Mobiliteit: transfers en tilliften

Draaischijven

Draaischijven
Draaikussen
Zacht draaikussen, gebaseerd op 2 lagen met daartussen de stof van een glijdlaken.
Geschikt voor gebruik op een stoel of in een zetel, bed of auto.
Onderaan is er een antisliplaag, de bovenzijde is een kussen.
Technische info:
• Ø 43 cm
voor zittende transfers

AD155979

29,95 ad

5

Draaikussen Rota
Het Rota draaikussen bestaat uit 2 flexibele schijven die soepel tegen elkaar indraaien.
De zachte ademende bekleding biedt uitstekend zitcomfort en vermindert transpiratie.
Technische info:
• Ø 38 cm
voor zittende transfers - 38 cm

AA8813

170,00

1

57,00

5

Draaikussen Economy
Dit draaikussen is gesteund op een harde kunststof plaat.
Het is bestemd voor zittende transfers.
Technische info:
• Ø 39 cm
• gewicht: 1,1 kg
• maximale belasting: 158 kg
voor zittende transfers

AA8821

Draaikussen op kunststof plaat Drive
Draaikussen bestaande uit een stevige kunststof plaat met daarop een dik en comfortabel kussen
in wasbare kunstvacht.
Technische info:
• dikte: 5 cm
• Ø: 40 cm
• maximale belasting: 120 kg
voor zittende transfers

AD127241

52,95 ad

1

Draaikussen Swivel
Dit draaikussen heeft een comfortabele bekleding en kan bevestigd worden aan de zetel. Wordt
geleverd met wasbare fleece hoes.
Technische info:
• dikte: 5 cm
• gewicht: 1,6 kg
• maximale belasting: 190 kg
voor zittende transfers
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Draaischijven

Draaischijf Turntable
Vooral bedoeld voor staande transfers.
Turntable bestaat uit hard en gemakkelijk te reinigen materiaal, hierdoor ook zeer goed
bruikbaar voor transfers met schoenen, binnen en buiten, autotransfers,…
Technische info:
• Ø 40,5 cm
• gewicht: 1 kg
• maximale belasting: 115 kg
voor staande transfers

AA8823

60,00 ad

5

Draaischijf Medidisc
Lichtgewicht draaischijf van ABS. Door op de soepele rand te gaan staan kan de hulpverlener de
beweging remmen.
Voorzien van een handvat.
Technische info:
• Ø 38 cm
• gewicht: 1 kg
• maximale belasting: 115 kg
voor staande transfers

AD19763

144,95

1

Auto-instaphulp AutoGlide
De Autoglide is een ideaal hulpmiddel dat het in- en uitstappen in de wagen vergemakkelijkt. In
het bijzonder indien de persoon slechts tot aan de zijkant van de autozetel kan komen, biedt de
Autoglide hulp om van de zijkant naar de juiste plaats op de autozetel te verglijden. Hij bestaat
uit 2 delen die ten opzichte van elkaar zeer makkelijk glijden. Achteraan zijn ze aan elkaar
bevestigd en met een gordel om de leuning van de autozetel heen verbonden.
Met behulp van de handvatten aan de zijkant kan een helper trekken om zo de transfer te
vergemakkelijken. De Autoglide is vervaardigd uit afstandsweefsel, wat een ademende werking
heeft en zo het zitcomfort aanzienlijk verhoogt, zeker bij langere ritten.
Technische info:
• machinewasbaar tot 60°C
44 x 46 cm

AG

100,00 ad

1

Auto-instaphulp draaischijf Easy Turn
Voor zittende draaibeweging.
Soepel kussen, vooral ontworpen voor autotransfers, maar ook in de badkamer bruikbaar.

voor zittende transfer - 45 cm grijs
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Bedtransfers

Bedtransfers
Eenvoudige beveiliging voor het bed Double Loop
2 stevige handgrepen aan beide zijden, voornamelijk bedoeld voor een éénpersoonsbed.
Technische info:
• hoogte van de grepen: 44,5 cm
• breedte instelbaar op 98 of 143 cm
• afstand tussen de 2 stangen onder de matras: 29 cm
• demonteerbaar voor gemakkelijk transport
• maximale belasting: 106 kg
780

58,00 ad

5

Bed transferbeugel Adhome
Lichtgewicht bed transferhulp in geanodiseerd aluminium.
• de bovenzijde van de greep is gepolsterd
• neemt volledig uit elkaar
• voorzien van een tas met een tijdschriftenvak aan één zijde en klein vak voor gsm, bril of
afstandsbediening aan de andere kant
Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.
Technische info:
• hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 47,2 tot 54,7 cm, verstelbaar in 4
standen
• kader: 33,5 x 87 tot 95 cm, verstelbaar in 4 standen
• beugelbreedte bovenaan: 62,4 cm
• Ø aluminium buizen: 2,5 cm
• gewicht: 1,4 kg
• maximale belasting: 150 kg
met opbergtas

