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GEZONDHEID
Pillensplijters, -verbrijzelaars en -vergruizers
Er zijn 3 niveaus:
• splijten: verdeelt het medicament in twee helften
• verbrijzelen: verdeelt het medicament in kleine brokjes
• vergruizen: vermaalt het medicament tot poeder

Pillensplijter compact
Deze splijt medicatie in 2. Er is
een klein vakje voorzien om enkele
tabletten mee te nemen of de ongebruikte helften in op te slaan.

• wit

AD161049

• blauw

AD162419

Compacte pillenverbrijzelaar met opbergvakje
Deze compacte pletter werkt door
een schroefbeweging. In het deksel
is een kleine opbergruimte om enkele tabletten mee te nemen.
Handig door zijn klein formaat.
Het blauwe schroefdeksel heeft
inkepingen voor een stevige greep.

Technische info:
• hoogte: 4,5 cm
• Ø 5,2 cm
AD149564

Pillenvergruizer/splijter met 2 opbergvakjes
Combinatie van splijter en
vergruizer.
Zet medicatie om in kleinere
deeltjes door een eenvoudige
schroefbeweging.
Het bovenste gedeelte kan
gebruikt worden voor het
opbergen van medicatie.
Dit hulpmiddel wordt vaak
gebruikt bij personen met
slikmoeilijkheden.

Technische info:
• hoogte: 7 cm
• Ø 4 cm
AD160999

Pillenvergruizer met opbergvakje
Technische info:
• hoogte: 6 cm
• Ø 3,8 cm
AA9934

PRIJZEN

Zet niet-gecoate medicatie om in
poeder door een eenvoudige schroefbeweging.
Het bovenste gedeelte kan gebruikt
worden voor het opbergen van medicatie of als hulp bij het drinken.
Dit hulpmiddel wordt vaak gebruikt
bij personen met slikmoeilijkheden.
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Pillendoosjes
Anabox is een maatstaf in eigentijdse medicatiedoosjes.
De doosjes zijn bijzonder goed doordacht:
Bij de dagdoosjes zijn er 5 vakken, waarbij het ochtendvak iets groter is dan de
rest. Er zijn namelijk statistieken die aantonen dat de meeste medicatie ’s morgens
moeten genomen worden. Het 5de vak is een extra vak voor een eventuele reserve
voorraad of medicatie die enkel bij noodzaak genomen wordt. De doosjes hebben
onderaan noppen waardoor er een makkelijker gebruik is voor personen met reuma
en bevende handen.
Bij de pillenbox voor één week is er een schuine opstelling van de 7 dagdoseerders in
de box waardoor u in één blik ziet of alle geneesmiddelen wel genomen zijn.
De kunststof van de dekseltjes beschermt de medicatie tegen UV-licht.
De weekdoosjes hebben een halfronde vorm waardoor de geneesmiddelen
gemakkelijk uit te nemen zijn en er een makkelijke reiniging mogelijk is omdat
er afgeronde hoeken zijn.
Alle afkortingen zijn in het Nederlands of in het Frans.
Anabox behoort tot het hoogste kwaliteitssegment en wordt in Duitsland vervaardigd.

Pillendoosje Anabox voor 1 week, 1 vak per dag
Deze pillendoos heeft een halfronde
vorm waardoor de geneesmiddelen
er gemakkelijk uit te nemen zijn, door
de afgeronde hoeken is een makkelijke reiniging mogelijk.
Kleuren kunnen variëren.
• nl
• nl retail box van 12
• fr
• fr retail box van 12

Technische info:
• 13,6 x 5,1 x 2 cm
• elk vakje: 38 x 17 x 16 mm

AD155882
AD155882disp12
AD155892
AD155892disp12

Luxe pillendoosje Anabox voor 1 week, 1 vak/dag, zwart
met lederen etui
De luxe versie is in het zwart uitgevoerd met discrete goudkleurige
opdruk. Het pillendoosje zit in een
stijlvol lederen etui en past hierdoor
perfect in elke handtas of binnenzak.
Een ideaal geschenk!

• nl

AD155886

• fr

AD155896

Het doosje heeft een halfronde vorm
waardoor de geneesmiddelen er gemakkelijk uit te nemen zijn, door de
afgeronde hoeken is een makkelijke
reiniging mogelijk.
Technische info:
• 13,6 x 5,1 x 2 cm
• elk vakje: 38 x 17 x 16 mm

Pillendoosje Anabox voor 1 dag
5 vakken
Pillendoosje voor 1 dag met 5 vakken waarbij
het ochtend vak iets groter is dan de rest.
Er zijn namelijk statistieken die aantonen dat
de meeste medicamenten ’s morgens moeten
genomen worden. Het 5de vak is een extra vak
voor een eventuele reserve voorraad.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• 11,3 x 4,2 x 2,5 cm
• elk vakje: 34 x 20 x 20 mm
• nl
• retail box van 16 - nl

