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ADVYS MASTERCATALOGUS
Het Advys team presenteert u met ﬁerheid de 9de editie van hun nieuwe Master Catalogus.
Een complete handleiding voor het kiezen van het juiste hulpmiddel en een uitgekiende selectie
van therapiematerialen voor iedereen die werkzaam is in de zorgsector.
Met nu nog meer keuze en een 500 tal nieuwigheden bieden wij één van de breedste gamma’s
in dit marktsegment.
Met de nieuwe lay-out hopen wij u beter te kunnen informeren over de producten waarnaar u op zoek bent.
Deze selectie is een momentopname in een snel evoluerend aanbod. Advys werkt voortdurend
aan het updaten en verbeteren van het gamma.
Op onze website kan u steeds de laatste aanpassingen opvolgen.

Bedankt

voor uw vertrouwen
in onze expertise!
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Prijzen:
Op elke pagina staat er onderaan een handige QR code.
Even scannen met uw smartphone en u ziet onmiddellijk de prijzen van deze pagina en de volgende.
Bij heel wat producten is er extra informatie beschikbaar via een QR code
bijv. een video, technische ﬁche of brochure.

HOE KUNNEN WIJ U NOG BETER HELPEN?
Met kwaliteit en service hoog in het vaandel, staat ons toegewijd en
gemotiveerd team klaar om uw vragen te beantwoorden en uw bestellingen
zo goed mogelijk op te volgen.
Een team van o.a. 4 ergotherapeuten is ter beschikking om speciﬁeke vragen
met u door te nemen.

%

T +32 (0)78 151 171

HOE ZIE IK VOLLEDIGE PRIJSLIJSTEN EN MIJN EVENTUELE KORTING?
Het handigst is gebruik maken van uw persoonlijke log-in (klantnummer)
en paswoord op de website. De lijsten zijn in pdf en Excel.
Nog geen login of paswoord, of u bent het kwijt?
Geen nood, u kan op de website aanmelden op het contactformulier
of opvragen via info@advys.be

HOE BESTELLEN?
Bestellen kan gemakkelijkst per email op orders@advys.be
Ook mogelijk via de website of fax.
Telefonische bestellingen moeten steeds schriftelijk bevestigd worden.
Onze verkoopsvoorwaarden zijn te raadplegen op www.advys.be onder “veelgestelde vragen”.

www.advys.be
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Douchestoelen
Badplanken en badzitjes
Badliften
Handgrepen
Opstapjes, matten en comfort
Verzorgingsartikelen
Diverse nuttige hulpjes in de badkamer
Badkameraanpassingen voor kinderen
Badkameraanpassingen voor zwaardere personen
Verzorgingstafels
Aangepaste lavabo’s, baden en douches
Douchesystemen EASA
Toiletverhogers
Toiletkaders en -stoelen
Toiletaanpassing voor kinderen
Toiletaanpassing voor zwaardere personen
Speciale wandbeugels voor het toilet
Hulpjes bij het reinigen, intieme reinigers
Urinalen & bedpannen
Andere nuttige hulpmiddelen in en rond het toilet

IN DE SLAAPKAMER
Bedtafels
Veiligheid & mobiliteit in en rond het bed, bedsponden
Positioneren en anti-decubitus in lig
Positioneringskussens
Aan- en uitkleden
Aan- en uittrekhulpen voor drukkousen Arion

ETEN EN DRINKEN
Alzheimer
Bestekken
Kinderbestek
Specifieke bestekken
Bestekhouders, straps, verdikkingen e.a.
Bordranden
Aangepaste borden
Aangepaste bekers
Aangepast drinkgerei voor slikmoeilijkheden
Kinderservies: kommen, borden en bekers
Boterhamplankjes, diverse kleine hulpmiddelen aan tafel
Slabben
Drinken: rietjes, overige aanpassingen voor het drinken
Fixeren & snijplanken
Snijden, raspen & schillen
Openers
Allerlei welkome hulpjes in de keuken
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MOBILITEIT
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Draaischijven
Bedtransfers
Autotransfers
Transfergordels, -planken en -lakens
Wandelstokken, wandelstokstoeltjes & krukken
Loopkaders & rollators
Trolleys
Mobiliteit kinderen
Oprijgoten, hellende vlakken
Speciale rolstoelen en accessoires
Rolstoelkledij

GEZONDHEID
Pillensplijters, -verbrijzelaars en -vergruizers
Pillendoosjes
Diverse hulpmiddelen bij medicatiegebruik
Comfort, gezondheid en wellness
Incontinentie
Zitcomfort
Arm en hand: ondersteuning, positionering & bescherming
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IN DE BADKAMER EN HET TOILET
Douchestoelen vrijstaand
Alle stoelen en zitjes voor in de douche of het bad zijn vervaardigd uit waterbestendige materialen:
bv. aluminium, kunststof of roestvrij staal. Meestal zijn ze licht van gewicht, hierdoor gemakkelijk te
hanteren of op te bergen. De opgegeven maten van de vloerbasis kunnen licht verschillen naargelang
de pootjes minder of meer uitgetrokken zijn.

Douchestoeltje ronde zitting Dino
Lichtgewicht en stabiele douchetaboeret in aluminium met kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 34 tot 52 cm
• zitting: Ø 32 cm
• vloerbasis: 34 x 34 cm
• gewicht: 1,6 kg
• maximale belasting: 130 kg
AD104299

Douchestoeltje ronde zitting Homecraft
Lichtgewicht aluminium douchetaboeret met kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 41 tot 51 cm of van 51 tot 61 cm
• zitting: Ø 32,5 cm
• vloerbasis: 36 x 36 cm
• gewicht: 1,5 kg
• maximale belasting: 113 kg
• hoogte 41 - 51 cm

AA1590

• hoogte 51 - 61 cm

AA1591

Douchestoel met draaiende ronde zitting
Aluminium douchetaboeret met draaiende kunststof zitting, ideaal voor personen
met bewegingsbeperkingen.
Onder de zitting is er een handig opbergvak.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 41 tot 59 cm
• zitting: Ø 36 cm
• vloerbasis: 44 x 44 cm
• maximale belasting: 150 kg
AD161205

Douchestoel hoekmodel Days
Handige oplossing in veel badkamers: het driehoekig model past in de hoek en laat
maximale ruimte over voor de benen en voor eventueel andere bewoners.
Vervaardigd uit aluminium met kunststof zitting en zachte antislip voetjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 44 tot 54 cm
• zitting: 38 x 38 cm
• vloerbasis: 62 x 52 cm
• gewicht: 3,2 kg
• maximale belasting: 160 kg

Douchestoel hoekmodel Delta

BE11W

Handige oplossing in veel badkamers: het driehoekig model past in de hoek en
laat maximale ruimte over voor de benen en voor eventueel andere bewoners.
De zitting is geperforeerd en kan lichtjes geïnclineerd worden om het rechtstaan
te vergemakkelijken.
Bestand tegen corrosie en voorzien van zachte antislip voetjes.
Vervaardigd uit aluminium met kunststof zitting.

AD161225
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Technische info:
• hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
• zitting: 37 x 37 cm
• vloerbasis: 44 x 44 cm
• gewicht: 1,7 kg
• maximale belasting: 150 kg
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Wist je dat?
Vouwbare douchestoeltjes zijn gemakkelijk op te bergen of mee
te nemen op reis. Ze zijn vervaardigd uit aluminium met een
kunststof zitting, al dan niet voorzien van drainagegaatjes.

Handig lichtgewicht douchestoeltje dat opvouwbaar is.
Voorzien van 2 handvatten voor betere stabiliteit.

meer info

Vouwbaar douchestoeltje voor lichte belasting

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 37 tot 40,5 cm
• zitting: 50 x 31 cm
• maximale belasting: 80 kg
AD160083

Vouwbaar douchestoeltje voor
zwaardere belasting
Handig lichtgewicht douchestoeltje dat opvouwbaar is.
Voorzien van 2 handvatten voor betere stabiliteit.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 36 tot 39 cm
• zitting: 58 x 31 cm
• vloerbasis: 46 x 45 cm
• gewicht: slechts 1 kg
• maximale belasting: 136 kg
L97729

Opvouwbare douchestoel Sherwood
Lichtgewicht aluminium, zitting in voorgevormd PU schuim en rugleuning.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 53,5 tot 64,5 cm
• zitting: 47 x 33 cm
• rugsteun: 30 x 13 cm
• vloerbasis: 48 x 41 cm
• gewicht: 10 kg
• maximale belasting: 150 kg

2

PRIJZEN

091310853
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IN DE BADKAMER EN HET TOILET
Douchestoelen vrijstaand

Douchestoel met gevormde zitting Duro
Veilige, aluminium douchetaboeret met gevormde en geperforeerde kunststof
zitting. Voorzien van 2 handvatten voor betere stabiliteit.
Verkrijgbaar met of zonder rugleuning.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 40 tot 52 cm
• zitting: 50 x 30 cm
• vloerbasis: 48 x 49 cm
• gewicht: 2 / 2,9 kg (zonder/met rugleuning)
• maximale belasting: 130 kg
• taboeret

AD149289

• met rugleuning

AD149291

brochure

Douchestoel met armsteunen Nielsen Line
Topkwaliteit douchestoel uit Denemarken. Met aluminium pootjes
en gemakkelijk te reinigen lichtgrijze polypropyleen zitting.
2 stevige armsteunen voor optimale veiligheid.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 42 tot 58 cm
• breedte tussen de armsteunen: 41 of 50 cm
• vloerbasis in de laagste stand: 47 x 51 cm
• gewicht: 4 / 4,3 kg (smal /breed)
• maximale belasting: 150 kg
• met rugleuning, breedte 41 cm

AD155973

• met rugleuning, breedte 50 cm

AD155974

• taboeret, breedte 41 cm

AD149881

• taboeret, breedte 50 cm

AD149882

• optie: comfortkussen 41 cm

AD149884

• optie: comfortkussen 50 cm

AD149885

Douchezit met armsteunen Days
Lichtgewicht douchezit voorzien van armsteunen voor een gemakkelijke
en veilige transfer.
Een aluminium frame met kunststof zitting voorzien van drainagegaatjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 58 cm
• zitting: 37,5 x 27 cm
• breedte bovenaan, armsteunen inbegrepen: 55 cm
• vloerbasis: 51,5 x 36,5 cm
• gewicht: 2,8 kg
• maximale belasting: 160 kg

PRIJZEN

539L
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Douche- en werkstoel met vinyl zitting Days
Eenvoudige werkstoel met comfortabele vierkante zitting.
Deze helt licht naar voor om het rechtstaan te vergemakkelijken. Ook bruikbaar in de douche.
Verkrijgbaar in 4 modellen: zonder of met armsteunen/
rugleuning/polstering.
Gecoat staal met vinyl zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 54 tot 70 cm
• diepte zitting: 28,5 cm
• breedte tussen armsteunen: onderaan 46 cm,
bovenaan 50 cm
• vloerbasis: 51 x 41 cm
• gewicht: 4,5 / 7 kg
• maximale belasting: 190 kg
• taboeret

547A

• met armsteunen en gepolsterde rugleuning

549B

Douchestoel met armsteunen en rugleuning Days
Comfortabele douchestoel met stevige rugleuning.
Voorzien van vaste armsteunen voor een vlotte transfer en voor de veiligheid.
Geperforeerde zitting voor drainage.
Materiaal: staal en kunststof.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61 cm
• zitting: 46 x 39 cm
• totale breedte: 53 cm, totale diepte: 56 cm
• vloerbasis: 52 x 45 cm
• maximale belasting: 160 kg
597A

Douchestoelen voor zwaardere personen vindt u op pag. 37 en 38.

