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IN DE SLAAPKAMER
Bedtafels

Houten tafeltje voor op het bed
Bedtafeltje/dienblad dat over het lichaam gezet wordt.
Inclinatie in 5 verschillende hoeken.
Voor eten, schrijven, lezen.
Technische info:
• hoogte: 23,5 cm, achteraan tot max. 44,5 cm
• blad: 54 x 31 cm
AA5852

Kunststof tafeltje voor op het bed
Handig en licht overzettafeltje dat over het lichaam gezet wordt.
Met aan beide zijden een handig bakje voor o.a. tijdschriften.
Voor eten, schrijven, lezen.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• 60 x 30 x 20 cm
• gewicht: slechts 725 g
AD127037

Bedtafel Days
De 2 zijden zijn afzonderlijk hoogteverstelbaar, zodat het blad schuin
kan geplaatst worden.
Rondom is er een klein boordje om te beletten dat voorwerpen van
het blad schuiven.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 53 tot 82 cm
• blad: 55 x 40 cm
• op 4 wieltjes
• maximale belasting: 10 kg
753C

Bedtafel Days - hoogteverstelling met gasveer
Stevige metalen kader en kunststof blad.
Rondom is er een klein boordje om te beletten dat voorwerpen van
het blad schuiven.
Gemakkelijke hoogteverstelling met een hendeltje.
De tafel kan hierdoor zonder moeite vanuit bed bediend worden.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 75 tot 106 cm
• blad: 70 x 38 cm
• nodige vrije ruimte onder het bed: 9 cm
• op 4 wieltjes
• maximale belasting: 10 kg

PRIJZEN
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Bedtafel met 2 bladen
Bedtafeltje met één klein vast blad en één groter inclineerbaar blad.
Rondom is er een klein boordje om te beletten dat voorwerpen van het blad
schuiven.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 80 tot 114 cm
• klein vast blad: 38,7 x 20,5 cm
• inclineerbaar blad: 60,5 x 38,7 cm, kan 45° kantelen in beide richtingen
• op 4 wieltjes
AD160081

Tafel voor over een zetel Days Duo
Praktisch tafeltje om voor of over een
zetel te plaatsen.
Het blad is gebogen voor een maximaal gebruiksgemak.
Voorzien van een klein extra tafelblad
links of rechts met een uitsparing
voor drinkgerei.

Technische info:
• hoogteverstelbaar
van 75 tot 91,5 cm
• groot tafelblad: 109 x 41 cm
• extra blad: 20 x 20 cm
• volledige breedte: 131 cm
• binnenbreedte tussen de poten:
89 cm
• op 4 wieltjes
• maximale belasting: 10 kg

091170000

Tafel voor over een éénpersoonsbed of zetel
Praktische tafel, zowel in hoogte als in breedte instelbaar.
Het centrale gelamineerde blad kan tot 55° geïnclineerd worden.
Zowel links als rechts is er klein vast tafelblad voorzien.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 70 tot 90 cm
• in de breedte verstelbaar van 90 tot 110 cm (binnenmaat)
• centraal blad: 65 x 40 cm
• kleine vaste tafelbladen: 18 x 40 cm
• op 4 wieltjes
• maximale belasting: 15 kg
M66832

Bedtafel / transferbeugel Indepence Stander™
video

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 mooi totaalconcept 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
• beugelbreedte: 47,5 cm
• Ø van de aluminium buizen: 2,5 cm
• gewicht: 4,7 kg
• maximale belasting: transfersteun: 135 kg, tafeltje: 13,5 kg
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• met steun op de grond + handige opbergtas
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IN DE SLAAPKAMER
Veiligheid & mobiliteit in en rond het bed, bedsponden
De meeste besponden/transferhulpen hebben een kader onder de matras en
worden met een meegeleverde strap aan de andere zijde van het bed bevestigd.

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
• de afstand tussen de 2 stangen onder de matras: 29 cm
• demonteerbaar voor gemakkelijk transport
• maximale belasting: 106 kg
780

Bedsponde wegklapbaar
Universele sponde, geschikt voor de meeste traditionele (enkele en dubbele)
bedden met een plank aan de zijkant.
Wegklapbaar door de 2 draaiknoppen los te draaien.
Technische info:
• materiaal: staal, wit gecoat
• dikte van de plank: min. 1,8 en max. 4 cm
• 165 x 40 cm
• gewicht: 6,8 kg
• voor 1 zijde

AD159825

Bedsponde met fixatie onder de matras Night Rail
Vaste bedsponde, niet neerklapbaar.
Technische info:
• hoogte boven de onderkant van de matras: 36 cm
• schuift 61 cm onder de matras
• totale lengte van de rail: 93,5 cm
• gewicht: 2,3 kg
• voor 1 zijde

AA3452

Bekleding voor bedsponde blauw
Deze bekleding wordt over de bedsponde bevestigd, bv. bij onrustige personen.
Vervaardigd in een dik schuim met een ademende en reinigbare bekleding.
Bevestiging met 3 linten die rond de bedsponden geknoopt worden.
• 152,5 x 38 cm (per paar)

AA3440

Bekleding voor bedsponde volle lengte, beige vinyl
Deze bekleding wordt over de bedsponde bevestigd, bv. bij van onrustige personen.
Vervaardigd in een dik schuim met een reinigbare bekleding in beige vinyl.
Bevestiging met klittenband.
AA3441

PRIJZEN

• 200 x 39 cm (per paar)
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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.