AD149870

66,00

1

Bed transferbeugel lichtgewicht Econorail Stander™
Lichtgewicht: bed transferhulp in geanodiseerd aluminium, reisversie.
• de bovenzijde van de greep is gepolsterd
• kan volledig uit elkaar en in een klein meegeleverd reistasje gestopt worden
• voorzien van een tas met 4 vakken
Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.
Technische info:
• hoogte: van de beugel boven de onderkant van de matras: 54 cm
• kader: 50 x 40 cm
• beugelbreedte : onderaan 40 cm, bovenaan 30 cm
• dikte van de aluminium buizen: 2,5 cm
• gewicht: 700 g (!).
• maximale belasting: 135 kg
met handige reistas

www.advys.be

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

5100

adhome: ad

courant/stock: a

85,00 ad

staffel mogelijk: X

5

10/07/2017

Mobiliteit: transfers en tilliften

Bedtransfers

Bedsponde - transferhulp RST
Bed transferhulp in roestvrij staal.
De bovenzijde van de greep is gepolsterd.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 42 tot 53 cm boven de onderkant van de matras
• kader: 88 x 51 cm
• lengte van de strap: 140 cm
• gewicht: 2,6 kg
• maximale belasting: 100 kg
AD156773

70,00 ad

5

Bed transferbeugel Traveler Stander™
Bed transferhulp in staal die eenvoudig dichtklapt en daardoor gemakkelijk kan meegenomen
worden op reis.
• de bovenzijde van de greep is gepolsterd
• voorzien van een tas met 4 vakken
Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.
Technische info:
• hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 56 cm
• kader: 53 x 43 cm
• breedte beugel: 43 cm
• gewicht: 3 kg
• maximale belasting: 181 kg
lichtgewicht en neerklapbaar, met handige reistas

5000

115,00

1

Eenvoudige bed transferbeugel Days
Sterke stalen transferhulp die onder de matras schuift. Het kader is zeer groot om een maximale
stabiliteit te bekomen zonder straps.
Technische info:
• hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 48 cm
• kader: 70 x 62,5 cm
• maximale belasting: 190 kg
780S

113,00

1

Bed transferbeugel met steun op de grond Bed Grab Rail
Bijzonder stevige steun voor stabiliteit en veiligheid bij de bedtransfers.
Het frame is hoogteverstelbaar.
2 voeten steunen op de vloer en het frame zelf wordt met 3 straps bevestigd aan het bed.
De Bed Grab Rail wordt in een bouwpakket geleverd en is eenvoudig in elkaar te steken.
Technische info:
• hoogte van de greep: 85 tot 95 cm van de vloer
• breedte bovenaan: 26,5 cm
• afmetingen kader op het bed: 62 x 32,5 cm
• gewicht: 4 kg
• maximale belasting: 127 kg
AA3475
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Bedtransfers

Bed transferbeugel BedCane™ Stander Compact
Compacte, handige transferhulp bij in en uit het bed komen; makkelijk te installeren en te
verwijderen voor op verplaatsing. Inclusief opbergzakje om handige voorwerpen te bewaren.
Met antislip handvat en gordel voor een veilige bevestiging aan het bedframe.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 48 tot 56 cm
• breedte: 35 cm
• basis: 58,5 x 48 cm
• gewicht: 5,5 kg
• maximale belasting: 136 kg
met handige opbergtas

AD161058

145,00

1

Bed transferbeugel BedCane™ Stander
Transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met een strap van 3m70.
Opklapbaar.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 48 tot 56 cm
• breedte: 40 cm
• gewicht: 5,6 kg
• maximale belasting: 136 kg
met handige opbergtas 4 vakken