Douche- en werkstoel Prima Modular
met arm- en rugleuning
Attractieve lichtgewicht douchestoel met geperforeerde zitting.
De armsteunen en de rugleuning zijn zeer gemakkelijk weg te nemen voor
reiniging, stockage of om mee te nemen op verplaatsing.
Onderaan zijn brede antislipvoetjes.
2 versies:
• AD101326 met horizontale zitting, uitvoering in aluminium
• AD101318 is een versie met licht naar voor neigende zitting (5 cm),
waardoor men gemakkelijker kan rechtkomen, uitvoering in staal
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 51 tot 64 cm
• zitting: 35 x 31 cm
• vloerbasis: 48 x 53 cm
• maximale belasting: 190 kg
AD101326

• met schuine zit, staal

AD101318

PRIJZEN
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• met horizontale zit, aluminium
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IN DE BADKAMER EN HET TOILET
Douchezitjes met muurbevestiging
Douchezitjes met muurbevestiging zijn altijd opklapbaar, zodat een andere
persoon ook vlot gebruik kan maken van de douche.
De lengte van steunpoten wordt aangepast aan de persoon, en vervolgens
bevestigt men de douchezit vast aan de muur.
Er worden meestal geen schroeven bijgeleverd, omwille van de onbekendheid
van de ondergrond.
De maximale belasting hangt af zowel van de bevestiging als van het zitje zelf.

Douchezit Days voor muurbevestiging
Gebogen kunststof zitting met 2 handvatten zodat
de persoon zich veiliger kan voelen en gemakkelijker
de transfer kan uitvoeren.
Technische info:
• hoogte tussen 40 en 55 cm
• zitting: 49 x 28 cm
• uitgeklapt neemt hij 38 cm ruimte in, opgeklapt
slechts 12 cm (14,5 met steunvoet)
• maximale belasting: 114 kg
• zonder steunvoet
• met steunvoet, in staal
• met steunvoet, in aluminium

538
538D
538DL

Douchezit Tooting met gepolsterde zitting,
muurbevestiging en vloersteun
Comfortabele douchezit, gemaakt in aluminium.
De zitting is gepolsterd.
Technische info:
• hoogte tussen 48,5 en 59 cm
• zitting: 33 x 39 cm
• maximale belasting: 158 kg
AA1694

Douchezit Tooting met strokenzitting,
muurbevestiging en vloersteun
Door de kunststof strokenzitting wordt het water
vlot afgevoerd.
Technische info:
• hoogte tussen 48,5 en 59 cm
• zitting: 29,5 x 35,5 cm
• maximale belasting: 158 kg

PRIJZEN

AA1690

Advys-H1-badkamer.indd 5

5

28/06/17 17:07

RUBRIEK_NAAM_NL
IN
DE BADKAMER EN HET TOILET
Douchezitjes subrubriek_naam_nl
met muurbevestiging

Douchezit voor muurbevestiging Drop Down
Zeer stevige opklapbare douchezitting voor muurbevestiging.
Voorzien van drainageopeningen voor een vlotte evacuatie
van het water. Constructie in roestvrij staal en een zitting in
bacteriewerende kunststof.
Technische info:
• zitting: 42,5 x 28 cm
• maximale belasting: 125 kg
AA1671

Douchestoel voor muurbevestiging EASA
Compact, comfortabel en opklapbaar douchestoeltje.
De zachte zitting is ergonomisch gevormd en is antibacterieel behandeld.
Technische info:
• hoogte tussen 50 en 53 cm
• zitting: 36 x 37 cm
• maximale belasting: 160 kg
EB9

Douchezit voor muurbevestiging Riviera
Stijlvolle opklapbare douchezit met houten zitting.
Inclusief bevestigingen.
Technische info:
• zitting: 37 x 27 cm
• diepte tot muur: 35,5 cm
• opgeklapt: slechts 7 cm
• maximale belasting: 160 kg
F19194

Douchezit voor muurbevestiging
en vloersteun Days
Comfortabele opklapbare douchezit, gemaakt in gecoat
aluminium.
De zitting en de rug zijn gepolsterd, de bekledingen kunnen
weggenomen worden. Voorzien van 2 gepolsterde armleuningen voor extra veiligheid en een gemakkelijke transfer.
Technische info:
• hoogte tussen 46 en 58 cm
• zitting: 46 x 38 cm
• diepte vanaf de muur: uitgeklapt 54,5 cm, ingeklapt 18 cm
• hoogte armsteunen: 21 cm boven zitting
• maximale belasting: 160 kg

6
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PRIJZEN

• met arm- en rugleuning
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IN DE BADKAMER EN HET TOILET
Douchestoelen met wielen

Douchestoel met wielen Days
Douchestoel met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Voorzien van 4 zwenkbare en
rembare wielen, geperforeerde zitting en duwstang voor de hulpverlener.
Materiaal: staal en kunststof
Technische info:
• zitting: 46 x 39 cm
• totale breedte: 54 x 60 cm
• wielen: Ø 10 cm
• maximale belasting: 160 kg
• vaste hoogte 48,5 cm
• hoogteverstelbaar 48,5 tot 60 cm

546B
546BADJ4BC

Douche/toiletstoel met wielen Deluxe Days
Douchestoel in aluminium voorzien van 4 kleine vergrendelbare wielen
of met 2 grote wielen achteraan. Ook als toiletstoel bruikbaar.
Afneembare zitring, deksel en voorzien van voetsteunen.
Het kussen heeft vooraan een uitsparing voor intieme hygiëne.
Een bijkomend kussen wordt bijgeleverd om deze uitsparing eventueel
te vullen.
Wegklapbare armleuningen voor gemakkelijke transfers.
Technische info:
• zitting: 45,7 x 42,5 cm
• zithoogte: 54 cm
• buitenmaten model met 4 kleine wielen: l x b x h: 55,5 x 55,5 x 99 cm
• buitenmaten model met 2 grote wielen: l x b x h: 69 x 69 x 99 cm
• vrije ruimte onder de zitting: 46,5 cm
• wielen: Ø 13 cm / Ø 60 cm
• maximale belasting: 136 kg
• 4 kleine wielen

842

• met grote wielen achteraan

841

Douche- en toiletstoel met wielen Atlantic
Douche- en toiletstoelcombinatie, volledig geconcipieerd tegen roestvorming en gemakkelijk uit elkaar te nemen. Het frame is gemaakt uit
staal met een plastic laag.
De armleuningen zijn wegklapbaar voor gemakkelijke transfers en
ook de zitting kan gemakkelijk weggenomen worden.
Standaard worden een grote vierkante witte toiletemmer en zitkussen
meegeleverd.
Atlantic bestaat ook in een XL en XXL versie (zie pag. 38).
Opties, op aanvraag:
• reserve zitting met opening
• reserve vierkante emmer
Technische info:
• zitting: 45,5 cm
• zithoogte: 54 cm
• vrije ruimte onderaan: 44 cm
• wielen: Ø 13 cm
• maximale belasting: 160 kg
• standaard - zonder voetsteun

599F
PRIJZEN

• standaard - met voetsteun

599
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Positioneerbare
douchestoelen

De M2 Gas-Tip is een volledig manueel
positioneerbare douche/toiletstoelcombinatie
ontwikkeld en vervaardigd in Denemarken.
Hij voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Alle onderdelen zijn gegarandeerd roestvrij.
Ideaal voor gebruik in smalle ruimtes door de
beperkte totale breedte dus geschikt zowel
voor thuis als ziekenhuizen en instellingen.
TECHNISCHE INFO
• hoogteverstelbaar:
• inclinatie:
• afmetingen rugleuning:
• maximale afmetingen (L x B x H):
• maximale belasting:

Deze elektrisch positioneerbare douche/toiletstoel heeft alle voordelen van het manuele
model M2 Gas-Tip met als extra pluspunten dat
de hoogte en inclinatie elektrisch verstelbaar
zijn via een handbediening.
Dit model is iets breder dan de M2 Gas-Tip maar
is ook ideaal voor gebruik in smalle ruimtes.

M2 Gas-Tip
van 55,5 tot 61,5 cm in 4 stappen

M2 Multi-Tip
van 50 tot 95 cm

37° naar achter, 7° naar voor

35° naar achter, 5° naar voor

24 x 43,5 cm
74,5* x 57 x 100-106 cm
*zonder voetsteunen
140 kg

45 x 43,5 cm
81-115* x 61 x 104-149 cm
*afhankelijk van inclinatie
150 kg

• afmetingen zitting:

46,5 x 44 cm
4,5 cm

• dikte van extra volledige zitting:

2,5 cm

• breedte tussen armsteunen:

46 cm

• dikte van bekleding armsteunen:

2,5 cm

• doorlaatbaar net:

machinewasbaar op 80°C
roestvrij staal met witte poedercoating

• materiaal frame:

• set inclusief standaardpakket opties,
zitting met opening vooraan
• set inlcusief standaardpakket opties,
zitting met gewone opening

• keuze uit 2 types openingen: standaard
opening of met opening vooraan
• extra volledige zitting in zacht PU als
afdekking

AD149904

• met zitting
met opening vooraan

AD149921

AD149917

• met standaard zitting

AD149920

• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning, aanpasbaar in de diepte en met
doorlaatbaar net
• opklapbare armsteunen met zachte
PU bekleding, voorzien van een
blokkeringsmechanisme

OVERIGE OPTIES

voor beide
AD149918
AD149914
AD149913
AD149915
AD149916
AD149912
AD149911
AD149892

• in de hoogte en in de diepte verstelbare
hoofdsteun, voorzien van een zachte PU
bekleding
• 4 wielen van Ø 12,5 cm waarvan 3 dubbel
geremd en 1 stuurwiel
• voorzien van een grote emmer met deksel,
dus geschikt als toiletstoel

voor M2 Gas Tip
• verstelbare hoofdsteun soft AD149893
• verstelbare zijsteunen voor de romp AD149894
voor M2 Multi-Tip
• verstelbare hoofdsteun soft AD149922
• verstelbare zijsteunen voor de romp AD149923

AD149903
AD149895

PRIJZEN

• heupgordel
• zachte zitting met inco hoes
• crossbar, steunstang vooraan
• armgoot voor hemiplegie links
• armgoot voor hemiplegie rechts
• hielstraps
• plasgoot
• hoogteverstelbare voetsteunen
• kunststof toiletemmer
met deksel, grijs
• kuitondersteuningsnet

8

M2 Multi-Tip

• dikte van bekleding zitting:

OPTIES
Inbegrepen:
• zitting in zacht PU

brochure

brochure

M2 Gas Tip
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IN DE BADKAMER EN HET TOILET
Badplanken

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!
Een badplank kan het verschil maken bij een transfer. Een veilige plaatsing is echter een voorwaarde. Alle badplanken die op
de badrand steunen hebben onderaan een klemsysteem om het wegschuiven te beletten. De opgegeven lengte is de buitenmaat: om de lengte te bepalen meet men het bad bovenaan van de muur tot aan de buitenrand. Men kiest een lengte die daar zo
dicht mogelijk bij aansluit. Te lang is echter ook onveilig, daar de badplank kan kantelen als men op het overstekende boordje
gaat zitten.

