SLAAPKAMER

Harley hoofdkussens
Nailmaid
NailMaid, de veilige, ideale en eenvoudige manier
om uw nagels te verzorgen.
De NailMaid is een uniek hulpmiddel voor het vijlen
van nagels. Het apparaat heeft geen gevaarlijke
scherpe en roterende randen. De NailMaid werkt op
batterijen (inbegrepen) en door de nagels in de
groeven te plaatsen op de vijlschijf krijgt u mooie en
gelijkmatige nagels. De nagellengte is te bepalen door
de verschillende groeven. Geschikt voor éénhandig
gebruik en voor links- en rechtshandige personen.
Ook geschikt voor langere nagels door het gebruik
van de speciale vormgevende profielsjablonen.
Ideaal voor ouderen met een verminderde handspierkracht of personen met een beperking.
Ook geschikt voor jonge kinderen.
		
PR45099		
€ 59,95

Beauty nagelvijlhouder

Teennagelschaar op lange steel

De zacht rubberen handgreep houdt de nagelvijl vast
en ligt lekker in de hand. Ideaal voor personen met
een beperkte grip. Geleverd met 3 standaard vijlen.
Opening voor vijl 1,3 cm.
		
€ 14,95
ALM80210082

Door deze lange
gehoekte teennagelschaar heeft
u meer bereik en
hoeft u niet ver
voorover te buigen. De schaar heeft ergonomische
gevormde handgrepen met soft-touch grip. Ligt
comfortabel in de hand en verdeelt de kracht voor de
knipbeweging over de pink, midden- en ringvinger.
		
PR63006		
€ 21,95

Nagelschaar op blok

Nagelborstel op zuignappen

Nagelschaar op
blok met zuignapjes aan de onderkant voor extra
stabiliteit. Comfortabele grip door het brede vingerplaatje. Afmeting blok: L 10 x B 5,6 x H 1,4 cm.
		
PR63042		
€ 14,95

Schrobben met één hand.
Zeer geschikt om nagels
of kunstgebit te reinigen.
De rubberen zuignappen
zorgen dat de borstel op de meeste oppervlakken
blijft zitten. Afmeting: L 10 x B 5,5 cm.
		
PR45045		
€ 8,95
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Met een Harley hoofdkussen neemt u een ontspannen slaaphouding aan.
Wanneer het hoofd goed ligt, zullen ook de nek en rug ontspannen.
Harley hoofdkussens zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Harley Original
en Harley Designer.
Harley Original:
• gegoten polyurethaan schuim
voor extra ondersteuning
• anatomisch gevormd
• optimale ventilatie
• ongeëvenaard comfort

Harley Designer:
• gegoten visco-elastisch schuim
voor betere drukverdeling
• anatomisch gevormd
• optimale ventilatie
• ongeëvenaard comfort
• drukverlagend

Beide uitvoeringen zijn ook verkrijgbaar als reiskussen. Klein dus
makkelijk mee te nemen met de bijgeleverde draagtas. 2 jaar garantie.
		
			
SP14000 original Standaard
45 x 32 x 13 cm
€ 44,95
SP14006 original Plus
51 x 36 x 13 cm
€ 51,95
SP14056 original Lo-Line
45 x 32 x 10 cm
€ 41,95
SP14280 original Lo-Line Plus
51 x 36 x 10 cm
€ 52,95
SP14059 designer Standaard
43 x 32 x 13 cm
€ 76,95
SP14003 designer Plus
51 x 36 x 13 cm
€ 79,95
SP14077 designer Lo-Line
45 x 32 x 10 cm
€ 67,95
SP14281 designer Lo-Line Plus
51 x 36 x 10 cm
€ 81,95
SP14079 original reiskussen		
€ 61,95
SP14080 designer reiskussen		
€ 64,95
SP14002 losse hoes Standaard kussen		
€ 12,95
SP14033 losse hoes Plus kussen		
€ 12,95
SP14135 losse hoes Lo-Line kussen		
€ 12,95
SP14318 losse hoes Lo-Line Plus kussen
€ 12,95

Lo-Line

Standaard

Reiskussen

Medizon hoofdkussen - anti epilepsie

Jantje

Dit speciale
kussen is dooradembaar en
zeer geschikt
voor personen
met epilepsie en andere specifieke doelgroepen. Ook
geschikt voor personen met overmatige transpiratie.
De vulling bestaat uit CMHR polyschuimstaafjes.
Inclusief een vaste katoenen hoes. Om de werking
van het hoofdkussen te behouden, wordt het gebruik
van een normale kussensloop afgeraden.
Afmeting: 60 x 70 cm.

Handig kussentje om
te gebruiken voor
positionering in zowel
bed als stoel. Het kussentje is gevuld met CMHR polyschuimstaafjes
en is zacht, ventilerend en drukverdelend. Inclusief
incontinentiehoes met rits. Zeer geschikt voor de
zorgsector. Het kussentje is wasbaar op 90 °C,
de losse incontinentiehoes op 60 °C.
Afmeting: 35 x 40 cm.

s

T s
ST610

€ 72,95

ST620A

€ 44,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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SLAAPKAMER
Harley bed relaxer

KUSSENS

KUSSENS

Harley Batwing kussen

SLAAPKAMER

Theraline hoefijzerkussens

Harley V-kussen

Het Theraline hoefijzerkussen, ook wel voedingskussen genoemd, is geschikt voor multifunctioneel
gebruik, bijvoorbeeld voor ontspanning,
positionering en borstvoeding. De vulling bestaat
uit EPS microparels en voelen aan als fijn zand.
Het kussen is hypo-allergeen, bevat geen toxische
stoffen en is goed te vormen.

Ondersteuning terwijl u zit of
slaapt in bed. Op twee manieren
te gebruiken: om te lezen of voor
personen die niet horizontaal
kunnen slapen. Kan geplaatst
worden onder een normaal
kussen. Inclusief wasbare hoes
gemaakt van katoen/ fleece.
Afmeting: L 56 x B 45 x
H 19 > 3 cm.
		
SP14027		
€ 67,95
SP14099 losse hoes
€ 34,95

Speciaal gevormd kussen met
drie lagen. Het lumbale gedeelte
biedt de ideale rugondersteuning
en de zijkanten bieden zijdelingse
steun. In bed of favoriete stoel
te gebruiken. Exclusief hoes.

Zeer comfortabel kussen met
uitstekende ondersteuning voor
de schouders en nek. Zowel
zittend als liggend te gebruiken.
Exclusief hoes.

		
SP14213		
SP14214 losse hoes

		
SP14222		
SP14223 losse hoes

Harley leg raiser

Harley matrastilter

€ 42,95
€ 24,95

Ergonomisch gevormd kussen
ter ondersteuning van de
achterkant van de knie en hiel.
Stimuleert de bloedcirculatie
en vermindert de druk van de
onderrug. Inclusief wasbare hoes
gemaakt van katoen/ fleece.
Afmeting:
L 63 x B 45 x H 18 > 13 cm.

Plaats de matrastilter onder het
bestaande matras om het met
12 cm te verhogen. Vermindert
de symptomen van oedeem,
spataderen en lage rugpijn.
Ook aan het hoofdeind te
gebruiken. Inclusief wasbare
hoes van katoen/fleece.
Kleur crème.

		
SP14028
SP14125 losse hoes

		
SP14030 45 x 63 x 13 cm € 59,95
SP14098 losse hoes
€ 29,95
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€ 86,95
€ 36,95

€ 34,95
€ 18,95

Het hoefijzerkussen is navulbaar dus duurzaam in
gebruik. Het hoefijzerkussen wordt geleverd zonder
hoes. De hoezen zijn in verschillende kleuren en
motieven verkrijgbaar. Naast de bestaande hoezen
van bijzonder zacht, hoogwaardig katoen zijn nu ook
aangename jersey hoezen verkrijgbaar.

o

		
TH00020
hoefijzerkussen
TH00200
hoes inco
TH00105
hoes wolkenwit
TH00205
hoes ezel blauw-wit
TH00210
hoes ezel geel-wit
TH00225
hoes retrobloem rood
TH00260
hoes grijs gestipt
TH00255
hoes jersey ivoor
TH00230
hoes jersey lila
TH00240
hoes jersey cappuccino

€ 69,95
€ 54,95
€ 32,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95

Harley knie support

Neemt de druk weg van de lage
rug en de heupen waardoor de
wervelkolom zijn natuurlijke vorm
aanneemt. Inclusief wasbare hoes
met klittenbandsluiting van
katoen/fleece.
Afmeting: 26 x 26 cm.
		
SP14029 original
SP14250 designer
SP14126 losse hoes

€ 36,95
€ 46,95
€ 21,95

TH00105

TH00205

TH00210

TH00225

TH00260

TH00255

TH00230

TH00240

Harley beengoot

Harley abductiekussen

Harley T-rol

Comfortabele en ondersteunende
beengoot. Het Original kussen is
gemaakt van hoogwaardig polyurethaan schuim en het Designer
kussen heeft een extra viscoelastische toplaag. Inclusief
stretchbare, waterdichte hoes.
Lengte 61 cm.
		
SP54133 designer
€ 101,95
SP54134 original
€ 84,95

Abductiekussen gemaakt van
hoogwaardig polyurethaan schuim
voor een optimale ondersteuning.
Geschikt voor gebruik na heupoperaties. Inclusief stretchbare
waterdichte hoes. Afmeting:
L 55 x H 15 x B 10 > 49 cm.

Gevormd kussen voor het
positioneren en stabiliseren
van de onderbenen en ter
ondersteuning van de heupabductie. Hoogwaardig
polyurethaan schuim. Inclusief
stretchbare waterdichte hoes.
Afmeting: B 68 x H 42 cm.
		

		
SP54148		

€ 128,95

SP54251		

€ 147,95
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SLAAPKAMER

MATRASBESCHERMING

MATRASBESCHERMING

Vida waterdichte bescherming voor in bed

Protect-a-Bed en AllerZip® matrasbeschermers

Duurzame waterdichte PVC bescherming voor in bed. Beschermt het
matras, dekbed of hoofdkussen tegen transpiratie, vocht, vlekken en
urine. De matrasbeschermers zijn als een hoeslaken om het matras te
stoppen. De dekbed- en hoofdkussenbeschermers zijn slopen zodat uw
beddengoed volledig wordt beschermd. Het materiaal is behandeld
met een antibacterieel en anti-schimmelmiddel en is brandvertragend
en latexvrij.

De Protect-a-Bed matrasbeschermer
beschermt uw matras tegen transpiratie en
urine en voorkomt de groei van bacteriën en
huisstofmijt.
De AllerZip® matrasbeschermer gaat om het
gehele matras en sluit af met een rits. Biedt
een effectieve bescherming bij problemen
zoals allergieën, astma en eczeem.

To

			
PR52161
eenpersoonsmatras
95 x 200 x 23 cm
PR52162
tweepersoonsmatras 140 x 200 x 23 cm
PR52163
dekbed
140 x 200 cm
PR52164
hoofdkussen
50 x 74 cm

•
•
•
•
•

€ 16,95
€ 23,95
€ 21,95
€ 6,95

De Vida wasbare en herbruikbare matrasbeschermers beschermen uw
matras tegen vocht en andere vloeistoffen. De bovenlaag is gemaakt
van speciaal materiaal dat vocht snel opneemt en hierdoor droog en
comfortabel aan blijft voelen. Door de waterafstotende onderlaag van
polyurethaan kan er geen vocht doordringen naar het matras.
Verkrijgbaar met of zonder instopstroken, in 2 verschillende maten
en 2 verschillende absorptievermogens. Kleur roze.

AllerZip
PR52183
PR52186
PR52187
PR52189

T o
€ 45,95
€ 64,95
€ 76,95
€ 40,95

®

Tt

€ 29,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 39,95
€ 42,95
€ 47,95

100% katoenen bovenlaag
waterdicht, maar toch ademend
super absorberend
ultra-dun
stretchbaar

Protect-a-Bed
PR52171
90 x 200 cm
PR52173
150 x 200 cm
PR52174
180 x 200 cm
PR52175
kussensloop 2 stuks
50 x 75 cm

Vida matrasbeschermers

			
PR52251
70 x 90 cm
absorptie max. 2 ltr
PR52251-T 70 x 90 cm met instopstroken absorptie max. 2 ltr
PR52252
70 x 90 cm
absorptie max. 3 ltr
PR52252-T 70 x 90 cm met instopstroken absorptie max. 3 ltr
PR52253-T 90 x 90 cm met instopstroken absorptie max. 2 ltr
PR52254-T 90 x 90 cm met instopstroken absorptie max. 3 ltr

SLAAPKAMER

90 x 200 cm
150 x 200 cm
180 x 200 cm
kussensloop 2 stuks
50 x 75 cm

€ 104,95
€ 154,95
€ 173,95
€ 121,95

Molton incontinentielaken

Badstof incontinentielaken

Hypoallergeen molton bedlaken met waterdichte
onderzijde. Bovenzijde gemaakt van aangenaam
zacht katoen en onderzijde van waterdicht PVC.
Bloed-, water- en urinebestendig.

Waterdicht incontinentielaken. Bovenzijde gemaakt
van badstof en een waterdichte urinebestendige
PVC onderzijde.

Matrasbeschermer
met instopstroken.

Vida stoelbeschermers
De Vida wasbare en herbruikbare
stoelbeschermers beschermen uw
stoel tegen vocht en andere vloeistoffen. De bovenlaag is van speciaal
materiaal dat vocht snel opneemt en
hierdoor droog en comfortabel aan
blijft voelen. Door de waterafstotende
onderlaag van polyurethaan kan er
geen vocht doordringen naar de stoel.
Afmeting 50 x 60 cm.
Absorptievermogen 1 liter.
Verkrijgbaar in 4 kleuren.
			
PR52250-PK
roze
PR52250-WN rood
104

€ 15,95
€ 15,95

Tt

		
PR52250-BL blauw
€ 15,95
PR52250-BR bruin
€ 15,95

T t

		
RE04908765 50 x 90 cm
RE04908771 70 x 100 cm
RE04908788 90 x 150 cm

T t

€ 17,95
€ 20,95
€ 37,95

		
RE04908831 50 x 90 cm
RE04908848 70 x 100 cm
RE04908989 90 x 150 cm

€ 19,95
€ 21,95
€ 37,95
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SLAAPKAMER

SATINSHEET GLIJLAKENS

MATRASBESCHERMING

New Bedding® disposable hoeslakens
Ultrazachte disposable hoeslakens
voorzien van meerdere afneembare lagen, gemaakt van natuurlijke viscose- en bamboevezels.
Wanneer het bed verschoond
dient te worden kan één laag
eenvoudig van het hoeslaken
worden afgescheurd zonder het
totale hoeslaken te wisselen. Dit
bespaart tijd en de belasting is
minimaal voor zowel zorgverlener
als gebruiker.
Elke laag van het hoeslaken bestaat uit een zachte ‘ademende’
bovenlaag en een waterdichte
onderlaag. Hierdoor dringen
lichaamsvloeistoffen en uitscheiding niet door naar een onderliggende laag of naar het matras.
Dit vermindert de kans op infecties.

						
DH2000
200 x 90 x 25 cm
standaard bed
3 lagen
DH2010
200 x 90 x 25 cm
standaard bed
5 lagen
DH2020
130 x 70 x 15 cm
kinderbed
5 lagen
DH2030
200 x 140 x 25 cm groot bed
5 lagen

€ 23,95
€ 31,95
€ 28,95
€ 42,95

Ideaal om te gebruiken bij lekkage
van incontinentiemateriaal of
lichaamsvloeistoffen, bedlegerige
personen die zo min mogelijk
belast moeten worden of personen waarbij het wisselen van het
hoeslaken veel inspanning vergt.
Verkrijgbaar voor een eenpersoonsbed, een kinderbed
of een groot bed.

SLAAPKAMER

Immedia SatinSheet systeem
• Kan permanent in bed blijven liggen
• Voor zelfstandig of geassisteerd gebruik
• Maakt draaien en positioneren in bed makkelijker
•V
 oor degene die zelfredzaam is, afhankelijk is van
zorg of zéér afhankelijk is van zorg

r f
80

200 kg

Fase 1:
Cliënt heeft moeite met zelfstandig draaien in bed.
SatinSheet Basislakens

2D Basislaken Midi Corner
2D Basislaken Maxi Corner
2D Basislaken Maxi Fit
				
ALMIM4157S
2D Midi Corner
85 x 200 cm
glijoppervlak: 65 x 140 cm
€ 112,95
ALMIM4107S
2D Maxi Corner
85 x 200 cm
glijoppervlak: 65 x 200 cm
€ 129,95
ALMIM4112S
2D Maxi Fit
90 x 200 cm
glijoppervlak: 65 x 140 cm
€ 144,95

Fase 2: Zorgverlener of mantelzorger helpt cliënt.
De cliënt kan in alle richtingen verplaatst worden.

MyBedMaker
SET

SET EXTRA

SET INCO

				
ALMIM4231SRCNL SatinSheet SET 1x basislaken + 1x 4D treklaken
ALMIM4237S
SatinSheet SET EXTRA 1x basislaken + 2x 4D treklaken
ALMIM4240S
SatinSheet SET INCO 1x Basislaken + 1x 4D INCO treklaken

€ 301.95
€ 477,95
€ 338,95

Fase 3: Cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners
Kies voor het complete in-bed systeem 4WayGlide.
De MyBedMaker is een innovatieve oplossing voor het eenvoudig
vervangen van uw dekbedovertrek. Plaats de MyBedMaker steunen aan
het hoofdeinde onder het matras. Steek de hoeken van het dekbed in
de overtrek en plaats deze hoeken in de steunen. De MyBedMaker
houdt het geheel voor u vast. Vervolgens kunt u eenvoudig het
overtrek over het dekbed trekken.

Een compleet in-bed systeem voor het draaien en positioneren van
(zwaarlijvige) cliënten met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. De 4WayGlide bestaat uit twee delen: een Glide Mattrass
(treklaken) en een NylonSheet (basislaken) met blokkeermechanisme
voor gecontroleerde verplaatsing in alle richtingen.
		