video

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
8000

Bedsponde/transferhulp RST
Bed transferhulp in roestvrij staal.
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

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
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Veiligheid & mobiliteit in en rond het bed, bedsponden

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 voor transport en stockage.
Technische info:
• het handvat is verstelbaar van 95 tot 131 cm boven de grond
• nodige vrije ruimte onder het bed: 4,5 cm
• Economy: hoogte 190 cm, basis 74 x 72 cm, max. belasting 100 kg
• Days: hoogte 191 cm, basis 80 x 61 cm, max. belasting 125 kg

AD159824
799

video

Meubelverhogers Langham Sure Grip
3,8 tot 10 cm - set van 4
Set van 4 sterke kunststoffen bedverhogers van de nieuwste generatie.
Neutraal, weinig opvallend uitzicht.
Technische info:
• traploze verstelling door middel van een schroefsysteem
• verhoging van 3,8 tot 10 cm
• geschikt voor verschillende pootvormen: rond, vierkant, wieltjes tot
max. 7 cm Ø
• ook geschikt voor ander meubilair, of om vast te schroeven,
bv. een sofa zonder pootjes, bedbox
• maximale belasting: 700 kg (bij gelijkmatige belasting over
de 4 verhogers)
AD135806
• verbindingsset - 2 kruisen

AD161229

• verlengstuk voor verbindingsset

AD161230

brochure

Meubelverhogers in bamboe 9,3 cm - set van 4
Set van 4 kubussen in milieuvriendelijk bamboe.
Technische info:
• diepte gaten: 1,6 cm
• Ø gaten: 3,2 / 5,1 / 7,6 cm
• verhoging: 7,6 cm
• maximale belasting: 380 kg (verdeeld over 4 blokken)
AD156757

Meubelverhogers in bamboe 15,5 cm - set van 4
Set van 4 stevige verhogers uit milieuvriendelijk bamboe.
Technische info:
• het gat bovenaan: Ø 7,5 cm, 2 cm diep
• onderaan een verbrede voet 14,6 x 14,6 cm voor grote stabiliteit
• verhoging: 13,5 cm
• maximale belasting: 380 kg (bij gelijkmatige belasting over 4 verhogers)

PRIJZEN
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Bedladder
Lichtgewicht ladder, gefixeerd met een nylon snoer achteraan het bed.
Technische info:
• 4 kunststof grepen van 20 cm breed en Ø 2,5 cm
• 18 cm tussen de grepen
• lengte: 3 m
• maximale belasting: 114 kg
AA3660

Uitvalmat voor naast het bed
Deze mat is vervaardigd uit een
brandvertragend schuim met
een hoge densiteit van 25 kg en
een luchtdoorlatende en afwasbare hoes in PU 210.
AD104330

De mat is vouwbaar in 3 en
voorzien van een strap/handvat
en daardoor gemakkelijk weg te
bergen.
Technische info:
• dikte: 7 cm
• lengte: 180 cm
• breedte: 70 cm
• opgevouwd: 70 x 60 cm

Positioneren in lig

Verstelbare rugsteun voor bed, met kussentje
Deze losse steun is bedoeld voor een gewoon bed en maakt het mogelijk om
een gemakkelijkere positie aan te nemen voor het eten, het lezen,...
De rug is bekleed met een ademende nylon stof. Een comfortabel kussentje
wordt meegeleverd.
Technische info:
• hoogte: 58 cm
• breedte: 56 cm
• diepte: 50 cm
• inclinatie van 45° tot 90°
• gewicht: 2,8 kg
• maximale belasting: 120 kg
AD127218

Wigvormig contourkussen voor de benen visco
Uitstekende drukverdeling door het gebruik van traagschuim.
Afneembare en afzonderlijke wasbare hoes.

74
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• 70 x 60 x 20 cm
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Positioneren in lig

Opblaasbaar wigkussen voor in bed
Dit opblaasbaar kussen is speciaal ontworpen voor een relaxte houding.
Gemakkelijk om mee te nemen op uitstap of reis.
Ook nuttig als hoofd- of rugsteun.
Een pompje wordt bijgeleverd.
Technische info:
• 63 x 68 cm
• dikte: van ± 4 tot ± 18 cm, afhankelijk van het opblazen
AA3625

Wigkussen Mattress Tilter
Los wigvormig kussen voor onder de matras. Zowel bruikbaar aan het hoofdals aan het voeteinde om een lichte inclinatie te bereiken.
Technische info:
• 46 x 63 x 13 cm
• inclinatie: ± 20°
AA39001

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!
Een abductiekussen brengt de knieën uit elkaar en
voorkomt drukwonden bij contracturen. Het is ook nuttig
bij rug- en heupproblemen omdat de natuurlijke S-bocht
van de ruggengraat bewaard wordt in zijlig.