176

PRIJZEN

• fr
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Pillendoos Anabox voor 1 week,
5 vakken per dag
De Anabox bestaat uit 7 dagdoseerders die hun
plaats vinden in een box.
De dagdoseerders hebben een halfronde vorm
waardoor de geneesmiddelen er gemakkelijk uit te
nemen zijn. Door de afgeronde hoeken is een makkelijke reiniging mogelijk.
De doosjes hebben onderaan noppen voor een gemakkelijkere manipulatie door mensen met reuma
en bevende handen.
Door de schuine opstelling van de 7 dagdoseerders
in de box ziet men in één blik of alle geneesmiddelen wel genomen zijn.
De doseerders zijn gemakkelijk in en uit de box te
plaatsen en blijven onder alle omstandigheden op
hun plaats.
Elke doseerder heeft 5 vakken waarbij het ochtendvak iets groter is dan de rest. Uit statistieken blijkt
dat de meeste medicamenten ’s morgens moeten
genomen worden. Het 5de vak is een extra vak voor
een eventuele reserve voorraad.
De Anabox 7 dagen is leverbaar in 2 versies om vergissingen te voorkomen tussen partners die beiden
geneesmiddelen moeten innemen.
Het materiaal beschermt de geneesmiddelen tegen
UV straling.

Technische info:
• 18,2 x 11,9 x 4,9 cm
• elk vakje: 34 x 20 x 20 mm

• elke dag andere kleur - nl

AD155880

• blauw - nl

AD155878

• elke dag andere kleur - fr

AD155890

• blauw - fr

AD155888

Kinderpillendoos Anabox voor 1 week, 5 vakken
per dag
De kinderbox is een kleurrijke weekdoos met 7 dagdoseerders
in een box.
• elke dag andere kleur - nl

AD155932

• elke dag andere kleur - fr

AD155934

Pillendoosjes

Pillendoos 1 week, 1 vak/dag
Eenvoudige pillendoos met een gemarkeerd dekseltje voor elke dag.
Afkortingen zijn in het Engels, voorzien van brailletekens voor blinden en
personen met een visuele beperking.

Technische info:
• elk vakje: 44 x 31 x 24 mm
• 23 cm

AA9908

Pillendoos Pillmate voor 7 dagen
Afkortingen in het Engels.
Technische info:
• klein: 13 x 3,5 cm, elk vakje: 30 x 17 x 22 mm
• groot: 17 x 11 cm, elk vakje: 20 x 17 x 19 mm
AD20082

• Maxi - 4 vakken/dag

AD20081

PRIJZEN

• Mini - 1 vak/dag
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Pillendoos 1 week, 4 grote vakken/dag
Eenvoudige pillendoos met grotere vakken.
Geschikt als er veel of grotere medicatie dient genomen te worden.
Voor elke dag is er een gemarkeerd dekseltje. Afkortingen in het Engels.
Technische info:
• 27,2 x 14,1 x 4 cm
• elk vakje: 23 x 21 x 20 mm
918

Pillenportefeuille 7 x 4
luxe uitvoering
Stijlvolle kunststof portefeuille met stoffen
bekleding.
Daarin zitten 7 doosjes met elk 4 vakken.
Afkortingen in het Engels.
Technische info:
• 18,5 x 11 x 4 cm
• elk vakje: 23 x 20 x 15 mm
091178482

Pillendoos voor 7 dagen
Deze doos kan medicatie bevatten
voor een hele week, met 4 vakken per
dag en elke dag is een afzonderlijk
doosje. Afkortingen in het Engels.

Technische info:
• 16,2 x 11,8 x 2,8 cm
• elk dagdoosje meet:
91 x 17 x 17 mm en kan vrij onderverdeeld worden in 4 vakjes

AA9900Y

Pillendoosje met LCD klok
Deze pillendoos heeft 2 vakken en
beschikt over een echte klok.
Een wekkerfunctie kan desgewenst
op- of aflopen.

178

Technische info:
• 4,7 x 6,5 x 1,6 cm
• elk vakje: 48 x 21 x 18 mm
• werkt op batterij LR44 (inbegrepen)

PRIJZEN

AD121133

Eén minuut voor de tijd op is hoort
men een zoemgeluid. Men kan 1
signaal programmeren.
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Pillendoosje met LCD klok en trilfunctie
Dit handig medicamentendoosje heeft
5 vakken, elk met een vibratie en/of
geluidssignaal.
Ideaal voor personen met gehoor- of
gezichtsbeperking.

Technische info:
• Ø 8 cm
• elk vakje: 32 x 32 mm
• werkt op AAA batterij
(niet inbegrepen)
AD121134

Pillendoosje Tabtime Super 8 met LCD schermpje
voor 8 dagen
Pillendoosje voor 8 dagen met 8
vakken.
Instelbaar tot 8 tijdstippen per dag.
De tijdsinstellingen worden automatisch elke dag herhaald, maar zijn
gemakkelijk te wijzigen.
Tegelijk met het geluidsignaal licht
het betreffende dekseltje rood op.
Het alarm stopt als het juiste vak
geopend wordt.

Het geluidsignaal kan op
2 geluidsniveaus ingesteld worden.
Voorzien van een helder
LCD schermpje.
Technische info:
• 11 x 6 x 3 cm
• elk vakje: 24 x 24 x 13 mm
• werkt op batterij CR2032
(inbegrepen)
091208057

Diverse hulpmiddelen bij medicatiegebruik

Pillenverwijderaar Poppet
Handige oplossing voor het verwijderen van medicatie uit blisterverpakkingen.
Het pilletje zelf valt in het handvat.
Compact en handig om mee te nemen.
AA9944

Flexibele neusbeker - medicijnbekers
Met deze bekertjes, gevormd zoals
een neusbeker, kan men drinken
zonder het hoofd te kantelen.
In tegenstelling tot andere bekers is
deze soepel.