ALMIM4309
4WayGlide set
€ 477,95

			
DB1000		

Zie ook de lmmedia Keuzehulp op de website van Able2

106

€ 34,95
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SLAAPKAMER

WARMTEDEKENS

VERZWAARDE DEKENS

Verzwaarde dekens

Het gewicht van een verzwaarde deken geeft een zachte druk op
het lichaam, vergelijkbaar met lichamelijk contact en een knuffel.
Hierdoor worden gevoelens van rust en ontspanning ervaren. De
diepe druk van de verzwaarde deken vermindert het aantal prikkels
die het lichaam ervaart en geeft een kalmerend en geborgen effect.
Ideaal voor volwassenen en kinderen met slaapproblemen, angst- en/
of gedragsstoornissen en concentratieproblemen. Daarnaast kan een
verzwaarde deken wat tegendruk geven bij zeer bewegelijke personen.
Het effect van de verzwaarde deken kan overdag ook in de vorm van
een kraag of vest worden ervaren. Een verzwaarde kraag kan de spanning
in schouders en nek verlichten.

SLAAPKAMER

Warmtedeken

Warmtedeken met slaapmodus

Deze wasbare warmte-deken geeft een comfortabele
warmte af. Gemaakt van extra dun en geweven
materiaal. 3 temperatuurniveaus. Automatische
uitschakeling na 3 uur. Eenvoudige bevestiging aan
het matras door 4 elastische banden.

Beter slaapcomfort dankzij de intelligente slaapmodus: een temperatuurregeling gedurende 3 uur.
De warmtebehoefte wordt tijdens de slaapfase
aangepast: 1e uur 43°C, 2e uur 40°C en het 3e uur
37°C. De wasbare warmtedeken heeft een ademende
katoenen bovenlaag. 4 temperatuurniveaus.
Automatische uitschakeling na 3 uur. Inclusief snelle
verwarmingsfunctie en dubbele beveiliging tegen
oververhitting.

Aanbevolen voorverwarming: 20 minuten.
Afmeting: 150 x 80 cm. 60 Watt.
SGL4653

m
€ 45,95

Warmtedeken met 3 warmtezones

m

Afmeting: 150 x 80 cm. 100 Watt.

€ 125,95

SGL4655

GRIPO grijppaal

Verkrijgbaar in 2 materialen:
Katoen: 65% polyester en 35% katoen. Kleur beige.
PU:
4
 5% PE / 55% PU. Kleur grijs.
Dit materiaal is ondoordringbaar, ademend, bi-elastisch,
anti-huisstofmijt, schimmelwerend en brandvertragend.
Vulling: P
 PR OG plastic granulaat 2/3 mm
Andere maten en gewichten op aanvraag verkrijgbaar.
		
FI11904
deken 70 x 120 katoen 4 kg
FI11906
deken 70 x 120 katoen 6 kg
FI21904
deken 70 x 120 PU 4 kg
FI21906
deken 70 x 120 PU 6 kg
FI12904
deken 140 x 200 katoen 4 kg
FI12906
deken 140 x 200 katoen 6 kg
FI22904
deken 140 x 200 PU 4 kg
FI22906
deken 140 x 200 PU 6 kg
		
kraag junior 25 x 25 katoen 1 kg
FI13310
FI13323
kraag volwassenen 38 x 38 katoen 2,3 kg
		
vest junior maat 128
FI13908
FI13910
vest junior maat 140
FI13912
vest junior maat 155
108

o
€ 174,95
€ 189,95
€ 192,95
€ 208,95
€ 296,95
€ 312,95
€ 341,95
€ 356,95

Deze wasbare warmte- deken heeft 3 comfortabele
warmtezones die qua temperatuur van schouder
tot voeten oplopen. Gemaakt van extra dun en
geweven materiaal. 3 temperatuurniveaus.
Automatische uitschakeling na 2 uur.

€ 49,95
€ 57,95

Aanbevolen voorverwarming: 30 minuten.
Inclusief dubbele beveiliging tegen oververhitting.

€ 206,95
€ 215,95
€ 224,95

Eén systeem – talloze mogelijkheden

Afmeting: 150 x 80 cm. 100 Watt.
SGL4652

Een solide grijppaal die u helpt bij het
opstaan en ondersteuning biedt waar en
wanneer u die nodig heeft. Past in ieder huis
en is eenvoudig te installeren. De grijppaal
functioneert goed op zichzelf, maar kan ook
worden aangevuld met diverse praktische
grijp- en transferaccessoires.
Zie ook pagina 30 & 31.

m
€ 81,95

Raadpleeg voor meer informatie www.able2.nl
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SLAAPKAMER

Easyrail transferbeugel

Bedhekken
Verstelbaar bedhek

Bedsteun Advantage

Home bedsteun

Transferhulp die onder het matras
te schuiven is. Speciaal voor bedden met een bedombouw waar
het matras invalt. Eenvoudig in en
uit elkaar te halen. De dubbele
uitvoering heeft aan beide zijden
een handgreep en heeft een
verstelbare lengte.

Bedsteun Econorail

f

127 kg

							
PR60236
enkel:
H 47 x L 67 x B 45 cm			
€ 179,95
PR60236TH dubbel: H 47 x L 97 - 157,5 x B 45 cm			
€ 354,95

Dit verstelbare bedhek is
gemakkelijk in lengte uit te
schuiven, ook vanuit bed.
Te gebruiken als handgreep
en als bedhek ter voorkoming
van valpartijen. Eenvoudig naar
beneden te klappen. Inclusief
veiligheidsriem ter bevestiging.
Breedtes verstelbaar 66 cm,
86 cm en 107 cm.

f

PR60231

136 kg

€ 196,95

De handigste, opklapbare
lichtgewicht bedsteun op
de markt! Eenvoudig zonder
gereedschap te bevestigen en
handig mee te nemen. Ideaal
voor transfers in en uit bed. Past
op alle bedtypes en de handige
opberghoes houdt uw spullen
dichtbij. Inclusief veiligheidsriem
ter bevestiging.

f

Deze lichtgewicht bedsteun
is vergelijkbaar met de
Advantage. De Econorail is
eenvoudig uit elkaar te halen
en op te bergen in de bijgeleverde draagtas. Handig
om mee te nemen op reis.

f

180 kg

€ 121,95

PR60233

Bedsteun Mobility

PR60226

136 kg

€ 106,95

Bedpapegaai
Met deze bedpapegaai op
vloerstatief kunnen bedlegerige
personen zichzelf eenvoudig
optrekken of verplaatsen in bed.
Inclusief verstelbare band en
handgreep. Neerklapbaar en
eenvoudig te monteren met twee
schroeven. Gemaakt van epoxy
gecoat staal.

€ 184,95

Ruggensteun verstelbaar

f
f

136 kg

Bedhek met zwenkbare handgreep om eenvoudig in en uit bed
te komen. Zowel de poten van het bedhek als de handgreep zijn
in hoogte verstelbaar. Inclusief handige opberghoes met 4 vakken.
Geschikt voor boxsprings en bedden zonder bedombouw.
Breedte 45 cm.
€ 172,95

136 kg

Ondersteunt bij transfers in
en uit bed. Inclusief organizer.
Bevestiging met veiligheidsstrip.
Geschikt voor alle bedtypes.
Past op matrassen met een
dikte van 25 tot 43 cm.
Verstelbare hoogte vanaf
matrasbodem: 48 tot 64 cm.
Breedte handgreep: 16,5 cm.
PR60187

€ 149,95

Deze poeder gecoate ruggensteun is verstelbaar in 6 schuine
standen. Het frame is bekleed
met een luchtdoorlatende nylon
stof. Inclusief kussentje.
PR30230-NL
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Deze beugel biedt ondersteuning
aan personen die moeite hebben
met het in en uit bed gaan.
Geschikt voor boxsprings en
bedden zonder bedombouw.
In hoogte verstelbaar van
83 - 93 cm. Breedte 50,8 cm.

f

114 kg

PR60242

€ 76,95

Bedtouwladder

Hoogte 179 cm.
Afmeting vloerstatief:
66,5 x 89 x 5 cm
Gewicht: 11,6 kg

PT Bed Cane

HE430915

PR60227

SLAAPKAMER

BEDHEKKEN EN -STEUNEN

BEDHEKKEN EN -STEUNEN

€ 74,95

f

130 kg

Dekenboog
Deze metalen
dekenboog
met plastic
coating voorkomt dat het
gewicht van
beddengoed
op de benen
of voeten
rust. De basis van de dekenboog
schuift u onder de matras. Het
beddengoed plaatst u over het
frame. In hoogte verstelbaar
van 46 - 69 cm.
PR60220

€ 59,95

Stevige bedtouwladder van
duurzaam nylon met ergonomische handgrepen van anti-slip
materiaal. Biedt een helpende
hand om tot een zittende positie
te komen in bed. In lengte
verstelbaar van 122 tot 213 cm.
PR60229

€ 34,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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SLAAPKAMER

BEDLEESTAFELS EN VERHOGERS

Bedleestafel

AANKLEDEN

Bedleestafel luxe
Quickshoelaces

Deze verrijdbare bedleestafel
heeft een kantelbaar
(60 x 40 cm) en een vast blad
(20 x 40 cm). Het kantelbaar
blad heeft een rand aan de
voor- en achterzijde en kantelt
naar beide zijden in elke
gewenste leeshoek. In hoogte
verstelbaar van 71,5 - 117 cm.

		
PR60171-P		

De snelste & meest praktische manier
om uw veters te strikken

€ 129,95

Bedleestafel
Eenvoudige bedleestafel
met houten werkblad dat
in verschillende posities
ingesteld kan worden.
Voorzien van een rand om
te voorkomen dat spullen
wegglijden. Inclusief
geremde zwenkwieltjes.
In hoogte verstelbaar
van 65 - 98 cm.
Afmeting werkblad:
B 60 x L 40 cm.
€ 179,95

Bed- en stoelverhogers

z

4 stuks

Quickshoelaces zijn elastische
veters met een ring die u van boven
naar beneden door de gaatjes van
uw schoen steekt. Vervolgens knipt u
de veter af op de gewenste lengte. De
veter heeft een universele lengte van 1,2 m
en past in alle veterschoenen. Clip de veter met één hand vast
aan de metalen knopjes die u in de bovenste vetergaatjes van
uw schoen bevestigt - en klaar. De veters zijn door iedereen te dragen: kinderen, personen met
beperkingen, blinden en/of slechtzienden en ouderen. Geschikt voor éénhandig gebruik.
Verkrijgbaar in drie collecties en in allerlei verschillende kleuren.

Casual: € 19,95

€ 74,95
€ 124,95

Olifant poten bed- en stoelverhogers
Sterke verhogers die eenvoudig
te plaatsen zijn ter verhoging
van stoel of bed. Extra brede
bovenkant (diameter 9 cm).
Gemaakt van hard, grijs plastic.
Sterk en stabiel.
PR60707-L

		
PR60706-S
hoogte 9 cm
PR60706-L
hoogte 14 cm
112

Stijlvolle verhogers van Bamboo
materiaal. Meubilair is snel en
eenvoudig in hoogte te verstellen. Waterafstotend en slijtvast
door de transparante laklaag.
Verkrijgbaar in 2 hoogtes: 9 cm
en 14 cm. In het model van 9 cm
zitten 3 verschillende openingen
zodat er poten van verschillende
breedtes in passen. De verhoger
van 14 cm heeft een bredere
onderkant.
		
PR60707-4
hoogte 9 cm
PR60707-6
hoogte 14 cm

Ter verhoging van
stoel of bed om
gemakkelijk tot zit
te komen en op te
staan. Verkrijgbaar
in 2 hoogtes:
9 en 14 cm. Sterk en
stabiel. Gemaakt van
sterk polypropyleen.

130 kg

Kwalitatief hoogwaardige bedleestafel.
Het werkblad (40 x 60 cm) heeft 6 kantelbare posities
en is belastbaar tot 10 kg. Het frame is kantelbaar in
3 posities. Plateau (40 x 20 cm) is optioneel. In hoogte
verstelbaar van 64 - 100 cm.
		
HE421400
wit
€ 161,95
HE421414
walnoten
€ 164,95
HE421700
plateau, wit
€ 44,95
HE421714
plateau, walnoten
€ 44,95

Schoenen met veters zijn niet voor
iedereen ideaal. Om ze te strikken
heeft u beide handen nodig, wat
het voor sommige personen erg
moeilijk of zelfs onmogelijk maakt.
Quickshoelaces zijn de oplossing!

Bamboo bed- en stoelverhogers

		
PR60196		

f

SLAAPKAMER

PR60707-S

€ 29,95
€ 29,95

z

4 stuks

		
PR60700
hoogte 9 cm
PR60740
hoogte 14 cm

€ 44,95
€ 48,95

Casual collectie
met metalen knopjes
QS1000
rood
QS1010
blauw
QS1020
bruin
QS1030
crème
QS1040
grijs
QS1050
donkerblauw
QS1060
zwart
QS1070
paars
QS1080
turquoise
QS1090
violet
QS1100
wit		
QS1110
geel
QS1120
goud
QS1130
brons
QS1140
zilver

Prestige: € 24,95

Prestige collectie
met goud vergulde knopjes
QS3000
goud		
QS3010
donkerblauw
QS3020
zwart		
QS3030
paars		
QS3040
wit		
QS3050
turquoise		
QS3060
violet		
QS3070
neon roze		
QS3080
brons		
QS3090
zilver		

Neon: € 19,95

Neon collectie
met metalen knopjes		
QS2000
neon groen		
QS2010
neon oranje		
QS2020
neon roze		
QS2030
neon geel		
QS2040
neon rainbow
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Krulveters

Elastische schoenveters

Door de elastische krulveters
kunnen schoenen aan- en uitgetrokken worden zonder te strikken
en blijft de schoen goed zitten.
De krulveters kunnen losser of
vaster gemaakt worden. Past door
maximaal acht paar vetergaten.

z

4 stuks

		
PR55001
zwart
PR55002
bruin
PR55003
wit
PR55004
blauw

€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

Schoenlepel met veer

Luxe, metalen schoenlepel waarbij
net boven de lepel een veer zit
waardoor de schoenlepel buigt en
makkelijk achter de hiel te plaatsen
is. Comfortabel handvat. Inclusief
ophanghaak. Lengte 59,5 cm.

PR55051
114

AANKLEDEN

AANKLEDEN

€ 19,95

Deze elastische schoenveters
zorgen ervoor dat een strikschoen
een instapper wordt. Door de
elasticiteit kunnen schoenen aanen uitgetrokken worden zonder
te strikken. Lengte 61 cm.

z

4 stuks
			
PR55000
zwart
PR55022
bruin
PR55023
wit		

€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95

Good Grips schoenlepel

Stevige stalen schoenlepel. Het
handvat is gemaakt van latexvrij
rubberachtig materiaal voor een
goede grip. Ideaal voor personen
met verminderde spierkracht en
mobiliteitsproblemen.
In 2 lengtes verkrijgbaar.
PR55010 46 cm
PR55011 61 cm

€ 23,95
€ 25,95

Easy Pull sokaantrekker

RVS schoenlepel

Hoogwaardige stalen schoenlepel.
Zorgt ervoor dat u uw schoenen
gemakkelijk aan kunt trekken.
In verschillende kleuren en
2 lengtes verkrijgbaar.
PR55053
31 cm zilvergrijs € 4,95
PR55053-BL 31 cm blauw
€ 4,95
PR55053-RD 31 cm bordeaux € 4,95
PR55053-WI 31 cm wit
€ 4,95
PR55054
58 cm zwart
€ 7,95
PR55054-GR 58 cm grijs
€ 7,95
PR55054-WI 58 cm wit
€ 7,95

De Easy Pull sokaantrekker heeft
een flexibele kern waardoor deze
zich goed naar uw voet vormt.
De lange lussen aan het eind van
de sterke bandjes (81 cm) zijn
ideaal voor personen met weinig
grip. De voering is van nylon
dus uw voet glijdt er gemakkelijk
in. De buitenkant is van badstof
waardoor de sok of kous goed
blijft zitten.
PR55005

€ 15,95

Sokaantrekker met
telescopische hendels

SLAAPKAMER

Sokaantrekker

Pantyaantrekker

De unieke vorm van de flexibele
sokaantrekker houdt de sok op
de sokaantrekker tot de sok over
de voet getrokken is. Gebruik van
twee handen vereist.

De pantyaantrekker is identiek aan
de sokaantrekker, maar heeft twee
muilen. De lange aantrekbanden
kunnen op maat geknipt worden.

PR55319

€ 6,95

Aantrekhulp steunkousen

PR55320

€ 12,95

Sock-Assist

Kunststof schoenlepel

Schoenlepel met gebogen
handvat voor een comfortabele
grip. De haak kan gebruikt
worden om sokken op te trekken.
Lengte: 41 cm.
PR55028

€ 4,95

Ideaal hulpmiddel voor het aantrekken van sokken en kousen
waardoor bukken onnodig is. De
sokaantrekker heeft telescopische
hendels. De unieke vorm van het
flexibele gedeelte houdt de sok
op de sokaantrekker tot de sok
over de voet getrokken is. Hendels
verstelbaar van 39 - 58,5 cm.
PR55318

€ 19,95

Deze aantrekhulp maakt het
gemakkelijk om uw steunkousen
aan te trekken. Plaats de kous over
de middensteun, steek
de tenen erin en trek de kous
in één beweging op.
Gemaakt van staal met een
gladde plastic afwerking.
PR55321

€ 56,95

Hulpmiddel om eenvoudig sokken,
kousen en licht elastische kousen
aan te trekken. Met de Sock-Assist
trekt u de sok op tot op de kuit in
plaats van tot aan de enkels. Door
het vlakke oppervlak rolt de SockAssist niet weg. Plakt niet aan de
huid. Voorzien van twee touwen
met handvat. De lengte (61 cm)
kan op maat worden afgeknipt.
Geschikt voor brede voeten.
PR55024

€ 30,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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AANKLEDEN

Sliplift

Good Grips knopenhaak

Aankleedstok

WONEN & COMFORT

Bari relaxfauteuil met sta-op functie
Heerlijk ontspannen zitten in deze relaxfauteuil met
elektrische relax- en sta-op functie. Met behulp van
de afstandsbediening is de stoel eenvoudig in een
comfortabele positie te plaatsen. Traploos instelbaar.
Moeite met opstaan? Dan biedt de sta-op functie
de juiste ondersteuning. Voorzien van 2 motoren
waarmee de rugleuning en voetensteun onafhankelijk
van elkaar versteld kunnen worden.