2041

135,00 ad

4

Bed transferbeugel Mobility Rail Stander™
Deze beugel heeft een deel dat kan uitklappen, daardoor kan hij in de meest optimale positie
gezet worden voor de transfer.
De bovenzijde van de greep is gepolsterd. De beugel is voorzien van een tas met 4 vakken
Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.
Technische info:
• hoogteverstelbaar: totale hoogte tot 110 cm
• hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 44 tot 56 cm
• hoogte van de vloer tot de onderkant van de matras: 34 tot 54 cm
• breedte beugel: 47,5 cm
• gewicht: 4,4 kg
• maximale belasting: 135 kg
met steun op de grond + handige opbergtas 4 vakken
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Bedsponde - transferhulp aanpasbaar 65-105 cm Stander™
Vaak zijn bedtransferhulpen te klein om als veiligheid te dienen en tegelijk zitten bedsponden
vaak in de weg voor een vlotte transfer.
Deze bijzonder handige en veelzijdige bedhulp lost dit probleem voor eens en voor altijd op door
zijn dubbele functie:
• een stevige transferhulp, die indien gewenst vlot naar beneden kan geklapt worden door het
gelijktijdig losmaken van 2 trekknoppen links en rechts
• een veilige bedsponde waarvan de lengte aanpasbaar is van 65 tot 105 cm, met een tussenklik
op 85 cm
Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd met een bijgeleverde strap.
Voorzien van een handige opbergtas met vakken.
Technische info:
• hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 57,5 cm
• afstand tussen de horizontale stangen: 7,5 cm
• het gedeelte onder de matras is 50 cm diep en 43 cm breed
• het deel dat naar beneden klapt: 47 cm
• lengte van de strap: 450 cm
• gewicht: 6,3 kg
• maximale belasting: 180 kg
neerklapbaar

8000

165,00 ad

4

Bed transferbeugel
Transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps.
Technische info:
• hoogte van het handvat is verstelbaar van 40 tot 52 cm
• kader 31 x 44 cm
• gewicht: 2,05 kg
AD142806

60,00

5

Bed transferbeugel Easyleaver™
Transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps. De hoogte van het
handvat is 47 cm.
Technische info:
• standaardversie: kader 36,5 x 62 cm, maximale belasting: 108 kg
• extra versie: kader 44 x 78 cm, maximale belasting: 160 kg
standaard
extra

AA3470
AA3471

275,00
355,00

1
1

AA3473
AA3474

295,00
460,00

1
1

Bed transferbeugel Easyrail™
Transferhulp die onder de matras schuift.
De hoogte van het handvat is 47 cm
Technische info:
• enkel: kader 44,5 x 67 cm
• dubbel: kader 44,5 x 97 tot 157,5 cm
• maximale belasting: 127 kg
één zijde
dubbel
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Bedtransfers

Bed transferbeugel Bed Leaver
Transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps.
Plank is 33 x 60 cm, • hoogte: van het handvat 50 cm
• gewicht: 4 kg
• maximale belasting: 108 kg
AA3472

325,00

1

Glijlatten voor bed / transferbeugel op lattenbodem - set van 4
De meeste bedsponden/transferhulpen hebben een kader onder de matras.
Bij lattenbodems, zeker bij verstelbare modellen, is een setje met glijlatten aangewezen.
Deze worden vastgeklikt op elk type lattenbodem en zorgen voor extra veiligheid.
Technische info:
• 35 x 3 cm
• set van 4
AD156771

18,00 ad

1

Bedtafel - transferbeugel Indepence Stander™
Een unieke combinatie van bedtafeltje en stevige transfersteun.
Het bedtafeltje is wegdraaibaar en het product is voorzien van een handige opbergtas. Ook werkt
de beugel als een kleine bedsponde, hetgeen de veiligheid verhoogt.
Hierdoor is dit een mooie totaaloplossing voor aan het bed.
Technische info:
• materiaal: staal met poedercoating
• tafelblad: 52 x 43 cm
• hoogte van de beugel tot de grond: 42,5 tot 110 cm
• hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 44 tot 56 cm
• hoogte van de kader tot de grond: 34 tot 54 cm
• kader: 62,5 cm onder de matras
• breedte beugel: 47,5 cm
• Ø van de aluminium buizen: 2,5 cm
• gewicht: 4,7 kg
• maximale belasting: transfersteun: 135 kg, tafeltje: 13,5 kg
met steun op de grond + handige opbergtas

5900

265,00

1

Optrekbeugel-zelfoprichter op voet
Deze zelfoprichter of perroquet wordt onder en achter het bed geschoven en maakt van een
gewoon bed een ziekenhuisbed.
Uit elkaar te nemen in delen voor transport en stockage.
Technische info:
• het handvat is verstelbaar van 110 tot 170 cm (Economy) en 95 tot 131 cm (Days) boven de
grond
• nodige vrije ruimte onder het bed: 4,5 cm
Economy: hoogte 190 cm, basis 74 x 72 cm, max. belasting
AD159824
100 kg
Days: hoogte 191 cm, basis 80 x 61 cm, max. belasting 125 kg 799
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Bedladder
Lichtgewicht ladder, gefixeerd met een nylon snoer achteraan het bed.
Technische info:
• kunststof handvatten van 20 cm breed en Ø 2,5 cm
• 18 cm tussen de handvatten
• lengte: 3 m
• maximale belasting: 114 kg
4 handvatten

