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Comfort, gezondheid en wellness
Thermoskin artritis handschoenen
Anatomisch ontworpen handschoenen die warmte en gelijkmatige compressie bieden.
Hierdoor wordt de lichaamswarmte vastgehouden en de bloedsomloop gestimuleerd.
De buitenkant is voorzien van een structuurlaag voor extra grip.
Om de juiste maat te bepalen, dient u de handomtrek t.h.v. de knokkels te meten:
• XS: 15 tot 17 cm
• S: 18 tot 20 cm
• M: 21 tot 23 cm
• L: 24 tot 26 cm
• XL: 27 tot 29 cm
• XXL: + 30 cm
Technische info:
• materiaal: buitenkant in nylon, binnenkant in polyester en laagje rubber ertussen
• handwas
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Thermo tarwekussentje Weath Bags
Een tarwekussentje geeft een geleidelijke, aangename en weldoende warmte af.
Er zijn verschillende vormen voor algemeen gebruik of met een speciale U-vorm voor de nek.
Tarwe houdt vocht goed vast. Voor personen die de geur van kersenpitten of koolzaad minder
aangenaam vinden, is tarwe een goed alternatief.
De sterke hoes is afneembaar en afzonderlijk wasbaar.
langwerpig 49 x 15 cm
rug 37 x 37 cm
universal 47 x 12 cm
nek en schouder- U vorm 37 x 28 cm
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Kersenpitkussen
Een kersenpitkussentje is de meest traditionele vorm voor het geven van langdurige weldoende
warmte.
Er zijn verschillende vormen voor algemeen gebruik of met een speciale U-vorm voor de nek.

universeel 23 x 23 cm
knie/elleboog/enkel 40 x 20 cm
rug 40 x 30 cm
nek en schouders
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Nekkussen traagschuim visco Adhome
Het nekkussen geeft een comfortabele ondersteuning in lig of zit, bv. tijdens het reizen of
televisie kijken.
Het traagschuim visco laat de nekspieren perfect ontspannen.
De zachte hoes van velours is hypoallergeen en behandeld tegen huismijt.
De hoes kan worden verwijderd om te wassen.
Technische info:
• 25 x 25 cm
visco 50 met velours hoes
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Hoefijzerkussen PS RFM Medical
Technische info:
• gevuld met fijne polystyreenkorreltjes
• lengte: 100 cm (de afmeting slaat op een uitgerekt kussen)
• bekleding in badstof
• 100 % polyester
141 cm - blauw
141 cm - beige
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Little Supporter Arion
Statief als hulp bij de wondverzorging van benen of armen.
Zorgt voor stabiliteit bv. tijdens het aanbrengen of verwisselen van een verband.
Opklapbaar, waardoor gemakkelijk mee te nemen.
Er worden 100 hygiënische wegwerpslingen meegeleverd, deze zijn nabestelbaar.
Men trekt de sling over het statief, na gebruik wordt deze om hygiënische redenen weggegooid.
Het statief is eenvoudig te reinigen met gewone onderhoudsproducten.
incl. 100 disposable slingen
reserve disposable slingen (100)
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Bijtringen Chewlery Necklace
Voor kinderen en volwassenen met bijzondere noden en kauwneigingen.
Een "bijtklare" ketting om de hals of bij de hand biedt een praktisch alternatief voor kauwen op
bv. kleding. Stimuleert ook de orale motoriek.
De kleurrijke kettingen zijn gemaakt van veilig plastic materiaal, zeer flexibel en raken altijd terug
in hun oorspronkelijke vorm.
Het gebruik bij kinderen dient onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
Kleuren: rood, blauw, geel, groen, paars, oranje en wit
Technische info:
• ∅ 16 cm (in oorspronkelijke, niet gerokken toestand)
set van 7
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