Verkrijgbaar in 3 formaten: de kleinste wordt vaak gebruikt als medicijnbeker.
Technische info:
• latexvrij
• vaatwasbestendig
920270

• middel - 59 ml blauw (per 5)

920271

• groot - 207 ml groen (per 5)

920272

PRIJZEN

• klein - 30 ml roze (per 5)
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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
• XS

AD161043

•S

AD161044

•M

AD161045

•L

AD161046

• XL

AD161047

• XXL

AD161048

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

091566132

• rug 37 x 37 cm

091566116

• universal 47 x 12 cm

091566140

• nek en schouder- U vorm 37 x 28 cm

091566124

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

CHE10

• knie/elleboog/enkel 40 x 20 cm

CHE15

• rug 40 x 30 cm

CHE20

• nek en schouders

CHE25

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.

180

AD104250

PRIJZEN

• visco 50 met velours hoes
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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.
Technische info:
• Ø 16 cm (in oorspronkelijke, niet
gerokken toestand)
1072142

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

AA2743A

• M, heupomtrek 90-100 cm

AA2743B

• L, heupomtrek 100-117 cm

AA2743C

• XL, heupomtrek 117-132 cm

AA2743D

Incontinentie: onderleggers en reiniging

Herbruikbare absorberende matrasbeschermer
incontinentie
Technische info:
• kleur: lichtblauw
• machinewasbaar tot 95°C

Waterdichte matrasbeschermer
die met 2 flappen onder de matras
gefixeerd wordt.
De oppervlakte is gequilt voor een
maximale absorptie (3 liter) en
comfort.

• 85 x 85 cm

AD149299

• 50 x 90 cm - molton

AD155775

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

• 50 x 90 cm - badstof

AD155776

• 75 x 100 cm - molton

AD155771

• 75 x 100 cm - badstof

AD155773

• 90 x 150 cm - molton

AD155772

• 90 x 150 cm - badstof

AD155774

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
• machinewasbaar tot 95°C
• 86 x 90 cm

091161140

Matras/kussenbeschermer waterproof
Waterdichte matras- en kussenbeschermer, vervaardigd in aangenaam
aanvoelende zachte PVC.
• 90 x 190 cm - eenpersoonsbed

AA2710Y

• 140 x 200 cm - tweepersoonsbed

AA2712Y
AA2716
PRIJZEN

• kussensloop 70 x 48 cm
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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 elk 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.

PRODUCTAANBOD VOOR OEFENINGEN THUIS:

Aquaflex® Neen
AQUAFLEX® - 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
(5g, 10g en 2 x 20g)
• het is wetenschappelijk bewezen dat
70% van stressincontinentie geneest
of verbetert door het gebruik van Aquaflex kegels
• enkel voor individueel en persoonlijk
gebruik
• compacte en discrete verpakking

• verzwaarde cones: 2 kegels en een set van 4 gewichtjes

013089

• reserve cones

091323435

• set van 4 reserve gewichtjes

091323443

Educator® Neen
EDUCATOR® - Bekkenbodem spanningsmeter
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
017510
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Voor meer informatie
en aangepaste prijzen
voor professionelen of
voor doorverkoop,
gelieve ons te
contacteren.
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Anuform® Neen Intra anale probe
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

Periform®+ Neen Intra vaginale probe
Periform®+ is een Intra-Vaginale Probe. Het is
wereldwijd de meest verkochte professionele
probe.
Technische info:
• compatibel met de meeste biofeedback
en spierstimulatoren
• 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
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
Voor meer informatie en aangepaste
prijzen voor professionelen of
voor doorverkoop, gelieve ons te
contacteren.

PRIJZEN

091556109
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Zitkussen met drukverlagend traagschuim visco Adhome
Het zitkussen is gemaakt van gesneden viscoschuim met een densiteit
van 50 kg.
Hierdoor werkt het drukverlagend.
De hoogwaardige PU 210 hoes is afwasbaar, waterdicht en ademend. De hoes
is tevens antibacterieel.
• 43 x 43 x 7 cm - in PU210 hoes

AD104265

Verhogingskussen Summit Seat Raiser
Een verhogingskussen wordt gebruikt als de bestaande zitting te laag is
en vergemakkelijkt het rechtstaan.
• 44 x 44 x 10 cm

F20913

Wigkussen traagschuim visco
Een wigkussen geeft automatisch stimulatie van een goede rughouding.
De hoogwaardige PU 210 hoes is afwasbaar, waterdicht en ademend.
De hoes is tevens antibacterieel.
• 40 x 40 x 8 tot 2 cm met PU 210 hoes

AD104328

Dynamisch wig/zitkussen
Mambo Max
Opblaasbaar wigkussen inclusief pompje.
Hierdoor kan men de zithouding individueel
aanpassen en is het ook compact mee te
nemen op reis.
Het luchtkussen stimuleert automatisch
actief en dynamisch zitten.
1 zijde is vlak, de andere heeft noppen.
Technische info:
• maximale belasting: 250 kg
• 34 x 34 cm, met pompje

04-020201

Opblaasbaar zitkussen
Economische keuze, goede luchtcirculatie en comfort.
Technische info:
• zachte vinyl
• maximale belasting: 113 kg

184

AA3936

PRIJZEN

• 43 x 43 cm
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Ringkussen opblaasbaar Adhome
Opblaasbaar rubberen kussen in
ringvorm om druk op de stuit te
voorkomen.