AA3660

32,00 ad

1

Bedladder met lussen ErgoGrip©
De ErgoGrip© is een touwladdertje dat kan gebruikt worden door personen die nog over
voldoende arm- of handfunctie beschikken. Hiermee kan de persoon zichzelf rechttrekken of
draaien in bed of zichzelf behelpen bij een transfer van de rolstoel naar het bed.
De ErgoGrip© is uitgevoerd in zacht materiaal en kan gemakkelijk in bed blijven liggen zonder te
hinderen. De zachte en stevige handgrepen zorgen voor een veilige grip. De ErgoGrip wordt aan
het bed bevestigd met een lus.
Wasbaar op 60°C.
8 lussen - 170 cm

EGR

90,00

1

Autotransfers
Auto-instaphulp AutoGlide
De Autoglide is een ideaal hulpmiddel dat het in- en uitstappen in de wagen vergemakkelijkt. In
het bijzonder indien de persoon slechts tot aan de zijkant van de autozetel kan komen, biedt de
Autoglide hulp om van de zijkant naar de juiste plaats op de autozetel te glijden. Hij bestaat uit 2
delen die ten opzichte van elkaar zeer makkelijk glijden. Achteraan zijn ze aan elkaar bevestigd
en met een gordel om de leuning van de autozetel heen verbonden.
Met behulp van de handvatten aan de zijkant kan een helper trekken om zo de transfer te
vergemakkelijken. De Autoglide is vervaardigd uit afstandsweefsel, wat een ademende werking
heeft en zo het zitcomfort aanzienlijk verhoogt, zeker bij langere ritten.
Technische info:
• 44 x 46 cm
• machinewasbaar tot 60°C
44 x 46 cm

AG

100,00 ad

1

Car Caddie - transferhulp voor de auto Stander™
De Car Caddie van Stander™ is een eenvoudig hulpmiddel dat het in en uit de auto stappen
vergemakkelijkt. Hij bestaat uit een stevig handvat en een strap die aan de bovenzijde van de
autodeur bevestigd wordt.
Werkwijze: ruit naar beneden, men opent de sluiting en steek ze doorheen de ruitopening.
Vervolgens de ruit terug omhoog, en de Car Caddie is klaar voor gebruik.
Technische info:
• lengte aanpasbaar van 17,5 tot 40 cm
• hendel: 12,5 cm
• maximale belasting: 120 kg
AD156174
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HandyBar® - transferhulp voor de auto
De HandyBar® is een stevig en eenvoudig hulpmiddel dat het in en uit de auto stappen
vergemakkelijkt. Hij heeft een roestvrij stalen schacht en een zachte antislipgreep.
De Handybar® past in de rechthoekige beugel van de sluiting van de meeste autodeuren.
Technische info: 23 cm lang
• gewicht: 300 g
AD19740

34,95

1

Metro Car - transferhulp voor de auto
De Metro Car is een compact, stevig en eenvoudig hulpmiddel dat het in en uit de auto stappen
vergemakkelijkt. Hij heeft een roestvrij stalen schacht en een zachte antislipgreep.
Voorzien van een klein sleutelvakje.
De Metro Car past in de rechthoekige beugel van de sluiting van de meeste autodeuren.
Technische info:
• lengte: 16,5 cm
• gewicht: 162 g
• maximale belasting: 130 kg
AD149861

45,00 ad

1

Transfergordels
Transfergordel met 4 handgrepen SafeBelt©
De SafeBelt© transfergordel biedt ondersteuning bij het rechtstaan, het stappen en bij een
transfer van (rol)stoel, bed, auto enz. Deze gordel wordt rond het middel van de zorgvrager of
van de zorggever aangebracht afhankelijk van de situatie.
De verticaal geplaatste handvatten bieden een comfortabele grip in allerhande situaties.
Binnenkant voorzien van antislip.
Technische info:
• machinewasbaar tot 90°C
S 56-80 cm
M 75-115 cm
L 105-140 cm