Badplank kunststof wit Savanah®
Badplank met witte kunststof stroken met een grote drainagemogelijkheid.
De 2 klemmen zijn afgerond en passen zich aan verschillende badvormen aan.
Een handgreep met een antislip laag is afzonderlijk verkrijgbaar.
Technische info:
• binnenbreedte min/max:
AA1091A: 48,3 tot 63,5 cm
AA1091B: 53,3 tot 68,6 cm
AA1091C: 58,4 tot 73,7 cm

• gewicht: ± 2 kg
• maximale belasting:
190 kg
• 66 x 23 cm

AA1091A

• 71 x 23 cm

AA1091B

• 76 x 23 cm

AA1091C

• 69 x 23 cm

AA1091D

• extra breed - 66 x 36 cm

AA1093A

• extra breed - 69 x 36 cm

AA1093

• extra breed - 71 x 36 cm

AA1093B

• extra breed - 76 x 36 cm

AA1093C

• optie: handgreep

AA1092

Badplank met gekleurde handgreep
Badplank met stevige geperforeerde zitting.
De bijgeleverde handgreep is zo gevormd dat ze vrij is van de muur.
Technische info:
• binnenbreedte min/max: 43 tot 68,5 cm
• maximale belasting: 150 kg
• 70 X 35 cm - blauw

AD160966

• 70 X 35 cm - rood

AD162317

• 78 X 35 cm - blauw, extra lang

AD160967

Badplank met gekleurde handgreep en draaischijf
Badplank met stevige geperforeerde zitting en voorzien van een
transfer draaischijf. De ideale oplossing als transfers moeizaam
verlopen:
• men brengt de schijf naar de buitenkant en gaat er op zitten
• men draait zich en brengt de benen in het bad
• vervolgens schuift men met de schijf naar het midden
van de badplank
De bijgeleverde handgreep is zo gevormd
dat ze vrij is van de muur.

• 72,5 X 35 cm

Advys-H1-badkamer.indd 9
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PRIJZEN

Technische info:
• binnenbreedte min/max: 44 tot 67 cm
• maximale belasting: 150 kg
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Badzitjes
Een badzit is bedoeld voor personen die moeilijk vanop de bodem van het
bad recht geraken. Ze bestaan in verschillende hoogtes en uitvoeringen.

Badzit met uitsparing Savanah®
Deze eenvoudige badzit in kunststof is zowel in vaste als variabele hoogte
verkrijgbaar.
Speciale uitsparing voor intieme reiniging.
Speciale vorm voor optimaal comfort.
Perforaties in de zitting zorgen voor een snelle afvoer van het water.
4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.
Technische info:
• zitting: 40 x 24 cm
• gewicht: 790 à 900 g
• maximale belasting: 190 kg
• 15 cm vaste hoogte

AA1110Y

• 20 cm vaste hoogte

AA1112

• aanpasbare hoogte 15 tot 20 cm

AA1114Y

Badzit met strokenzitting Savanah®
Sterk en comfortabel kunststof badzitje.
Snelle afvoer van het water tussen de kunststof zitstroken.
Alle onderdelen zijn corrosiebestendig.
4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.
Technische info:
• zitting: 45,5 x 29 cm
• vloerbasis: 34,5 x 30 cm
• gewicht: 2,2 à 3,2 kg
• maximale belasting: 190 kg
• 15 cm

AA1155A

• 20 cm

AA1155B

• 30 cm

AA1155C

Hangende badzit lichtgewicht
Badzit die op de rand van het bad hangt.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.
De uiteinden van het frame zijn bedekt met antislip doppen die het bad niet
beschadigen.
Technische info:
• kaderbreedte 73 cm, hierdoor geschikt voor baden
met 58,5 tot 67 cm binnenbreedte
• zitting: 41 x 23 cm, deze hangt 15 cm lager dan de badrand
• gewicht: 1,2 kg
• maximale belasting: 90 kg
091170737

Badzit die op de rand van het bad hangt.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.
De uiteinden van het frame zijn bedekt met antislip doppen die
het bad niet beschadigen.

meer info

Hangende badzit met rugleuning BA51

Technische info:
• geschikt voor baden met 48,5 tot 55 cm binnenbreedte
• zitting: 41 x 40 cm
• hoogte rugleuning: 38 cm
• maximale belasting: 113 kg

10

PRIJZEN

AD160084
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IN DE BADKAMER EN HET TOILET
Badzitjes

Hangende badzit met hygiënische uitsparing
Days White Line
Badzit die op de rand van het bad hangt.
Speciale uitsparing voor intieme reiniging.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.
De uiteinden van het frame zijn bedekt met antislip doppen die
het bad niet beschadigen.
Technische info:
• in de breedte verstelbaar van 60 tot 72 cm
• zitting: 40 x 40 cm
• rugleuning: 47 x 15 cm, 36 cm boven de zit
• uitsparing: 12 x 15 cm
• maximale belasting: 130 kg
• standaard

BE05W

• met rugleuning

BE06W

Hangende badzit met rugleuning BOB
Badzit met uitsparing die op de rand van het bad hangt.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.
De uiteinden van het frame zijn bedekt met antislip doppen die
het bad niet beschadigen.
Verstelbaar in de breedte.
Technische info:
• in de breedte verstelbaar van 73 tot 85 cm
• minimale binnenbreedte van het bad: 46 cm
• zitting: 41 x 41 cm
• zitbreedte: 45,5 tot 57,5 cm
• gewicht: 3,1 kg
• maximale belasting: 120 kg
AD94757

afmetingen

Badzit Komfort Bather
Deze badzit in mesh-stof kan zowel in de thuissituatie gebruikt
worden als in instellingen, voor meer comfort en steun.
Geschikt voor kinderen, volwassenen en ouderen.
Compatibel met de meeste standaard baden van minimum
60 cm; bij minder dan 75 cm buitenbreedte en/of een gebogen basis
zal de badzit niet passen.
Technische info:
• 109,5 x 76,5 cm
• mesh-cover: wasbaar op 40°C
• maximale belasting: 120 kg
AD160915
AD160914

• optie: steunkussen voor het hoofd

AD160916

PRIJZEN

• zonder zijbeschermingen
• inclusief zijbeschermingen met kussens

Advys-H1-badkamer.indd 11
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en transferbanken
Draaibare badzitjes zijn bestemd voor een bad dat niet breder is dan 71 cm,
beide boorden inbegrepen.

Draaibare badzit Swivelling Days White Line
Kunststof zitting met een uitsparing voor hygiëne, gemonteerd op een aluminium frame.
De zit is draaibaar om transfers te vergemakkelijken, maar kan ook vastgezet worden in een bepaalde positie.
Technische info:
• totale breedte: 71 cm
• totale diepte: 52,5 cm
• rugleuning: 47 x 15 cm

• zitting: 40 x 40 cm
• gewicht: 6,6 kg
• maximale belasting: 130 kg

BE09W

Badzit met 2 poten in en 2 buiten het bad, zodat hij over de
rand van het bad uitkomt om transfers te vergemakkelijken.
Hij kan zowel links als rechts gemonteerd worden.
Voorzien van een gedraineerde zitting.

meer info

Transfer badbank BA3

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 43 tot 53 cm
• zitting: 68 x 41 cm
• maximale belasting: 130 kg
AD160082

Transfer badbank Comfy
Badzit met 2 poten in en 2 buiten het bad, zodat hij over de rand
van het bad uitkomt om transfers te vergemakkelijken.
Hij kan zowel links als rechts gemonteerd worden.
Voorzien van een zachte zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 66 cm
• zitting: 70 x 40,6 cm
• gewicht: 5,8 kg
• maximale belasting: 120 kg

12

PRIJZEN

AA1594
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Badliften

Badlift Bellavita

De Bellavita badlift is volledig gemaakt uit kunststof en is
één van de lichtste modellen op de markt (9,3 kg).
Hij werkt met een batterijlader op lage spanning en is dus
volkomen veilig.
De lithiumbatterij heeft een oplaadtijd van ongeveer 4 uur.
De handbediening is absoluut waterdicht en beschikt over
duidelijke knoppen.
De Bellavita gaat rustig en soepel naar beneden. Er volgt een
korte pauze vooraleer de rugleuning traag naar achter inclineert.
Bij een te lage batterijstand belet een veiligheidsmechanisme het
dalen zodat de lift nooit geblokkeerd raakt beneden in het bad.
De Bellavita is modulair en bestaat uit twee delen: zitting en rug.
Beide delen klikken eenvoudig in en uit elkaar.
De rug kan in elke gewenste positie gezet worden en zelfs dichtgeklapt worden voor gemakkelijk transport.
De beide zijflappen helpen bij de transfer en klappen naar binnen
voor een gemakkelijk transport.
De voetjes onderaan zijn voorzien van flexibele zuignappen om
een maximale stabiliteit te waarborgen.
Standaard geleverd met witte comfortbekleding, deze is afneembaar om te reinigen.

Bellavita wordt geproduceerd in Duitsland en doorstond
alle kwaliteitstesten.
Garantie: 5 jaar garantie op de mechanische onderdelen
en motor, 2 jaar garantie op de handbediening.
Technische info:
• zonder zijflappen: 42 x 35 cm
• met zijflappen: 51 x 38 cm
• rug: 64 x 36 cm
• inclinatie rug: 10° tot max. 50°
• hoogte van de zitting: van 6 tot 48 cm
(laagste en hoogste stand vanaf badbodem)
• gewicht: lift alleen 5,5 kg, rugleuning 3,8 kg
• maximale belasting: 140 kg
• met bekleding Comfort wit

AD101715

• optie: transfer-draaischijf

AD104468

• optie: hoofdsteun

AD105049

• optie: 4 punts kindergordel

AD105050

• optie: abductieklos en bekleding

AD105051

Met opties zoals een hoofdsteun, transferdraaischijf, 4-punts
kindergordel en abductieklos voor kinderen kan men de badlift
individueel aanpassen.