Technische info:
• binnenzijde: Ø 15 cm
• de hoes is machinewasbaar
tot 95°C

• 45 cm Ø - inclusief badstoffen hoes en pompje

AD160996

• 45 cm Ø

AD160998

• reservehoes in badstof - 45 cm Ø wit

AD160997

Ringkussen opblaasbaar in PVC, lichtgewicht
Met de mond opblaasbaar rubberen
kussen in ringvorm.

Het oppervlak voelt aan als velours
en is daardoor lichtjes antislip en
extra comfortabel.
Een ideaal reiskussen.
• 45,7 cm Ø

AA3939

Ringkussen opblaasbaar Economy
Opblaasbaar rubberen kussen in
ringvorm om druk op de stuit te
voorkomen.

Het oppervlak is lichtjes geprofileerd
om het wegglijden te vermijden.
• 45,7 cm Ø

AA3938

Ringkussen PU met afneembare katoenen hoes P10
Licht ovaal kussen voor gebruik op
een toiletstoel.

Met wasbare hoes van 100% katoen
met rits.
• 38 cm Ø

AD159846

Ovalen ringkussen ovaal met hoes Adhome
Zacht ovalen ringkussen met schuimvulling en zachte
wasbare hoes.
• 40,5 x 33 cm

AD142792

Ringkussen Dunlopillo
Technische info:
• binnenzijde: Ø 15 cm
• kan met stoom gesteriliseerd
worden
• 43,5 cm Ø

AA3940

• optie: hoes

AA3942
PRIJZEN

Ringkussen, vervaardigd uit brandvertragende latex met een antibacterieel laagje.
Een katoenen hoes kan afzonderlijk
besteld worden.
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Lumbaal steunkussen
Voorgevormd lumbaal kussentje voor in de auto, werk of thuis.
Afneembare hoes, machinewasbaar op 40°C.
• 28 x 25 x 6 cm

AD149871

Knie abductiekussen
Abductiekussen of kniespreider, verkrijgbaar met een polyester of
met een gemakkelijk te reinigen vinyl coating.
Houdt de heupen comfortabel in lichte abductie met een minimale druk.
Ook in lig bruikbaar.
Technische info:
• lengte strap: 117 cm
• spreiding: ± 10 cm
• vinyl coating

A513301

• polyester coating

A513300

Rug-zit combinatie Backfriend
Een gecombineerde zit- en rugsteun.
De lumbale wervelzuil is op elk moment in de correcte houding.
Vouwbaar.
• beige

71429

• antraciet

71430

• zwart

71431

• kobalt blauw

71432

• draagtas

Technische info:
• 51 x 42 cm
• gewicht: 1,6 kg

MED0150

Zitballen
HOE BEPAAL IK DE GROOTTE VAN EEN ZITBAL?
De bal moet groot genoeg zijn om met afhangende bovenbenen te zitten, dwz dat de hoek tussen bovenbeen
en romp groter moet zijn dan 90°, of dat de knieën lager zijn dan de heupen.
De voeten moeten plat op de grond staan.
Op deze manier is er het minste rugbelasting in de lenden.

ABS zit- en oefenbal + pomp
Sterke zitbal, ook bruikbaar als gymnastiekbal.
Mocht hij ooit stuk gaan, loopt hij
slechts langzaam leeg, zodat niemand zich kan pijn doen.

Technische info:
• maximale belasting: 130 kg
• een pomp wordt meegeleverd

186
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Ø bal

Advys-H5-gezondheid.indd 186

• < 1,25 m

45 cm

05-010102

geel

• 1,25 - 1,50 cm

55 cm

05-010103

rood

• 1,50 - 1,75 cm

65 cm

05-010104

groen

• 1,75 - 1,85 cm

75 cm

05-010105

blauw

• 1,85 - 2 m

85 cm

05-010106

zwart

•> 2 m

95 cm

05-010107

zilver
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Balschaal
Om een zitbal te stabiliseren.
• 47 cm voor ballen van 45 tot 55 cm

4009935

• 60 cm voor ballen van 65 tot 75 cm

4009936

Arm en hand: ondersteuning, positionering & bescherming

Dit kleine opblaasbare spalkje werd speciaal
ontwikkeld voor personen met ernstige
hand- en vingercontracturen, bv. na CVA.
De Parsnip bestaat uit een kegelvormige
Urias®-Johnstonespalk, 2 bekledingen en
een pompje.

Eenvoudig in gebruik: kan door een
begeleider of familielid aangelegd
worden.
De spalk en de bekleding kan met
de hand gewassen worden, gebruik makend
van een milde zeep en lauw water.

gebruik

Urias®-Johnstone handspalk voor contracturen Parsnip

70-150-0

Vinger contractuur kussentjes
Met polyester gevuld kussentje met een
badstof hoesje.
Zachte tussenstukken spreiden de vingers
en helpen de druk in de handpalm te verminderen.

Maatname: men meet de breedte
van de hand t.h.v. de knokkels als men een
vuist maakt.

