Suspensie, statafels, walkers, wandopstellingen

Sta- & tiltingtafels

Sta- & tiltingtafels
Sta-tafel Ropox Get-up
Get-Up van Ropox is een kwalitatief hoogstaande mobiele statafel met een hoogteverstelbaar
werkblad en (in optie) een elektrisch bediende personenlifter. Speciaal ontworpen voor intensief
gebruik in therapiesituaties.
De tafelverstelling en lifter kunnen afzonderlijk of simultaan bediend worden.
De tafel is standaard voorzien van onderarmsteunen en grijphendels.
De tilband van de optionele personenlifter is standaard in kunststof, maar kan ook op aanvraag in
leder geleverd worden.
Knie-, voet en rugsteun zijn afzonderlijk te bestellen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 75 tot 135 cm
• frame en werkblad: 79 x 68 cm
• maximale belasting: 135 kg
met elektrisch hoogteverstelbaar werkblad, voorarmsteunen
en handgrepen
toebehoren: elektrische lifter en kunststof tilband
toebehoren: rugsteun
toebehoren: kniesteun met voetplaat
toebehoren: hielsteun
toebehoren: tilband in leder
reserve tilband in kunststof
reserve handbediening
reserve batterij
reserve controle box
reserve trekkoord 2,5 m

10-76261

5.620,00

1

10-76303
10-76314
10-76320
10-76322
10-76305
10-76304
97000666
10-76312
97000564
91111

1.410,00
800,00
1.010,00
285,00
470,00
290,00
255,00
180,00
530,00
62,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tilt Table Homecraft Adult
Standing tables worden in de functionele revalidatie o.a. gebruikt om de nadelen van permanente
ruglig te compenseren, de uitgangshouding voor eventuele activiteit of therapie te kunnen
verbeteren, de deelname van de persoon aan zijn omgeving te optimaliseren.
Kenmerken:
- zeer zacht lopende elektrische bediening
- 0 tot 90°
- 4 stevige wielen, voorzien van voetrem
- 3 gordels
- aan beide zijden een handvat, standaard voorzien van een werktafel
- kussen in brandvertragend materiaal, stalen frame met poedercoating
- de voetenplank kan verwijderd worden en het hoofdgedeelte negatief geïnclineerd
Technische info:
• hoogte 71 cm
• lengte 183 cm
• breedte 60 cm
grijsblauw
beige
donkerblauw
zwart

AA95139BEX
AA95139HEX
AA95139KEX
AA95139GEX

3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00

1
1
1
1

Tilt table Paediatric
Deze elektrische Tilt table werd speciaal ontwikkeld voor kinderen, o.a. met felle kleuren,
aanpasbare pommel en lendensteunen.
Kenmerken:
- soepele elektrische bediening
- 0 tot 90°
- vier grote rembare wielen
- hoogteverstelbare voetenplank en pommel
- in de breedte verstelbare lendensteunen
- brandvertragend kussen
- stalen frame met poedercoating
Technische info:
• hoogte 65 cm
• lengte 137,5 cm
• breedte 48 cm
blauw/rood
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Sta- & tiltingtafels

Suspensie en wandopstellingen
AS-trainer Classic - Help arm - compleet met gewichten
De AS-Trainer is een suspensiesysteem voor de bovenste ledematen dat de zwaartekracht
gedeeltelijk of volledig opheft. Schouder-arm-handoefeningen kunnen op die manier effectiever
uitgevoerd worden.
De zwenkarmen kunnen in elke bewegingsrichting aangepast worden. Door de actieradius te
beperken kan men de bewegingsuitslag controleren. Men kan de bewegingshoogte regelen,
afzonderlijk voor onder- en bovenarm. De arm hangt in een enkele of in een dubbele sling.
2 versies: vrijstaand op wieltjes of voor wandmontage.
lndicaties:
Alle indicaties waarbij de schouderfunctie kan/mag ondersteund worden:
bv: hemiparese, tetraparese, PSH, chronische polyartritis, MS, orthopedische indicaties,…
Doel: Doelen:
Spierversterking, mobiliseren, gebruik van de restfuncties stimuleren, compensaties vermijden.
Technische info:
• 93 x 85 x 190 cm
• tussen de benen van de AS-trainer is er 80 cm zodat elke rolstoel er vlot tussen kan
• maximale belasting van de arm: 30 kg
vrijstaand model
wandmodel

