Incontinentie

Incontinentie: aangepaste kledij

Incontinentie: aangepaste kledij
Waterproof pants
Traditioneel waterdicht broekje, gemaakt in een zachte transparante polymeer.
Geschikt voor urine- en stoelgangincontinentie.
Ook bruikbaar bij het zwemmen.

S, heupomtrek 80-90 cm
M, heupomtrek 90-100 cm
L, heupomtrek 100-117 cm
XL, heupomtrek 117-132 cm
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Incontinentiecontrole, bekkenbodemreëducatie
Er is een groeiend bewustzijn dat een aantal incontinentieproblemen behandelbaar zijn.
Een aantal van deze problemen wordt veroorzaakt door het minder functioneren van de bekkenbodemspieren zelf. Zoals elke spier kunnen ook
bekkenbodemspieren in bepaalde gevallen getraind worden.
Deze trainingen worden door gespecialiseerde therapeuten aangeleerd en in veel gevallen is het aangewezen om de oefeningen nadien thuis verder te
zetten. Men raadpleegt in elke geval vooraf zijn arts of een gespecialiseerde therapeut.
Voor deze training zijn specifieke toestellen en producten ontwikkeld. Een van de meest vooraanstaande merken is Neen.
Aquaflex® Neen
Vaginale gewichtskegeltjes.
De eenvoudigste en effectieve manier om de bekkenbodemspieren te versterken, met als doel de
conditie van de bekkenbodem te verbeteren en het herstel van de blaascontrole.
Het is een veilige en natuurlijke manier om vrouwen controle te laten krijgen over hun
bekkenbodem.
Hoe werkt Aquaflex®?
De Aquaflex® kegel wordt op dezelfde manier ingebracht als een tampon en laat de
bekkenbodemspieren rondom de kegel onmiddellijk opspannen om de kegel op zijn plaats te
houden. Het is deze reflex die de spieren traint.
Wanneer de spieren sterker worden kan men het - gewicht: van de kegels verhogen en de
tijdsduur van het ophouden verlengen tot max. 20 min. per dag.
Ook begint men de training met de dikste kegel, wanneer de spieren sterker worden gaat men
over naar de kleinere kegel.
Gemiddeld na een 12-tal weken is resultaat merkbaar.
• het oefenpakket bevat 2 kegels en een set van 4 gewichtjes (5 g, 10 g en 2 x 20 g)
• het is wetenschappelijk bewezen dat 70% van stressincontinentie geneest of verbetert door
gebruik van Aquaflex® kegels
• enkel voor individueel gebruik
• compacte en discrete verpakking.
verzwaarde cones: 2 kegels en een set van 4 gewichtjes
reserve cones
set van 4 reserve gewichtjes
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Educator® Neen
De Educator® is een eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken middel dat aantoont of de
bekkenbodemspieren op de juiste manier samentrekken. De unieke vorm laat toe de beweging te
volgen van de bekkenbodemspieren, wat duidelijk maakt hoe ze samentrekken.
Waarom is Educator® zo belangrijk?
Het is bewezen dat de helft van de personen die aan bekkenbodemtraining doen dit niet op de
efficiënte wijze uitvoeren. De Educator® is een eenvoudige spanningsmeter die feedback geeft
of men de oefeningen op een correcte manier uitvoert.
• gemakkelijk in gebruik
• visuele hulp voor het correct aanleren van bekkenbodemspieroefeningen
• enkel voor individueel en persoonlijk gebruik
per stuk

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

017510

adhome: ad

courant/stock: a

30,00

staffel mogelijk: X

5

10/07/2017

Incontinentie

Incontinentiecontrole, bekkenbodemreëducatie

Anuform® Neen Intra anale probe
Het Neen gamma omvat tevens de bijbehorende professionele producten voor de
gespecialiseerde therapeut:
Anuform® is een Intra-anale Probe.
Technische info:
• compatibel met de meeste biofeedback en spierstimulatoren
• comfortabel bij elektrostimulatie
• door zijn speciale vorm sluit de sfincter zich rond het vernauwde deel, steeds in dezelfde
positie, waardoor vergelijkbare resultaten mogelijk zijn
• optimaal EMG-signaal
• geschikt voor ambulant gebruik: staan, lopen, zitten, …
• blijft uitstekend op zijn plaats
• chirurgisch roestvrij staal
• ook geschikt voor mannen
011503
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Periform®+ Neen Intra vaginale probe
Het Neen gamma omvat tevens de bijbehorende professionele producten voor de
gespecialiseerde therapeut:
Periform®+ is een Intra-Vaginale Probe.
Het is wereldwijd de meest verkochte professionele probe.
Compatibel met de meeste biofeedback en spierstimulatoren, bv. met de Pericalm™.
Technische info:
• zeer goed contact, dat zorgt voor betrouwbare EMG
• efficiënte en verdraagbare elektrostimulatie
• ook in stand te gebruiken
• langere kabels bv. langere elektrode kabels
• duidelijke indicator
• gemakkelijk te reinigen
• chirurgisch roestvrij staal
021972