• M - 7.6 tot 8,9 cm (per 3)

NC89010

• L - 8,9 tot 10 cm (per 3)

NC89011

Positioneringskussen PS wigvormig armkussen PL11
Voor een optimale positionering van enkel,
hiel en elleboog; ook ter ontlasting van pols.
Bij vasculaire problemen vergemakkelijkt
deze positie de veneuze terugstroom.

• 50 x 30 x 10 cm - in PU hoes

AD159831

• optie: sloop

AD161066

Armgoot wigvormig
Elevatiesteun voor de voorarm die oedeemvorming helpt verminderen.
De hand zelf is in een maximale rustpositie, waardoor er minder kans is op een
ernstige samentrekking of contractuur.
Kan gebruikt worden in lig, op tafel of op
een rolstoeltafeltje.
De standaardversie is in blauw gesloten
celschuim.

Voor beiden is een optioneel badstof
hoesje mogelijk.
Indien nodig kan de vorm met een elektrisch mes bijgesneden worden.
Technische info:
• lengte: 52 cm (A1861) / 46 cm (A18610)
• breedte: 14 cm
• hoogte: 14 cm
• met vinyllaag

A18610

• standaard

A1861

• badstof hoes

A186C

Armgoot wigvormig in schuim met uitsparing voor de duim
Technische info:
• lengte: 46 cm
• breedte: 13 cm
• hoogte: 18 cm
• links

A1863

• rechts

A1864
PRIJZEN

Anatomisch voorgevormde wig die oedeemvorming helpt verminderen.
De hand zelf is in een maximale rustpositie, waardoor er minder kans is op een
ernstige samentrekking of contractuur.
Kan gebruikt worden in lig, op tafel of op
een rolstoeltafeltje.
Indien nodig kan de vorm met een elektrisch mes bijgesneden worden.
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& fixeren: gordels
Men gebruikt fixatiegordels om personen op een
veilige en comfortabele manier te fixeren op hun (rol)
stoel, zetel of bed.
Indien de gordel vooral dient om het onderuitzakken
te beletten is het aan te raden hem te combineren
met een One Way Glide kussen.

Technische info Safebelt©:
• 15 cm breed, vervaardigd uit sterk nylon langs de
buitenkant
• fluweelzachte, gewatteerde stof met antislipeigenschappen langs de binnenkant
• gordels met een bepaalde stijfheid waardoor ze niet
insnijden
• 3-tandsslot bevestigd aan de achterkant
• gordellengte is instelbaar, tot 180 cm
• wasbaar op 90°C

gebruik

Fixatiegordel middel SafeBelt©

De buikgordel zit rond de buik en de leuning van de stoel/zetel en voorkomt
dat de patiënt rechtstaat vanuit zittende positie terwijl een zekere bewegingsvrijheid mogelijk is.
• 180 cm
• verlengstuk 100 cm

ATVGM
ATVGX3

gebruik

Fixatiegordel bekken Safebelt©
De bekkengordel voorkomt dat de patiënt rechtstaat of onderuit glijdt op de
stoel/zetel. Deze gordel is gebaseerd op de buikgordel en vormt samen met
de extra gordel tussen de benen een ‘broekje’.
• 180 cm

ATVGB

gebruik

Fixatiegordel romp + schouders Safebelt©

De schoudergordel zit rond de buik, de schouders en de leuning van de stoel/
zetel en voorkomt dat de patiënt voorover of opzij valt vanuit de stoel/zetel of
rechtstaat. Deze gordel is een combinatie van een buikgordel met 2 schouderbanden die bij voorkeur gekruist wordt over de rug. De schouderbanden zijn
voorzien van een zachte kussenband voor een verhoogd comfort.
• 180 cm

ATVGS

gebruik

Fixatiegordel romp + bekken + schouders
Safebelt©
De bekken- en schoudergordel biedt een zo compleet mogelijke fixatie in
zittende houding. Deze gordel bestaat uit een bekkengordel gecombineerd
met 2 schouderbanden.
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PRIJZEN

• 180 cm
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Fixatiegordel romp - Foam Torso Support
Comfortabele gevoerde borstgordel met gekruiste schouderbanden.
De gordel gaat achter de rugleuning door en de fixatie gebeurt met
brede klittenband.
Technische info:
• lengte aanpasbaar van 81 tot 122 cm
6530

Rolstoelgordel met kliksysteem
De rolstoelgordel wordt bevestigd aan beide zijden van de zitting.
De sluiting is met een kliksysteem zoals bij een autogordel.
• 120 cm

AA8603

Zachte rolstoelgordel met klittenbandsluiting
Zeer comfortabele veiligheidsgordel gemaakt van een 2,5 cm dikke beklede
schuimlaag.
Sluiting met klittenband vooraan.
Technische info:
• voor een omtrek van 81 tot 178 cm
• totale lengte: 208 cm
• gepolsterd deel: 66 x 10 cm
926505

Beveiliging voor autogordel Securiseat
video

De Securiseat is een beveiliging voor de veiligheidsgordel, zodat
deze niet onverwacht of ongewenst geopend kan worden tijdens
het transport. Eenmaal de Securiseat aangebracht kan hij enkel
nog geopend worden met de meegeleverde opener of met een
gewone sleutel of autosleutel.
AD159928

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 hulpmiddel 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
• OneWay materiaal: polyester
• 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