580600
580800

3.470,00 me
3.470,00 me

1
1

Walkers
Een Walker wordt o.a. gebruikt om personen de mogelijkheid te geven te stappen terwijl zij zelf nog onvoldoende kracht of stabiliteit hebben om de
zwaartekracht te overwinnen.
Bv. postoperatief, bij neurologische of orthopedische aandoeningen, rugproblemen,…
Walker All-In-One Ropox
Originele combinatie van patiëntenlift met walker. Het voordeel is dat men moeilijk recht te
brengen personen gemakkelijk in stand kan brengen.
Tijdens de gangrevalidatie is de patiënt perfect veilig gesteund door de slings. Men kan kiezen
voor minder of meer ondersteuning.
Met de All-in-One kan men gangrevalidatie geven met 1 therapeut i.p.v. met 2.
Vrij compact zodat men vlot door binnendeuren kan rijden; de achterste wielen zijn gericht in de
rijrichting zodat het toestel niet in zijn geheel opzij kan rijden.
Als men de 2 vorken verwijdert kan de All-in-One tevens perfect gebruikt worden als een
passieve tillift.
De sling(s) moet afzonderlijk besteld worden.
set 150 kg
set 200 kg
sling S
sling M
sling L
sling XL
Tillift kit (ombouw Walker naar passieve tillift)
Stand Up kit (ombouw Walker naar actieve tillift)
reservebatterij

25-20035
25-20526
25-45021
25-45022
25-45023
25-45024
25-20455
25-20120
25-29030-9

4.040,00
4.390,00
465,00
465,00
465,00
465,00
415,00
1.010,00
435,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

340,00
425,00

1
1

Loopkader - walker Days Atlas
Days Atlas bestaat in 2 versies:
• type 203 met doorlopend steunkussen in U-vorm
• type 203A met individueel verstelbare zachte voorarmgoten voor artritis
De achterste wielen zijn altijd met de voet rembaar.
Technische info:
• hoogte: 93 tot 142 cm
• totale breedte type 203: 63 cm
• totale breedte type 203A: 59 cm
• diepte: 76 cm
• maximale belasting: 160 kg
type 203
type 203A - arthritic
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Tilliften
The All-in-One tillift van Ropox heeft een Scandinavische design en kwaliteit. Het concept is gebaseerd op een multifunctionele bouwdoos die 3
elementen kan omvatten:
- passieve tillift
- actieve tillift of stahulp
- walker
Het unieke is dat alle elementen naadloos in elkaar passen: met een ombouwkit maakt men in enkele seconden van een passieve een actieve lift of
omgekeerd.
Dit zonder gereedschap of specifieke technische kennis.
Passieve tillift Ropox
Men kan opteren voor een zuiver passieve tillift of een model met de mogelijkheid om eventueel
achteraf om te bouwen tot actieve lift.
Specificaties:
• kleine vloerbasis en compacte actieradius
• bestaat in 2 versies: 150 en 200 kg veilig belastbaar
• de vrije ruimte onder het bed moet slechts 12 cm bedragen
• zeer grote reikwijdte van de hefarm: het uiteinde kan van 55 cm tot 180 cm boven de vloer;
hierdoor kan men gemakkelijk iemand van de grond optillen
• een ruime keuze aan diverse slings, afhankelijk van de doelstelling en het comfort
• opties: extra muurlader, digitale weegschaal
150 kg
200 kg
150 kg - met de mogelijkheid tot ombouw naar actieve tillift
ombouwkit passieve naar actieve tillift 150 kg
ombouwkit passieve naar actieve tillift 200 kg