Kenmerken:

De SlipLift is een handig hulpmiddel om uw slip aan en uit te
trekken. Geschikt voor personen
die moeilijk hun voeten kunnen
bereiken, zoals bij heup- of rugproblemen, obesitas en artrose.
Ook een handig hulpmiddel
voor zwangere vrouwen.
AL71433

€ 52,95

PR55030-18 46 cm
PR55030-27 69 cm

€ 8,95
€ 8,95

Ritsring opener/sluiter

De knopenhaak maakt uw knopen
eenvoudig vast. Het verdikte
handvat is gemaakt van rubberachtig materiaal en heeft flexibele
ribbels die comfortabel zijn voor
elke greep.

PR55020

€ 15,95

Knopenhaak

Poten:
Vulling:

IJzeren ring voor de ritssluiting
waardoor u meer grip heeft.
Ideaal voor personen met reuma,
beperkte handvaardigheid of een
slecht knijpvermogen.

Plastic ring voor aan de ritssluiting
zodat u eenvoudig uw rits kunt
openen en sluiten.
Diameter 2,5 cm.
Kleur zwart.

z

z

3 stuks

PR55049
116

€ 5,50

Handig hulpmiddel om knopen
vast te maken en ritsen te
openen/sluiten. Voorzien van
een roestvrijstalen haak aan
de ene zijde en een C-vormige
haak aan de andere zijde.

PVC
- Zitting:
Polyurethaan schuim
32kg/m3 densiteit
- Rug- en armleuning:
Polyurethaan schuim
28kg/m3 densiteit

Iprotect garantieservice:
U ontvangt bij aankoop een hoogwaardige
onderhoud- en beschermingsset en drie jaar
vlekken- en constructie garantie.

109cm

Ritsring opener/sluiter

Deze lichtgewicht aankleedstok
met geplastificeerde duw- en
trekhaak helpt u bij het aanen uittrekken van shirts, jasjes,
broeken en sokken. Ideaal voor
personen met een beperkte
mobiliteit.

Materiaal:
Stof Mozart 100 % polyester
Verkrijgbare kleuren: Dark grey en Marble grey
Basis: 	Massief hout, houtvezelplaat
en mechanisme van metaal
Ondersteuning: 	Nosag veren en elastische
banden

50cm

50cm

88cm
50cm

78cm

			
BQFX004 dark grey
BQFX007 marble grey

140kg

€ 1.195,€ 1.195,-

6 stuks

PR55021

€ 12,95

PR55050

€ 7,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie

117

WONEN & COMFORT

ZITTEN

ZITTEN

Zitkruk

UpEasy sta-op-hulp
Blijf zelfstandig met de UpEasy
• Speciaal ontworpen voor
personen met lichte tot
gemiddelde ‘sta-op’ problemen
• Makkelijk mee te nemen
• Standaard en elektrische
modellen
• LeveLift™ technologie voor
een veilge voorzichtige en
geleidelijke “lift” omhoog
• Werkt het beste op stevige
fauteuils met armleuningen

				
			
PR30357
UpEasy Standaard
maximale belasting: 36 - 100 kg
€ 189,95
PR30358
UpEasy Standaard + V-Foam
maximale belasting: 36 - 104 kg
€ 231,95
PR30359
UpEasy Plus
maximale belasting: 88 - 154 kg
€ 189,95
PR30360
UpEasy Plus + V-Foam
maximale belasting: 88 - 159 kg
€ 231,95
PR30361
UpEasy Power Seat Elektrisch
maximale belasting: tot 136 kg
€ 376,95

Assist-a-Tray

Stoelleestafel

Met deze ergonomische
handgreep staat u veilig en
makkelijk op uit uw stoel of
bank. Het draaibare plateau
is multifunctioneel
te gebruiken.

Inclusief bekerhouder.
In lengte en hoogte
verstelbaar.

Met deze stoelleestafel heeft u altijd
een handige, verrijdbare tafel bij de
hand. Gemaakt van
gecoat staal met een
houten werkblad
dat in iedere
gewenste hoek
te zetten is.
Ideaal voor lezen,
eten enz.

Afmeting plateau:
40 x 45 cm.

In hoogte verstelbaar.
Afmeting tafelblad: 60 x 40 cm.
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Prima zitkruk compleet

Zitkruk 4-1

UpEasy Power Seat Elektrisch
Een elektrische zitting die tot een
gewicht van 136 kg 100% naar
boven lift. Eenvoudige bediening.
Comfortablele zitting gemaakt
van PU kwaliteitsschuim inclusief
wasbare hoes. Gewicht 5,4 kg.

UpEasy Standaard
Dit zitkussen lift tot maximaal 70%
naar boven zodra de gebruiker
omhoog komt. Handmatig
instelbaar. Geen batterijen of
elektriciteit nodig. Keuze uit
een standaard PU zitkussen of
een visco-elastisch foamkussen.
Gewicht 4,1 kg.

		
		
PR60189		

WONEN & COMFORT

€ 299,95

		
PR60195		

Zitkruk met een zachte schuine
zitting, een zachte rugleuning en
armleuningen. Ideaal om zittend
activiteiten uit te voeren. Gemaakt
van plastic gecoate stalen buizen.
In hoogte verstelbaar van 50 - 62
cm aan de voorzijde en 55 - 67 cm
aan de achterzijde. Breedte zitting
40 cm. Breedte tussen
de armleuningen 50 cm.

Deze zitkruk heeft een schuine
zitting en in hoogte verstelbare
poten waardoor uw voeten
altijd stabiel op de vloer staan.
Deze veelzijdige zitkruk kan op
Veelzijdig in gebruik door de
4 manieren gebruikt worden.
afneembare arm- en rugsteun.
Als zitkruk, zitkruk met rugleuning,
Gemaakt van plastic gecoate
zitkruk met armleuningen
stalen buizen. Eenvoudig te
en compleet met arm- en
reinigen. In hoogte verstelbaar
rugleuning. Gemaakt van plastic
(zitting) van 50 - 62 cm aan
de voorzijde en 55 - 67 cm
gecoate stalen buizen. In hoogte
aan de achterzijde.
verstelbaar (zitting) van 55 - 77 cm.
Breedte tussen armleuningen 51 cm.
Breedte zitting: 40 cm.
Breedte zitting 35 cm.
Breedte tussen armsteunen: 45 cm.
			
			
127 kg
125 kg
114 kg
			
		
		
		
€ 142,95
PR60266		
€ 173,95
PR60256
PR60263		
€ 149,95

f

f

f

GRIPO grijppaal
Eén systeem – talloze mogelijkheden
Een solide grijppaal die u helpt bij het
opstaan en ondersteuning biedt waar en
wanneer u die nodig heeft. Past in ieder huis
en is eenvoudig te installeren. De grijppaal
functioneert goed op zichzelf, maar kan ook
worden aangevuld met diverse praktische
grijp- en transferaccessoires.
Zie ook pagina 30 & 31.

€ 149,95

Raadpleeg voor meer informatie www.able2.nl
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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ZITKUSSENS

Harley Designer rugondersteuning

Harley lumbaal kussen

Een basis van polyurethaan schuim
versmolten met een
visco-elastische
schuimlaag. Voor
comfort, juiste drukverdeling en maximale
ondersteuning van de
rug. Inclusief elastische
bevestigingsband.
Afmeting: 38 x 41 cm.

Door de anatomische vormgeving
biedt dit kussen
maximale steun.
De lendenwervels
blijven recht,
terwijl de laterale
ondersteuning
eventuele spanning
reduceert. Inclusief
elastische bevestigingsband.
Afmeting: 40 x 38 cm.
		
SP24005 original
SP24078 designer (visco-elastisch)

		
SP24024		

€ 71,95

Harley lumbaal ondersteuning

Harley hoofd- en rugondersteuning

€ 62,95
€ 69,95

De visco-elastische
vulling van dit
lumbaalkussen zorgt
voor comfort en een
juiste drukverdeling.
De D-vormige
rol is ideaal voor
stoelen met rechte
rugleuning. Inclusief
elastische bevestigingsband.
Afmeting: L 30 x B 13 x H 6 cm.
		
SP24082		

€ 36,95

€ 46,95

		
SGL3400		

f

200 kg

€ 31,95

WONEN & COMFORT

Harley Designer wigkussen

Door de hoek van 11 graden zorgt dit wigkussen
ervoor dat het bekken in de juiste positie kantelt.
De ruggengraat blijft in een natuurlijke houding staan
waardoor pijn in de onderrug en de benen aanzienlijk
vermindert. Gemaakt van een polyurethaan schuim.
Ook verkrijgbaar met bevestigingsband en met een
Coccyx uitsparing aan de achterzijde.
Afmeting : 36 x 36 x 10 cm.
		
SP24015
wigkussen
€ 33,95
SP24015-S met band
€ 37,95
SP24050
coccyx
€ 33,95
SP24050-S coccyx met band
€ 37,95

De ideale hoek van 8 graden zorgt ervoor dat de
natuurlijke S vorm van de wervelkolom in stand wordt
gehouden. Gemaakt van hoog veerkrachtig schuim
met een toplaag van visco-elastisch traagschuim.
Met of zonder Coccyx uitsparing aan de achterzijde.
		
SP24083
36 x 36 x 7 cm
SP24023
coccyx

Harley Designer ringkussen

Harley Original ringkussen

Gegoten ringkussen
van visco-elastisch foam
voor comfort en de
juiste drukverdeling.
Hoes is los verkrijgbaar.

Gegoten ringkussen
van polyurethaan
schuim voor optimale
drukverdeling. Hoes
is los verkrijgbaar.

		
		
		
120 kg
44 cm
140 kg
44 cm
			
		
		
SP44233		
€ 51,95
SP44837		
SP44266
badstof hoes zwart
€ 17,95
SP44266
badstof hoes zwart
SP44266-TAR geruite hoes
€ 17,95
SP44266-TAR geruite hoes

f

Gel-structuur zitkussen

Zachte en effectieve
Zitkussen met een
ondersteuning voor
innovatieve gel
hoofd, nek of rug.
honingraat structuur
Dit kussen kan in
voor een aangenaam zitcomfort.
meerdere zithoudingen
Het zachte en
de juiste ondersteuning
flexibele materiaal
geven. De speciale
vormt zich naar uw
gebalanceerde band
lichaam maar keert
zorgt ervoor dat het
na gebruik terug in
kussen op de juiste
zijn oorspronkelijke
hoogte blijft. Inclusief
vorm. Ideaal voor kantoor, auto of rolstoel.
velours hoes met rits.
Afmeting 41,5 x 36 x 3.3 cm.
Afmeting:
30 x 18 cm.
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Harley wigkussens

Harley Designer D-rol

De geïntegreerde zijsteunen van dit lumbaal kussen
geven extra gebalanceerde ondersteuning. Ideaal
voor in een bureaustoel of stoelen met rechte
rugleuning. Inclusief elastische bevestigingsband.
Afmeting: 32 x 15 cm.
		
SP24011 original
€ 31,95
SP24292 designer (visco-elastisch)
€ 41,95

		
SP94074		

ZITKUSSENS

g

f

€ 59,95
€ 61,95

g

€ 29,95
€ 17,95
€ 17,95

Harley ringkussen

Opblaasbaar rubberen ringkussen

Dit kussen is gemaakt van geometrisch verdeeld
polyurethaan foam.
Dit zorgt voor een
constante luchtstroom en neemt
de druk weg van
gevoelige plekken.
Inclusief geruite hoes.

Dit opblaasbare ringkussen wordt gebruikt
om drukpijnen te
voorkomen en het
genezingsproces te
versnellen. Verkrijgbaar
in 2 maten. Pompje is
los verkrijgbaar.
			
		
PR20616
41 cm
€ 24,95
PR20618
46 cm
€ 26,95
SU41500
pompje
€ 12,95

		
SP44289

f

90 kg

g

41 cm

€ 38,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Harley Comfort Plus zitkussen

Harley Proform zitkussen

Een lichtgewicht zitkussen gemaakt van hoogwaardig
foam. Inclusief stretchbare en waterdichte
Leatherette/Vinyl hoes met ritssluiting.

f

115 kg
		
SP44504 40 x 40 x 5 cm
SP44971 40 x 40 x 8 cm
SP44669 40 x 40 x 10 cm
SP44152 43 x 43 x 5 cm
SP44750 43 x 43 x 8 cm
SP44597 43 x 43 x 10 cm

ZITKUSSENS

ZITKUSSENS

€ 41,95
€ 45,95
€ 49,95
€ 46,95
€ 48,95
€ 54,95

SP44365

SP44366

Zitkussen van hoogwaardig foam met eierdopstructuur voor een goede luchtcirculatie. Werkt drukverlagend. Verkrijgbaar als standaard uitvoering of
met een coccyx of combi uitsparing. Voorzien van
een luxe Suedette hoes. Afmeting 43 x 43 x 8 cm.

f

115 kg
		
SP44365 standaard
SP44366 coccyx
SP44367 combi

DEZE HARLEY ZITKUSSENS ZIJN IN MEERDERE MATEN VERKRIJGBAAR
ALLE HARLEY ZITKUSSENS KUNNEN WORDEN GELEVERD MET VERSCHILLENDE
HOEZEN. VOOR MEER INFORMATIE RAADPLEEG WWW.ABLE2.NL

Harley Pressure-Tex zitkussen
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€ 54,95
€ 58,95
€ 58,95

EXCLUSIEF

Harley Designer Economy V-zitkussen

Harley Designer Super V-zitkussen

f

f

115 kg

Een zitkussen met een uitzonderlijke prijskwaliteitverhouding. Bestaat uit een basis van hoogwaardig
polyurethaan foam met een toplaag van visco-elastich
foam. Inclusief waterdichte, ademende Dartex hoes.
SP45918
SP45919
SP45920
SP44934
SP44935
SP44936

40 x 40 x 6 cm
40 x 40 x 8 cm
40 x 40 x 10 cm
43 x 43 x 6 cm
43 x 43 x 8 cm
43 x 43 x 10 cm

€ 61,95
€ 64,95
€ 69,95
€ 66,95
€ 70,95
€ 76,95
DEZE HARLEY ZITKUSSENS
ZIJN IN MEERDERE MATEN
VERKRIJGBAAR

Harley Visco-Gel zitkussen

f

115 kg

€ 62,95
€ 66,95
€ 72,95
€ 67,95
€ 68,95
€ 79,95

Dit zitkussen heeft dezelfde kenmerken als het
Pressure-Tex kussen, maar heeft echter twee lagen,
een laag polyurethaan schuim en een laag viscoelastisch schuim. Dit zorgt voor een stabiele
zitpositie, effectieve drukvermindering en de juiste
ondersteuning.
		
SP46337 40 x 40 x 6 cm
SP46338 40 x 40 x 8 cm
SP46339 40 x 40 x 10 cm
SP46340 43 x 43 x 6 cm
SP46341 43 x 43 x 8 cm
SP46342 43 x 43 x 10 cm

f

115 kg

€ 71,95
€ 76,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 84,95
€ 89,95

Dit ultieme drukverlichtende kussen heeft een uniek
gel-inlegstuk. De polyurethaan foam basis zorgt
voor de noodzakelijke stabiliteit en steun. Een laag
visco-elastisch foam dekt het gehele bovenoppervlak
af en zorgt voor comfort, drukvermindering en
bescherming. Inclusief waterdichte, ademende
Premium Dartex hoes met anti-slip basis.

f

Harley Ergoform kussen

€ 379,95
€ 389,95
€ 384,95
€ 389,95
€ 392,95
€ 403,95

130 kg

Gegoten zitkussen met een extra visco-elastische foamlaag bij het stuitgedeelte. Door de anatomische vormgeving met ingebouwde abductor heeft u een stabiele
zitpositie. Inclusief Dartex hoes met anti-slipbasis. Het
standaard kussen is gemaakt van polyurethaan foam,
het designer kussen van visco-elastisch foam.
		
SP44263 standaard 43 x 43 x 8 cm
€ 77,95
SP44264 designer 43 x 43 x 10 cm
€ 129,95

Harley Designer Bari-Care zitkussen

f

145 kg

		
SP46728 40 x 40 x 8 cm
SP46729 40 x 40 x 10 cm
SP46731 43 x 43 x 8 cm
SP46732 43 x 43 x 10 cm
SP46734 46 x 46 x 8 cm
SP46735 46 x 46 x 10 cm

125 kg

Dit uniek gegoten zitkussen van visco-elastisch foam
zorgt voor drukvermindering en een stabiele en
correcte zithouding. Inclusief waterdichte, ademende
Premium Dartex hoes met anti-slip basis.
		
SP44174 40 x 40 x 6 cm
€ 146,95
SP44205 40 x 40 x 8 cm
€ 146,95
SP44173 40 x 40 x 10 cm
€ 146,95
SP44180 43 x 43 x 6 cm
€ 146,95
SP44206 43 x 43 x 8 cm
€ 146,95
SP44179 43 x 43 x 10 cm
€ 146,95

f

Harley Visco-Tex zitkussen

Dit zitkussen is geometrisch verdeeld in lagen die elk
afzonderlijk hun werk doen. Dit zorgt voor maximale
gewichtsverdeling en luchtcirculatie. Inclusief waterdichte ademende Dartex hoes.
		
SP44234 40 x 40 x 6 cm
SP44235 40 x 40 x 8 cm
SP44236 40 x 40 x 10 cm
SP44069 43 x 43 x 6 cm
SP44237 43 x 43 x 8 cm
SP44068 43 x 43 x 10 cm

SP44367

WONEN & COMFORT

250 kg

Een zitkussen met een stevige foambasis en een
toplaag van ultra visco-elastisch foam. Voor een juiste
drukverdeling. Inclusief waterdichte, ademende
Premium Dartex hoes met anti-slip basis.
			