Abductiekussen knieën en/of benen
Voorgevormd kussen dat dubbelgevouwd tussen de knieën geplaatst wordt.
U kunt het kussen openleggen om de benen lichtjes te spreiden in ruglig.
Technische info:
• visco traagschuim en bekleed met huidvriendelijk velours
• breedte indien opengelegd: 52 cm
• ruimte tussen de knieën: 8,5 cm
AD149865

Abductiekussen knieën
Voorgevormd kussen dat tussen de knieën geplaatst wordt.
Het kussen wordt met klittenband bevestigd.
Bekleding in zachte fleece.
Verkrijgbaar in 2 kwaliteiten: vrij stevig of traagschuim.
Technische info:
• 28 x 28 x 11 cm
• met high resilience foam - stevig

AD19350

• met visco foam - elastisch (traagschuim)

AA3996B

Beengoot
Comfortabele goot die de hiel en voet vrij laat.
De basis is een PU schuim.
Technische info:
• waterdichte PU bekleding
• ademende hoes
• lengte: 61 cm
AD94755

• visco-elastisch

AD94751
PRIJZEN

• standaard

Advys-H2-slaapkamer.indd 75

75

28/06/17 15:30

RUBRIEK_NAAM_NL
IN
DE SLAAPKAMER
Anti-decubitus en
subrubriek_naam_nl
drukverlaging in lig

Gelbodies™
GelBodies™ zijn comfortabele, lichtgewicht beschermers
voor hiel, enkel, scheenbeen,knie, elleboog en heup.
Ze zijn voorzien van een silicone gelkussen in een
ademende stretch Coolband.
GelBodies™ zijn ontwikkeld voor langdurig gebruik,
nochtans raadt men aan ze niet langer te dragen dan 12 u.
Voor het reinigen van de gel verwijdert men ze uit de
Coolband en maakt men de gel schoon met een vochtige
doek en een gewoon huishoudelijk reinigingsproduct.

Hiel zonder bescherming

Hiel met GB bescherming

Alle GelBodies™ producten zijn uitvoerig getest*.
Onderzoek toont aan dat er een grote drukverlaging
optreedt bij het dragen van GelBodies™ bescherming.
Bovenstaande grafiek toont het drukverschil bij het al
dan niet dragen van de hiel- en enkelbeschermers.

De silicone gel mag in geen geval in de wasmachine of
droogkast en mag niet geweekt worden in water.
De Coolband is machinewasbaar op 40°C.

* Getest in overeenstemming met het protocol voor ‘Interface pressure
measurement’ - referentie T0017

Gelbodies™ maatbepaling

Tip !

Indien de meeting tussen twee maten invalt
neemt men de grotere maat.

Elleboog (GB010-13):
Meet de omtrek van de bovenarm.

Heup (GB050-52):
Meet de omtrek van de taille.

Knie (GB040-42):
Meet de omtrek juist boven de knie.

Hiel of scheenbeen (GB010- 13 of GB020-21):
Meet de omtrek van het dikste deel van de kuit.

Hiel en enkel (GB030-32):
Meet de omtrek van de enkel net boven
de enkelknobbels.
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Anti-decubitus en drukverlaging in lig

Hiel- en elleboogbeschermers Gelbodies™
• S 15-23 cm - per paar

GB010

• M 23-30 cm - per paar

GB011

• L 30-36 cm - per paar

GB012

• XL 36-41 cm - per paar

GB013

Heupbeschermers Gelbodies™
• S 71-79 cm

GB050

• M 79-85 cm

GB051

• L 85-93 cm

GB052

Kniebeschermers Gelbodies™
• S 23-28 cm - per paar

GB040

• M 28-33 cm - per paar

GB041

• L 33-41 cm - per paar

GB042

Scheenbeenbescherming Gelbodies™
• M 25-33 cm - per paar

GB021

• L 33-41 cm - per paar

GB022

Hiel- en laterale enkelbeschermers Gelbodies™
GB030

• M 25-30 cm - per paar

GB031

• L 30-35 cm - per paar

GB032

PRIJZEN

• S 20-25 cm - per paar
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Hiel- en elleboogbeschermkous met schuimlaag
Gemakkelijk te onderhouden hiel- en/of elleboogbeschermers,
voorzien van een schuimlaag.
Speciale breitechniek om plooien te vermijden, rekbaar.
Zalf- of gelvormige medicatie kan op de schuimlaag aangebracht worden.
Machinewasbaar.
• S - per paar

A731S

• M/L - per paar

A731M

• XL - per paar

A731XL

Hiel- en elleboogbeschermkous met Akton™ Gel
Effectieve bescherming door een maximale drukverdeling.
Akton™ Gel is ontwikkeld voor langdurig gebruik, nochtans raadt men aan
de beschermers niet langer te dragen dan 12 uur per dag.
Comfortabele rekbare kous met een Akton™ gel pad van 12 x 10 cm
Deze gel is verwijderbaar voor het wassen van de kous.
De gel mag in geen geval in de wasmachine of de droogkast.
• S - 23 cm - per paar

A730001

• M/L - 28 cm - per paar

A730002

• XL - 33 cm - per paar

A730003

Hielbeschermers
Gemakkelijk te onderhouden hiel- en/
of elleboogbeschermers, voorzien
van een 15 cm groot koepelvormig
kussentje.
Speciale breitechniek om plooien te
vermijden, rekbaar, binnenkant in
comfortabele badstof.