Badlift Bathing Cushion
Badlift gebaseerd op een stevig kussen dat met een pomp
opgeblazen wordt.
Men zakt zachtjes naar beneden, onderaan heeft men de keuze
om tot bijna op de bodem te zakken of om nog een beetje lucht
in het kussen te laten voor meer comfort.
Het Bathing Cushion hoeft niet bevestigd te worden en kan vlot in
en uit het bad genomen worden om het bad vrij te maken voor
een andere gebruiker.
Het kussen zelf is zeer licht en is voorzien van een handvat voor
gemakkelijk transport.
Dit systeem is vooral bedoeld voor personen met nog een goede
rompstabiliteit.
De combinatie met een handgreep aan de muur is aan te raden.

AD152992

PRIJZEN

video

Technische info:
• hoogte: 2 tot 40 cm
• breedte: 58 cm
• diepte: 44 cm
• gewicht kussen: 2 kg
• pomp Airflo: 30,5 x 27 x 15,5 cm, gewicht: 6 kg
• maximale belasting: 153 kg

Advys-H1-badkamer.indd 13
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voor de badkamer
Bij beugels voor op de badrand wordt met maximale belasting een verticale
kracht bedoeld. De werkelijke belasting bij zijdelings trekken of duwen is
vaak lager, en hangt af van de stevigheid waarmee de klem bevestigd is.

Multifunctionele en verstelbare handgreep
voor op de badrand Hugo
Hugo is ongetwijfeld de beste en meest complete greep voor op de badrand.
Vervaardigd uit staal en kunststof. De klem is bekleed met antislip rubber om het
bad niet te beschadigen. Het geheel is volkomen roestvrij.
Technische info:
• breedte badrand van 2,9 tot 13,5 cm
• hoogteverstelbaar boven de badrand
van 8 tot 14 cm
• totale breedte: 39 cm
• gewicht: 2,5 kg
• maximale verticale belasting: 120 kg

video

Voordelen:
• 2 handgrepen, zowel bovenaan als
opzij, deze laatste kan men links of
rechts plaatsen
• op de bovenste horizontale greep kan
men met zijn volle gewicht steunen
• hoogteverstelbaar boven de badrand,
dus kan eventueel minder hoog boven
de badrand uitsteken, waardoor hij
stabieler wordt en de beweging minder hindert
AD150842

Handgreep voor op de badrand staal - dwarsrichting
Stabiele badgreep die zorgt voor een stevige steun bij het in en uit het bad
stappen.
De greep is vervaardigd uit wit gecoat staal, wordt gefixeerd op de badrand met
een inox klem voorzien van een rubberen antisliplaag.
Technische info:
• breedte badrand van 8,3 tot 14 cm
• hoogte boven de badrand: 35 cm
• gewicht: 2,4 kg
• maximale verticale belasting: 100 kg
AA1920

Handgreep voor op de badrand kunststof - dwarsrichting
Stabiele kunststof handgreep die zorgt voor een stevige steun bij het in en uit
het bad stappen.
De handgreep is volledig in kunststof waardoor hij aangenaam warm aanvoelt.
De klem is bekleed om het bad niet te beschadigen.
Technische info:
• maximale verticale belasting: 110 kg

14
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PRIJZEN

• met 2 openingen
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Beugels en grepen speciaal voor de badkamer

Greep voor op de badrand staal - lengterichting
Greep voor fixatie op de badrand.
De klem met antislipbekleding past op de meeste badranden.
Technische info:
• breedte badrand van 7,6 tot 17,8 cm
• totale hoogte: 49,5 cm
• hoogte boven de badrand: 37,5 cm
• gewicht: 2,5 kg
• maximale verticale belasting: 70 kg
AA1921

Handgreep voor op de badrand
blauw zacht gecoat - lengterichting
Stabiele badgreep die zorgt voor een stevige steun bij het in en uit
het bad stappen.
De greep is vervaardigd uit staal met een comfortabele, zachte
blauwe bekleding en wordt gefixeerd op de badrand met een klem
voorzien van een rubberen antisliplaag.
Technische info:
• breedte badrand van 5,7 tot 14 cm
• hoogte boven de badrand: 26,7 cm
• gewicht: 2,6 kg
AA1922

Handgreep voor het bad
met vloerbevestiging
Handgreep die een perfect veilige steun biedt bij het
in en uit bad stappen.
Deze badsteun haakt op de badrand waar hij bevestigd wordt d.m.v. met antislip rubber beklede klemmen die het bad niet beschadigen. Tevens wordt hij in
de vloer geschroefd met een grondplaat.
De klemmen kunnen aangepast worden, zowel in
hoogte als in opening.
Technische info:
• breedte badrand van 3 tot 9 cm
• hoogteverstelbaar van 55 tot 75 cm
• hoogte boven de badrand: 3,5 tot 6 cm
• breedte: 17,5 cm
• grondplaat: 26,5 x 2,5 cm
• gewicht: 2,6 kg
• maximale belasting: 150 kg
AA1910

• wit epoxy

AA1911

PRIJZEN

• chroom

Advys-H1-badkamer.indd 15
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voor de badkamer
De wandbeugels van EASA zijn speciaal ontworpen voor de badkamer. Ook als ze nat zijn blijven
ze perfect hun antislip eigenschappen behouden. Dit komt door de gebrevetteerde coating
Natural Touch®.
De kern is een verzinkte inox buis.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje. De maximale
belasting hangt af van de bevestiging en de sterkte van de beugel zelf.

Technische info:
• Ø 3,2 cm
• maximale belasting: 150 kg

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA
Rechte wandbeugel.
• 30 cm - wit

GRS300W

• 60 cm - wit

GRS600W

• 30 cm - antraciet

GRS300B

• 60 cm - antraciet

GRS600B

• 45 cm - wit

GRS450W

• 90 cm - wit

GRS900W

• 45 cm - antraciet

GRS450B

• 90 cm - antraciet

GRS900B

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA, gebogen 135°
De bocht van 135° helpt om bij elke fase van een beweging een ideaal steunpunt te bieden.
• 27,5 x 27,5 cm - antraciet

GRA27545B

• 27,5 x 27,5 cm - wit

GRA27545W

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA, L-vorm
De L-vorm is vooral bedoeld om van zit tot stand te komen en helpt om
bij elke fase van een beweging een ideaal steunpunt te bieden.
“Links” is met de lange zijde links, zoals bij de letter “L”.
• 35 x 67 cm links - antraciet

GRL3567LB

• 35 x 67 cm links - wit

GRL3567LW

• 35 x 67 cm rechts - antraciet

GRL3567RB

• 35 x 67 cm rechts - wit

GRL3567RW

Wandbeugel L-vorm met douchekop en aansluitingsslang,
staal, antislip gecoat EASA
2 in 1: stevige handgreep in L-vorm, gecombineerd met een douchestang,
douchekop en -slang. De afgebeelde mengkraan is niet inbegrepen.
• 46 x 120 cm links - wit

GRH46120LW

• 46 x 120 cm rechts - wit

GRH46120RW

• 46 x 120 cm links - donkergrijs

GRH46120LB

• 46 x 120 cm rechts - donkergrijs

GRH46120RB

Wandbeugel T-vorm met douchekop en aansluitingsslang,
inox, antislip gecoat EASA
2 in 1: stevige handgreep in omgekeerde T-vorm, gecombineerd met een
douchestang, douchekop en -slang, zeepbakje.
De douchekop heeft een ergonomisch handvat.

16
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PRIJZEN

• 60 x 103 cm
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Wandbeugels voor universeel gebruik
Bij wandbeugels worden geen schroeven bijgeleverd, omwille van de
onbekendheid van de ondergrond.
De maximale belasting hangt af van de bevestiging en de sterkte van de
beugel zelf.
Als criteria bij de keuze worden gehanteerd: uitzicht, dikte van de greep,
vrije afstand tot de muur.

Wandbeugel kunststof met fijne ribbels
Deze economische wandbeugel heeft een fijn geribbelde structuur en is vervaardigd in sterke kunststof.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
Technische info:
• Ø 3,6 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
• 30,5 cm

AA6061F

• 46 cm

AA6064F

• 38 cm

AA6062F

• 61 cm

AA6065F

• 41 cm

AA6063F

• 91 cm

AA6066F

Wandbeugel kunststof met antislipribbels Gripsure™
Mooie designbeugel in wit/grijze uitvoering, voorzien van antislipribbels.
Ook met vochtige handen is er door de speciale ribbel een perfecte greep.
De greep zelf is door zijn ellipsvorm stevig te grijpen.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
Technische info:
• Ø 3,7 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 3,7 cm
• 30 cm

091187822

• 45 cm

091188077

• 40 cm

091187830

• 60 cm

091188093

Wandbeugel kunststof met antislipribbels Prima
Mooie designbeugel in muntgroene of witte
uitvoering, voorzien van antislipribbels.
Heel stevige beugel met een kern van aluminium.
Ook met vochtige handen is er door de speciale
ribbel een perfecte greep.
De gebogen versies zijn ook zeer nuttig in het
toilet.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt
worden met een beschermplaatje.