AD162407
AD162408
AD162409

128,00
128,00
128,00

1
1
1

Transfergordel met 4 handvatten Homecraft Handling Belt
De Homecraft Handling Belt is een zeer stevige en comfortabele transfergordel, gevuld met een
zacht fleece-materiaal voor extra comfort en om slippen te vermijden. Ideaal voor een
verplaatsing van zit naar stand, van de ene plaats naar de andere en, in combinatie met
transferlakens, om de patiënt in ligpositie te brengen. De transfergordel heeft 4 verticale en 3
laterale handvatten die toelaten dat 1 of 2 hulpverleners, door gebruik te maken van de juiste
handelingstechnieken, de patiënt kunnen verplaatsen.
Technische info:
• S: 48 tot 78,5 cm
• M: 78,5 tot 116,5 cm
• L: 109 tot 142 cm
S
M
L
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Transfergordel met 7 handvatten Maxi Belt
Een ruime, gevulde gordel die zeer comfortabel is voor de patiënt en die de hulpverlener
voldoende grip geeft. De 4 verticale en 3 laterale handvatten maken het mogelijk om de patiënt
op verschillende manieren te verplaatsen of om er mee te gaan wandelen. De Maxi Belt is ook
geschikt voor kinderen. Een langere versie voor zeer grote patiënten; de Maxi Plus, is ook
beschikbaar.
Technische info:
• machinewasbaar tot 70°C
S/M 61 - 114,5 cm
L/XL 91,5 - 152,5 cm

AA8846
AA8847

160,00
175,00

1
1

Transfergordel met 4 handvatten Maxi Belt Deluxe
Gelijkaardige gordel zoals de standaard Maxi Belt maar met verschillende extra opties. De zachte,
gevulde gordel heeft ook een antislip voering die helpt te vermijden dat de gordel naar boven of
opzij schuift tijdens de verplaatsing. De zijdelingse handvatten zijn in de juiste hoek geplaatst om
een goede grip te verzekeren aan de hulpverlener.
Machinewasbaar tot 70°.
Geschikt voor tailles van 61 cm tot 114 cm
AA8848

166,00

1

Transferplanken
Rechte transferplank in bamboe
Transferplank in milieuvriendelijk bamboe.
De uiteinden zijn dunner om een soepele glijdbeweging mogelijk te maken.
Technische info:
• gewicht: 1,12 kg / 1,38 kg
• groot draagvermogen: maximale belasting: 190 kg
kort type 60 cm
lang type 76 cm, met 1 handvat

AD156776
AD156775

49,50
55,00 ad

1
5

Gebogen transferplank in bamboe
De gebogen vorm en de gladde afwerking maken een vlotte transfer van zit naar zit mogelijk.
• zich veilig verplaatsen van zit naar zit: bv. vanuit de auto, de zetel, de rolstoel, het bed
• aantrekkelijke uitvoering in milieuvriendelijk bamboe
• de gebogen vorm is zo ontworpen om veilig rond de armleuning van een rolstoel te kunnen
Door het gladde oppervlak en de afgeronde hoeken zeer gemakkelijk te reinigen.
Onderaan voorzien van 4 antislip geribbelde stroken voor een grotere veiligheid.
Technische info:
• lengte: 65,6 cm
• gewicht: 1,65 kg
• groot draagvermogen: maximale belasting: 190 kg
65,6 cm
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Transferplanken

Transferplank gebogen, kunststof
Deze transferplank in kunststof heeft een gebogen vorm om in zeer veel verschillende situaties te
kunnen dienen: bv. van stoel naar rolstoel, naar auto.
Gemakkelijk te reinigen.
De onderkant is voorzien van rubberen strips tegen het wegglijden.
Technische info:
• 70 x 36 cm
• gewicht: 1,9 kg
• maximale belasting: 152 kg
70 cm

AA8835

130,00 ad

5

Snake Transfer Board
Speciaal gevormde transferplank in S-vorm in berkenhout multiplex van 12 mm.
De haakvorm op het einde is bedoeld om rond de armsteun van een stoel of rolstoel te haken en
hierdoor een grotere veiligheid te garanderen.
Technische info:
• 72 x 36 cm
• gewicht: 1,6 kg
• groot draagvermogen: maximale belasting: tot 190 kg
F27932

95,00

1

Transferplank opvouwbaar DT2
Deze transferplank heeft het voordeel van vouwbaar te zijn en is voorzien van geïntegreerde
handvatten.
De onderkant is voorzien van rubberen strips tegen het wegglijden voor een grotere veiligheid.
Technische info:
• maximale belasting: 100 kg
66 x 25 x 15 cm

AD160080

60,00

1

126,00

1

225,00

1

Transferplank opvouwbaar the Glider
Deze transferplank heeft het voordeel van vouwbaar te zijn.
Technische info:
• maximale belasting: 120 kg