Verkrijgbaar in 5 groottes, elk met
hun eigen kleur.
De gel is verwijderbaar voor het wassen van de kous.
De gel mag in geen geval in de wasmachine of de droogkast.
Technische info:
• de stof is machinewasbaar tot 60°C

• S - 15-24 cm - geel - per paar

700001

• M - 16,5-28 cm - blauw - per paar

700002

• L - 18-32 cm - wit - per paar

700003

• XL - 19-34,3 cm - groen - per paar

700004

• XXL 32-42 cm - beige - per paar

700005

Hielbeschermers in schaapswol
Natuurlijke hielbescherming in schapenwol.
Eenvoudige bevestiging met klittenband.
Technische info:
• gewicht: 140 g
• machinewasbaar tot 40°C op wolwasprogramma
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• per paar
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Hielbeschermers Heel Pads
Comfortabele hielbeschermers, gevuld met kunststofvezel.
Bescherming onderaan en aan beide zijkanten.
Buitenstof is multi-stretch PU, makkelijk afwasbaar.
Sluiting met klittenband.
Technische info:
• 26 x 18 x 14 cm
• latexvrij
• per paar

M76357

Ringvormige hielbeschermer holle vezel
Dit comfortabel ringvormig kussen brengt de hiel volledig
los van de onderlaag.
Het is gevuld met een holle gesiliconiseerde polyestervezel
met brandvertragende eigenschappen. Met sluiting in klittenband en bekleding in hoogwaardig PU, wasbaar op 40°C,
rekbaar, ademend en ondoordringbaar.
Per stuk.
AD159947

Dekenboog verstelbaar
De basis van deze metalen boog schuift onder de matras en blijft hierdoor stevig
op zijn plaats.
Tevens kan hij gemakkelijk uit elkaar gehaald worden voor transport.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 45,4 tot 68 cm
• breedte: 35,6 cm
• lengte: boven: 56,5 cm, onder de matras: 71 cm
• gewicht: 3 kg
AA3652

Alternerende oplegmatras
Dit systeem werkt preventief tegen decubitus door
de afwisselende drukverdeling, dit in combinatie
met wisselhoudingen.
De compressor wordt ingesteld op het gewicht van de
gebruiker voor een drukverdeling op maat.
Deze compacte, stille compressor kan op de grond
geplaatst worden (op 4 poten) of aan het bed gehangen
worden (met 2 steunhaken). De matras is vervaardigd
uit hoogwaardig PVC, geschikt voor reiniging met antibacteriële middelen. Compleet met reparatiekit.
Technische info:
• gewicht: 6,5 kg
• compressor (220V): 24 x 11 x 8,5 cm / 1 kg
• cyclus 12 minuten
• maximale belasting: 110 kg
AD159823

PRIJZEN

• 200 x 90 cm
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Hoofdkussen nekcomfort traagschuim visco
Het nekcomfort kussen is specifiek
ontworpen om de vorm van hoofd en
nek nog beter te kunnen volgen.
Deze perfecte ondersteuning staat
garant voor een comfortabele nachtrust.
Dit kussen is gemaakt in traagschuim
visco, dit is drukverlagend en
energieabsorberend.
De hoes biedt een anti-allergeen

bescherming en een goede luchtdoorlaatbaarheid.
Technische info:
• 60 x 35 cm
• dikte: 13 / 11 cm
• hoes: 31% katoen, 33% polyamide
en 36% polyester
• hoes: verwijderbaar,
machinewasbaar op 40°C en
droogkastbestendig

AD104267

Matras traagschuim visco met inco hoes Adhome
De Adhome matras combineert een uitstekende visco-elastische vulling met
een hoogwaardige waterdichte en ademende PU 210 hoes.

Thuismatras visco gestoffeerd Adhome
Een luxe matras voor thuis: combinatie van een uitstekende visco-elastische
vulling met een hoogwaardige dubbeldoekhoes. Deze hoes beschikt over een
3D ventilatiestrook voor een nog betere vochtregulatie.
De matras is anti-bacterieel en hierdoor allergie-arm.
± 20 cm dik, hierdoor zowel geschikt voor lichtere als voor zwaardere
personen.
De hoes is afzonderlijk wasbaar.
Voor decubituspreventie en extra comfort is een AT-cover een interessante
optie.

Matrasbeschermer AT-cover- antitranspirant
De matrasbeschermer AT-cover zorgt voor extra comfort.
Bovendien vermindert de matras het zweten en de kans op decubitus.
Technische info:
• 3D knit technology
• machinewasbaar tot 40°C

200 x 90 cm
• matras traagschuim visco met inco hoes Adhome (zacht, 15 cm dik)

AD96640

• matras traagschuim visco met inco hoes Adhome (stevig, 15 cm dik)

AD96641

200 x 140 cm 200 x 160 cm 200 x 180 cm
op aanvraag

• thuismatras visco gestoffeerd Adhome (21 cm dik)

AD149539

AD149542

AD149543

AD149544

• matrasbeschermer AT-cover- antitranspirant (3 cm dik)

AD149545

AD149623

AD149624

AD149625

Herbruikbare absorberende matrasbeschermer
incontinentie
Waterdichte matrasbeschermer
die met 2 flappen onder de matras
gefixeerd wordt.
De oppervlakte is gequilt voor een
maximale absorptie en comfort.