Technische info:
• Ø 3,5 cm
• de vrije ruimte achter
de handgreep: 4 cm
• maximale belasting:
160 kg
wit

wit/munt

• 30 cm

AD96591

6509

• 40 cm

AD96592

6510

• 45 cm

AD96593

6511

• 60 cm

AD96594

6512

AD101430

6507

AD96596

6508

• gebogen - 32,5 cm
• gebogen - 40 cm

Wandbeugel kunststof met antislipribbels mat zwart Prima
Technische info:
• Ø 3,5 cm
• maximale belasting: 160 kg
• 45 cm

AD101436

PRIJZEN

Mooie designbeugel in mat zwarte uitvoering, voorzien van antislipribbels.
Wordt vooral gebruikt op donkere of
stenen oppervlakken, waar hij minder
opvalt.
Kan binnen- en buitenshuis gebruikt
worden.
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universeel gebruik

Wandbeugel in V-vorm Ashby
Kunststof beugel ontworpen om bij elke fase van een beweging een
ideaal steunpunt te bieden voor hand en onderarm.
Kleur: standaard wit, ook verkrijgbaar in rood en donkerblauw.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• lengte: 32 cm
• Ø 3,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 5 cm
• maximale belasting: 115 kg
AD96615

Wandbeugel in contrastkleur
Kunststof beugel, die door zijn kleur gemakkelijker gevonden wordt indien de
badkamer hoofdzakelijk wit is.
De rode kleur worst vaak gekozen voor personen met dementie of met visuele
problemen, omdat hulpmiddelen in deze kleur beter opgemerkt worden.
Technische info:
• Ø 3,5 cm
• maximale belasting: 115 kg
rood

donkerblauw

• gebogen 33 cm

AD161082

AD161085

• recht 45 cm

AD161083

AD161086

• recht 60 cm

AD161084

AD161087

Wandbeugel verchroomd Days, hoog
Economische, maar bijzonder kwalitatieve wandbeugel in staal met chroom
afwerking.
Verkrijgbaar in 4 lengtes.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 8,9 cm
• 30 cm

567A

• 45 cm

567B

• 61 cm

567C

• 91 cm

567D

Stalen wandbeugel wit, hoog
Economische, maar bijzonder kwalitatieve wandbeugel in staal met een witte
epoxy coating.
Verkrijgbaar in 4 lengtes.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 8,9 cm
568A

• 45 cm

568B

• 61 cm

568C

• 91 cm

568D

PRIJZEN

18

• 30 cm

Advys-H1-badkamer.indd 18

28/06/17 17:07

IN DE BADKAMER EN HET TOILET
Wandbeugels voor universeel gebruik

Stalen wandbeugel, laag
Wandbeugel met een witte of verchroomde gladde structuur.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 3,2 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 5 cm
• epoxy gecoat wit 30,5 cm

AA6010

• verchroomd 30,5 cm

AA6011

• epoxy gecoat wit 45 cm

AA6012

• verchroomd 45 cm

AA6013

• epoxy gecoat wit 61 cm

AA6014

• verchroomd 61 cm

AA6015

• epoxy gecoat wit 91 cm

AA6016

• verchroomd 91 cm

AA6017

Wandbeugel verchroomd met antislipribbels
Verchroomde wandbeugel met een geribbelde structuur.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 3,8 cm
• 30 cm
• 40,6 cm

• 45 cm

AA6050

AA6049

• 60 cm

AA6051

AA60491

• 81 cm

AA60511

Wandbeugel inox met antislipribbels Drive
Hoogglans gepolierde 100% roestvrij edelstaal wandbeugel
met een geribbelde structuur.
Zeer degelijke en zware kwaliteit.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 3 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 7 cm
• 30 cm

AD127242

• 50 cm

AD127243

Modulair wandbeugelsysteem in kunststof
Modulair systeem, waarbij men oneindig kan variëren. Bruikbaar in de ganse
woning: badkamer, toilet, gang, tweede trapleuning, …
De rechte stukken van 80 cm zijn volledig in kunststof en kunnen op elke
lengte afgezaagd worden.
Men kan eindigen op 2 manieren: met afsluitdoppen op de buis zelf of met
een eindstuk dat aan de muur bevestigd wordt. Dit eindstuk maakt een bocht
van 90° en wordt aan de muur vastgeschroefd. Indien men eindigt met een
afsluitdop dient men daar vlak voor een T-stuk te voorzien.
De T-stukken dienen om de buizen aan de muur te bevestigen, ze zijn nodig
minstens om de 80 cm. De ellebogen dienen om een hoek van 90° te maken.
In een T-stuk loopt de buis niet door.
Alle verbindingsstukken (T of elleboog) zijn geribbeld langs de binnenzijde, dit
verhindert het draaien van de buis bij het vastgrijpen. Het wordt aangeraden
om bij een definitieve plaatsing de verbindingen nog extra te fixeren met een
gewone lijm voor kunststof.
• rechte beugel 80 cm (per stuk)

AA6077

• T-stuk (per 2)

AA6071

• eindstuk (per stuk)

AA607101
AA6073

• afsluitdop (per 2)

AA6076

PRIJZEN

• elleboog 90° (per stuk)
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op zuignappen
Ideaal voor plaatsen waar niet kan of mag geboord worden en voor tijdelijk gebruik zoals op reis.
Ook zeer praktisch voor professionele zorgverstrekkers bij hun huisbezoeken en advisering; in een oogwenk kan men
hiermee de juiste plaats uitproberen, ook indien men kiest voor een geboorde vaste beugel.

De gepatenteerde Mobeli® wandbeugels van de Duitse
firma ROTH hebben de strengste TÜV tests doorstaan.
Ze zijn geschikt voor alle gladde, vlakke oppervlakken
(keukens, badkamers, geschilderde muren etc.).
Het oppervlak moet goed gereinigd en gedroogd zijn
alvorens men de beugel erop plaatst.
De zuigkracht is afhankelijk van de poreusheid van het
oppervlak: van 24 u tot 14 dagen.
Men moet dus zorgvuldig de beugel regelmatig controleren, losmaken, reinigen en dan de beugel opnieuw
plaatsen.
De beugels zijn vooral bedoeld om de beweging te
controleren en niet om zich met het volle gewicht eraan
op te trekken.
Er zijn vaste en verstelbare beugels: deze laatste hebben het voordeel dat men gemakkelijker de voegen kan
vermijden.
Bij twijfelachtige oppervlakten, bv. poreuze tegels, kan
men gebruik maken van zelfklevende edelstaalplaatjes.
Productspecificaties:
• de beugels zijn vervaardigd uit hoogwaardige witte
kunststof
• alle metalen delen zijn van roestvrij staal
• voorzien van grote zuignappen met Ø 12 cm, vervaardigd uit een speciale rubbersamenstelling
• met handgreep van Ø 3,5 cm
• zonder scherpe kanten
Alle Mobeli® beugels beschikken over een veiligheidsindicator die permanent de hechting onder de zuignap
meet.
De rode markering van de veiligheidsindicator verschijnt
naarmate de zuigkracht vermindert en de beugel niet
meer veilig is. In dat geval moet men de beugel gewoon
opnieuw vastzetten.
Alle beugels zijn makkelijk te demonteren om te reinigen en mee te nemen op verplaatsing.
Bij personen met dementie of bij gevaar voor diefstal
kan het nuttig zijn om de beugel te beveiligen. Door het
plaatsen van een speciaal slotje is het onmogelijk om de
beugel van de wand te halen.
De beugels kunnen ook voorzien
worden van een rood kleuraccent als
visuele trigger voor personen met
dementie en/of visuele problemen.
meer info

20
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Wandbeugel op zuignap Mobeli® met vaste
lengte en veiligheidsindicator
Een vaste lengte is economischer dan een verstelbare.
Men vermijdt de voegen door de beugel eventueel schuin
te plaatsen.
• S 11 cm (32,5 cm totale lengte)

1400220S

• S 21 cm (45 cm totale lengte)

1400225S

• M 35 cm (58 cm totale lengte)

1400226S

• L 65 cm (86 cm totale lengte)

1400227S
meer info

Wandbeugel op zuignap Mobeli® verstelbaar
met veiligheidsindicator
De verstelling is traploos over 12,5 cm zodat men steeds de
voegen kan vermijden.
• S 21 - 33,5 cm

1400221S

• M 33 - 45,5 cm

1400222S

• L 43 - 55,5 cm

1400223S

• XL 66,5 - 79 cm

1400224S
video

Wandbeugel op zuignap Mobeli® kindergreep
26 mm Ø met veiligheidsindicator
Deze kindergreep is iets minder dik dan de versie voor
volwassenen: 2,6 cm i.p.v. 3,5 cm.
• S 17 cm greep

1400228S

• M 31 cm greep

1400229S

Wandbeugel op zuignap Solido
Economische versie zonder veiligheidsindicator.
Vast

AD75953

• M 32 cm (58 cm totale lengte)

AD75954

• L 62 cm (88 cm totale lengte)

AD75955

• S 44 - 57 cm totale lengte

AD101712

PRIJZEN

Verstelbaar

• S 10 cm (32,5 cm totale lengte)
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Extra stevige badbeugel met 2 zuignappen aan elke
zijde.
Deze badbeugel is op 3 punten draaibaar waardoor
deze zich perfect laat aanpassen aan de meeste badvormen.
• 74 cm, met veiligheidsindicator

1400263S

• 85 cm, met extra handgreep + veiligheidsindicator

1400264S

• 86 cm, met veiligheidsindicator

1400261S

• 98 cm, met extra handgreep + veiligheidsindicator

1400262S

video

Badbeugel op 4 zuignappen QuattroPower Mobeli®

video

Wandbeugel op 4 zuignappen QuattroPlus Mobeli® met veiligheidsindicator
Extra stevige wandbeugel met 2 zuignappen aan elke zijde.
Telescopisch verstelbaar in de lengte, met een belastbaarheid
van 125 kg voor de 2 kortste en 110 kg voor de 2 langere versies.
Deze waarden zijn indicatief en hangen steeds af van de ondergrond.
De zuignappen kunnen ook over een hoek geplaatst worden door
gebruik te maken van een scharnier (optie op aanvraag).

• verstelbaar 20 - 32,5 cm (totale L 36-48,5 cm)

1400241S

• verstelbaar 32 - 44,5 cm (totale L 48-62,5 cm)

1400242S

• verstelbaar 42 - 54,5 cm (totale L 58-70,5 cm)

1400243S

• verstelbaar 64,5 - 77 cm (totale L 80,5-93 cm)

1400244S

Pivoterende extra wandbeugel op zuignap
Mobeli® te bevestigen op bestaande
Praktische uitbreiding van een bestaande wandbeugel van
Mobeli®.
Men klikt de extra arm eenvoudig tussen de zuignap en de stang
van de bestaande wandbeugel en men krijgt een multifunctionele
oplossing in elke gewenste hoek.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met vaste lengte of telescopisch.
Deze laatste oplossing kan nodig zijn als men tegelvoegen wil
vermijden.
140026H6S
140022H2S

PRIJZEN
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• vaste lengte 35 cm met veiligheidsindicator
• telescopisch 34-46,5 cm met veiligheidsindicator
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Vergrendeling met sleutel voor Mobeli® zuignap
Mobeli® beugels op zuignap kan men vergrendelen.
Dit kan nuttig zijn om veiligheidsredenen bv. bij personen met dementie of bij gevaar voor diefstal.
Dit maakt ook tijdelijk gebruik van beugels mogelijk in een openbare
omgeving zoals openbare gebouwen. Men kan kiezen om 1 of 2 zijden
af te sluiten met hetzelfde sleuteltje. Het sleuteltje zelf is universeel.
• 1 item met 1 sleutel

1400671

• 2 items met 1 sleutel

1400672

• 1 sleutel

1400675

Verlengd handvat voor de Mobeli®
zuignaphendel
Het bevestigen of verwijderen van de Mobeli®
handgrepen vereist enige kracht.
Dit verlengd handvat vermindert de kracht
met minder dan de helft.
Men schuift gewoon het handvat over
de hendel, drukt de handgreep aan en
kantelt de hendel.
Het verlengd handvat kan over de
hendel blijven zitten; men kan dan bv.
opteren voor een handvat op elke zijde.
1400573

Edelstaalplaatjes Mobeli®
Als de ondergrond te poreus of te ongelijk is of als de tegels kleiner zijn dan 14 cm,
dan is een wandbeugel op zuignap niet bruikbaar.
Men kan dit oplossen met deze stevige, zelfklevende edelstaalplaatjes
van 14,5 x 14,5 cm of 14,5 x 29,5 cm voor de Quattro-modellen.
Ze zijn voorzien van een sterke kleeflaag, maar kunnen steeds nadien
zonder beschadiging verwijderd worden.
• 14,5 x 14,5 cm (per 2)

1461414

• 14,5 x 29,5 cm (per 2)

1461418

Reinigingsset voor de zuignappen van Mobeli®
Speciale reinigingsset, aanbevolen voor een optimale werking.
Inhoud:
• reinigingsmiddel: 100 ml
• microvezeldoekje: 35 x 35 cm
• in hersluitbaar plastiek zakje met trekkoordje

PRIJZEN

1400676
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Badopstap Savanah® Bath step 10 cm
Technische info:
• 38 x 48 cm
• gewicht van elke module: 1,3 kg
• maximale belasting: 190 kg

Stapelbare badopstap Savanah® met antislip comfortlaag.
Hoogte van één element is 10 cm, vervolgens telkens 5 cm verhoging, doordat elk element 5 cm over het volgende schuift.
Alle elementen zijn gelijk.
Bv. men wenst 20 cm te verhogen: 3 elementen volstaan
(10 + 5 + 5 cm).
Maximum 6 elementen, met een totale hoogte van 35 cm.
Men kan ook de opstapjes zijdelings aan elkaar clipsen, waardoor men een groter oppervlak of een trapje verkrijgt.
De antislipmat kan ook afzonderlijk besteld worden.