64 x 34,5 cm - max 120 kg

TPG64

Transferplank voor het toilet, kunststof
Transferplank, speciaal ontwikkeld voor de transfer van de rolstoel naar het toilet.
Het groot voordeel is dat de plank op zijn plaats kan blijven tijdens het toiletgebruik.
Technische info: • lengte: 48 cm, breedte 43 cm, dikte 13 mm
• gewicht: 1,8 kg
• maximale belasting: 182 kg
48 x 43 cm
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Transferplanken

Glijdlaken voor transferplank
Speciaal ontworpen glijdlaken met aan de onderzijde een antisliplaag, zodat het niet van de
transferplank kan afschuiven.
Past op de meeste transferplanken.
Technische info: 70 x 30 cm
70 x 30 cm

AA8870

107,00

1

Transferlakens, -doeken en -kussens
Met een glijdlaken of kussen wordt een persoon 'vergleden' i.p.v. opgetild. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding leggen of voor algemene
positionering.
Door de transfer op deze manier uit te voeren wordt de fysieke belasting voor de hulpverlener sterk gereduceerd en het comfort verhoogd.
Transferlaken HyperGlideToo© - tunnelvorm
De HyperGlideToo© is gemaakt van een nieuw en uniek weefsel, speciaal voor transfers. Het
weefsel combineert uitzonderlijke stevigheid, zachtheid, soepelheid en een optimale
glijdcapaciteit door zijn extreem lage wrijvingsweerstand.
HyperGlideToo© is in tunnelvorm gestikt.
Technische info:
• 70 x 70 cm: vooral voor wisselhoudingen en hogerop brengen
• 70 x 100 cm: wisselhoudingen
• 100 x 70 cm: hogerop brengen en algemene positionering
• 130 x 90 cm: hogerop brengen en algemene positionering
• machinewasbaar tot 60°C
70 x 70 cm
70 x 100 cm (70 cm glijdlengte)
100 x 70 cm (100 cm glijdlengte)
100 x 100 cm
130 x 90 cm

TLT7070
TLT70100
TLT10070
TLT100100
TLT13090

25,00 ad
42,25
35,25
49,25
62,00 ad

1
1
1
1
1

Transferlaken HyperGlide© - tunnelvorm
De traditionele HyperGlide© glijdt zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Hij is gemaakt
van een uniek weefsel, speciaal voor transfers.
Het weefsel combineert uitzonderlijke stevigheid, zachtheid, soepelheid en glijdcapaciteit door
zijn extreem lage wrijvingsweerstand.
Hyperglide is in tunnelvorm gestikt.
Technische info:
• 70 x 70 cm: vooral voor wisselhoudingen en hogerop brengen
• 70 x 100 cm: wisselhoudingen
• 100 x 70 cm: hogerop brengen en algemene positionering
• 100 x 100 cm: wisselhoudingen en hogerop brengen
• 130 x 70 cm: hogerop brengen en algemene positionering
• machinewasbaar tot 60°C
70 x 70 cm
70 x 100 cm (70 cm glijdlengte)
100 x 70 cm (100 cm glijdlengte)
100 x 100 cm
130 x 70 cm
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Transferlakens, -doeken en -kussens

Transferlaken Easi-Mover III tunnelvorm
Deze glijdhulp is gebaseerd op een uiterst goed op elkaar glijdende lichte stof, gestikt in een
tunnelvorm.
7 verschillende formaten, elk met hun kleurencode.
Een voorbeeld: AA88004 met blauwe code is 120 x 71 cm; dit wil zeggen dat de tunnel is
vervaardigd uit een stuk stof van 240 x 71 cm die vervolgens dicht gestikt is.
De formaten waarbij de eerste maat (de lengte) het grootst is worden over het algemeen in de
lengterichting gebruikt, bv. voor het hogerop brengen.
De meer vierkante types zijn ook geschikt voor zijdelingse transfer of wisselhouding.
Kleur: fel geel.
Machinewasbaar op 65°C.
41 x 41 cm
58 x 57 cm
90 x 90 cm
120 x 71 cm
120 x 93 cm
145 x 71 cm
190 x 74 cm

AA88001
AA88002
AA88003
AA88004
AA88005
AA88006
AA88007

23,75
55,00
97,00
102,00
125,00
110,00
144,00

1
1
1
1
1
1
1

Glijdoek - transferlaken Arion Trans-Slide Tri-Clean
Groot glijdlaken van Arion, gereputeerde fabrikant van o.a. aantrekhulpen voor drukkousen.
Het speciaal gecoate "high tenacity" weefsel heeft een hoge slijtvastheid en is dubbellaags
toegepast.
De Trans-Slide is toepasbaar in elke willekeurige richting binnen de bedgrenzen.
Technische info:
• chemisch reinigen en desinfectie mogelijk
• geschikt voor industriële wasmachine tot 95°C
145 x 80 cm