25-20040
25-20524
25-20010
25-20120
25-20517

2.660,00
2.930,00
3.240,00
1.010,00
1.010,00

1
1
1
1
1

Actieve tillift - stahulp Ropox
Men kan opteren voor een zuiver actieve tillift of een model met de mogelijkheid om eventueel
achteraf om te bouwen tot passieve lift.
Specificaties:
• kleine vloerbasis en compacte actieradius
• bestaat in 2 versies: 150 en 200 kg veilig belastbaar
• aanpasbare en anatomisch gevormde kniesteunen
• antislip voetplaat
• de vrije ruimte onder het bed moet slechts 12 cm bedragen
• zeer grote reikwijdte van de hefarm: het uiteinde kan van 95 cm tot 191 cm boven de vloer
reiken
• een ruime keuze aan diverse slings, afhankelijk van de doelstelling en het comfort
• opties: extra muurlader
150 kg
200 kg
150 kg - met de mogelijkheid tot ombouw naar passieve tillift
ombouwkit actieve naar passieve tillift 150 kg
ombouwkit actieve naar passieve tillift 200 kg

25-20050
25-20525
25-20030
25-20455
25-20516

3.600,00
3.970,00
3.860,00
415,00
375,00

1
1
1
1
1

Combinatie passieve en actieve tillift All-In-One Ropox
Met dit model heeft men alles in één: men heeft tegelijk een actieve of een passieve tillift. De
ombouw kost slechts enkelen seconden en vereist geen gereedschap of technische kennis. Het
enige wat men hoeft te doen is het bovenste stuk van de arm vervangen en de
voetsteun/kniesteun onderaan inklikken.
Specificaties:
• kleine vloerbasis en compacte actieradius
• bestaat in 2 versies: 150 en 200 kg veilig belastbaar
• de vrije ruimte onder het bed moet slechts 12 cm bedragen
• zeer grote reikwijdte van de hefarm: het uiteinde kan van 55 cm tot 180 cm boven de vloer
reiken; hierdoor kan men gemakkelijk iemand van de grond optillen
• een ruime keuze aan diverse slings, afhankelijk van de doelstelling en het comfort
• opties: extra muurlader, digitale weegschaal
set 150 kg
set 200 kg
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1
1
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Sling Domino Thorax met voering voor All-In-One Ropox
Sling voor de actieve lift, met een zeer dikke comfortabele gevulde strook bovenaan.
Deze is afzonderlijk wasbaar.

S - max. omtrek 70 cm
M - max. omtrek 100 cm
L - max. omtrek 130 cm
XL - max. omtrek 150 cm
XXL - max. omtrek 170 cm

25-43011
25-43012
25-43013
25-43014
25-43015

415,00
415,00
415,00
415,00
415,00

1
1
1
1
1

Sling Domino Hygiëne voor tillift All-in-One Ropox voor bad en toilet
Sling die o.a. gebruikt wordt voor transfers naar het toilet.
Deze sling heeft een extra veiligheidsgordel en is speciaal ontworpen om gemakkelijk aan de
kledij te kunnen.

S - max. omtrek 70 cm
M - max. omtrek 110 cm
L - max. omtrek 125 cm
XL - max. omtrek 150 cm
XXL - max. omtrek 170 cm

25-48021
25-48022
25-48023
25-48024
25-48025

470,00
470,00
470,00
470,00
470,00

1
1
1
1
1

Sling Domino Active voor All-In-One Ropox
Sling voor personen met nog een goede controle van het bovenlichaam. Met deze sling komt
men in een vrij verticale stand.

S
M
L

25-48041
25-48042
25-48043

430,00
430,00
430,00

1
1
1

Sling Classic voor All-In-One Ropox
De meest volledige sling met maximale ondersteuning van het lichaam.
Bestaat in een klassieke versie (Domino) met stevige grijze stof en in de versie voor gebruik in
het bad (Dolphin). Deze laatste is een stevig net.
Door zijn vorm is de sling ook bruikbaar om iemand van de grond te tillen.
S - Domino
M - Domino
L - Domino
XL - Domino
XXL - Domino - max. omtrek 170 cm

25-49011
25-49012
25-49013
25-49014
25-49015

450,00
450,00
450,00
450,00
590,00

1
1
1
1
1

550,00
435,00
94,00
2.070,00
1.690,00

1
1
1
1
1

Onderdelen voor tillift All-in-One Ropox

muurlader inclusief batterij
reservebatterij
bekleding voor de vork van de passieve lift
digitale weegschaal
digitale weegschaal inclusief vork en bar
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