SP94410 recht 56 x 46 x 10 cm
€ 168,95
SP94411 gevormd 56 x 46 x 15 cm		€ 226,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Verzwaarde pen

LEZEN EN SCHRIJVEN

LEZEN EN SCHRIJVEN

Reuma-pen

Schrijfhulp - standaard

Deze pen ziet er elegant en
professioneel uit en is verzwaard
om de hand bij het schrijven te
stabiliseren. Ideaal voor personen
met trillende handen, coördinatiestoornissen of met handzwakte.
De ergonomisch ontworpen grip
voorkomt dat de pen uit uw hand
glijdt en is zacht en comfortabel.
De pen schrijft met zwarte inkt
(navulbaar).
		
NC21038-2
€ 71,95

Met deze pen hoeft u maar weinig
druk uit te oefenen. De hele pen
is verdikt waardoor deze goed in
de hand ligt. Inclusief een lichte
uitsparing voor de duim, een clip
en dop. Kleur groen.
		
PR70017		
€ 8,95

Ideaal voor
personen met
verminderde
spierkracht in
de handen.
Plaats uw
hand op het
muisgedeelte
en maak
schrijfbewegingen door uw
bovenarm te bewegen.
De pennenhouder zelf is 360
graden draaibaar en op de
gewenste schrijfstand in te stellen.
Geschikt voor zowel links- en
rechtshandigen.
		
PR70003		
€ 29,95

Ringpen

Penverdikkers - gevormd

Penverdikkers - standaard

Vermindert de kans op het carpaal
tunnel syndroom. Geen 3-vingergrip nodig. Urenlang schrijven
zonder vermoeidheid.
Losse vullingen verkrijgbaar.
		
AL2020		
€ 15,95
AL2028 vulling 5 stuks € 7,95

Deze zachte gevormde verdikkers
hebben een anti-slip gedeelte en
liggen door de vormgeving
comfortabel in de hand. Geschikt
voor links- en rechtshandigen. Te
gebruiken voor pen en potlood.
Variabele kleuren.

Deze driehoekige bolvormige
verdikkers van soepel plastic
passen op alle pennen en
potloden van normale dikte.
Het zachte kussentje zorgt voor
een comfortabele en natuurlijke
schrijfhouding en rolt niet af.

z

z

3 stuks

		
PR70032		

Potloodverdikkers

€ 14,95

Penverdikkers - spons
Reduceert vermoeidheid bij het
schrijven. Deze driehoek verdikkers zijn geschikt voor dunne
potloden en pennen en maken
het schrijven eenvoudiger.

z

z

3 stuks
		
PR70891		
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Het sponzige kussentje van de
penverdikkers voorziet dunne
pennen en potloden van een
comfortabele anti-slip greep.
Dringt vermoeidheid bij het
schrijven terug. Kleuren zijn
variabel.

€ 5,95

24 stuks

		
PR70030

€ 7,95

		
PR70022		

Vergrootglas rond

Vergrootglas rond
met ledverlichting

Vergrootglas rechthoek

Lichtgewicht ronde vergrootglazen
met een heldere acryl lens.
7,5 cm: 	vergroot 2,5 maal en
de bifocaal 5 maal.
9 cm:	vergroot 2 maal en
de bifocaal 4,5 maal.
11 cm:	vergroot 2 maal en
de bifocaal 3,5 maal.
		
CAJS40
Ø 7,5 cm
€ 9,95
CAJS36
Ø 9 cm
€ 11,95
CAJS24
Ø 11 cm
€ 14,95

Rond vergrootglas met ultra
heldere ledverlichting.
9 cm:	vergroot 2,5 maal
en de bifocaal 7 maal.
10,5 cm:	vergroot 2 maal
en de bifocaal 7 maal.
Batterijen (2x AAA) niet
inbegrepen.
		
CAAS90
Ø 9 cm
€ 23,95
CAAS95
Ø 10,5 cm € 26,95

Dit vergrootglas kunt u in de
hand houden of wegzetten
door de metalen pootjes uit te
klappen zodat de handen vrij
zijn voor andere activiteiten.
Vergroot 2 maal en de bifocaal
11,5 maal.
Inclusief beschermhoesje.
Afmeting 8,5 x 5 cm.
		
CASG16		
€ 21,95

Vergrootglas staand
met ledverlichting

Vergrootglas
op standaard

Vergrootglas nekmodel

Vergrootglas op
standaard met een verzwaarde
basis. De draaibare arm zorgt
ervoor dat het vergrootglas op
verschillende posities gebruikt
kan worden. Ideaal voor lezen,
schrijven, naaiwerk etc.
Vergroot 2 maal.

Dit vergrootglas
hangt aan een
verstelbaar
koord om de
nek van de
gebruiker en wordt met
het onderstel tegen het lichaam
geplaatst. Hierdoor zijn de
handen vrij voor lezen of andere
activiteiten. Vergroot 2 maal en
de bifocaal 3,5 maal

		
PR70057		

		
CAHF25		

Dit vergrootglas
heeft een buigbaar
handvat. Los te
gebruiken of in
combinatie met
houder zodat de
handen vrij zijn
voor andere activiteiten.
Vergroot 2 maal en bifocaal 3,5
maal. Inclusief ledverlichting.
		
CAGN55		

3 stuks

€ 5,95

WONEN & COMFORT

g

11 cm

€ 21,95

€ 56,95

Leesliniaal

Vergrootglas plat

Plaats het leesliniaal direct
op het leesmateriaal. Ideaal voor
het lezen van kleine lettertjes, de
krant, spreadsheets enz. Voorzien
van maatvoering in centimeters en
inches. Vergroot 1,5 maal.
Lengte 31 cm.
		
CAMR20		
€ 9,95

Deze vergrootglazen helpen u bij
het lezen van boeken, kranten enz.
Vergroot 2 maal. Verkrijgbaar in
een harde en 2 flexibele versies.

g

11 cm

€ 21,95

			
CADM21 hard 28 x 21,5 cm € 12,95
PR70086 flex. 19 x 13 cm € 8,95
PR70107 flex. 28 x 21,5 cm € 7,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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HOBBY

HOBBY

Tuingereedschap

Speelkaarten groot logo

Dit tuingereedschap heeft een pistoolgriphandvat die de pols in een
natuurlijke houding houdt en zorgt voor een stevige grip. Speciaal
ontworpen om de inspanning bij tuinieren weg te nemen.

Speelkaarten met
extra grote opdruk.
Bijzonder geschikt
voor personen
met een visuele
beperking.

Het tuingereedschap met een extra lange steel is ideaal voor tuinders die
werken vanuit een zittende positie of problemen hebben met bukken.
Lengte 80 cm. Gemaakt van roestvrijstaal met een gevormd handvat. Het
lange tuingereedschap heeft een plastic handvat, het handvat van het
normale tuingereedschap is voorzien van comfortabel anti-slipmateriaal.

Kaartenstandaard hout

			
PR70004
normaal formaat		
€ 3,95
PR70008
extra groot 10 x 15 cm		
€ 15,95

Gebogen houten kaartenhouder
gemaakt van beukenhout.
		
PO2000
25 cm
€ 11,95
PO2010
35 cm
€ 12,95
PO2015
50 cm
€ 18,95

Kaartenhouder

Kaartenhouder

PR70004

De armondersteuning past op de achterkant van al het
tuingereedschap en biedt extra ondersteuning voor
tuinders met zwakke handen of polsen.
		
PR70050
vork
€ 24,95
PR70051
schep
€ 24,95
PR70052
hark
€ 24,95
		
PR70050L vork lang
€ 74,95
PR70051L schep lang
€ 74,95
PR70052L hark lang
€ 74,95
PR70052SL schoffel lang
€ 74,95
armondersteuning
€ 20,95
PR70053

WONEN & COMFORT

PR70008

Kaartenhouder waaier

Tuingereedschap - handgreep los
Deze handgrepen kunnen gemonteerd worden
op een breed scala van tuingereedschap waardoor
u een stevige grip hebt en een comfor			
tabele rechte werkhouding. Diameter tot 4 cm.
		
PR70054 		
€ 40,95
2 stuks

z

Rokersschort

Rokersrobot

De brandvertragende rokersschort
biedt bescherming tegen brandgaten in kleding en brandwonden
op de huid ten gevolge van
smeulende sigar(ett)enas.
Gemaakt van de originele Nomex
111 stoffen. De verstelbare ronde
halssluiting sluit perfect aan bij de
hals zodat voorkomen wordt dat
brandend as onder de schort op
de kleding of huid valt.
De luxe versie heeft een extra
laag brandwerende stof op
schoothoogte voor dubbele
bescherming. Lengte 90 cm.
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PR70010-S		
€ 59,95
PR70010-SL
luxe
€ 71,95

Rokersrobot
om veilig en
zonder gebruik
van handen te
roken. De sigaret blijft stevig in
de houder zitten van
de verzwaarde asbak
die aan de houder is gefixeerd.
Inclusief 91cm lange slang met
mondstuk voor de rooktoevoer.
		
PR70010
€ 89,95
PR70011 vervangbare slang € 16,95

Eenvoudige kunststof kaartenhouder voor speelkaarten.
Afmeting: L 25 x B 5 x H 6,5 cm.
			
		
PR70007		
€ 14,95

Driehoekige kaartenhouder voor
het gemakkelijk vasthouden van
speelkaarten. De kaarten klemmen tussen 2 plastic schijven die
bijeengehouden worden door een
veer. Ideaal voor personen met
een beperkte grijpkracht.
Afmeting: 8,5 x 2,5 x 8 cm.

Deze plastic kaartenhouder houdt
speelkaarten in een natuurlijke
waaiervormige stand.

			

			

		
PR70009		

		
PR70005		

z

4 stuks

€ 6,95

Geschikt voor standaard en groot
formaat kaarten. Kan worden
vastgehouden of neergezet.

z

Boekbutler hout

2 stuks

€ 22,95

Naald en draad doorvoer
Haal eenvoudig de draad door de
naald met dit apparaatje. Ideaal
voor personen met een beperkt
gezichtsvermogen of trillende
handen.Voor verschillende maten
naalden.
		
PR70056		

€ 7,95

Mooi vormgegeven boekensteun
gemaakt van Canadees elzenhout.
In 3 standen te zetten voor een
ontspannen houding. Ook ideaal
voor gebruik in de keuken.
			
		
PR70095 34 x 24 cm
€ 61,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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BLUE BADGE

SLEUTELKLUIZEN
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Puck Keysafe
Puck Keysafe is de veiligste
sleutelkluis met cijfercombinatie!
Lavendel tarwezak
Warmwaterkruiken

De lavendel tarwezak
is te verwarmen en
vermindert allerlei
klachten zoals pijnklachten, hoofdpijn,
stress en spanning.
Verwarm 2 minuten in de magnetron en plaats
op de gewenste plek. De tarwezak sluit goed
aan op ieder lichaamsdeel en is een zeer
effectief hulpmiddel. Hoes is wasbaar op 40° C.
Verkrijgbaar in 2 motieven.
Afmeting: L 25 x H 20 x D 6 cm.
		
PR15133
olifant Nelly
€ 20,95
PR15134-MS gestipt
€ 26,95

Tabletkussen

Deze kruiken geven urenlange comfortabele
warmte, verlichten allerlei pijnklachten en
zijn ideaal tijdens de koude winternachten.
Verkrijgbaar in 2 motieven en in een mini en
large uitvoering. De mini kruik is compact,
makkelijk mee te nemen en zeer geschikt
voor kinderen.
Mini

: Inclusief rubberen 0,5 liter kruik
Afmeting: H 24 x B 17 x D 6 cm

Large : Inclusief rubberen 2 liter kruik
Afmeting: H 26 X B 22 x D 6 cm
		
PR15258
mini olifant Nelly
PR15159-MS mini gestipt
PR15260
large olifant Nelly

€ 23,95
€ 27,95
€ 37,95

Lap tray – schootkussen

Met de Puck Keysafe sleutelkluis kan een huissleutel
veilig buiten de woning worden opgeborgen. Deze
sleutelkluis is zowel in de thuiszorg als voor eigen
gebruik en woningverhuur een praktische en veilige
oplossing. De Puck Keysafe met cijfercombinatie
is een sleutelkluis met een SKG** keurmerk.
Daarmee voldoet het aan de strenge eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Met de los verkrijgbare
bevestigingsbeugel kan de Puck Keysafe op het
kozijn bevestigd worden als muurbevestiging niet
mogelijk is.

Bevestigingsbeugel

• Eenvoudig en snel in te stellen
•4
 -cijferige combinatieslot, 10.000 combinaties
mogelijk
•C
 ode verdwijnt automatisch bij openen
•B
 lokkade op het mechanisme bij een aanval
• Anti-meeleeskap
•G
 ehard stalen cover voor inbraakbestendigheid
•E
 envoudig te installeren, inclusief montagemateriaal
en handleiding
Met de los verkrijgbare bevestigingsbeugel kan
de Puck Keysafe op het kozijn bevestigd worden
als muurbevestiging niet mogelijk is.
			
PUCK1000			
PUCK2000		bevestigingsbeugel

€ 194,95
€ 49,95

MasterLock sleutelkluis 5415

Een mini ‘zitzak’ voor uw boek, tablet of
mobiele telefoon. Ideaal voor gebruik in bed
of op de bank. Handgemaakt en gevuld met
polystyrol korrels. Inclusief handig haakje.
Verkrijgbaar in 2 motieven.
Afmeting: B 28 x H 25 x D 25 cm.
		
PR61729
olifant Nelly
€ 24,95
PR61730-MS
gestipt
€ 29,95
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Onder deze praktische tray zit een zacht
kussen dat zich naar uw benen zal vormen.
Comfortabel en handig. Ideaal voor ontbijt op
bed of dineren op de bank. Het stevige blad is
met een doekje te reinigen en heeft een rand
zodat er geen voorwerpen af kunnen schuiven.
Verkrijgbaar in 2 motieven.
Afmeting: B 43 x L 33 x H 10 cm.
		
PR61727
olifant Nelly
€ 44,95
PR61728-MS
gestipt
€ 49,95

Deze sleutelkluis met versterkte beveiliging biedt
een veilige opbergplaats aan diverse huissleutels en
toegangskaarten. Heeft een solide metalen behuizing
en dubbele blokkeerhendels voor extra weerstand.
Vrij in te stellen 4-cijferige combinatiecode. De extra
beschermkap beschermt de combinatietoetsen
tegen weersinvloeden, vuil en stof. Aan de muur te
bevestigen (inclusief bevestigingsmateriaal).
Ideaal om uw sleutels te delen met bijvoorbeeld
kinderen die uit school komen, de oppas, de werkster,
vrienden, familie en medewerkers van de thuiszorg.
			
MALO5415			

€ 54,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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KLOKKEN

KLOKKEN

BBrain Family G2/D2
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BBrain personenalarmering

BBrain muziekspeler

De BBrain personenalarmering draagt bij aan een
veilige en zelfstandige thuissituatie. Het alarm kan
geactiveerd worden door op de SOS knop te drukken.
De contactpersonen ontvangen een alarmbericht
en leggen vervolgens contact met de gebruiker van
de personenalarmering. De locatie van de gebruiker
wordt doorgegeven aan de contactpersonen via
de BBrain App zodat deze gepaste hulp kunnen
bieden en/of in kunnen schakelen. Om de functies
van de personenalarmering te kunnen benutten,
is een abonnement nodig. Er zijn verschillende
abonnementen mogelijk. Kijk op de Able2 website
voor meer informatie.
			
BB5000
€ 178,95

Muziek brengt veel vreugde in het leven en heeft een
krachtige en kalmerende invloed. De BBrain muziekspeler is dankzij de eenvoudige functies en gekleurde
knoppen gemakkelijk te bedienen. Ideaal voor
senioren en personen die lijden aan dementie.
Het niveau van gebruiksgemak is in te stellen door
bepaalde knoppen af te schermen. Beschikt over
een moderne DAB+ digitale radio. Inclusief stereo
hoofdtelefoonaansluiting en een gratis USB stick.

• Nooit meer afspraken of de tijd vergeten
• Verkleint het gevoel van eenzaamheid
• Brengt nader tot elkaar

BB1000

Brengt generaties bij elkaar
Naarmate we ouder worden, vergeten we vaker
dingen. Verzorgers en (klein)kinderen kunnen overal
ter wereld berichten, foto’s en agendapunten naar
de klok sturen. Zo ziet de gebruiker precies welke
afspraken er die dag op de agenda staan.
Structuur
De BBrain beschikt over een duidelijke weergave van
tijd, datum en dag(deel) voor een beter tijdsbesef. Via
de gratis bijbehorende app kunnen agendapunten
naar de klok worden gestuurd. Deze verschijnen op
de gewenste tijd en verdwijnen ook automatisch een
uur na aanvang voor een actueel agendaoverzicht.
Betrokkenheid
Stuur persoonlijke foto’s, berichten en agendapunten
via de app naar de klok. Daarnaast is er de
mogelijkheid om te beeldbellen.

			
BB6000-RO
rood
BB6000-BL
blauw
BB6000-GR
groen

€ 169,€ 169,€ 169,-

Radiografische klok met
temperatuurweergave

Radiografische klok
met temperatuur XL

Radiografische
wekker met trilalarm

Zeer overzichtelijke klok met
geschreven weekdag in 7 talen,
tijd- en datumvermelding, twee
alarmtijden, snoozefunctie en
binnentemperatuur. Om op te
hangen of neer te zetten.

Grote radiografische klok met
tijdsweergave en alarm met
snoozefunctie. Weergave van
weekdag in 8 talen, datum,
tijdzone en binnentemperatuur.
Om op te hangen of neer te
zetten.

Deze draadloze wekker heeft
een extra luid alarm, lichtsignaal
en een trilalarm. Deze functies
kunnen gecombineerd worden.
De trilunit is aan de wekker
verbonden met een kabel en
onder het kussen te plaatsen.
Inclusief nachtverlichting en
snoozefunctie. Ideaal voor vaste
slapers en slechthorenden.