E07502

85,00

10

80,00
80,00
140,00
145,00

1
1
1
1

Transferlaken Easi-Mover Flat - enkele stof
Deze glijdhulp is gebaseerd op een uiterst goed glijdende lichte stof.
4 verschillende formaten, elk met hun kleurencode.
Kleur fel geel.
Machinewasbaar op 65°.
90 x 140 cm
75 x 200 cm
100 x 200 cm
150 x 200 cm

AA88008
AA88009
AA88010
AA88011

Glijdlaken voor transferplank
Speciaal ontworpen glijdlaken met aan de onderzijde een antisliplaag, zodat het niet van de
transferplank kan afschuiven.
Past op de meeste transferplanken.
Technische info: 70 x 30 cm
70 x 30 cm
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Transferlakens, -doeken en -kussens

One way glide
De OneWay Glide wordt gebruikt om de gebruiker rechtop te zetten of te herpositioneren in de
stoel/zetel of het bed.
Het is een buisvormig kussen dat zeer goed glijdt in één richting terwijl het blokkeert in de
andere richting. Hierdoor kan de gebruiker heel gemakkelijk rechtop komen te zitten terwijl het
onderuit glijden verhinderd wordt.
Een incontinentiehoes kan eventueel afzonderlijk besteld worden.
Technische info:
• vulling: polyester
• binnenkant: nylon
• bovenzijde: antislip
• machinewasbaar op 80°C, mag in de droogkast
• maximale belasting: 150 kg
voor zetel 45 x 45 cm - antislip
incontinentiehoes 45 x 45 cm voor OWGZ zetel - PU
voor rolstoel 37 x 43 cm - antislip
incontinentiehoes 37 x 43 cm voor OWGS rolstoel - PU

OWGZ
OWGZPH
OWGS
OWGSPH

150,00 ad
98,00
140,00 ad
98,00

1
1
1
1

Transferhulpmiddelen diverse
Transferhulp Stander™ Handy Handle
Bij het recht helpen van iemand die neerzit, belast men vaak onnodig zijn rug en is het moeilijk
om de persoon correct vast te nemen. Met dit handig en ergonomisch gevormd hulpmiddel kan
men vlot en veilig iemand uit de zetel, rolstoel, bed of auto recht trekken.

met 2 handvatten

AD161038

23,00 ad

1

Transferhulp voor de zetel Gentleman
Een solide stalen kader, voorzien van antislipvoetjes, dat onder de zetel of sofa geschoven wordt.
Met een antislip steunknop als transferhulp die voor linker- of rechterzijde aanpasbaar is.
Voorzien van een handig wegzwenkbaar werktafeltje in bamboe.
Inclusief 2 opbergvakjes en bekerhouder.
Technische info:
• steunknop: hoogteverstelbaar van 72,5 tot 92 cm
• werktafeltje: hoogteverstelbaar van 60 tot 81 cm
• diepteverstelling kader: 65 tot 90 cm
• gewicht: 9 kg
• maximale belasting tafeltje: 13,5 kg
• maximale belasting steunknop: 113 kg
met wegdraaibaar tafeltje en accessoires

AD161057

299,00

1

Transferhulp voor de zetel Stander™
Een solide stalen kader dat onder zetel of sofa geschoven wordt en voorzien is van
antislipvoetjes.
Het grote handvat is hoogteverstelbaar en voor linker- of rechterzijde aanpasbaar. Het handvat is
voorzien van een comfortabele antislipgreep.
Voorzien van een handig wegzwenkbaar werktafeltje.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 72,5 tot 80 cm
• lengte kader: 1 m
• maximale belasting: 127 kg
met wegdraaibaar tafeltje
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Transferhulpmiddelen diverse

Katapultzit Uplift visco-elastisch
Deze universele sta-op-hulp is een draagbaar lichtgewicht kussen dat van elke stoel een
liftsysteem maakt. De kracht wordt gerealiseerd door een centrale pneumatische cilinder en kan
gemakkelijk aangepast worden aan het gewicht van de gebruiker.
Er zijn geen batterijen of gereedschap nodig. De katapultzit is gemakkelijk dicht te vouwen en
heeft een handvat voor gemakkelijk transport. Het kussen is visco-elastisch (memory-foam) en
dus uiterst comfortabel om langdurig te blijven zitten.
Zwarte bekleding.
Technische info:
• standaard: van 36 tot 104 kg
• zware versie: 88 tot 159 kg
• zitting: 48 x 43 cm
• onderstel: 41 x 38 cm
standaard 36 - 104 kg
zware versie 88 - 159 kg