• per stuk

AA1824W

• vervanging antislipmat

AA182401

• vervanging rubberen voetjes (per 10)

AA182402

Bad opstaptegels 2,5 cm
Bad opstaptegels stapelbaar.
Hierdoor ook zeer goed bruikbaar bij evaluatie van de ideale hoogte, in therapie of huisbezoek.
De bovenlaag heeft een antislip structuur.
Technische info:
• hoogte van elke tegel: 2,5 cm
• 45 x 35 cm
• gewicht: 3,4 kg
• maximale belasting: 190 kg
LP-K40

• per stuk

Bad opstaptegels Prima
Stapelbare badopstap Prima met
antislip laag.
Hoogte van het bovenste element
(met antislip) is 5 cm, vervolgens verhogers van telkens 2,5 cm hoogte.
In de basisset zitten 1 bovenste
element en 2 verhogers, zodat men 5,
7,5 of 10 cm kan verhogen.
Men kan de verhogers afzonderlijk
verkrijgen (per stuk of per 10).

Maximale hoogte is 35 cm.
Bv. men wenst 20 cm te verhogen:
7 elementen zijn nodig
(5 cm + 6 maal 2,5 cm).
Hierdoor ook zeer goed bruikbaar
bij evaluatie van de ideale hoogte, in
therapie of huisbezoek.
Technische info:
• 35 x 44,5 cm
• maximale belasting: 240 kg

• set: 1 basis + 2 verhogers, totaal 10 cm

AD96600

• verhoging 2,5 cm (per stuk)

AA1883A

• verhoging 2,5 cm (per 10)

AD96601

Bed/badopstap in bamboe
Opstaptrede in milieuvriendelijk bamboe, bijvoorbeeld voor het bed,
het bad of om naar een hoge kast te reiken.
Vochtbestendig, en daardoor bruikbaar in de ganse woning.

24
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Technische info:
• 45,5 x 35,5 cm
• hoogte: 10 cm
• maximale belasting: 318 kg
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Opstapbankje voor bad omkeerbaar
Handig opstapje voor het bad.
De rode kleur wordt vaak gekozen voor personen met dementie of met visuele
problemen, omdat hulpmiddelen in deze kleur beter opgemerkt worden.
Technische info:
• hoogte: 10 of 15 cm (omkeerbaar)
• 53 x 35 cm
• gewicht: 1,6 kg
• maximale belasting: 190 kg
• 10/15 cm hoog - wit
• 10/15 cm hoog - rood

AD96599
AD161088

Douche- en badmatten, antislip

Douche/Badmat antislip, rubber met zuignapjes, wit
Douche/badmat uit geperforeerde natuurlijke rubber.
Het materiaal is schimmel- en bacteriewerend.
Voorzien van kleine zuignapjes en perforaties om snelle evacuatie van water
mogelijk te maken.
Wasbaar met de hand in een lauw zeepsopje.
Bevat latex.
• 54 x 54 cm

AA1803

• 56 x 56 cm

AA1794

• 76 x 35,5 cm

AA1804A

• 57 x 35,5 cm

AA1802AY

• 78 x 35 cm

091204544

• extra lang: 95 x 35 cm

AA1805

Douche/badmat Softfeel antislip, wit
Douche/badmat speciaal ontwikkeld voor personen met allergie.
Verkrijgbaar in 2 maten.
Het materiaal is schimmel- en bacteriewerend.
Voorzien van kleine zuignapjes en perforaties om snelle evacuatie van water
mogelijk te maken.
Wasbaar met de hand in een lauw zeepsopje.
Latexvrij.
• 70 x 40 cm
• 55,5 x 55,5 cm

AA1800
091204551

Veiligheidsstrips voor bad en badkamer
Zelfklevende strips uit zacht aanvoelende vinylrubber.
Gemakkelijk reinigbaar.
Technische info:
• 21,6 x 1,9 cm
A830600
PRIJZEN

• per 20
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Opblaasbaar bad-zitkussen met zuignappen
Dit vierkant opblaasbaar badkussen wordt met 4 zuignappen stevig op zijn
plaats gehouden.
Technische info:
• 45,5 x 45,5 cm
• gewicht: 200 g
• wit

AA1814

Opblaasbaar bad-hoofdkussen met badstof bekleding
Dit opblaasbaar badkussen heeft een aangename bekleding in badstof,
waardoor het heel comfortabel is.
Het zorgt voor een grotere stabiliteit in het bad en wordt bevestigd met
zuignappen.
Technische info:
• 53 x 40 cm
• gewicht: 200 g
• wit

AA1823

Zacht badkussen
Een badkussen dat zowel het zitvlak als de rug omvat.
De hoes is waterdicht en antislip, kan gemakkelijk gereinigd worden.
Onderaan en op de rug zitten 4 zuignapjes om alles stevig op zijn plaats
te houden.
Technische info:
• breedte: 31 cm, één kussen van 34 cm en één van 30 cm lang
• dikte: 3 cm
• er is ook een versie met alleen de zitting, dit is 34 x 30 cm
• gewicht: 700 g
• zit/rug combinatie
• enkel zit

AA1815
091536457

Badkussen Integral
Set van 1 ligkussen en 2 zijkussens, voor meer steun en comfort tijdens
het badmoment.
Geschikt voor gebruik thuis en in instellingen; past in de meeste
standaard baden.
Technische info:
• ligkussen: 170 cm
• zijkussens: 135 cm

26

AD160917

PRIJZEN

• complete bekleding rug/bodem/zijkanten
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Opblaasbare neksteun
Met een zeer zachte velours bekleding voor optimaal comfort.
Wordt gebruikt als zwemkraag, als badkussen of gewoon als neksteun,
bv. in de auto, bus, vliegtuig, …
Technische info:
• 46 x 26,7 cm
• gewicht: 110 g
AA4001

Badverkorter
De kunststoffen badverkorter brengt het baduiteinde ± 25 cm dichter.
Deze is nuttig om onderuit glijden te voorkomen.
Bevestiging met zuignappen.
Laat de afvoer vrij.
Technische info:
• 33 x 35,6 cm
AD96602

Positioneringspommel voor het bad Mobeli®
Om het onderuit glijden in het bad te voorkomen.
Wordt bevestigd met een zuignap voorzien van een veiligheidsindicator.
Technische info:
• zuignap: Ø 120 mm
• pommel: 29,5 x 8 cm, polyurethaanschuim
1400286S

Verzorgingsartikelen

Badspons op metalen steel buigbaar
De steel van deze spons kan gebogen worden om deze zo optimaal mogelijk aan te
passen aan de individuele behoefte.
Pastelkleurige spons met een verdikt, grijs handvat.
Technische info:
• lengte: 38 of 61 cm
• gewicht: 71 g
• 38 cm

AA1831B

• 61 cm

AA1831CY

Badspons op witte kunststof steel buigbaar
De steel van deze spons kan gebogen worden d.m.v. een heat gun, om deze zo optimaal mogelijk aan te passen aan de behoefte van de persoon.
Speciaal is de ronde borstel met aan één zijde een ruwer oppervlak voor scrubbing.
Technische info:
• lengte: 57 cm
• gewicht: 60 g
• rond, met een harde en een zachte kant

629801
6298

• niervormig

6299

PRIJZEN

• rond
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Badspons op blauwe kunststof steel buigbaar
Het materiaal waaruit de steel is vervaardigd laat toe dat men de vorm meerdere malen aanpast, naargelang het lichaamsdeel dat men wil bereiken.
In tegenstelling met andere hulpmiddelen is hiervoor geen warmtebron nodig.
Technische info:
• lengte: 56 cm
• gewicht: 60 g
• rond

920567

• zandlopermodel

920566

Badspons/borstel/teenwasser met
verlengde steel en verwisselbare
spons
Badspons met lang handvat in kunststof.
Vooral geschikt voor het wassen van de voeten
indien men deze moeilijk of niet kan bereiken.
Technische info:
• nylon borstel: Ø 9,5 cm
• grote spons en 2 kleine van 3,5 cm
voor tussen de tenen
• lengte: 61 cm
• gewicht: 120 g
AA1848

Ergonomische badspons met verlengd handvat

28

AA1839

• lichaamsborstel 37 cm

AA1838

• reserve spons voor lichaamsborstel 37 cm
• rugborstel 77 cm
• reserve spons voor rugborstel 77 cm

AA183801
AA1837
AA183701

PRIJZEN

Zeer mooi gamma van verlengde borstels, kwalitatief hoogstaand
in Scandinavisch design. Goed uitgebalanceerd en daardoor vlot
in de hand, met het minst druk op de gewrichten. De haarwasser
(links op de afbeelding) is zo ontworpen dat hij op elke plaats van
het hoofd kan komen en de vingers kan vervangen. De borstel
voor de rug (rechts op de afbeelding) en voor het lichaam (midden
op de afbeelding) neemt geen water op. De sponskussentjes zijn
vervangbaar.