Peritone Plus Neen EMG biofeedback
Het Neen gamma omvat tevens de bijbehorende professionele producten voor de
gespecialiseerde therapeut:
Peritone is een 1-kanaal EMG unit voor activiteitsevaluatie van de bekkenbodemspieren activiteit.
Door zijn eenvoudig design en gebruiksvriendelijkheid is het bijzonder geschikt voor de
professionele therapeut.
Technische info:
• met de hulp van de professionele software kan men overzichtelijke rapporten printen
• range: 0,2-2000
• gevoeligheid: 01 v RMS
• perioden: 2 tot 99 sec
• aantal pogingen: 1 tot 99
• 129 x 64 x 28 mm
• gewicht: 150 g
091556109
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Incontinentie: onderleggers en reiniging

Incontinentie: onderleggers en reiniging
Herbruikbare absorberende matrasbeschermer incontinentie
Waterdichte matrasbeschermer die met 2 flappen onder de matras gefixeerd wordt.
De oppervlakte is gequilt voor een maximale absorptie (3 liter) en comfort.
Technische info:
• kleur: lichtblauw
• machinewasbaar tot 95°C
85 x 85 cm

AD149299

32,95

AD155775
AD155776
AD155771
AD155773
AD155772
AD155774

10,00
10,00
14,50
14,50
18,50
18,50

5

Matrasbeschermer PU RFM Medical
Waterdichte matrasbeschermer bestaande uit 2 lagen:
• een ondoordringbare PU laag
• daarop molton (100% katoen) of badstof-stretch
Rondom zijn de randen afgestikt.
Leverbaar in 3 maten.
Technische info:
• machinewasbaar tot 95°C
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90 cm - molton
90 cm - badstof
100 cm - molton
100 cm - badstof
150 cm - molton
150 cm - badstof
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Matrasbeschermer PU 150 met L-rits
Volledige hoes voor rond een matras in waterdicht en rekbaar PU 210.
Technische gegevens van de hoes in PU 210:
• bi-elastisch weefsel
• ondoordringbaar voor water, urine,.....
• ademend
• wasbaar op 95°C,
• ontsmetbaar met de in de verzorging sector courant gebruikte ontsmetting producten
• steriliseerbaar tot 115°C
• MRSA-, bacterie- en schimmelresistent
• geen naden in ligvlakken
• verborgen ritssluiting L-vormig, in dezelfde kleur als de hoes (donkerblauw)
• voldoet aan de brandnorm CRIB 5, Oeko-Tex standaard 100
voor matras van 200 x 90 x 15 cm

AD96643
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Herbruikbare absorberende matrasbeschermer incontinentie Economy, absorptie 3 l
Waterdichte matrasbeschermer die met 2 flappen onder de matras gefixeerd wordt.
De oppervlakte is gequilt voor een maximale absorptie en extra comfort.
Technische info:
• bovenste laag: polyester
• kleur: lichtblauw
• 86 x 90 cm
• machinewasbaar tot 95°C
86 x 90 cm
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Incontinentie

Incontinentie: onderleggers en reiniging

Matras/kussenbeschermer waterproof
Waterdichte matras- en kussenbeschermer, vervaardigd in aangenaam aanvoelende zachte PVC.

90 x 190 cm - eenpersoonsbed
140 x 200 cm - tweepersoonsbed
kussensloop 70 x 48 cm
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Urinegeuren en -vlekken verwijderaar Uri-Go®
Of het nu de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg of ziekenhuiszorg betreft, urinegeuren
en -vlekken hebben effect op het levenscomfort van de mensen.
Uri-Go® werkt verhogend in het levenscomfort van de patiënten/cliënten, omdat de urinegeur
verleden tijd is met Uri-Go®. Het werkt daarnaast kosten reducerend op lakens, kussens,
hoezen, vloeren en tapijten etc. Het is niet nodig deze te vervangen vanwege de niet te
verwijderen geur, want met Uri-Go® worden de urinekristallen verwijderd waardoor de vlek weg
is.
Uri-Go® zorgt ervoor dat de ruimte weer fris en urinevrij ruikt, want alle urinevlekken worden
permanent verwijderd.
Uri-Go® is een van de weinige middelen die urine van terminale en kankerpatiënten permanent
kan verwijderen.
sprayfles 750 ml
navulling concentraat 1 l
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