Technische info:
• 85 x 85 cm
• absorptie: 3 l
• machinewasbaar tot 95°C
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Positioneringskussens traagschuim
Viscokussens bieden een uiterst zachte ondersteuning.
Vulling:
Brandvertragend viscoschuim met densiteit 45 of 50. Dit heeft als eigenschap dat het
kussen zich onder invloed van de lichaamstemperatuur vormt naar het te ondersteunen
lichaamsdeel, zodanig dat de ondersteuning volledig en constant is.
Hoes in PU 210:
• bi-elastisch weefsel
• ondoordringbaar voor water, urine, …
• ademend
• machinewasbaar tot 95°C
• te reinigen met in de verzorgingssector courant gebruikte ontsmettingsproducten
• steriliseerbaar tot 115°C
• MRSA-, bacterie- en schimmelresistent
• geen naden in ligvlakken
• verborgen ritssluiting L-vormig, in dezelfde kleur als de hoes
• voldoet aan de brandnorm CRIB 5, Oeko-Tex standaard 100

Wigkussen traagschuim visco
• 40 x 40 x 8 tot 2 cm

AD104328

Vierkant kussen traagschuim visco
De hoes heeft aan de onderzijde een antisliplaag.
• 43 x 43 x 7 cm

AD104265

• 50 x 10 cm

AD104335

• 50 x 20 cm

AD104334

Kussen cilinder traagschuim visco
Technische info:
• densiteit klein kussen: 45 kg
• densiteit groot kussen: 50 kg

Kussen halve cilinder traagschuim visco
AD96636

PRIJZEN

• 50 x 20 x 10 cm
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Kussens met polystyreenvulling bieden een stevige ondersteuning.
Vulling:
De polystyreenvulling van de kussens bestaat uit brandvertragende bolletjes. Deze bolletjes
hebben als eigenschap dat zij zich natuurlijk vormen naar het te ondersteunen lichaamsdeel,
zodanig dat de ondersteuning volledig en constant is. Ter preventie van decubitus.
Hoes in PU:
• bi-elastisch weefsel
• ondoordringbaar voor water, urine, …
• ademend
• machinewasbaar tot 95°C
• te reinigen met in de verzorgingssector courant gebruikte ontsmettingsproducten
• steriliseerbaar tot 115°C
• MRSA-, bacterie- en schimmelresistent
• geen naden in ligvlakken
• verborgen ritssluiting
• voldoet aan de brandnorm

Onderstaande positioneringsschema’s bieden een paar praktische voorbeelden van combinaties.
Op de volgende pagina’s wordt naar de schemanummers verwezen bij de betreffende positioneringskussens.
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Positioneringskussens polystyreen

Ringkussen PS
Kleine versie:
• om bepaalde lichaamsdelen in bed/stoel te
stabiliseren
• ter bescherming van oor of elleboog

Voorbeeld van toepassing van PL3: zie schema
nr. 6
Technische info:
• PL2: Ø 45 cm volledige ring
• PL3: Ø 45 cm met opening
• PL6: Ø 22 cm volledige ring

Grotere versie:
• voor een stabiele houding in bed/stoel
• ter preventie van decubitus en bij aambeien
• PL2, in PU hoes
of prostaatproblemen
• PL3 met opening achteraan, in PU hoes

AD159836
AD159837

• PL6 mini in PU hoes

AD159838

• in PU hoes

AD159839

• optie: sloop

AD161070

in PU hoes

AD159840

• optie: sloop

AD161071

•in PU hoes

AD159841

• optie: sloop

AD161239

Positioneringskussen PS voor het been PL4
Wigvormig, om het been te positioneren en
stabiliseren in lig en zit o.a. na trombose.
Ook ter preventie en behandeling van decubitus aan de hiel.
Technische info:
• 70 x 30 cm
• de hoogte verloopt van 30 naar 3 cm

Positioneringskussen PS voor de arm PL5
Wigvormig, te gebruiken in lig en zit. Ook als
hulp bij transfusie en bloedafname.
Technische info:
• 45 x 20
• de hoogte verloopt van 20 naar 3 cm

Positioneringskussen PS voor de hand PL7
Voor een optimale positionering van de hand
in lig en zit. Ook ter preventie van decubitus
aan de hiel. Eveneens als hulp bij transfusies,
bloedafname en om fysieke oefeningen te
faciliteren.
Technische info:
• 15 x 10 cm

Positioneringskussen PS rechthoekig PL8, PL9 en PL10
Om verkeerde houdingen te corrigeren en het
risico op doorligwonden te verminderen. O.a.
geschikt ter positionering van de knieën en
voor lichte abductie van de heupen.
Voorbeelden van toepassingen van PL8 en
PL9: zie schema nr. 1, 2 en 8.
Technische info:
verkrijgbaar in 3 afmetingen
• PL8: 55 x 40 x 10 cm
• PL9: 35 x 25 x 10 cm
• PL10: 40 x 15 x 10 cm

• PL8 - in PU hoes

AD159828

• optie: sloop

AD161064

• PL9 - - in PU hoes

AD159829

• optie: sloop

AD161240

• PL10 - in PU hoes

AD159830

• optie: sloop

AD161065

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.

• in PU hoes

AD159831

• optie: sloop

AD161066

• in PU hoes

AD159832

• optie: sloop

AD161067

Technische info:
• 50 x 30 x 10 cm

Positioneringskussen PS driehoekig PL12
Voor plaatsing onder de knieën, ontlast de
gewrichten.

PRIJZEN

Technische info:
• 55 x 30 x 25 cm
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Abductiekussen PS in wigvorm PL13
Voor plaatsing in lig tussen de benen, zorgt
voor een goede positionering van de heupen.
Beperkt wrijvingskrachten tussen benen,
knieën en kuiten.

Technische info:
• 35 x 30 / 10 x 15 cm
• in PU hoes

AD159833

• optie: sloop

AD161068

Positioneringskussen PS zwevende hiel PL14
Voor een optimale positionering van de
enkels en hiel (zwevende hielen).
Wordt bevestigd aan het voeteinde van de
matras door een riem met klittenband
sluiting.