BB1500

2 varianten
De BBrain Family is verkrijgbaar in de G2 en D2
variant. Beide varianten kunnen omgezet worden naar
de andere versie.
G2: Deze variant is interactief. De gebruiker kan zelf
via de app en met familie of mantelzorgers de klok
bedienen.
D2: Deze variant is passief en prikkelvrij. Deze variant
wordt beheerd door de mantelzorgers en is speciaal
ontwikkeld voor mensen met dementie.
Abonnement.
Om de functies van de klok te kunnen benutten, is
een abonnement en een WiFi verbinding nodig. Er
zijn verschillende abonnementen mogelijk.
Kijk op de Able2 website voor meer informatie.
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BBrain productspecificaties
• 10” touchscreen
• Gratis bijbehorende app voor Apple en Android
• Onbeperkt aantal gebruikers via de app
• Instelbaar spraakvolume en spreeksnelheid
• Afmetingen: B 24 x H 17 x D 3 cm.
			
BB1000 BBrain Family kalenderklok G2
BB1500 BBrain Family dementieklok D2

€ 229,€ 229,-

Afmeting:
B 19,5 x H 19,5 x D 2,7 cm.
			
TF1000 			

Afmeting: B 36,8 x H 23 x D 3 cm.

€ 52,95

			
TF1020 			

€ 119,95

			
TF1040 			

€ 74,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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ALARMERINGSHORLOGES

ALARMERINGSHORLOGES

SmartWatcher® SPIRIT alarmeringshorloges

WONEN & COMFORT

LifeWatcher alarmeringshorloges

LifeWatcher alarmeringshorloges, altijd dichtbij!
De LifeWatcher horloges zijn kwalitatieve,
betrouwbare en veilige alarmeringshorloges,
ontwikkeld door een Nederlandse leverancier.
In een noodsituatie kan met één druk op de
knop hulp worden geregeld. Het horloge belt de
contactpersoon en u kunt direct spreken met degene
die u helpt. Inclusief een gebruiksvriendelijke, gratis
App voor IOS en Android. Contactpersonen kunnen
zien waar u zich bevindt.

De LifeWatcher horloges werken met een Prepaid
systeem. Het saldo kan eenvoudig opgewaardeerd
worden in de App. De bel- en gebruikskosten
worden van uw Prepaid tegoed afgeschreven.
De gebruikskosten zijn €7,50 per 30 dagen
(inclusief onbeperkt data en alarmeren). U kunt
hulp ontvangen van contactpersonen of via een
professionele alarmcentrale.

Kenmerken:
• Nauwkeurige

locatiebepaling door GPS
en Wifi positionering
•W
 DTM certificering
•M
 obiele netwerkdekking binnen Europa
• Inclusief Simkaart met €15,- tegoed

Een comfortabel en prettig horloge dat u helpt
zelfstandig en zelfverzekerd te leven
De SmartWatcher® SPIRIT met SAMSUNG
Galaxy Watch Active2 is een zeer hoogwaardig
alarmeringshorloge met Zwitserse software. Klein,
licht en elegant.
In geval van nood kan met één druk op de knop hulp
worden geregeld. Contactpersonen kunnen zien waar
u zich bevindt en met u praten via de ingebouwde
microfoon en luidspreker.
De SmartWatcher® SPIRIT is een geoptimaliseerd
alarmeringshorloge en werkt uitsluitend met het
Smartwatcher abonnement van uw keuze. Overige
functies, zoals een stappenteller of hartslagmeter,
zijn niet beschikbaar op dit apparaat. Bij het dagelijks
gebruik wordt de analoge tijd op het horloge
weergegeven.
Er zijn verschillende abonnementen beschikbaar.
U kunt zich tevens abonneren op een professionele
meldkamer.
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Kenmerken:
• 3G en 4G mobiele netwerkdekking
binnen Europa
• 	IP68 waterdicht, ideaal voor baden,
douchen en zwemmen
• Geolocalisatie
• Nederlands- en Franstalige helpdesk
• Noodoproep direct naar alle
noodcontacten tegelijk
• Online horloge beheersysteem
• 3 jaar garantie
• Slechts 10,9 mm dik

SPIRIT (44 mm)
SPIRIT Petite (small, 40mm)

LifeWatcher Active alarmeringshorloge

Door de vereenvoudigde werking geschikt voor
senioren die beperkte ervaring hebben met mobiele
elektronica.

Hét GPS-horloge voor de actieve senior die gewend
is om met mobiele elektronica om te gaan.

•E
 envoudig design zonder overbodige functies
•D
 uidelijke tijd, datum en dag aanduiding
in de Nederlandse taal.
• IP67 spatwaterdicht
•H
 erinneringsfunctie, bijvoorbeeld voor medicatie

Kijk op www.able2.nl voor meer informatie.

SM4000
SM4000-S

LifeWatcher Senior alarmeringshorloge

€ 390,€ 390,-

		
LWS1000		

€ 129,95

• Telefoonboek met 10 nummers die u kunt bellen
tegen een laag tarief van 0,10 per belminuut.
• Eenvoudige tekst of gesproken berichten
zenden naar uw contactpersonen.
• Zowel analoge als digitale tijdsaanduiding
• Stappenteller
• IP67 spatwaterdicht
• Herinneringsfunctie, bijvoorbeeld voor medicatie
			
			
LWA2100
zwart/zilver
LWA2200
wit/zilver

€ 139,95
€ 139,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie
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ORTHOPEDISCHE ONDERSTEUNING

Actimove Arthritis
Care supports

ORTHOPEDISCHE ONDERSTEUNING

Arthritis Care handschoenen

Neo G Airflow
•	Unisex, lichtgewicht en slimline
ondersteuning, past zowel links als rechts

Speciaal ontwikkeld voor personen met artritis
om pijn te verlichten en gewrichtsmobiliteit te
verbeteren.

•	Speciaal ademend weefsel helpt
bij de vochtregulering

			
19 - 23 cm
23 - 26 cm
26 - 29 cm
29 - 32,5 cm

21 - 24 cm

S

PR79077-S

M

PR79077-M

L

PR79077-L

Arthritis Care enkel support

XL
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K N I E SU P P OR T

30 - 33 cm
PR79077-XL

€ 21,95
13 - 16 cm
PR79078-S

M

16 - 19 cm
PR79078-M
19 - 23 cm

L

PR79078-L

€ 21,95

v

30 - 34 cm

S

			
			
PR79153-S
28 - 23 cm
€ 24,95
PR79154-S
16 - 21 cm
€ 21,95
PR79153-M
23 - 38 cm
€ 24,95
PR79154-M
21 - 26 cm
€ 21,95
PR79153-L
38 - 43 cm
€ 24,95
PR79154-L
26 - 31 cm
€ 21,95
PR79153-XL
43 - 49 cm
€ 24,95
PR79154-XL
31 - 39 cm
€ 21,95
PR79153-XXL
49 - 56 cm
€ 24,95
PR79154-XXL
39 - 43 cm
€ 21,95

Maten: Voor de juiste maat de omtrek
op de aangegeven plaats meten

27 - 30 cm

S
€ 21,95
€ 21,95
€ 21,95
€ 21,95

24 - 27 cm

KU IT / SC H E ENBEE N SU P PO R T

Arthritis Care elleboog support

			
PR79151-S
12 - 15 cm
€ 21,95
PR79152-S
PR79151-M
15 - 17 cm
€ 21,95
PR79152-M
PR79151-L
17 - 19 cm
€ 21,95
PR79152-L
PR79151-XL
19 - 21 cm
€ 21,95
PR79152-XL

Arthritis Care knie support

€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95

•	Biedt ondersteuning bij spierblessures
en zwakke spieren en/of gewrichten
tijdens sportactiviteiten en dagelijkse
werkzaamheden

PR79081-S
34 - 38 cm

M

PR79081-M

L

PR79081-L

XL

PR79081-XL

38 - 43 cm
43 - 48 cm

€ 21,95

32 - 36 cm

S

PR79079-S

M

36-40 cm
PR79079-M
40-44 cm

L

PR79079-L

XL

44-48 cm
PR79079-XL

€ 21,95
15 - 19 cm

S

ENKEL SUPPORT

				
PR79150-S
18 - 20 cm
PR79150-M
20 - 23,5 cm
PR79150-L
23,5 - 27 cm
PR79150-XL
27 - 30 cm

ELLEBO O G SUPPOR T

Arthritis Care pols support

•	Helpt bij verrekkingen, verstuikingen,
instabiliteit en gewrichten met artritis

PO LS / D U IM S U PPO RT

•	Biedt therapeutische compressie en
ondersteuning
• Vermindert zwelling en verlicht pijn
•	Speciale keramische garens houden
lichaamswarmte vast en reflecteert deze
•	De huidvriendelijke materialen zijn zacht,
comfortabel en latexvrij
• Goed ademend vermogen

GEZONDHEID

PR79080-S
19 - 23 cm

M

PR79080-M

L

PR79080-L

XL

PR79080-XL

23 - 28 cm
28 - 33 cm

€ 21,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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ORTHOPEDISCHE ONDERSTEUNING

ORTHOPEDISCHE ONDERSTEUNING

Open kniebrace

Deze brace biedt compressie en
verwarmt de gewrichten en spieren zonder de bewegingsvrijheid
te beperken. Helpt bij epicondylitis (tennisarm/ golfelleboog) en
andere verstuikingen en RSI
klachten. Geschikt voor links- en
rechtshandig gebruik.

Deze kniebrace is voorzien van
een opening met gestikte ronding
die extra ondersteuning biedt
rondom de patella. Beperkt de
beweging van de patella en helpt
pijnklachten te verminderen. Helpt
ook bij verrekkingen, kraakbeenschade en instabiliteit.

		
PR79059		
€ 29,95

		
PR79052		
€ 29,95

Deze kniebrace biedt een hoger
ondersteuningsniveau middels
4 verwijderbare metalen spiralen
van 24 cm lang. Verhoogt de
stabiliteit rondom de knie zonder
de bewegingsvrijheid te beperken.
De bovenste en onderste elastische band zijn instelbaar voor
extra comfort en de juiste
ondersteuning.
		
PR79056		
€ 53,95

Patellaband

Kuit/scheenbeenbrace

Enkelbrace

Het grote verschil met de normale
rugband zijn de 4 baleinen die in
dit model verwerkt zitten. Daarnaast biedt de tweede elastische
band extra compressie en rugondersteuning. Ideaal voor
personen die voor hun beroep
of sport regelmatig moeten tillen.

Helpt bij patellaire tendinitis,
instabiliteit en Osgood-Schlatter.
Het neopreen materiaal helpt de
spieren en gewrichten warm te
houden. Inclusief siliconen pad
voor extra bescherming,
compressie en stabilisatie.

Helpt bij verrekkingen, verstuikingen en shin splints (ook wel medial
tibial stress syndrome genoemd).
Ondersteunt bij blessures aan kuit
en scheenbeen tijdens het sporten
en het uitvoeren van dagelijkse
werkzaamheden.

Helpt bij verrekkingen, verstuikingen en instabiliteit.
Biedt ondersteuning en stabilisatie
van enkelblessures, zwakke enkels
of enkels met artritis tijdens het
sporten en het uitvoeren van
dagelijkse werkzaamheden.

		
PR79062		
€ 59,95

		
PR79067		
€ 24,95

		
PR79068		
€ 29,95

		
PR79053		
€ 29,95

• Universele maat
• Unieke variabele
compressietechnieken
• Warmtetherapie
• Altijd de gewenste
ondersteuning op maat
• Duurzaam klittenband

Te combineren met de Neo G
hot & cold packs, zie pagina 158.

v

Polsbrace

Stabiliserende polsbrace

Tennisarm/
golfelleboogband

Helpt bij
instabiliteit
en om de
symptomen
te verlichten
bij verrekking
of verstuiking
van de pols. Biedt ondersteuning
en comfort bij letsel waarbij extra
ondersteuning en warmtetherapie
vereist is. Geschikt voor links- en
rechtshandig gebruik.
		
PR79050		
€ 24,95

Deze polsbrace heeft
een verwijderbare
metalen lepel
die op maat
gemaakt kan
worden. De
lepel stabiliseert de pols
in de juiste
houding en de elastische band
geeft de gewenste compressie.
Ondersteunt bij RSI klachten, verstuiking, instabiliteit van de pols
en het carpaal tunnelsyndroom.
		
PR79055-L
links
€ 29,95
PR79055-R rechts
€ 29,95

Helpt bij epicondylitis (tennisarm/
golfelleboog) en andere
verstuikingen. Het neopreen
materiaal helpt de spieren en
gewrichten warm te houden.
Inclusief schokabsorberende pad.
		
PR79064		
€ 25,95

Duimbrace

Rugband

Rugband met
baleinversteviging

		
PR79063		
€ 27,95
136

Biedt steun bij een rugblessure,
zwakke rug of artritis tijdens het
sporten en het uitvoeren van
dagelijkse werkzaamheden.
Ontwikkeld om ongewenste
draaiende bewegingen te
verminderen. Het neopreen
materiaal helpt de spieren en
gewrichten warm te houden.
		
PR79054		
€ 39,95

Stabiliserende
open kniebrace

Elleboogbrace

Exclusieve neopreen braces
speciaal ontwikkeld voor preventief, ondersteunend en revaliderend gebruik door middel van
variabele compressietechnieken.

Bedoeld om de duim steun en
comfort te bieden, de vingers vrij
te laten bewegen en het carpaal
tunnelsyndroom te voorkomen.
Biedt ondersteuning aan zwakke
of geblesseerde polsen. Geschikt
voor de linker- en rechterduim.

GEZONDHEID
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Topmerk voor orthopedische producten
Harley rugondersteuning Plus

Stabiliseert de heupen, het
bekken en de wervelkolom door
middel van een zachte en flexibele
ondersteuning. Extra compressie
door de elastische band. Uitneembare steunplaat. Voorzien van een
klittenbandsluiting. Maatvoering:
taillemaat.

v

			
SP24032 S
56 - 69 cm € 99,95
SP24046 M 71 - 84 cm € 99,95
SP24047 L
86 - 99 cm € 99,95
SP24048 XL 102 - 114 cm € 99,95

Harley rugondersteuning

Geeft ondersteuning aan de rug.
Met uitneembare steunplaat.
Hoogte voor 13 cm en achter
20 cm. Maatvoering: taillemaat.

v

			
SP24031 S
56 - 69 cm
SP24043 M 71 - 84 cm
SP24044 L
86 - 99 cm
SP24045 XL 102 - 114 cm

Stabiliseert het heiligbeen en geeft steun aan het
bekken. Door het aanspannen van de elastische band
wordt extra compressie geboden. Maatvoering:
heupmaat ongeveer 18 cm onder de taille.
			
SP24249
S
76 - 86 cm
€ 35,95
SP24273
M
89 - 102 cm
€ 35,95
SP24274
L
104 - 117 cm
€ 35,95
SP24275
XL
120 - 132 cm
€ 35,95
138

Harley schouderondersteuning

Comfort Cool duimbrace

Comfort Cool polsbrace

Biedt zachte
compressie en zorgt
voor pijnverlichting.
Ideaal voor artritis
van de duim,
peesontsteking,
instabiliteit van
de duim en RSI.
De gevormde
band rondom het
duimgewricht biedt
steun en zorgt dat de
handfunctie optimaal
blijft. Gemaakt van
een ‘geperforeerd’
Meet de hand zoals
aangegeven.
neopreen met een
badstof laagje.
Houdt de huid koel
en comfortabel. Antimicrobieel en latexvrij.
				
PR79562 S links
17 - 18 cm
€ 46,95
PR79563 S rechts
17 - 18 cm
€ 46,95
PR79564 M links
18 - 20 cm
€ 46,95
PR79565 M rechts
18 - 20 cm
€ 46,95
PR79566 L links
20 - 24 cm
€ 46,95
PR79567 L rechts
20 - 24 cm
€ 46,95

De polsbrace geeft
een comfortabele
ondersteuning.
De voorgevormde
uitneembare
aluminium spalk
biedt extra
ondersteuning
aan de pols en
kan aangepast
worden. Ideaal voor
polsaandoeningen
zoals carpaal
tunnel syndroom,
artritis en tendinitis. Gemaakt van een geperforeerd
neopreen met een badstof laagje. Houdt de huid koel
en comfortabel. Antimicrobieel en latexvrij. Om uw
maat te bepalen, meet u de omtrek van de pols.

v

Harley sacrum ondersteuning

v

EXCLUSIEF

Vermindert pijn van de hoge rug
en corrigeert een slechte houding
van de schouders. Aan de voorkant vast te maken. Maatvoering:
borstomvang.

v

€ 67,95
€ 67,95
€ 67,95
€ 67,95

			
SP24108 S 76 - 86 cm
SP24156 M 89 - 102 cm
SP24157 L 104 - 117 cm
SP24158 XL 120 - 132 cm

€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

GEZONDHEID

				
PR52962 S links
15 - 17 cm
PR52963 S rechts
15 - 17 cm
PR52964 M links
17 - 19 cm
PR52965 M rechts
17 - 19 cm
PR52966 L links
20 - 22 cm
PR52967 L rechts
20 - 22 cm

v

€ 46,95
€ 46,95
€ 46,95
€ 46,95
€ 46,95
€ 46,95

Comfort Cool pols & duim CMC brace

Harley rugondersteuning universeel

Stabiliseert heup en bekken. Door het aanspannen
van de afneembare elastische band wordt extra
compressie geboden. Hoogte 16 cm.
Maatvoering: taillemaat.

v

			
SP24106
S
56 - 69 cm
€ 66,95
SP24114
M
71 - 84 cm
€ 66,95
SP24117
L
86 - 99 cm
€ 66,95
SP24120
XL
102 - 114 cm
€ 66,95

Geeft direct ondersteuning aan het CMC (carpometacarpale) gewricht van de duim. Gelijktijdig kunnen
de vingers volledig worden gebruikt. Deze langere
spalk wikkelt u om uw pols en geeft ondersteuning
bij tendinitis, artritis, syndroom van De Quervain,
instabiliteit van gewrichten en postoperatief letsel
aan pols en duim. Dankzij verstevigingen bij de naden
kan de brace desgewenst onder het MP gewricht
van de duim afgeknipt worden. De brede neopreen
band geeft extra ondersteuning en druk om de pols.
Gemaakt van een geperforeerd neopreen met een
badstof laagje. Houdt de huid koel en comfortabel.
Antimicrobieel en latexvrij.