• haarwasborstel 30 cm
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Badborstel verlengd
Lichtgewicht borstel om gemakkelijk rug of benen te schrobben.
Zeer zachte borstel om kwetsuren te vermijden.
Technische info:
• lengte: 38 cm
• gewicht: 150 g
091421080

Lotion- en crème aanbrenger
Op het einde van de licht gebogen arm
is er een klein reservoir voorzien van
rolletjes. Deze geven een aangenaam
masserend gevoel terwijl zij de crème
of de lotion egaal verspreiden op moeilijk te bereiken plaatsen.
Technische info:
• lengte handvat: 35 cm
• gewicht: 150 g
AA1818

Teenwasser op steel
Deze borstel helpt personen die door
bewegingsbeperking hun voeten en tenen
niet of moeilijk kunnen bereiken.
2 tampons zijn inbegrepen.

Technische info:
• lengte handvat: 71 cm
• gewicht: 300 g
• incl. 2 tampons
• reserve tampons (2)

AA1847
AA184601

Voetwasser Soapy Soles
Originele oplossing voor mensen die hun voeten moeilijk of niet kunnen bereiken.
De voeten worden over de borstelmat heen en weer geschoven.
Soapy Soles wordt aan de vloer of in het bad bevestigd met zuignappen.
Vooral bedoeld voor de voetzolen.
920318

Voetwasser ShowerSandal™
Originele oplossing voor mensen die hun voeten moeilijk of niet kunnen bereiken.
De voeten worden over de borstelmat heen en weer geschoven.
De ShowerSandal™ wordt aan de vloer of in het bad bevestigd met zuignappen.
Door de speciale lange borstels wordt er ook tussen de tenen grondig gewassen
zonder gevaar op kwetsuren. Ideaal voor diabetici.
Wasbaar in de vaatwasser of de wasmachine.

PRIJZEN

091178870
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Handdoek met handvatten en bijhorend
washandje
Een katoenen strook met 2 handvatten maakt moeilijke
plaatsen bereikbaar: bv. de voeten of de rug.
Eén zijde is badspons, de andere is ruwer en dient voor het
scrubben.
Een bijhorend washandje is inbegrepen.
Technische info:
• lengte: 80 cm zonder handvatten
• breedte: 10 cm
• gewicht: 100 g
• handwas 40°C
AA1856

Nagelknipper tafelmodel Peta
Gemonteerd op een kunststof antislipvoet.
De grote hefboom vereist weinig kracht.
Tevens voorzien van een nagelvijltje.
PNC-3

Lange teennagelknipper Peta
Lange handvatten met vergroot oog waardoor slechts weinig kracht vereist is.
De snijvlakken staan in een lichte hoek en zijn zeer licht getand, zodat zij niet
wegslippen tijdens het knippen.
• groen

PTC-3

• blauw

PTC-2

Borstel op zuignap
Dit borsteltje is niet alleen geschikt voor het reinigen van kunstgebitten en
nagels, maar ook voor het reinigen van groenten en aardappelen.
Geschikt voor éénhandig gebruik.
Technische info:
• 10 x 4 cm
AA1881

Tubeknijper - per 2
Voor mensen met weinig kracht, maar wel met de functie van 2 handen.
Deze knijper zorgt dat men gemakkelijk alle tandpasta
uit de tube krijgt, zonder veel kracht te vereisen van de
vingers.

30
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Opblaasbaar haarwasbekken voor bed
Voorzien van een drainagebuisje aan de rechterkant.
Verkrijgbaar in 2 materialen: PVC en vinyl. Vinyl is duurzamer en sterker
dan PVC.
Comfortabel bekken met een vorm die de nek en schouders goed ondersteunt.
Opblazen kan met de mond of met een pompje.
Opblaasbare haarwasbekkens hebben een beperkte levensduur:
bewaard in opgeblazen toestand en goed afgedroogd gaan ze langer mee.
Technische info:
• diepte: 15 cm
• vinyl, compact 64 x 52 cm

AD160970

• vinyl, 71 x 61 cm

AA1874

• PVC, 66 x 61 cm

AA1873

Haarwasbekken voorgevormd voor gebruik in bed
Voorgevormd kunststof bekken.
Het water loopt opzij weg en kan opgevangen worden in een emmer.
Technische info:
• 75,5 x 39,5 cm
AA1872

Opblaasbaar haarwasbekken voor gebruik aan de lavabo
Adhome
Opblaasbaar haarwasbekken bedoeld voor gebruik aan een lavabo.
Prijswinner in Frankrijk.
De nekuitsparing is anatomisch gevormd voor een groter comfort.
De afgebeelde doucheslang van 140 cm lengte is een optie. Ze is aansluitbaar
op de meeste badkamerkranen.
• 60 x 35 cm, PVC blauw

AD149347

• optie: douchekop met aansluitslang 140 cm

AD149351

Haarwasbekken lichtgewicht voor gebruik aan de lavabo
Vernieuwd design, met extra comfortabele neksteun in neopreen en brede
strap rond de hals.
Het achtereinde steunt op de lavabo.
Technische info:
• lengte: 21 cm
• gewicht: 175 g

PRIJZEN
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Haarwasbekken met flexibele rubberen rand met straps
Met 1 strap te bevestigen rond de hals, het achterste deel rust in de lavabo, er is onderaan
een antislipstrook.
De flexibele rand zorgt voor een zeer comfortabele werking.
Technische info:
• 45 x 33 cm
• halsuitsnijding: 12 x 11 cm
AA1878

Bed-douche E-Z shower
Dit waterreservoir wordt gevuld met warm water en opgehangen, bv. aan een zelfoprichter.
Een douchekop is bevestigd aan een darm en heeft een aan/uit knop, zodat de gebruiker
volledige controle heeft over de waterstroom.
Technische info:
• inhoud: 11,3 liter
• lengte waterdarm: 60 cm
AA1876

Verlengde haarkam / -borstel
opvouwbaar
De kam of borstel kan in 2 hoeken ingesteld worden en
na gebruik in het handvat geplooid worden. Kan zowel
door links- als rechtshandigen gebruikt worden.

• style kam - 46 cm, geplooid 23,5 cm

AA4712

• haarborstel - 46 cm, geplooid 23,5 cm

AA4714

Verlengde haarkam / -borstel
Zeer mooi gamma met ergonomisch design
waardoor ze erg goed in de hand liggen en
weinig druk uitoefenen op de gewrichten.
AA4721

• kam 37 cm

AA4723

PRIJZEN
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Haardrogerhouder met klem, zuignap Mobeli®
Nuttig voor mensen met bewegingsbeperkingen of éénhandig gebruik.
De afgebeelde haardroger is niet inbegrepen.
• met veiligheidsindicator

1400204S

• met zwenkarm en veiligheidsindicator

1499204S

Haardrogerhouder open ring met zuignap Mobeli®
Nuttig voor mensen met bewegingsbeperkingen of éénhandig gebruik.
De afgebeelde haardroger is niet inbegrepen.
• met veiligheidsindicator

1400203S

• met zwenkarm en veiligheidsindicator

1499203S

Haarkapje met ingewerkte shampoo
Men kan het kapje voorverwarmen in een microgolf voor extra
wellness gevoel.
Men zet het kapje op het hoofd en masseert tot alles ingewerkt is.
Geen water nodig.
Even droogwrijven met de handdoek en vervolgens het haar kammen
of modelleren zoals gewoonlijk.
Per stuk.

PRIJZEN

091310978
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Douchescherm Evolution vrijstaand 3 delen
- 80 cm hoog
Vrijstaand douchescherm van
Easa, dat na gebruik dichtvouwt
en compact kan weggeborgen
worden.
Voorzien van 2 stevige handvatten
om gemakkelijk te hanteren.
De hoogte is zo gekozen dat een
eventuele hulpverlener zelf droog
blijft en toch de persoon onder de
douche kan helpen.
Onderaan is er een dubbele rubberen strip om maximaal lekkage
te voorkomen.

Het paneel is halfmat en vervaardigd uit zeer sterk polycarbonaat.
Technische info:
• 3 delen: 50/100/50 cm
• hoogte: 80 cm
• gewicht: 10 kg
Op bestelling zijn andere maten en
vaste doucheschermen mogelijk.

• 50/100/50 cm wit/frost

EVPS001FW

• 50/100/50 cm chroom/frost

EVPS001FC

Spiegel op zuignap, telescopisch Mobeli®
Spiegel die vooral ontworpen is voor personen met diabetes of stoma.
De spiegel meet 15,2 cm en is tot 130 cm uittrekbaar, zodat men ook
aan de achterzijde van het lichaam of onder de voeten kan kijken.
Stevige zuignap van 12 cm Ø, die op alle niet-poreuze oppervlakken
gebruikt kan worden.
De spiegel vergroot het beeld 6x zoals een make-up- of scheerspiegel.
• met veiligheidsindicator

1400209S

• met LED verlichting en veiligheidsindicator

1499209S

Douchekophouder op zuignap Mobeli®
Deze praktische douchekophouder wordt bevestigd d.m.v. een stevige zuignap
van 12 cm Ø.
Er zijn 2 versies:
• vast
• met een zwenk arm (afgebeeld)
• vast met veiligheidsindicator

1400202S

• met zwenkarm en veiligheidsindicator

1499202S

Bescherminghoes voor het douchen
Deze beschermhoes schuift men over een gipsverband of een spalk om deze te beschermen
tijdens het douchen.
De afsluiting gebeurt door een stevige elastische
rand.
Gaat bij normaal gebruik een 2-tal maanden mee.
Niet geschikt bij open wonden of het zwemmen.
AA1864
AA1865

• volledig been (± 100 cm)

AA1866

PRIJZEN
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Kinderdouche/toiletstoel Seahorse Plus complete set
Vernieuwd en functioneler model van de veelgeprezen Seahorse
Sanichair met behoud van de belangrijkste voordelen van het
origineel.

Verkrijgbaar in 3 formaten (leeftijdscategorieën bij benadering
bepaald): small (5-10 jaar), medium (10-15 jaar) en large
(15 tot 18 jaar).

Volledige set Seahorse Plus inclusief:
• 2 opeenvolgende zachte foam liners (meegroeifunctie)
• makkelijk te verwijderen en opklapbare armsteunen/tafeltjes
(op S en M)
• in de hoogte en diepte verstelbare draaibare hoofdsteun
• onafhankelijke, hoogteverstelbare voetsteunen met straps
• 4 puntsgordel (harnas) in H-vorm, voor opgroeiende meisjes
is ook een gordel in V-vorm verkrijgbaar
• afneembare zachte plasbescherming/pommel
• voldoende grote emmer

Eigenschappen:
• hoogteverstelbaar frame, geschikt voor de meeste toiletten
• tilt mechanisme met gasveer voor veilige, vlotte kanteling
van 20° en 40°
• grote onafhankelijke vergrendelbare wielen voor vlotte
beweging en verhoogde veiligheid
• voldoende opening voor een vlot toiletbezoek en intiem toilet
• maximale belasting: 63,5 kg (S), 89 kg (M) en 102 kg (L)
H-gordel (jongens)

V gordel (meisjes)

brochure

• S - van 5 tot 10 jaar

met liner 1+2

N83320

N83332

• M - van 10 tot 15 jaar

met liner 3+4

N83344

N83356

N83379-G5

N83379-G5

N83379-G5

N83379-G6

N83379-G6

N83379-G6

N83379-G7

N83379-G7

N83379-G7

• L - vanaf 15 jaar

PRIJZEN
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Badzit kind Otter
Veelzijdige bad- en douchestoel voor kinderen, vervaardigd in
hoogwaardige kunststof.
De hellingshoek is instelbaar in 5 standen: 0°, 22°, 45°, 67° en
90°, waardoor het mogelijk is steeds een comfortabele en veilige
positie te verkrijgen. Men kan de hoek gemakkelijk aanpassen,
ook als het kind in de badzit zit.
Onderaan de stoel zijn er antislipvoetjes, zodat een maximale
stabiliteit in bad of douche bekomen wordt.
De groene bekleding is ademend en afneembaar voor machinewas op 60°C.