Technische info:
• 85 x 25 x 15 cm
• in PU hoes

AD159842

• in PU hoes

AD159834

• optie: sloop

AD161238

Positionneringskussen PS hoofd/nek PL15
Voor een stabiele positionering en drukverlaging op het achterhoofd.
Technische info:
• 45 x 25 x 10 cm

Positionneringskussen PS hoefijzervorm PL16
Voor een optimale positionering in bed of
leunstoel. Bij gebruik in een leunstoel worden de rug goed ondersteund en de bovenste
ledematen goed gepositioneerd.

Voorbeelden van toepassingen:
zie schema nr. 1, 7 en 9.
Technische info:
• 190 x 22 cm
• in PU hoes

AD159835

• optie: sloop

AD161069

Positioneringskussen PS slangvorm PL17
Voor ondersteuning van rug, schouders,
heupen en knieën in zijlig. De S-vorm volgt
de natuurlijke bocht van de ruggengraat. Bij
gebruik aan de voorzijde van het lichaam
voorkomt het kussen het doordraaien op
de buik. Beperkt ook de wrijvingskrachten
tussen de ledematen.

Voorbeelden van toepassingen: zie schema
nr. 3, 4, en 5
Technische info:
• 180 x 35 x 22 cm
• in PU hoes

AD159827

• optie: sloop

AD161063

Positioneringskussen PS kleine hoefijzervorm PL18
Voor het stabiliseren van bepaalde lichaamsdelen in bed, ideaal voor hoofd en nek.
Ook gebruikt als abductiekussen tussen de
knieën om wrijvingskrachten te voorkomen,
vaak gecombineerd met een cilindervormig
kussen ter ondersteuning van de knieën.

Voorbeelden van toepassingen: zie schema
nr. 6 en 9
Technische info:
• Ø 45 cm
• in PU hoes

AD159843

• optie: sloop

AD161072

Positioneringskussen PS cilinder PL19

84
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Voor gebruik in lig. Kan geplaatst worden
tussen de benen voor een lichte abductie om
de wrijvingskrachten te verminderen.
Ook ter ondersteuning van de enkels en om
druk op de hielen te verminderen (zwevende
hielen).
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Voorbeelden van toepassingen: zie schema
nr. 2, 6, 7, 8 en 9
Technische info:
• 60 cm, Ø 20 cm
• in PU hoes

AD159844

• optie: sloop

AD161073
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SlipLift® Traveler: slipjesaantrekhulp, opvouwbaar
video

Het geniale ontwerp van de SlipLift® kent een vervolg…:
de opvouwbare versie, gemakkelijk op te bergen of mee
te nemen op reis.

website

De SlipLift® is de allereerste winnaar van het TV één
programma “De Bedenkers”.
Het is een origineel ontwerp van Pierre van Den Broeck
(what’s in a name ?) voor zijn zus.

Het is bedoeld voor allen die om één of andere reden
moeilijk hun voeten kunnen bereiken: mensen met
heup- of rugproblemen, obesitas, zwangere vrouwen,
artrose, …
• standaard - opening 38 x 20 cm

AD136939

• XXL - opening 46 x 22 cm

AD149285

Niet alleen heeft het publiek massaal voor dit ontwerp
gestemd, ook de vakjury was unaniem in zijn lof.

PRIJZEN

De SlipLift® is een beschermd product en exclusief via
ADVYS en zijn verdelers verkrijgbaar.
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Knopenhaak met verdikt handvat
Het handvat is verdikt voor een betere greep.
Technische info:
• totale lengte: 17 cm
• handvat: Ø 2/3 cm
• lengte handvat: 11 cm
AA4671

Knopenhaak Good Grips®
Het handvat is verdikt voor een betere greep.
Technische info:
• totale lengte: 15,3 cm
• handvat: Ø 3,8 cm
• lengte handvat: 10,8 cm
AD136999

Knopenhaak Kings
met ergonomisch handvat
Ergonomisch gevormde knopenhaak,
lus in inox.
Technische info:
• totale lengte: 21 cm
• lengte van het handvat: 12 cm
AA4677

Knopenhaak / ritstrekker combinatie
Aan de ene kant een knopenhaak, aan de andere een ritstrekker.
Eenvoudig houten handvat, lus in inox.
Technische info:
• totale lengte: 25 cm
• lengte van het handvat: 16,5 cm
• handvat: Ø 1 cm
AA4673

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!
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Een knopenhaak is vooral bedoeld voor mensen met fijnmotorische
problemen.
Een lus wordt over de knoop geschoven, vervolgens trekt men en
doet men tegelijk een draaibeweging.
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Ring-ritstrekker
Een discreet hulpmiddel voor de rits.
De ritsopener wordt vastgemaakt aan de bestaande rits.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
• per 3

AD136998

Kleedstok hout
Houten kleedstok met een rubberen dop
aan één kant en een speciale dubbele haak
aan de andere kant.
Wordt gebruikt om kledij uit te “duwen” of
aan te “trekken”, ook bruikbaar om kousen
uit te doen.
Technische info:
• lengte: 52 cm
AA4680

Schoentrekker en kleedstok
Combinatie schoentrekker en kleedstok.
Comfortabele dikke schuimgreep.
Technische info:
• lengte: 61 cm
• gewicht: 142 g
2102

Beha hulp Buckingham Bra-Angel
Dit origineel hulpmiddel werd ontwikkeld
door ergotherapeute Chris Clarke (UK)
voor personen met licht tot matige bewegingsbeperkingen in het bovenste lidmaat.
De Bra-Angel fixeert één kant van de
beha, terwijl de andere kant rond het lichaam gebracht wordt en bevestigd wordt.
Het is tevens mogelijk om met één hand
een beha aan te doen zonder hulp van
derden.