OWGZPH
OWGS
OWGSPH
PRIJZEN

• incontinentiehoes 37 x 43 cm voor OWGS rolstoel - PU

OWGZ
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Neo-G is een kwalitatieve reeks sportbraces van Rolyan in one size
(één maat), bedoeld om variabele compressie en ondersteuning te geven
voor, tijdens of na belastende activiteiten.
Neo-G biedt sportondersteuningen voor o.a. schouder, elleboog, pols,
enkel, knie, knieschijf, duim, bovenbeen, onderbeen en onderrug.
Vervaardigd in Neopreen van slechts 2 mm dik, waardoor de brace niet
alleen lichtgewicht en ademend is maar ook gemakkelijk kan gedragen
worden tijdens werk- of sportactiviteiten.
Onderhoud:
• met de hand te wassen op 30°C
• drogen op kamertemperatuur
• geen strijkijzer gebruiken

Neo-G polsband
Eén maat, links en rechts bruikbaar.

Neo-G polsbrace wrap
Eenvoudige en compacte polssteun, snel
en gemakkelijk aan te brengen.
Eén maat, links en rechts bruikbaar.

Neo-G polsbrace, versterkt
Polsbrace met een metalen versterking, deze kan
geplooid worden in de meest aangewezen stand.
Indien niet nodig kan hij ook verwijderd worden.
• polsband R+L

091160381

• polswrap R+L

091160431

• pols met versterking R

091166594

• pols met versterking L

091166586

Neo-G elleboog Universal
Eén maat, links en rechts bruikbaar.

Neo-G duimbrace met versterking
Bandage met een uitneembare versterkingsstrook.
De pols en de duim zijn afzonderlijk aan te spannen.
Eén maat, bilateraal bruikbaar.
091171420

Neo-G epicondylitis strap
- tenniselleboog
De strap is voorzien van een
kussentje dat op de pijnlijke zone
geplaatst wordt. Eén maat, links
en rechts bruikbaar.

091160365

091160340

Neo-G lumbale steun

Eén maat.

Eén maat.
Lendenomtrek:
maximaal 132 cm.

• links

091159748

• rechts

091159730
PRIJZEN
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Neo-G schouderband
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091160464

Neo-G lumbale steun
met versterking

Neo-G bovenbeen/
lendencombinatie

Eén maat.
Lendenomtrek:
maximaal 132 cm.

Eén maat.
091171404

091160472
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Neo-G kniebraces
De brace wordt midden over de knie aangebracht en
vervolgens trekt men de middelste band aan.
Vervolgens doet men hetzelfde met de onderste en de
bovenste band tot hij een comfortabele steun geeft.

Neo-G kniebrace met versterking
Gebruikt als stabiele steunbrace bij overbelasting van de
knie waarbij de druk op de knieschijf vermeden wordt.
Lateraal is er een versteviging voorzien.
Eén maat, links en rechts bruikbaar.
Omtrek: maximaal 56 cm.

Neo-G kniebrace met scharnierfunctie
Gebruikt als stabiele steunbrace bij overbelasting van de
knie waarbij de druk op de knieschijf vermeden wordt.
Lateraal is er een scharnier voorzien om flexie (buiging)
toe te laten met een beperking van de rotatie.
Eén maat, links en rechts bruikbaar.
Omtrek: maximaal 56 cm.

Neo-G kniebrace, open
Wordt gebruikt als steunbrace bij overbelasting van de
knie waarbij de druk op de knieschijf vermeden wordt.
Eén maat, links en rechts bruikbaar.
Omtrek: maximaal 56 cm.

Neo-G kniebrace, gesloten
Gebruikt als steunbrace bij overbelasting van de knie.
Eén maat, links en rechts bruikbaar.
Omtrek: maximaal 56 cm.

Neo-G bovenbeenbandage
Steunbandage voor de dij en hamstrings.
Eén maat, links en rechts bruikbaar.
Omtrek: maximaal 71 cm.

• knie, opening R+L

091160621

• knie, opening, met versterking R+L

091160639

• knie, gesloten R+L

091160613

• knie, met scharnierfunctie

091160647

091160654

Neo-G onderbeenbandage
Eerst trekt men de middelste
banden aan, vervolgens doet men
hetzelfde met de 3 andere tot hij
een comfortabele steun geeft.
Eén maat, links en rechts
bruikbaar.
Omtrek: maximaal 46 cm.
091160662

Neo-G patellaband
Voorzien van een zachte rubberen blok die
een constante druk geeft op de zone juist
onder de knieschijf.
Eén maat, links en rechts bruikbaar.

Neo-G enkelbrace
Eén maat, links en rechts bruikbaar.

091160597

091162056

Neo-G Hot & Cold Therapy Disc
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• blijft relatief soepel, ook bij lage t°
• een hoesje wordt bijgeleverd om de
huid te beschermen
Technische info:
• Ø 14,5 cm
• 14,5 cm

AD156081

PRIJZEN

Hot/Cold pad die combineerbaar is met
de Neo-G braces.
• Hot Therapy helpt bij spier- en
gewrichtspijn, stijfheid, spanning,
symptomen van artritis e.a.
• Cold Therapy helpt bij spier- en gewrichtszwelling, ontsteking, sport- en
overbelastingsletsels, e.a.
• herbruikbaar en flexibel

191
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2 handvatten en katrol voor schouderoefeningen
met deurbevestiging Economy
Een eenvoudig deurkatrolsysteem voor het
trainen van de schoudermobiliteit en voor het
voorkomen of herstellen van schouderaandoeningen. Met een stopsysteem voor consistente
en progressieve training. De kabellengte is
• PVC handvatten
• houten handvatten

makkelijk aanpasbaar via de handgreep.
Bestaat in een versie met PVC-handvatten en in
een versie met houten handvatten.
Inhoud: katrol, handgrepen, stopsysteem, nylon
koord en deuranker.