Om uw maat te bepalen, meet
u de omtrek van de handpalm.
				
NC79570 S links
15 - 18 cm
NC79571 S rechts
15 - 18 cm
NC79572 M links
18 - 20 cm
NC79573 M rechts
18 - 20 cm
NC79574 L links
20 - 23 cm
NC79575 L rechts
20 - 23 cm
NC79576 XL links
23 - 25 cm
NC79577 XL rechts
23 - 25 cm

v
€ 56,95
€ 56,95
€ 56,95
€ 56,95
€ 56,95
€ 56,95
€ 56,95
€ 56,95
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Airflow armsling

Schouder/arm sling

Deze luchtdoorlatende armsling
is verstelbaar en gemaakt van
ademend materiaal. Helpt het
schouder- en sleutelbeengewricht
te immobiliseren en zo een comfortabele positionering te vinden
voor de genezing van het gewricht. Universele maat. Geschikt
voor de linker- of rechterarm.

ORTHOPEDISCHE ONDERSTEUNING

Halskraag

Deze halskraag is ideaal ter
ondersteuning en stabilisatie van
de nek en hals. Gemaakt van een
Een mitella (schouder/nek bandage)
volledig wasbaar foam. Latexvrij
ter ondersteuning van de onderen verkrijgbaar in 4 verschillende
en bovenarm en schouder. Een
maten.
universele op maat te maken
				
uitvoering. Inclusief klittenband			
sluiting. Latexvrij. L 112 x B 5 cm.
PRBC1 S
7,5 x 43 cm € 12,95
PRBC2 M
9 x 47 cm € 12,95
		
		
PRBC3 L
9 x 51 cm € 12,95
PRUPS
€ 8,95
PR79073
€ 33,95
PRBC4 XL 10 x 51 cm € 12,95

v

m

v

Elleboog & hiel
beschermer - foam

Deze zachte handpalmbeschermer
is gemaakt van foam bekleed met
een synthetische schapenvacht.
Beschermt de handpalm en voorkomt contracturen en huidbeschadiging. Klittenbandbevestiging.

Deze rekbare kous heeft een
Rekbare kous met uitneembare
vaste foampad met een diameter
gelpad (9 x 16 cm) ter bescherming van elleboog of hiel.
van 15 cm ter bescherming van
Latexvrij. Meet de omtrek van
elleboog of hiel. Meet de omtrek
de hiel of elleboog op het
van de hiel of elleboog op het
buigbare gedeelte.
buigbare gedeelte.
			
2 stuks
2 stuks
		
			
NC58801-1
h 23 cm € 32,95 NC58800-1 h 23 cm € 93,95
NC58801-2
h 28 cm € 32,95 NC58800-2 h 28 cm € 93,95
NC58801-3
h 33 cm € 32,95 NC58800-3 h 33 cm € 93,95

n z

v z

3 stuks
			
NC52250		 links
NC52251		 rechts

€ 69,95
€ 69,95

o T

Meet de hand zoals
aangegeven.

20 - 25 cm

								
Halve vingers over de pols
Hele vingers over de pols
NC53220 XS links
€ 17,95
NC53210 XS links
€ 17,95
NC53221 XS rechts
€ 17,95
NC53211 XS rechts
€ 17,95
Hele vingers, polslengte
NC53222 S
links
€ 17,95
NC53212 S
links
€ 17,95
NC53200 S
links
NC53223 S
rechts
€ 17,95
NC53213 S
rechts
€ 17,95
NC53201 S
rechts
NC53224 M links
€ 17,95
NC53214 M links
€ 17,95
NC53202 M links
NC53225 M rechts
€ 17,95
NC53215 M rechts
€ 17,95
NC53203 M rechts
NC53226 L
links
€ 17,95
NC53216 L
links
€ 17,95
NC53204 L
links
NC53227 L
rechts
€ 17,95
NC53217 L
rechts
€ 17,95
NC53205 L
rechts

artikelnr.
AL4410
AL4411
AL4412
AL4413
AL4414
AL4415

kleur
zwart
zwart
zwart
blauw
blauw
blauw

maat
35 - 38
39 - 42
43 - 45
35 - 38
39 - 42
43 - 45

€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95

Ecosox bamboesokken

XS ≤ 18 cm
S 18 - 20 cm
M 19 - 22 cm
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z

Anti-slip sokken

Norco oedeemhandschoenen

L

Elleboog & hiel
beschermer - gel

Norco handpalmbeschermer

Anti-slip sok met
uitstekende pasvorm en
een slijtvaste rubberen
onderlaag. Verkrijgbaar in
2 kleuren: zwart en blauw.

Voorkomt oedeemvorming en gewrichtspijnen door middel van warmte
en compressie. De naden zitten aan de buitenkant voor een gelijkmatige
druk. Gemaakt van een zacht zijdeachtig Nylon Lycra®.

GEZONDHEID

€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95

Ecosox bamboesokken zijn gebreid van bamboe
viscosevezels en zijn voorzien van extra vulling op de
zool voor comfort en extra duurzaamheid. De sokken
zijn ultrazacht, houden uw voeten droog, bestrijden
zweetvoeten en vermoeidheid, voorkomen blaren en
zijn thermoregulerend.

n

Ecosox compressiesokken
Deze hoge kwaliteit compressiesokken geven extra
druk aan het onderbeen om de ophoping van vocht
tegen te gaan. Ideaal bij lang staan, zwangerschap of
tijdens reizen.
		
ECO200-B
maat 36 - 42
zwart
€ 19,95
ECO210-B
maat 43 - 47
zwart
€ 19,95
ECO202-N
maat 36 - 42
blauw
€ 19,95
ECO212-N
maat 43 - 47
blauw
€ 19,95
ECO204-T
maat 36 - 42
beige
€ 19,95
ECO214-T
maat 43 - 47
beige
€ 19,95

Ecosox diabetessokken
Deze diabetessokken zijn ontworpen om de bloedcirculatie in tact te houden, ook bij gezwollen benen.
De diabetessokken rekken uit zodra benen beginnen
te zwellen en zakken niet af. Maximaal comfort.
		
ECO100-B
maat 36 - 42
zwart
€ 15,95
ECO110-B
maat 43 - 47
zwart
€ 15,95
ECO102-N
maat 36 - 42
blauw
€ 15,95
ECO112-N
maat 43 - 47
blauw
€ 15,95
ECO104-T
maat 36 - 42
beige
€ 15,95
ECO114-T
maat 43 - 47
beige
€ 15,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Xpandasox®

GEZONDHEID

Teenspreider - dun

Teenspreider - dik

Teenbeschermer - tube

Deze polymergel teenspreiders
zijn ontworpen ter verlichting van
druk en om de tenen te spreiden.

Deze dikke polymergel teenspreiders zijn ontworpen ter
verlichting van druk en om overlapping van de tenen te voorkomen.

z

2 stuks
		
PR55041-SM S/M
€ 5,95
PR55041-ML M/L
€ 5,95

Deze 10 cm lange polymergel buis
zorgt voor volledige bescherming
rondom de teen. Voorkomt druk
en wrijving. De buis is op maat
te knippen.
			
		
PR55038-SM S/M
€ 5,95
PR55038-ML M/L
€ 5,95

Teenkap

Teenbeschermer

Eeltknobbelbeschermer

Deze polymergel teenkappen zijn
zacht en comfortabel, perfect voor
bescherming en demping van
pijnlijke tenen.

Deze polymergel
teenbeschermer
verlicht pijn en druk
veroorzaakt door klauw- en hamertenen. Past comfortabel tussen
de bal van uw voet en tenen en
vermindert de belasting op de
tenen.

Deze comfortabele polymergel
eeltknobbelbeschermers zijn
ontworpen ter verlichting van
druk en pijn van de hallux valgus.
Universele maat.

z

z

Xpandasox® brengt mode en functionaliteit samen. Xpandasox® zijn
vernieuwende en latexvrije sokken die tot 61 cm rekbaar zijn.

a

Xpandasox® zijn rekbare en latexvrije sokken. Xpandasox® geven een lichte
tot milde compressie en hebben een elegante en discrete uitstraling. Ideaal
voor personen met brede kuiten en medische aandoeningen waarbij het
been opzwelt. Te dragen over zwachtels en bandages ter voorkoming van
het losraken of verschuiven ervan. Te gebruiken bij lymfoedeem, lipoedeem
en bij wondverzorging. Lengte 41 cm.
Xpandasox® zijn geen therapeutische elastische kousen.

a
b

b

c

c



artikelnr.
F15200S-CM
F15200L-CM
F15200S-DG
F15200L-DG
F15200S-NB
F15200L-NB
F15201S-G
F15201L-G
F15201S-NB
F15201L-NB

patroon
effen
effen
effen
effen
effen
effen
ruit
ruit
ruit
ruit

maat
35 - 41
41 - 43
35 - 41
41 - 43
35 - 41
41 - 43
35 - 41
41 - 43
35 - 41
41 - 43

kleur
crème gemêleerd
crème gemêleerd
donkergrijs
donkergrijs
navy blauw
navy blauw
grijs
grijs
navy blauw
navy blauw

m
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

24,95
24,95
24,95
24,95
24,95
24,95
24,95
24,95
24,95
24,95



z

2 stuks

			
PR55037-SM S/M
PR55037-ML M/L

€ 5,95
€ 5,95

2 stuks
		
PR55040-SM S/M
€ 5,95
PR55040-ML M/L
€ 5,95

XpandaSport®
XpandaSport® sokken zijn ideaal tijdens het sporten. Voorzien van een zacht
voetbed en een ademend stretchbaar mesh panel voor een comfortabel
gevoel. Zitten niet strak, knellen niet en zakken ook niet af.

2 stuks
		
PR55039-SM S/M
€ 5,95
PR55039-ML M/L
€ 5,95

z

2 stuks

		
PR55036		
€ 5,95

Neo G Hallux valgus splint

Neo G Hallux valgus soft support

Deze nachtspalk immobiliseert de hallux valgus
optimaal voor een goede genezing. Het middenvoetsbeentje en de grote teen worden op de juiste
wijze ondersteund. Verstelbaar. Universele maat.

Deze zachte, in omvang verstelbare support ondersteunt de hallux valgus en corrigeert standafwijkingen
van de grote teen. Verlicht irritaties en ontstekingen
van de hallux valgus. Universele maat.



artikelnr.

 F15103S-WB

F15103L-WB

 F15103S-ZT

F15103L-ZT
F15103S-BP
F15103L-BP

patroon
sportsok
sportsok
sportsok
sportsok
sportsok
sportsok

maat
35 - 41
41 - 43
35 - 41
41 - 43
35 - 41
41 - 43

kleur
wit / blauw
wit / blauw
zwart / turquoise
zwart / turquoise
zwart / paars
zwart / paars



Kijk voor meer kleuren en patronen op www.able2.nl
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m
€
€
€
€
€
€

24,95
24,95
24,95
24,95
24,95
24,95

v

			
			
		
		
PR79061-L
links
€ 21,95
PR79074-L
links
€ 21,95
PR79061-R
rechts
€ 21,95
PR79074-R
rechts
€ 21,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Comfort plus ondersteuning

Medisole® medische inlegzolen
Medisole® medische inlegzolen zijn speciaal
ontwikkeld voor de vijf meest voorkomende
voetklachten. Iedere specifieke inlegzool biedt
de juiste ondersteuning aan de voet voor het
onderliggende probleem. Medisole® medische
inlegzolen verlichten en verhelpen in de meeste
gevallen de klachten bij het lopen zonder daarvoor
een medisch traject te ondergaan. Een snelle en
makkelijke weg naar comfort en bewegingsvrijheid.
Medisole® ontwikkelde de medische inlegzolen
in nauwe samenwerking met vooraanstaande
voetspecialisten. Deze inlegzolen voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen en worden onder strenge
controle geproduceerd. De werking van de inlegzolen
is mede afhankelijk van de kwaliteit van de schoen.
Voor het beste resultaat wordt een stevige schoen
met goede pasvorm en uitneembare binnenzool
geadviseerd.

Achilles klachten

Comfortabel
Zachte en verende
inlegzool voor specifieke
ondersteuning en
optimaal comfort.

stabilisatie. De ondersteuning aan de voetboog
voorkomt inzakken van de voet met als resultaat het
vermijden van hoge druk onder de voorvoet en de
gehele voet. Ideaal bij algehele vermoeidheid na een
lange dag staand werken, voetklachten door ondeugdelijk schoeisel of overgewicht.

Speciaal gevormd voetbed
Speciaal gevormde
inlegzool voor ondersteuning. Ontspannende
en preventieve werking.

Vochtabsorberend
Inlegzool met hoog
vocht-absorberend
vermogen en vochtafvoer.

Schokdempend
Inlegzool met hoog
dempingsvermogen
voor optimaal comfort.

Unieke gelpad
Inlegzool met speciaal
ontwikkelde gelpad.

Extra stabiele basis
De sterke stabiele basis
van de zool geeft extra
ondersteuning.

Deze inlegzool biedt extra ondersteuning, comfort en
een uitgebalanceerde steun aan de voet. Zorgt voor
het gelijkmatig verdelen van de druk onder de gehele
voet. Door een nieuwe technologie toe te passen
onder de grote teen creëert de zool een extra

Deze inlegzool geeft een juiste ondersteuning aan
de hiel en zorgt voor ontlasting en extra dempende
steun onder de hak. Het hielbeen wordt hiermee
ontzien en zal minder pijnlijk worden. Met deze
inlegzool zullen uw hielspoorklachten verminderen.

mt dames
36
ME4036-DA
37
ME4037-DA
38
ME4038-DA
39
ME4039-DA
40
ME4040-DA
41
ME4041-DA
42
ME4042-DA
		
		

mt dames
36
ME6036-DA
37
ME6037-DA
38
ME6038-DA
39
ME6039-DA
40
ME6040-DA
41
ME6041-DA
42
ME6042-DA
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heren
ME5040-HE
ME5041-HE
ME5042-HE
ME5043-HE
ME5044-HE
ME5045-HE
ME5046-HE
ME5047-HE
ME5048-HE

€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95

mt
40
41
42
43
44
45
46
47
48

heren
ME7040-HE
ME7041-HE
ME7042-HE
ME7043-HE
ME7044-HE
ME7045-HE
ME7046-HE
ME7047-HE
ME7048-HE

€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95

mt
40
41
42
43
44
45
46
47
48

heren
ME1040-HE
ME1041-HE
ME1042-HE
ME1043-HE
ME1044-HE
ME1045-HE
ME1046-HE
ME1047-HE
ME1048-HE

€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95

minder pijn en vermoeidheid van de voeten. Ideaal
voor de pijnlijke gewrichten van reumapatiënten en
de gevoelige diabetische voet met verhoogd risico
op beschadiging van het weefsel.

Hielspoor klachten

Deze inlegzool heeft een iets verhoogde hak. In
combinatie met de meegeleverde wedge wordt de
achillespees ontlast. De dempende werking van de
zool is optimaal voor een geïrriteerde achillespees.
Met deze inlegzool zullen uw achillesklachten
verminderen.

mt dames
36
ME0036-DA
37
ME0037-DA
38
ME0038-DA
39
ME0039-DA
40
ME0040-DA
41
ME0041-DA
42
ME0042-DA
			
			

Diabetes & Reuma klachten

Deze inlegzool is specifiek ontwikkeld voor diabetesen reumapatiënten en geeft ondersteuning en
stabiliteit aan de voet. Zorgt voor het gelijkmatig
verdelen van de druk onder de gehele voet. De
ondersteunende werking van de zool uit zich in

mt
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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mt dames
36
ME8036-DA
37
ME8037-DA
38
ME8038-DA
39
ME8039-DA
40
ME8040-DA
41
ME8041-DA
42
ME8042-DA
		
		

mt
40
41
42
43
44
45
46
47
48

heren
ME9040-HE
ME9041-HE
ME9042-HE
ME9043-HE
ME9044-HE
ME9045-HE
ME9046-HE
ME9047-HE
ME9048-HE

€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95

Voorvoet klachten
voorvoet. Ideaal bij klachten zoals pijn onder en/of
boven de bal van de voet (onder de grote teen) en
scherpe pijn op de top van de voorvoet, met name
tussen de hoofden van de middenvoetsbeentjes.

Deze inlegzool verdeelt optimaal de druk onder de
voorvoet. Geeft een uitstekende ondersteuning aan
de voetboog en voorkomt inzakken van de voet met
als resultaat het vermijden van hoge druk onder de

mt dames
36
ME2036-DA
37
ME2037-DA
38
ME2038-DA
39
ME2039-DA
40
ME2040-DA
41
ME2041-DA
42
ME2042-DA
			
			

mt
40
41
42
43
44
45
46
47
48

heren
ME3040-HE
ME3041-HE
ME3042-HE
ME3043-HE
ME3044-HE
ME3045-HE
ME3046-HE
ME3047-HE
ME3048-HE

€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
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MSF comfortschoenen
Voor personen met probleemvoeten is het vaak lastig
om geschikte schoenen te vinden. De MSF comfortschoen is een comfortabele en zachte stretchschoen
die zich direct aanpast aan uw voet. Verkrijgbaar in
diverse dames- en herenmodellen en in verschillende
kleuren en maten.
Uitermate geschikt voor hallux valgus, hamertenen,
knobbeltenen, artrose, reuma of oedeem in de
voeten, pijnlijke voetzolen en eelt. Door de
uitneembare inlegzool zijn de comfortschoenen
ook geschikt voor orthopedische steunzolen.
Loopzool
• Soepele latex zool
• Ultra-licht materiaal
• Anti-slip zool
• Ideale hoogte (± 2,5 cm) voor goede stand en
afloop van de voet en ter preventie van rugklachten
• Bevordert de afloop van de voet

Materiaal
• Soft-touch stretch materiaal: flexibel en zeer
rekbaar, met zowel goede elastische als
trekvaste eigenschappen
• Huidvriendelijk en ademend materiaal voor
een gelijkmatige voettemperatuur
• Hygiënisch fris en waterafstotend
• Anti-bacteriologisch en geurabsorberend
• De schoen keert na het dragen en wassen
terug naar de originele pasvorm
• Ultra-lichtgewicht
• Voldoet aan de hoge kwaliteits- en keuringseisen
Uitneembare inlegzool
• Visco-elastisch materiaal in combinatie met leer
• Drukverdelend
• Optimale schokabsorptie

m
Inclusief medisch certificaat
voor geteste materialen.