Bruikbaar voor bijna alle types beha in
verschillende maten.
Het hulpmiddel is telescopisch en hierdoor vlot mee te nemen.
Technische info:
• lengte: 40 cm
• breedte: 4 cm
• latexvrij

PRIJZEN

L99727
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Kousenaantrekkers zijn bedoeld voor mensen die nog moeilijk hun voeten
kunnen bereiken, maar wel hun 2 handen kunnen gebruiken.

Kousenaantrekker enkel
Eenvoudige kousenaantrekker voor 1 kous, bestaande uit een plooibaar kunststof gootje, waaraan een lint bevestigd is.
Technische info:
• lengte van het lint: 92 cm
• lengte gootje: 23 cm
• standaard

AA4650Y

• met kleine inkeping

AA4652Y

Kousenaantrekker dubbel
Dubbele kousenaantrekker voor
panty bestaande uit 2 plooibare
kunststof gootjes, waaraan een lint
bevestigd is.
Technische info:
• lengte van het lint: 92 cm
• lengte gootje: 23 cm
AA4654Y

Kousenaantrekker / verlengde schoentrekker
Combinatie van harde kousenaantrekker en schoenlepel.
Zowel voor links- als rechtshandigen, de koker kan gedraaid worden.
Aan de andere kant bevindt zich een schoentrekker. Deze is voorzien van een
uitsparing voor het uittrekken van sokken.
Technische info:
• lengte: 74 cm
AA4666

Kousenaantrekker
met badstof bekleed
Heel comfortabele sokkenaantrekker: speciaal design om gemakkelijk rond de hiel te schuiven,
een nylon binnenbekleding met
minimale weerstand en een badstof
buitenkant die voldoende frictie
geeft om de kous lang genoeg tegen
te houden tot zij volledig rond de
voet zit.
Enkel met de hand wassen.
Technische info:
• lengte: 23 cm

88
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Kousenaantrekker Sleeve
Extra smalle en lichte kousenaantrekker met een comfortabel design.
Technische info:
• lengte: 40 cm
• lengte van de koord: 65 cm
• gewicht: 96 g
AA4656

Kousenaantrekker voor drukkousen
op kader Dorking
Metalen frame, plastic gecoat om de drukkous over te
schuiven. Door de gladde coating wordt de kous niet
beschadigd.
De handvatten zijn uittrekbaar en 90° draaibaar. Hierdoor
kunnen ze steeds de perfecte positie aannemen, ook voor
personen met beperkte beweeglijkheid in de schouders.
Het middendeel is conisch naar boven toe.
Technische info:
• hoogte kader: 31 cm, volledig: 56 cm
• gedeelte waar de kous over komt: 12,5 x 8,5 x 20,5 cm
• enkel

AA4653

• panty

AA4651

Aanpassingen voor schoeisel

Schoentrekker kunststof
Economische lichtgewicht schoenlepel.
Aan het uiteinde zit een lusje.
• 43 cm

AA4600Y

• 56 cm

091318062

Schoentrekker metaal
Er zijn 2 versies:
• AA4606Y is een stevige metalen schoenlepel
met op het uiteinde een handvat in soepele PVC
met een haak om gemakkelijker op te bergen.
Gewicht: 223 g
• AA4608 is de luxueuze lichtgewicht versie,
waarbij de lepel via een veer verbonden is met
de staaf.
Hierdoor volgt de lepel de beweging bij het aandoen van de schoen. Lederen handvat, voorzien
van een lusje om gemakkelijk op te bergen.
Gewicht: slechts 115 g
• pvc handgreep, 60 cm

AA4606Y
AA4608

PRIJZEN

• met veer, 60 cm
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drukkousen Arion
Het aan- en uittrekken van therapeutische steun-, druk- of compressiekousen zijn vaak moeizame handelingen die dagelijks terugkeren.
Bij zorgprofessionals staat deze opdracht bij de top 3 van zwaar belastende
handelingen.
Voor veel ouderen is deze activiteit niet meer zelfstandig mogelijk.
Arion heeft een volledige lijn ontwikkeld voor elk type kous, gebaseerd op
zeer glijdende stoffen.
Elk product is voorzien van een heldere gebruiksaanwijzing.
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te
reinigen.

Schuif de
Easy-Slide®
over de voet.

Bij de keuze van het meest geschikte hulpmiddel houdt men rekening met:
• drukkous met open of gesloten teen?
• enkel voor het aantrekken of ook voor het uitdoen?

Schuif de kous
over de
Easy-Slide®.

Kousenaan- en uittrekhulp Arion voor druk- of steunkousen

Trek de kous
over de hiel.

XS <34
• Aantrekken Easy-slide

E01500

• Aan- en uittrekken Sim-Slide

Leg één hand
stevig op de hiel
en trek met de
andere hand
aan de lus op
de Easy-Slide®.

S 34-37

M 38-41

L 42-45

XL >45

E01501

E01502

E01503

E01504

E0SL01

E0SL02

E0SL03

E0SL04

De Easy-Slide is bedoeld voor het aantrekken van steunkousen met een open teen.
Sim-Slide is specifiek ontwikkeld voor het aan- én uittrekken van steunkousen met
open teen.