AD149855
AD149856

220,00 ad
220,00 ad

1
1

Katapultzit Upeasy elektrisch
De elektrische versie van de sta-op-hulp: de kracht wordt gerealiseerd door een motor.
De katapultzit is gemakkelijk dicht te vouwen voor transport. Het kussen is visco-elastisch en dus
uiterst comfortabel om langdurig te blijven zitten.
Zwarte bekleding.
Technische info:
• zitting: 48 x 43 cm
• onderstel: 49 x 45 cm
• maximale belasting: 136 kg
0 - 136 kg

AD149857

340,00 rei

1

Voetenheffer Leg Lifter
Een voetenheffer verhoogt de zelfstandigheid.
3 versies:
• standaard met half stijve lus
• Stirrup met extra stijve onderste lus in een driehoek zodat deze vlot over de voet kan
geschoven worden
• Stirrup met 2 handvatten, als de kracht van één hand niet volstaat
standaard 86,4 cm, half stijve lus onderaan
Stirrup 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan
Stirrup 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan, met 2
handvatten

AA8620
AA8620A
AA8620B

11,00 ad
27,00
29,50

5
10
1

Compacte transfermat Nose over Toes' Dycem®
Stevige mat, gemaakt uit extra sterk Dycem®- antislip.
Ontwikkeld in samenwerking met ergotherapeuten.
De schematische afbeelding van de voeten stimuleert de gebruiker om de voeten correct te
plaatsen, vervolgens brengt men "de neus over de tenen", waardoor een goede balans ontstaat
om recht te komen.
35 x 50 cm zwart
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Transferhulpmiddelen diverse

Transfermat Dycem®
Stevige mat, gemaakt uit extra sterk Dycem® antislip.

45 x 60 cm grijs
45 x 60 cm blauw

NS02/FM/7
NS02/FM/1

145,00
145,00

1
1

Transferpaal Stander™ met dubbel gebogen pivoterende handgreep
Transferhulp bestaande uit een paal en een draaibare handgreep.
De paal wordt zonder te boren vastgeklemd tussen vloer en plafond op elke gewenste plaats, ook
als er geen muur in de buurt is.
Vastschroeven is ook mogelijk.
De draaibare handgreep heeft 2 bochten om in elke situatie de meest optimale steun te kunnen
geven.
Deze handgreep pivoteert en kan worden vastgezet op elke 45°.
Technische info:
• voor plafonds van 210 tot 300 cm hoogte
• gemakkelijk demonteerbaar tot 2 onderdelen van 132,5 cm
• vloerschijf: 19 cm Ø
• plafondelement: 22,5 x 56 cm
• materiaal: roestvrij staal met een witte poedercoating
• gewicht: 9 kg
• maximale belasting van het toestel zelf: 135 kg, indien correct geplaatst
wit - 210 tot 300 cm

1100W

295,00

1

Transferhulp Orbi-Turn Patient Turner
De Orbi-Turn is geschikt voor zit/zit en zit/stand transfers.
Vooral bedoeld voor mensen met onvoldoende kracht in de romp en onderste ledematen, waarbij
het toestel helpt om een goede houding aan te nemen.
Eigenschappen:
• lendensteun
• antislipvoeten en voetrem
• vouwt volkomen vlak op voor gemakkelijke opberging
• kniesteun in • hoogte: aanpasbaar van 23,5 tot 51 cm
• hoogte handvat: aanpasbaar van 81,1 tot 117,5 cm (onderzijde) en 92 tot 131,5 cm
(bovenzijde)
• gewicht: 15 kg
091166883

630,00

1

Evaluatiekit voor transfermateriaal
Een kwalitatieve starter kit voor de professionele hulpverlener.
De kit omvat een gebogen transferplank, een stevige draaischijf voor staand draaien, een
glijdlaken en een aanpasbare transfergordel.
De 4 elementen zitten in een stevige draagtas.
complete set 4 delen + draagtas
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Tilliften

Tilliften
The All-in-One tillift van Ropox heeft een Scandinavische design en kwaliteit. Het concept is multifunctioneel en kan 3 toestellen vormen:
• passieve tillift
• klassieke tillift (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.
Technische info:
• 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.
Technische info:
• 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;
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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Tilliften

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 dit dankzij de extra grote uitsnijding onderaan.

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

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

Sling Classic voor All-In-One Ropox
De meest volledige sling met maximale ondersteuning van het lichaam.
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

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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