MSF comfortschoen Karina
maat zwart
taupe
			
35
MS4908Z-35
MS4908B-35
MS4908Z-36
MS4908B-36
36
MS4908Z-37
MS4908B-37
37
MS4908Z-38
MS4908B-38
38
MS4908Z-39
MS4908B-39
39
MS4908Z-40
MS4908B-40
40
MS4908Z-41
MS4908B-41
41
MS4908Z-42
MS4908B-42
42
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MSF comfortschoen Melina
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95

maat zwart
taupe
			
35
MS4929Z-35
MS4929B-35
MS4929Z-36
MS4929B-36
36
MS4929Z-37
MS4929B-37
37
MS4929Z-38
MS4929B-38
38
MS4929Z-39
MS4929B-39
39
MS4929Z-40
MS4929B-40
40
MS4929Z-41
MS4929B-41
41
MS4929Z-42
MS4929B-42
42

€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95

MSF comfortschoen Sanne

MSF comfortschoen Alexander

maat beige		
			
36
MS80072-36
MS80072-37
37
MS80072-38
38
MS80072-39
39
MS80072-40
40
MS80072-41
41
MS80072-42
42
MS80072-43
43

maat zwart
bruin
			
39
MS8502Z-39
MS8502B-39
MS8502Z-40
MS8502B-40
40
MS8502Z-41
MS8502B-41
41
MS8502Z-42
MS8502B-42
42
MS8502Z-43
MS8502B-43
43
MS8502Z-44
MS8502B-44
44
MS8502Z-45
MS8502B-45
45
MS8502Z-46
MS8502B-46
46

€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95

€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95

MSF comfortschoen Diana

MSF comfortschoen Olivia

maat zwart
taupe		
			
35
MS8102Z-35
MS8102B-35
€ 99,95
MS8102Z-36
MS8102B-36
€ 99,95
36
MS8102Z-37
MS8102B-37
€ 99,95
37
MS8102Z-38
MS8102B-38
€ 99,95
38
MS8102Z-39
MS8102B-39
€ 99,95
39
MS8102Z-40
MS8102B-40
€ 99,95
40
MS8102Z-41
MS8102B-41
€ 99,95
41
MS8102Z-42
MS8102B-42
€ 99,95
42
MS8102Z-43
MS8102B-43
€ 99,95
43

maat zwart
taupe		
			
35
MS8103Z-35
MS8103B-35
€ 99,95
MS8103Z-36
MS8103B-36
€ 99,95
36
MS8103Z-37
MS8103B-37
€ 99,95
37
MS8103Z-38
MS8103B-38
€ 99,95
38
MS8103Z-39
MS8103B-39
€ 99,95
39
MS8103Z-40
MS8103B-40
€ 99,95
40
MS8103Z-41
MS8103B-41
€ 99,95
41
MS8103Z-42
MS8103B-42
€ 99,95
42
MS8103Z-43
MS8103B-43
€ 99,95
43
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MSF pantoffels
De stijlvolle en comfortabele MSF pantoffels hebben
een grote wijde opening en een handige klittenbandsluiting. Hierdoor zijn de pantoffels gemakkelijk aan
en uit te trekken. Ideaal voor personen met gezwollen
of dikke voeten. De pantoffels zijn voorzien van een
duurzame anti-slip zool.

•	Het soft-touch materiaal zorgt voor een
aangenaam draagcomfort
•	Comfortabele pasvorm door de brede leest
en klittenbandsluiting
•	Door de uitneembare inlegzool geschikt
voor het gebruik van eigen inlegzolen
•	Schokdempende rubberen loopzool
met anti-slip profiel
•	Verkrijgbaar in diverse modellen en kleuren
voor zowel dames als heren

MSF damespantoffel hoog bordeaux
MS6003R-36
MS6003R-37
MS6003R-38
MS6003R-39
MS6003R-40
MS6003R-41
MS6003R-42

MSF pantoffel geruit laag
MS9515R-39
MS9515R-40
MS9515R-41
MS9515R-42
MS9515R-43
MS9515R-44
MS9515R-45
MS9515R-46
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maat 39		
maat 40		
maat 41		
maat 42		
maat 43		
maat 44		
maat 45		
maat 46		

MS8535R-39
MS8535R-40
MS8535R-41
MS8535R-42
MS8535R-43
MS8535R-44
MS8535R-45
MS8535R-46

maat 39		
maat 40		
maat 41		
maat 42		
maat 43		
maat 44		
maat 45		
maat 46		

€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95

MSF herenpantoffel laag zwart

MSF pantoffel geruit hoog
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95

maat 36		
maat 37		
maat 38		
maat 39		
maat 40		
maat 41		
maat 42		

€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 49,95

MS9514BK-39
MS9514BK-40
MS9514BK-41
MS9514BK-42
MS9514BK-43
MS9514BK-44
MS9514BK-45
MS9514BK-46

maat 39
maat 40
maat 41
maat 42
maat 43
maat 44
maat 45
maat 46		

MSF damespantoffel hoog blauw
MS6003BL-36
MS6003BL-37
MS6003BL-38
MS6003BL-39
MS6003BL-40
MS6003BL-41
MS6003BL-42

maat 36		
maat 37		
maat 38		
maat 39		
maat 40		
maat 41		
maat 42		

€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95

MSF herenpantoffel hoog zwart
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95

MS7001BK-39
MS7001BK-40
MS7001BK-41
MS7001BK-42
MS7001BK-43
MS7001BK-44
MS7001BK-45
MS7001BK-46

maat 39
maat 40
maat 41
maat 42
maat 43
maat 44
maat 45
maat 46		

€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95

Innovatie in Zorg & Revalidatie

149

GEZONDHEID

PANTOFFELS

HIPSHIELD

Hipshield

Nature Comfort verbandschoen Victory

Hipshield: reduceert het
risico op heupfracturen

•	Eenvoudig aan te trekken door
de lange opening aan de voorkant
•	Opening aan de achterkant voor
goede aansluiting
•	Extra versteviging bij de enkel
voor een goede stabiliteit
•	Heeft verder dezelfde specificaties
als de luxe pantoffel
• Hoog model, kleur zwart
zwart
PI02136-BK
PI02137-BK
PI02138-BK
PI02139-BK
PI02140-BK

maat
36
37
38
39
40

			
PI02141-BK 41
PI02142-BK 42
PI02143-BK 43
PI02144-BK 44
PI02145-BK 45
PI02146-BK 46

€ 99,95

beige
PI00835-BE
PI00836-BE
PI00837-BE
PI00838-BE
PI00839-BE
PI00840-BE
PI00841-BE
PI00842-BE
PI00843-BE
PI00844-BE
PI00845-BE

zwart
PI00835-BK
PI00836-BK
PI00837-BK
PI00838-BK
PI00839-BK
PI00840-BK
PI00841-BK
PI00842-BK
PI00843-BK
PI00844-BK
PI00845-BK

maat
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

m
Gabriel: hoog model
beige
PI00935-BE
PI00936-BE
PI00937-BE
PI00938-BE
PI00939-BE
PI00940-BE
PI00941-BE
PI00942-BE
PI00943-BE
PI00944-BE
PI00945-BE
150

zwart
PI00935-BK
PI00936-BK
PI00937-BK
PI00938-BK
PI00939-BK
PI00940-BK
PI00941-BK
PI00942-BK
PI00943-BK
PI00944-BK
PI00945-BK

maat
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Luxe pantoffel
• Verstelbare klittenbandsluiting • Voering 80% katoen,
• Brede schacht en pasvorm
20% polyester
• Zachte uitneembare binnenzool • Verkrijgbaar in een
• Stevige anti-slip zool
laag en hoog model
•	Unisex, geschikt voor heren
•	Verkrijgbaar in twee
en dames
kleuren: zwart en beige

Cameron

€ 59,95

Gabriel

€ 61,95

De protector heeft een honingraatstructuur gevuld met luchtcellen.
Deze cellen vormen samen een
serie minischokbrekers die de
schok absorberen en verspreiden.
De beschermer wordt gedragen
in de Hipshield onderbroeken en
is discreet en comfortabel.

		
1-pak:
2 protectors en 1 onderbroek
3-pak:
2 protectors en 3 onderbroeken
Losse onderbroek
PR20399 Hipshield protector los per paar
Cameron

Gabriel

De Hipshield is ontworpen om
bescherming te bieden bij een val.
De protector vangt de klap op na
een val of botsing. De technologie
is oorspronkelijk ontwikkeld voor de
bescherming van motorrijders.

Verkrijgbaar voor zowel heren als
dames. Bepaal de maat door uw
tailleomtrek te meten. De onderbroeken zijn ook los te bestellen.

Nature Comfort pantoffels
Cameron: laag model

GEZONDHEID

De Hipshield vangt
de klap op van een
eventuele val en
beschermt hierdoor
uw heup.

€ 46,95
€ 89,95
€ 21,95
€ 24,95

o
Hipshield dames			
PR20300
S
66 - 71 cm
1-pak
PR20300-3
S
66 - 71 cm
3-pak
PR20300-B
S
66 - 71 cm
losse broek
PR20301
M
71 - 76 cm
1-pak
PR20301-3
M
71 - 76 cm
3-pak
PR20301-B
M
71 - 76 cm
losse broek
PR20302
L
76 - 81 cm
1-pak
PR20302-3
L
76 - 81 cm
3-pak
PR20302-B
L
76 - 81 cm
losse broek
PR20303
XL
81 - 86 cm
1-pak
PR20303-3
XL
81 - 86 cm
3-pak
PR20303-B
XL
81 - 86 cm
losse broek
PR20304
XXL
86 - 91 cm
1-pak
PR20304-3
XXL
86 - 91 cm
3-pak
PR20304-B
XXL
86 - 91 cm
losse broek
PR20320
XXXL 91 - 96 cm
1-pak
PR20320-3
XXXL 91 - 96 cm
3-pak
PR20320-B
XXXL 91 - 96 cm
losse broek

Hipshield heren			
PR20305
S
76 - 81 cm
1-pak
PR20305-3
S
76 - 81 cm
3-pak
PR20305-B
S
76 - 81 cm
losse broek
PR20306
M
83 - 89 cm
1-pak
PR20306-3
M
83 - 89 cm
3-pak
PR20306-B
M
83 - 89 cm
losse broek
PR20307
L
91 - 96 cm
1-pak
PR20307-3
L
91 - 96 cm
3-pak
PR20307-B
L
91 - 96 cm
losse broek
PR20308
XL
99 - 104 cm
1-pak
PR20308-3
XL
99 - 104 cm
3-pak
PR20308-B
XL
99 - 104 cm
losse broek
PR20309
XXL
106 - 112 cm 1-pak
PR20309-3
XXL
106 - 112 cm 3-pak
PR20309-B
XXL
106 - 112 cm losse broek
PR20321
XXXL 111 - 116 cm 1-pak
PR20321-3
XXXL 111 - 116 cm 3-pak
PR20321-B
XXXL 111 - 116 cm losse broek
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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PillBase – Travel Cases
Compacte en veilige Travel Cases voor het
opbergen van medicatie in drukstrips, tubes,
flesjes, alsook verzorgings- & hygiënische
producten en kleine voorwerpen.
Vaak gaan medicijnen in de originele verpakking
mee op reis, wat veel ruimte in uw bagage inneemt.
Met dit ruimtebesparende opbergsysteem neemt
u alleen uw noodzakelijke medicijnen mee. Met de
opbergvakjes die u naar eigen voorkeur kunt indelen
en de gekleurde labels creëert u een duidelijk en
georganiseerd geheel. Inclusief ruimte voor kleine
voorwerpen. Verkrijgbaar in vier modellen.

• netjes en overzichtelijk
• indeelbare opbergvakjes met uitneembare
klittenbandscheiders
• lusje om kleine voorwerpen in vast te schuiven
• gekleurde labels voor het noteren van
medicijninstructies
• verschillende binnenvakjes
• stevige, harde en waterafstotende buitenzijde
• handig polsbandje

PillBase Travel

PillBase Travel Mini

Afmetingen: 20 x 13,5 x 7 cm.
Kleur zwart/blauw.
		
PB1000-ZB		

€ 21,95

PillBase Baby Case

Afmetingen: 20 x 13,5 x 7 cm.
Verkrijgbaar in blauw en roze.
		
PB2000-BL
blauw
PB3000-PK
roze
152

Afmetingen: 12,3 x 12,3 x 6,7 cm.
Kleur zwart/oranje.
		
PB1500-ZO		

€ 21,95
€ 21,95

Afmetingen: 12,3 x 12,3 x 6,7 cm.
Verkrijgbaar in blauw en roze.
		
PB2500-BL
blauw
PB3500-PK
roze

Able2 pillendozen
Able2 pillenvergruizer

Met deze pillensplijter kunt u zonder
krachtsinspanning
pillen en tabletten
halveren of verder
opdelen in de juiste
dosering. Inclusief
opbergvakje.

Maalt medicijnen tot
poeder zodat de voorgeschreven medicatie
makkelijker kan worden
ingenomen. Geschikt
voor personen met slikproblemen. Inclusief opbergvakje voor medicatie.
€ 3,95
€ 3,95

		
PR61556-BL
blauw

€ 3,95

Able2 pillenbox 1 week

Able2 pillendoos 1 week

Able2 pillendoos 1 dag

Met de pillenbox 1 week houdt u
overzicht over pillen en tabletten
die u of iemand anders moet
innemen in een bepaalde periode.
De pillenbox heeft 7 dagdoosjes
voor de zeven dagen van de
week. Ieder dagdoosje heeft een
aantal vakjes voor bepaalde tijdstippen. Er zijn twee uitvoeringen:

De pillendoos voor 1 week heeft
zeven vakjes. Elke dag heeft een
eigen vakje.
		
PR61552-WHN
transparant wit NL
€ 4,95
PR61552-WHF
transparant wit FR
€ 4,95
PR61552-BLN
transparant blauw NL
€ 4,95
PR61552-BLF
transparant blauw FR
€ 4,95

De pillendoos voor 1 dag heeft
vakjes voor verschillende tijdstippen op de dag, zoals ochtend,
middag, avond en nacht. Transparant. Er zijn twee uitvoeringen:

€ 19,95

€ 19,95
€ 19,95

EXCLUSIEF

Able2 pillensplijter

		
PR61555-BL
blauw
PR61555-WH wit

PillBase Baby Case Mini

GEZONDHEID

4 vaks		
PR61550-N NL
PR61550-F
FR

€ 14,95
€ 14,95

3 vaks		
PR61551-N NL
PR61551-F
FR

€ 12,95
€ 12,95

4 vaks		
PR61553-RDN rood NL € 3,95
PR61553-BLN blauw NL € 3,95
PR61553-RDF rood FR € 3,95
PR61553-BLF
blauw FR € 3,95
2 vaks		
PR61554-RDN rood NL € 2,95
PR61554-BLN blauw NL € 2,95
PR61554-RDF rood FR € 2,95
PR61554-BLF
blauw FR € 2,95

Eén app regelt alles rondom uw medicatie. Waar u ook bent.
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Anabox® 7 dagen in een box

MEDICATIE

Anabox® weekbox

Anabox® dagbox

Medicijnbox voor
7 dagen met 1 vak
per dag. Voorzien
van Nederlandse
en Franse tekst.
Variabele kleuren.

Medicijnbox
voor 1 dag
met 5 vakken.
Voorzien van
Nederlandse
en Franse tekst.
Variabele kleuren.

Medicijnbox
met 7 dagboxen voor iedere
dag van de week. Iedere dagbox
heeft vijf vakken. De lege dagbox
plaatst u achteraan in de houder.

GEZONDHEID

Silent Knight medicijnvermaler

Anabox® 2GO

Ontwikkeld voor eenvoudige verpulvering van
medicatie tot poeder. Het mechanisme is stil, soepel
en effectief. Comfortabele ergonomische handgreep.
Schokabsorberende werking. Ideaal voor gebruik in
zorgcentra, ziekenhuizen en thuiszorg.

Drinkfles met de
Anabox® weekbox
vastgeklikt in
de drinkfles. Zo
heeft u altijd uw
medicatie en
vloeistof bij u.
Inclusief praktische
drukknop.
Hoogte 29 cm.
Diameter 8 cm.
		
AL70250-GE
geel
AL70250-MI
mint
AL70250-BO
bordeaux

Inhalator Premium

		
AL70025 per stuk
€ 9,95
AL70020 display 12 stuks € 116,95

		
AL70035 per stuk
€ 5,95
AL70030 display 16 stuks € 74,95

k

De Silent Knight dient in combinatie met de Silent
Knight pilzakjes gebruikt te worden. Wordt geleverd
met 50 pilzakjes.
		
AL600008
Silent Knight
€ 124,95
AL600010
pilzakjes 1000 stuks
€ 119,95

Piltasje

Pillendoos extra groot

Pillendoos met alarm

Tuitbeker voor de inname van pillen

Piltasje met
vier vakken voor de ochtend,
middag, avond en nacht. Met
ritssluiting. Makkelijk op te
vouwen en mee te nemen.
Afmeting open: L 42 x B 12,5 cm.
Afmeting gevouwen:
L 12,5 x B 8,5 x H 2 cm.
		
PR61444		
€ 8,95

Een grote dispenser om per dag
uw pillen in te bewaren. De grote
letters en hokjes zijn duidelijk
voor visueel gehandicapten en
personen met een beperkte
handigheid. Elke dag heeft een
apart vakje.
Afmeting: L 23 x B 4,5 x H 2,7 cm.
		