5347
01-400105

2 handvatten en katrol voor schouderoefeningen
met deurbevestiging Rolyan®
Eenvoudig oefensysteem voor thuis.
D.m.v. een blokkeermechanisme kan de amplitudo geregeld worden, afzonderlijk links
en rechts.
Kan aan elke deur bevestigd worden met een sterke geweven band of een metalen clip.
De clip is geschikt voor deuren met een dikte tot 4 cm.
• met geweven band

A873623

• met metalen clip

A873624

2 handvatten en katrol voor schouderoefeningen
voor deurbevestiging met afstandsbeugel Rolyan®
Katrolsysteem op een beugel, die de set daardoor op afstand houdt
van de deur.
Hierdoor is er meer bewegingsruimte voor weerstands- of
mobiliserende oefeningen.
A873620

Katrolsysteem voor oefeningen onderste ledematen
Een eenvoudig deurkatrolsysteem met gepatenteerde voetband voor flexie
(buig)- en extensie (strek)oefeningen van de knie. Eveneens gebruikt om
druk en pijn te verminderen bij personen met gehele of gedeeltelijke
knieprothese en knieartrose.
Makkelijk aanpasbaar aan te behalen
functionele doelstellingen.
Inclusief voetbanden, katrolsysteem
en instructieboekje.
01-400301

Traction set: cervicale tractie met deurbevestiging
Set voor verticale cervicale tractie die gemakkelijk aan de deurpost kan
bevestigd worden met een stalen frame.
De kracht van de tractie wordt geregeld door een waterzak.
De kinband is gepolsterd voor maximaal comfort.

192
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AA9546
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Elastische Therapieband MSD 1,5 m
Korte stukjes elastische oefenband van
1,5 m.
Door de kleine verpakking uiterst economisch en uitstekend geschikt in de
thuissituatie.
Tevens interessant in therapeutische settings indien men het besmettingsgevaar
wil verkleinen.

Technische info:
• breedte: 10 cm
• latex: 5 sterktes
• soft - geel

AD160833

• medium - rood

AD160834

• heavy - groen

AD160835

• extra heavy - blauw

AD160836

• XX heavy - zwart

AD160837

Elastische Therapieband MSD 5,5 m
Deze elastische oefenband is van
uitstekende kwaliteit en vervaardigd
in latex met laag poedergehalte.

Hij is verkrijgbaar in 8 sterktes en ook
in 45,5 m: zie hoofdstuk 9 “Fysische
revalidatie”.

• extra soft - beige

01-100501

• X heavy - blauw

01-100505

• soft - geel

01-100502

• XX heavy - zwart

01-100506

• medium - rood

01-100503

• XXX heavy - zilver

01-100507

• heavy - groen

01-100504

• ultra heavy - goud

01-100508

Halters vinyl gecoat
Oefenhalters die bekleed zijn met
een aangename zachte vinyl laag in
aantrekkelijke kleuren.

Hierdoor maken ze geen lawaai in de
oefenzaal en beschadigen ze andere
voorwerpen niet.
Geleverd per 2.

• 0,5 kg - fuchsia (per 2)

06-010102

• 3,0 kg - blauw (per 2)

06-010107

• 1,0 kg - geel (per 2)

06-010103

• 4,0 kg - zwart (per 2)

06-010108

• 1,5 kg - rood (per 2)

06-010104

• 5,0 kg - grijs (per 2)

06-010109

• 2,0 kg - groen (per 2)

06-010105

• rekje voor 6 halters

06-000101

Oefenfietsje Pedal Exerciser
Technische info:
• vloerbasis: 50 x 40 cm
• hoogte: 24 cm

Slechts 2 kg, daardoor gemakkelijk
mee te nemen.
De weerstand is regelbaar met de
draaiknop bovenaan.
Met 4 antislipvoetjes.
Eenvoudig bewegingstherapie op de
kamer, in bed, voor de zetel of rolstoel.

AA9058

Oefenfietsje met digitale display
Eenvoudig oefenfietsje met digitale
display.
Hierop kan men het volgende aflezen:
• aantal omwentelingen
• tijd
• verbruikte calorieën
Opvouwbaar, daardoor gemakkelijk
mee te nemen.