Trek de Easy-Slide®
met kleine
bewegingen
naar buiten.

• Aantrekken Magnide
• Aan- en uittrekken Magnide 2 in 1

M 34-40

L 41-47

XL >47

E01513

E01514

E01515

E01540

E01541

E01542

De Magnide is bedoeld voor het aantrekken van steunkousen met een gesloten teen.
De Magnide 2 in 1 is specifiek ontwikkeld voor het aan- én uittrekken van
steunkousen met gesloten teen.

PRIJZEN

Magnide 2 in 1

Magnide

Slim-Slide

Esay-Slide
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video

Arion Easy-Slide Kids
aantrekhulp voor armen beenkousen
De Easy-Slide Kids voor arm- en beenkousen is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale
coating. Samen met de dubbellaagse
toepassing zorgt dit voor een zeer hoge
wrijvingsreductie.
Hierdoor wordt de fysieke belasting voor
ouders en kind tot een minimum beperkt,
wat de therapietrouw bij kinderen positief
beïnvloedt.
• XS 0-3 jaar - 29,5 cm

E01700

• S 3-6 jaar - 39,5 cm

E01701

Arion Magnide Kids aantrekhulp
voor steunkousen met gesloten
teen
Door de Magnide Kids verloopt het
aantrekken van steunkousen met gesloten
teen zo comfortabel mogelijk voor
kinderen en ouders.
• S schoenmaat ≤ 36

E01712

PRIJZEN

video
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Arion SlideX verlengstuk voor aantrekhulp voor steunkousen
De Arion SlideX wordt als verlengstuk gebruikt in combinatie met Easy-Slide,
Sim-Slide en Magnide, bv. bij kousen voor het volledige been.
E01520

• L - Ø been > 20 cm

E01521

video

• M - Ø been < 20 cm

Arion Easy-Slide aantrekhulp voor armkousen
E01505

•L

E01506

meer info

Arion Proth-Pro aantrekhulp voor prothese
Het aantrekken van een bovenbeenprothese is een dagelijks terugkomende
routine die zeer moeizaam kan zijn en
kan leiden tot grote problemen voor de
eindgebruiker. Hiervoor ontwikkelde
Arion de Proth-Pro.
Dit hulpmiddel vermindert de kracht die
nodig is om de prothese aan te trekken
en voorkomt bovendien de wrijving en
pijn die kan ontstaan bij het aantrekken
van de prothese.
• makkelijk aantrekken van bovenbeenprothese met ventielgat/zuigkoker
• vermindert fysieke belasting voor de
zorgvrager en -gever

• zorgt voor goede passing tussen stomp
en prothese
• tijdbesparend en eenvoudig in gebruik
• optimale wrijvingsreductie tussen
stomp en prothese
• makkelijk mee te nemen
• duurzaam
• handwas
• XS

E02701

•S

E02702

•M

E02703

•L

E02704

• XL

E02705

• XXL

E02706

Arion handschoenen met antisliplaag voor aantrekhulp voor
steunkousen
De Arion handschoenen vormen een
ideaal hulpmiddel voor alle kousendragers en zorgverleners die dagelijks
therapeutisch elastische kousen aan- en
uittrekken.
Deze speciale handschoenen zorgen voor
een optimale grip, waardoor de kous
gemakkelijker over het been of de arm
geschoven kan worden, zonder hierbij
aan de kous te hoeven trekken. De kous
gaat dan ook langer mee.
Deze wijze van aan- en uittrekken draagt
bij aan het behoud van de juiste druk dat
door de kousen geboden wordt.

Daarnaast beschermen de handschoenen de kous tegen mogelijke beschadigingen door nagels en sieraden.
• S - 10 paar

E08030

• M - 10 paar

E08010

• L - 10 paar

E08020

• S - 1 paar

E08030-1

• M - 1 paar

E08010-1

• L - 1 paar

E08020-1

PRIJZEN

meer info
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•M

video

Met de Easy-Slide Arm wordt het heel
eenvoudig om zelfstandig therapeutische
elastische armkousen aan- én uit te
trekken.
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Aanpassingen voor schoeisel
Elastische schoenveters moeten niet telkens opnieuw geknoopt worden.
Eenmaal op hun plaats wordt de gewone schoen een mocassin of instapschoen.
Zeer nuttig voor mensen die hun voeten niet meer kunnen bereiken, te
weinig kracht hebben in de handen of slechts 1 hand kunnen gebruiken.

Elastische schoenveters standaard 5 mm
Veters voor normale schoenen.
• zwart - 61 cm (3 paar)

A77811

• bruin - 61 cm (3 paar)

A77813

Elastische schoenveters extra fijn 3 mm
Veters voor fijne schoenen.
• zwart - 65 cm (2 paar)

6066

Elastische sportschoenveters
Speciaal voor sportschoenen, bruikbaar van 2 x 5 tot 2 x 7 vetergaten.
• wit - 68 cm (2 paar)

AD19982

• wit - 92 cm (2 paar)

AD19983

Elastische spiraalveters (per paar)
Spiraalveters vallen iets meer op dan gewone elastische veters en passen
in een sportieve schoen.
AA4618G

• bruin

AA4618C

• wit

AA4618A

PRIJZEN

• zwart

Advys-H2-slaapkamer.indd 93

93

28/06/17 15:30