PR61430		
€ 2,95

Klein formaat pillendoos
met twee vakken om uw pillen in
op te bergen. Inclusief nekkoord
en tijdsaanduiding. Eén alarm in
te stellen, inclusief een visueel en
akoestisch signaal.
			
		
PR61433		
€ 19,95

Deze gepatenteerde beker is ontwikkeld om de
inname van pillen en capsules te vergemakkelijken.
Wanneer u drinkt wordt de pil of capsule automatisch
met de vloeistof door de keel “gespoeld”. De tuitbeker is zowel zittend als liggend te gebruiken.
		
SGL3055		
€ 16,95

Deze eenvoudige stoominhalator geeft verlichting
bij luchtweginfecties. Te vullen met heet water en
plantaardige toevoegingen zoals bijvoorbeeld kamille
of eucalyptus. Inclusief twee zachte opzetstukken.
Diameter 12 cm, hoogte 26 cm. Kleur grijs.
		
SGL3003		
€ 19,95

Anabox® pillensplijter

Digitale koortsthermometer

Met deze gebruiksvriendelijke pillensplijter kunnen
pillen worden gehalveerd of verder worden opgedeeld. Praktisch en veilig. Door het unieke design
is deze pillensplijter ideaal voor personen met
verminderde motoriek.
		
AL70500		
€ 9,95

Voor een exacte meting van de lichaamstemperatuur.
Zowel axillair, oraal of rectaal te gebruiken.
Met geluidssignaal en geheugenfunctie. Inclusief
reisverpakking en batterijen.
		
DH5000 		
€ 6,95

k

k

		
AL70010 NL
AL70015 FR

€ 19,95
€ 19,95

d

Blisterpen

Medicijnagenda

Deze blisterpen
heeft in plaats van
een vulling een
metalen punt.
Hierdoor kunt u
gemakkelijk de folie
van uw medicijnen
openen.

Medicijnagenda
voor 7 dagen.
Per dag voorzien
van een los uitneembaar doosje
met 4 vakjes.

		
AL520100		
154

€ 12,95

		
AL710135		

€ 21,95

250 ml

k

€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95

d

700 ml
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Propeaq lichttherapiebril

GEZONDHEID

Circulation Maxx Reviver
De Circulation Maxx Reviver is een medisch
hulpmiddel dat gebruikmaakt van elektrische
spierstimulatie-technologie. U plaatst uw voeten
op de Circulation Maxx Reviver en vervolgens
stuurt het apparaat elektrische impulsen door uw
lichaam. De pompende werking van uw spieren die
wordt veroorzaakt door deze impulsen zorgt voor
een betere doorbloeding. Ook overtollig vocht en
afvalstoffen worden op deze manier ‘weggepompt’.
De zelfklevende gelpads kunt u bijvoorbeeld op uw
rug of schouders plaatsen. Op deze manier kunt u
de elektrische spierstimulator niet alleen gebruiken
voor uw benen of voeten, maar voor het hele lichaam.
Werkt zowel op stroom als op batterijen. Inclusief
zelfklevende gelpads en afstandsbediening.

Draagbare lichttherapie

Programma’s:
• 9
 9 instelbare stimulatieniveaus
• 1
 4 instelbare stimulatieprogramma’s voor voetplaat
• 1
 0 instelbare spierstimulatieprogramma’s
voor Tens pads

De Propeaq lichttherapiebril
kan gebruikt worden voor:

Slaap & winterblues
• Slaap goed en ondersteun zo
uw gezondheid
• Verhoog de kwaliteit van uw nachtrust
• Verhoog uw energie in donkere dagen
• Verbeter uw slaapritme

Nachtwerk & ritme
• Gezonder leven
• Geen dip tijdens nachtdiensten
• Voorkom een jetlag

Sport & timing
• Stel uw biologische klok af op topprestaties
• Piek op het juiste moment
• Optimale prestaties
156

Niet gebruiken bij zwangerschap of bij behandeling
van diepe veneuze trombose, hartziekten, epilepsie
en bij gebruik van een pacemaker of andere metalen
of elektronische implantaten.
			
OP3200			
€ 179,95
OP3100 Electro pads
4 stuks
€ 16,95
OP3150 EMS handschoenen 2 stuks
€ 32,95

Beurer Shiatsu
voetmassage

Beurer
achillespeesmassage

Domo voetenwarmer

Verzachtende voetmassage
van de voetreflexzones. De 18
massagekoppen bootsen de
druk- en kneedbewegingen
van een Shiatsumassage na.
Inclusief warmtefunctie en twee
massagestanden. Voetbediening
en instelbare hellingshoeken.
Bovenzijde gemaakt van
luchtdoorlatend materiaal.

Massageapparaat voor het
verlichtenvan pijn- en spierklachten bij de achillespees.
De massage van de achillespees
stimuleert de bloedsomloop.
Inclusief 6 roterende massagekoppen, 2 massagesnelheden,
instelbare massagerichting en
aanpasbare hoogte en breedte.

Verwarmt uw voeten, verlicht
artrose en stimuleert de
bloedcirculatie. Met een zachte
buitenkant van micropluche en
een uitneembare en wasbare
binnenvoering van donzige,
synthetische wol. Drie warmtestanden, snelle opwarming (100 W)
en automatische uitschakeling.

Met het blauwe licht van de Propeaq kan het
slaaphormoon melatonine onderdrukt worden.
Het beïnvloedt uw slaap- en waakritme. De oranje
glazen daarentegen zullen de natuurlijke melatonine
aanmaak juist stimuleren zodat u makkelijker kunt
slapen.
De Propeaq lichttherapiebril is gebruiksvriendelijk,
praktisch en heeft een hoog draagcomfort.
• Eenvoudige bediening
• Hoog draagcomfort
• Inclusief compacte opbergcase, handig
om mee te nemen
• Oplaadbaar via elke willekeurige USB poort
• Extra uitneembare oranje glazen voor slaapverbetering
• Met 2 gratis Apps voor Android en iOS:
Propeaq – de App voor persoonlijke instructies
om een jetlag te voorkomen
Propeaq Shiftwork – de App voor persoonlijke
instructies om de dip tijdens nachtdienst
tegen te gaan.

		
CH1500		

€ 199,-

			 			 			
BE07060			€ 109,95
BE07200			€ 219,95
BEDO635			
€ 45,95
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Schouder- en nekwarmtekussen

GEZONDHEID

Schouder- en nekwarmtekussen XL

BETER DAN EEN BRACE
Warmtekussen gevuld met fijne glasparels die het
lichaamscontact maximaliseren. Warmte tot hoog in
de nek. 4 temperatuurniveaus. Handige magneetsluiting. 100 Watt.

Comfortabel, zacht warmtekussen met extra
groot warmteoppervlak. Bedekt de rug, schouders
en hoog in de nek. 4 temperatuurniveaus. Handige
magneetsluiting. 100 Watt.

		
SGL4689 		

		
SGL4688 		

m

€ 76,95

Neo G Hot & Cold packs

Ice Pack

Herbruikbare Hot & Cold packs
met een dubbele functie: verkoelende en warmtetherapie.
Blijft flexibel, ook bij lage
temperaturen. Inclusief
beschermhoes.
Te combineren
met Neo G
braces.

Altijd directe koeling bij
de hand! De instant Ice
Pack vermindert zwelling,
verlicht hoofdpijn en
overige pijnen. Voor
éénmalig gebruik. Breng
vloeistof in beweging en
schud om de inhoud
te mengen.

• Ondersteunt en stabiliseert spieren en gewrichten
zonder de bewegingsvrijheid te beperken
• Verbetert de bloedcirculatie voor een verhoogd
uithoudingsvermogen, sneller herstel en pijnverlichting

m

• Zorgt voor een liftende werking van de huid
ter bevordering van lymfeafvoer

€ 89,95

• Kan gedurende 5 tot 7 dagen in alle omstandigheden
worden gedragen, zelfs in water
• StrengthTape kan 24/7 gedragen worden
en houdt u actief en in goede conditie
• Extra elasticiteit en uitstekende plak- en kleefkracht

STRENGTHTAPE 5 METER PRE-CUT ROLLEN 20 STRIPS
		
PR79076-P
pack 26 x 13 cm
PR79076-D
disc Ø14,5 cm

€ 12,95
€ 10,95

		
PR15150

				
PR15550-RD
PR15550-PK
PR15550-BE
PR15550-BK
PR15550-BL
PR15550-GR

€ 5,95

Hot & Cold packs

Tarwezak lavendel

Herbruikbare Hot & Cold
pack voor verkoelende of
warmtetherapie. Voorzien
van een positioneringszak.
Verkrijgbaar in drie maten.

Deze tarwezakken ruiken naar lavendel en zijn ideaal
tegen krampen, hoofdpijn, migraine, pijn, spanning
en stress.
Eenvoudig op
te warmen in
de magnetron.
Beschikbaar
in 2 kleuren.

rood
roze
beige
zwart
blauw
groen

STRENGTHTAPE 5 METER UNCUT ROLLEN

STRENGTHTAPE ROLLEN 35 METER

PR15551-RD
PR15551-BE
PR15551-BK
PR15551-BL

€ 114,95

€ 16,95

€ 16,95

rood
beige
zwart
blauw

Lengte 41 cm.
Breedte 13,5 cm.
		
PR15153-S
18,5 x 9 cm
PR15153-M
22 x 14 cm
PR15153-L
26 x 15 cm
158

€ 10,95
€ 11,95
€ 12,95

		
PR15095-T
tartan fleece
PR15095-P
purple fleece

€ 12,95
€ 12,95

PR15555-BE
Beige

PR15555-BL
Blauw

PR15555-BK
Zwart
Innovatie in Zorg & Revalidatie
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Rainbow Putty

Creëer individuele handoefeningen met Rainbow
Putty. Ideaal voor de ontwikkeling van handspierkracht. Oefenen verbetert de bewegingsmogelijkheden, vergroot de knijpkracht en verbetert de
spier/pees beweging.

De kleuren staan voor de verschillende weerstanden.
			
PR15011 soft, oranje
57 gr
€ 10,95
PR15012 soft, oranje
85 gr
€ 14,95
PR15017 medium-soft, roze
57 gr
€ 10,95
PR15018 medium-soft, roze
85 gr
€ 14,95
PR15023 medium, groen
57 gr
€ 10,95
PR15024 medium, groen
85 gr
€ 14,95
PR15029 medium sterk, blauw
57 gr
€ 10,95
PR15030 medium sterk, blauw
85 gr
€ 14,95
PR15034 sterk, paars
57 gr
€ 10,95
PR15035 sterk, paars
85 gr
€ 14,95

Anti-stress ballen

Egelballen

De anti-stressbal is
geschikt voor handen vingeroefeningen.
Zorgen voor een
ontspannende werking
en het verbeteren
van de circulatie en
spieren. Variabele
kleuren.

Deze ballen met nopjes zijn
ontworpen om de bloedcirculatie te stimuleren en
voor massage en ontspanning.
Ook ideaal voor hand- en
vingeroefeningen.
Kleuren kunnen variëren.

			
PR15086-5 groen
5 cm
PR15086-6 oranje
6 cm
			
PR15086-7 groen
7 cm
7 cm
		
PR15086-8 geel
8 cm
RE00946823 per stuk
€ 3,95
PR15086-9 rood
9 cm
RE20002276 display 12 stuks
€ 46,95
PR15086-10 blauw
10 cm

g

Handtrainer gelballen

Rainbow handtrainers

Door de variabele
weerstand zijn deze
gelballen geschikt voor
training van de hand,
vingers en onderarm.
U traint voor een
krachtigere greep,
betere behendigheid
en vingersterkte.

Makkelijk te hanteren
handtrainer met
veren. Verkrijgbaar
in vier verschillende
weerstanden. Grote
plastic handvaten
voorzien van anti-slip.
Afmeting:
12 x 7,3 x 2,9 cm.

g
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€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,25

			
PR15090-Y geel
4,5 kg
PR15090-R rood
6,8 kg
PR15090-G groen
14 kg
PR15090-B blauw
27 kg

Armtrainer deurmontage luxe

Armtrainer deurmontage touw

Deze armtrainer helpt
om de bovenlichaamspieren aan te sterken
na bijvoorbeeld een
CVA. Eenvoudig aan
de deur te bevestigen
middels een metalen
beugel. Ideaal voor
passief oefenen.
Inclusief 2,6 m touw.

Dit pull-systeem wordt
als hulpmiddel gebruikt
voor het vergroten en
onderhouden van de
beweeglijkheid in de
schouders en bovenrug.
Leg het nylon koord met
verdikking over de deur
heen en sluit de deur.
Volg de aanwijzingen van
uw therapeut of maak
gebruik van de oefenvoorbeelden in de verpakking.

€ 29,95

PR15057

PR15057-NL

€ 15,95

Norco therapieballen
Deze therapieballen zijn onder andere te gebruiken
voor balanstraining en revalidatieoefeningen.
Gemaakt van sterk nylon met een anti-slip laag.
Inclusief pomp en instructiekaart. Geschikt voor zowel
kinderen als volwassenen. Aanbevolen maatvoering
is gebaseerd op de lengte van de gebruiker.
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,95

5 cm

		
PR15220-P
extra soft, roze
PR15220-BL soft, blauw
PR15220-G
medium, groen
PR15220-O
sterk, oranje
PR15220-BK extra sterk, zwart

GEZONDHEID

€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95

Art. nr.
PR15200
PR15201
PR15202
PR15203
PR15204

lengte gebruiker
1.40 - 1.52
1.55 - 1.68
1.70 - 1.80
1.83 - 1.91
1.91 - 2.03

diameter bal		
45 cm
€ 39,95
55 cm
€ 41,95
65 cm
€ 46,95
75 cm
€ 54,95
85 cm
€ 61,95

Wobble board plastic

Wobble board hout

Ideaal hulpmiddel om uw balans te
trainen. Dit wobble board heeft een brede en vlakke
basis en is hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. Ideaal
voor beginnende of gevorderde revalidatiepatiënten.
Ook geschikt voor kinderen.

Ideaal hulpmiddel om uw balans en coördinatie te
trainen. Verbetert de spierkracht en versnelt hierdoor
het herstelproces. Het wobble board heeft een scherpe kanteling van 16 graden en kleine houten bal aan
de onderkant. Geschikt voor gevorderde gebruikers.
Eenvoudig te reinigen anti-slip PVC bovenlaag.
		
PR15081-40
Ø 40 cm
€ 49,95
PR15081-50
Ø 50 cm
€ 79,95

g

36 cm

f

100 kg

		
PR15080		

€ 32,95
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Fietstrainer

Fietstrainer met elektronisch display

Badkamer& toiletproducten

Rolstoelhandschoenen

DE TOTAAL LEVERANCIER VAN
ZORG & REVALIDATIE HULPMIDDELEN
Wij leveren een zeer uitgebreid assortiment
hulpmiddelen die het leven aangenamer en makkelijker

Compacte fietstrainer voor thuis. Herstelt de spierkracht, circulatie en coördinatie van onderbenen
en armen. Verchroomd, duurzaam stalen frame met
anti-slipdoppen. Instelbare trapweerstand.
PR15341

€ 48,95

Een ideaal hulpmiddel om de conditie te verbeteren,
de bloedcirculatie te stimuleren en armen en benen
sterker te maken. Het elektronisch display maakt
de inspanningen en vorderingen inzichtelijk. Tijdsweergave, activiteit, omwentelingen per minuut
en calorieverbranding. Opvouwbaar.
PR15342

Incontinentieproducten

maken en zorgen voor onafhankelijkheid, elke
dag weer. Voor ouderen die zo lang mogelijk thuis
willen blijven wonen. Voor jongeren met of zonder

Zit- en positioneringskussens
& rugondersteuning

beperkingen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Van kleine
onbekende producten zoals eet- en drinkhulpmiddelen
en gipshoezen tot innovatieve, duurzame producten

€ 69,95

zoals kalenderklokken en alarmeringshorloges. U kunt
het zo gek niet bedenken of Able2 heeft het.

Bekkenbodemtrainer

Rolstoel- &
scootmobielaccessoires

Is ontwikkeld om de onderlichaam- en bekkenbodemspieren te trainen. Versterking van deze spieren heeft
een positief effect bij incontinentieproblemen, een
zwakke blaas, na zwangerschap of een prostaatbehandeling. Ook bil- en dijspieren kunnen door
dagelijkse training meer spierkracht opbouwen.
SGL3031

Able2 levert als groothandel uitsluitend via de
vakhandel; medische speciaalzaken, mediotheken,
thuiszorgwinkels, webwinkels, revalidatie- en

Anti-slipmaterialen

speciaalzaken, apotheken en zorginstellingen.

€ 27,95

Happylegs
De Happylegs automatische looptrainer verbetert
de gezondheid van personen die uren achter
elkaar zitten en niet veel beweging hebben. Door de
beweging van het apparaat wordt de loopbeweging
geïmiteerd. Happylegs heeft 3 snelheden.
• verstevigt en traint de beenspieren
• herstelt de mobiliteit van gewrichten
• vermindert opgezwollen benen, knieën en voeten
Cardiologen erkennen de doeltreffende werking
van dit apparaat bij de behandeling van diabetes,
verminderde mobiliteit, overgewicht en een zittende
levensstijl. Ideaal voor gebruik tijdens zittend werk.
Tevens te gebruiken in combinatie met een
pacemaker of indien u lijdt aan chronische
vaataandoeningen.
162

Wij adviseren Happylegs 30 tot 40 minuten te
gebruiken in de ochtend en nog een sessie later
op de dag.
			
PR61412
Happylegs premium
(inclusief afstandsbediening)
€ 349,95

Kijk voor alle producten & aanvullende informatie op www.able2.nl
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Prijzen geldig tot 1 april 2023.
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ABLE2 EUROPE B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
T. +31(0) 168 33 11 33
E. info@able2.nl
www.able2.nl

Kijk voor alle producten & aanvullende informatie op www.able2.nl