Met 4 antislipvoetjes.
Voor eenvoudig bewegingstherapie
op de kamer, in bed, voor de zetel of
rolstoel.
Technische info:
• vloerbasis: 47 x 37 cm
• hoogte: 24 cm

PRIJZEN

AD127219

Advys-H5-gezondheid.indd 193

193

28/06/17 17:33

RUBRIEK_NAAM_NL
GEZONDHEID
subrubriek_naam_nl
Handoefeningen

Oefenballetje gel - vingers en hand
Universele oefenballetjes voor vingers en hand.
Aangenaam om vast te houden en door de gelstructuur veilig voor de gewrichten.
Tevens geschikt als anti-stressbal.
X soft
• rond oefenballetje 5 cm

soft

medium

roze

blauw

groen

AA9800

AA9801

AA9802

firm

X firm

oranje

zwart

AA9803

AA9804

Eggsercizer®
De Eggsercizer® is ergonomisch gevormd om
zo efficiënt mogelijk de volle handgreep te
kunnen oefenen.
Aangenaam om vast te houden en door de
gelstructuur veilig voor de gewrichten.
soft

medium

geel
• eivorm, Eggcersizer 6 x 4,5 cm

02-030202

Tevens wordt hij vaak gebruikt als alternatief
voor een stressbal door de aangename vorm
en gedoseerde tegendruk.

rood
02-030203

firm

X firm

XX firm

groen

blauw

zwart

02-030204

02-030205

02-030206

oefeningen

Putty oefenpasta Mobilis Rolyan® 113 gr
Technische info:
• 6 sterktes

Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en
laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij,
bevat geen latex en is hypoallergeen.

• groen - firm

5076

• geel - soft

5074

• blauw - X-firm

5077

• rood - medium

5075

• grijs - superfirm

• beige - X-soft

506501

929461

Oefenveer voor de hand Hand Grips
Eenvoudig hand-oefenapparaat met anatomisch gevormde handgrepen.
Per paar om beide handen tegelijk te
kunnen oefenen.
Vaste en blijvende kracht.
• medium (per 2)

A8481

• heavy (per 2)

A8482

Technische info:
• 11 cm tussen de buitenkant van de
uiteinden
• 3 sterktes

A848003

• extra heavy (per 2)

Vingertrainer Flex-ion

194
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Flex-ion heeft afzonderlijke veertjes voor
elke vinger. In tegenstelling tot veel andere
handoefenmaterialen kan een sterke vinger
hier geen compensatie bieden aan een
zwakkere.
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• beige 0,35 kg / 1,1 kg

02-000101

• geel 0,7 kg / 2,3 kg

02-000102

• rood 1,4 kg / 4,5 kg

02-000103

• groen 2,3 kg / 7,3 kg

02-000104

• blauw 3,2 kg / 10,4 kg

02-000105

• zwart 4,1 kg / 14,1 kg

02-000106

• set van 6 + display

02-000111

Flex-ion is vergelijkbaar met Digi-flex®, is
iets voordeliger en heeft een beige, extra
lichte variant voor zwakke handen.
Een informatie/oefenboekje is inbegrepen.
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Hand exerciser ergonomisch Basic
Lichtgewicht toestel voor grijpoefeningen.
De amplitudo kan ingesteld worden met 2 clips.
De kracht wordt bepaald door elastieken.

Er worden 4 paar elastieken meegeleverd met
een bepaalde kleur/sterktecode.
A3488

Hand exerciser Ultigrip™
Volledig vernieuwd toestel voor grijpoefeninEr zijn 3 uitvoeringen:
gen met de volle hand, of met de afzonderlijke
• geel: met een zachte, rond meedraaiend
vingers.
rolletje in schuim
De amplitudo kan ingesteld worden met 2 clips.
• rood: voor elke vinger is er afzonderlijk
De kracht wordt bepaald door elastieken. Er
een meedraaiend rolletje
worden 4 paar elastieken meegeleverd met een
• groen: klassieke harde greep
bepaalde kleur/sterktecode.
De onderzijde is speciaal gevormd naar de
• geel, met zacht rolkussen 091550383
handpalm.
• rood, met afzonderlijke rolletjes per vinger 091550359
• groen, met klassieke greep

091550367

Handtrainer VIA
De VIA Handtrainer heeft afzonderlijke veertjes
voor elke vinger. In tegenstelling tot andere
handoefenmaterialen kan een sterke vinger hier
geen compensatie bieden aan een zwakkere.

Technische info:
• 5 sterktes

• geel - extra licht

AD127038

• blauw - sterk

AD127043

• rood - licht

AD127039

• zwart - extra sterk

AD127044

• groen - medium

AD127042

Handmaster™ Plus
Deze ingenieuze oefenbal is een van de
weinige oefenmaterialen die 2 functies
oefent:
• extensie (strekking)
• abductie (spreiding)

5 elastische lusjes zijn zo geplaatst dat
zij verschillende oefeningen mogelijk
maken.
Ontwikkeld door therapeuten.
• soft - blauw

02-050102

• medium - rood

02-050103

• firm - oranje

02-050104

Power-Web® Flex-Grip®
Originele combinatie van oefenballetje
en strektoestel, één van de weinige
oefenmaterialen die 3 functies oefent:
• flexie (buiging), grijpkracht
• extensie (strekking)
• abductie (spreiding)

Men kan de Flex-Grip® aan de 2 kanten
gebruiken: de ene zijde gebruikt men
meer om te knijpen, de andere voor
afzonderlijke vingeroefeningen.
Latexvrij.
• light - geel

02-021102

• medium - rood

02-021103

• heavy - groen

02-021104

Power Flexor
Met de Power Flexor draait men de 2 delen ten opzichte van elkaar.
De weerstand waarmee dat gebeurt kan men eenvoudig instellen.
Bedoeld voor de algemene spierversterking van polsen en handen.

PRIJZEN

AD127045
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