In optie zijn onderstellen verkrijgbaar voor een meer comfortabele, ergonomische werkhouding bij de begeleider en voor vlotte
transfers:
• onderstel voor in de douche voorzien van zwenkwieltjes:
verhoogt 51 cm
• onderstel voor het bad: hoogte is instelbaar op 12,5 en
op 27 cm in 2 stappen
Technische info:
• zithoogte tot aan de grond: bij alle modellen instelbaar
van 5 tot 18 cm
• onderstel douche: basis 70 x 87 cm
• onderstel bad: basis 78 x 42 cm

Inbegrepen:
• veiligheidsgordels (voor romp, bekken en voeten) met klittenbandsluiting
• zijdelingse hoofdsteunen
diepte
lichaamslengte
gewicht
zitting

lengte
rug
opties

•S

AD101707

tot 91 cm

tot 27 kg

33 cm

46 cm

•M

AD101708

van 81 tot 127 cm

tot 54 kg

33 cm

63,5 cm

• onderstel voor in de douche

AD101711

•L

AD101709

van 117 tot 173 cm

tot 72 kg

42 cm

81,5 cm

• onderstel voor in het bad

AD101710

Positioneerbare douchestoel M2-Gas-Tip kind

brochure

De M2 Gas Tip voor kinderen en volwassenen
met een kleine gestalte is een volledig positioneerbare douche/toiletstoelcombinatie. Hij
is ontwikkeld en vervaardigd in Denemarken
en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Door de aanpasbaarheid groeit de stoel mee
met het kind gedurende meerdere jaren.

• in de hoogte én in de diepte verstelbare
hoofdsteun, voorzien van een zacht PU
kussen
• 4 dubbel vergrendelbare wielen
van 10 cm Ø
• voorzien van een emmer met deksel,
dus geschikt als toiletstoel

In het standaardpakket zijn volgende opties
inbegrepen:
• inclineerbare stoel met gasveer of elektrisch
• zitting van in zacht PU met opening vooraan
• extra volledige zitting als afdekking van de
opening
• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning aanpasbaar in de diepte en met
doorlaatbaar net
• hoogteverstelbare, opklapbare armsteunen
met zachte PU bekleding, voorzien van een
blokkeringsmechanisme

Technische info:
• materiaal frame: roestvrij staal met witte
poedercoating
• hoogteverstelbaar van 46 cm tot 54 cm
• inclinatie: 37° naar achter, 7° naar voor
• zitting: 46 x 37,5 cm, bekleding van 3,5 cm
• extra volledige zitting: 46 x 37,5 cm
• dikte van extra volledige zitting: 1,5 cm
• hoogteverstelling armsteunen:
van 15,5 tot 28,5 cm
• breedte tussen armsteunen: 34 cm
• dikte van bekleding armsteunen: 2,5 cm
• maximale belasting: 80 kg

• volledige set met standaardpakket opties, zitting met opening vooraan

AD159880

• elektrisch, set met standaardpakket opties, zitting met opening vooraan

AD159881

opties
• heupgordel

AD156741

• hoofdsteun supersoft

AD159890

• kunststof toiletemmer

AD156696

• verstelbare hoofdsteun supersoft

AD159891

• hoofdsteun soft

AD159887

• verstelbare hoofdsteun supersoft korte arm

AD159892

• verstelbare zijsteunen voor de romp

AD159893
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Badkameraanpassingen voor zwaardere personen
Alle douchestoelen voor zwaardere personen zijn voorzien van vaste
armsteunen voor een vlotte transfer en voor de veiligheid.
Indien u hier niet het geschikte hulpmiddel voor een zwaardere persoon
vindt, contacteer ons en misschien vinden we toch samen een oplossing.

Douchestoel Days extra breed
Geperforeerde zitting voor drainage.
Materiaal: stalen kader en kunststof zitting.
Technische info:
• vaste zithoogte: 47 cm
• zitting: 46 x 39 cm
• breedte tussen de armleuningen: 52 cm
• totale breedte: 58 cm
• totale diepte: 57 cm
• vloerbasis: 58 x 47 cm
• maximale belasting: 160 kg
545HD

Douchestoel XL extra breed en sterk, met vinyl zitting Days
Roestvrij stalen kader met poedercoating en extra versteviging onderaan, met vinyl gepolsterde zitting en rugleuning.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 50 tot 66 cm
• zitting: 51,5 x 30,5 cm
• breedte tussen de armleuningen: 62 cm
• rugleuning: 34 x 14 cm
• vloerbasis: 74 x 50 cm (bij hoogste stand)
• gewicht: 9,7 kg
• maximale belasting: 280 kg
549BHD

Douchestoel XL extra breed en sterk,
lichtgewicht met armsteunen
Makkelijk uiteen te nemen voor reiniging, stockage en transport.
Materiaal: aluminium kader en kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 48 tot 58,5 cm
• zitting: 52 x 34 cm
• breedte tussen de armleuningen: 61 cm
• hoogte armleuningen: 12,7 cm boven zitting
• rugleuning: 41 x 19,5 cm
• vloerbasis: 60 x 49 cm
• gewicht: slechts 3,8 kg
• maximale belasting: 204 kg
AA1556

Douchestoel XXL extra breed en sterk,
Sherwood Plus Bariatric
Verkrijgbaar met of zonder rugleuning.
Materiaal: epoxy gecoat stalen kader met extra versteviging, met vinyl
gepolsterde zitting en rugleuning.

Advys-H1-badkamer.indd 37

• zonder rugleuning

091156686

• met aanpasbare rugleuning

091156694
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Technische info:
• hoogteverstelbaar van 51 tot 68,5 cm
• zitting: 61 x 43 cm
• breedte tussen de armsteunen: 67 cm
• vloerbasis: 77 x 66 cm (in hoogste stand)
• maximale belasting: 255 kg
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Douchestoel extra breed en sterk Days
Materiaal: roestvrij stalen kader met poedercoating, kunststof zitting met
drainagegaatjes, gepolsterde rugleuning.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 48 tot 63 cm
• zitting: 61 x 43 cm
• zitbreedte tussen de armleuningen: 67 cm
• vloerbasis: 76 x 64 cm (in hoogste stand)
• maximale belasting: 250 kg
539PBHD

Douche- en toiletstoel met wielen bariatrics Atlantic
Douche- en toiletstoelcombinatie,
volledig geconcipieerd tegen roestvorming en gemakkelijk uit elkaar te
nemen.
Het frame is gemaakt uit staal met
een plastic coating.
De zitting van XL en XXL heeft
vooraan een opening voor de intieme
reiniging.
De armleuningen zijn wegklapbaar
voor gemakkelijke transfers en ook
de zitting kan gemakkelijk weggenomen worden.

• XL - zonder voetsteun

Opties, op aanvraag:
• reserve zitting met opening
• reserve vierkante emmer
Technische info:
• zitting: 2 zitbreedtes: XL: 50,5 cm
en XXL: 56 cm
• zithoogte: 53,5 cm
• vrije ruimte onderaan: 44 cm
• wielen: Ø 13 cm
• maximale belasting: 225 kg

598

• XL - met voetsteun

598F

• XXL - zonder voetsteun

598X

• XXL - met voetsteun

Standaard worden een grote vierkante witte toiletemmer en zitkussen
meegeleverd.

598XF

Verzorgingstafels

Mobiele verzorgingstafel Homecraft
hoogteverstelbaar 50-92 cm
Stevige vrijstaande verzorgingstafel
met inklapbare wielen.
De vrije ruimte onderaan is voldoende hoog,
dit is handig indien men met een mobiele
personenlift werkt.
Veiligheidssponden zijn optioneel.
Elektrisch hoogteverstelbaar met handcontrole.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 50 tot 92 cm
• werkvlak: 182 x 70 cm
• vrije ruimte onderaan: 23 cm
• maximale belasting: 225 kg
091164250

• optie: zijsponden

091191782

PRIJZEN
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Verzorgingstafels
Bij verzorgingstafels houdt u best rekening met een levertermijn van een
paar weken en een kost voor volumetransport. Een eventuele plaatsing is
niet inbegrepen.

Mobiele verzorgingstafel Leit
Lichtgewicht opvouwbare mobiele
douche-verzorgingstafel zowel voor
gebruik thuis, in instellingen als op
verplaatsing. Eenvoudig op te vouwen
en op te bergen.
2 sponden zijn inbegrepen.
Het onderstel heeft vergrendelbare
wielen en kan gecombineerd worden
met het standaard doucheraam (verkrijgbaar in 2 maten, op te geven bij
bestelling) en ook met de bad-verzorgingstafel uit hetzelfde gamma.

Technische info:
• onderstel:
L x B x H: 143 x 70,5 x 85 cm
(incl. doucheraam)
• onderstel, opgevouwd:
L x B x H: 24 x 70,5 x 92,5 cm
• afmetingen doucheraam:
143/168 x 58,5 cm
• maximale belasting: 120 kg

• incl. onderstel - S 143 x 58,5 cm - H 85 cm

AD160906

• incl. onderstel - L 168 x 58,5 cm - H 85 cm

AD160907

• enkel onderstel

AD160908

• enkel doucheraam: vouwbaar raam en bekleding (zonder opties)

AD160910
brochure

Verzorgingstafel Leit voor over het bad
Lichtgewicht opvouwbare douche-/verzorgingstafel die zowel thuis,
in de instelling als op verplaatsing kan gebruikt worden. Een handige draagtas is als optie verkrijgbaar (zie ook hieronder). De tafel
kan eenvoudig opgevouwen en opgeborgen worden wanneer andere
personen het bad willen gebruiken.
Een zijsponde is in optie verkrijgbaar voor meer veiligheid.
Kan gecombineerd worden met een mobiel onderstel uit hetzelfde
gamma voor meer mogelijkheden (zie hierboven).
Past op de meeste standaard baden van 170 cm lang; de steunvoeten zijn telescopisch verschuifbaar waardoor de tafel past op baden
tot 85 cm breed.
brochure

• S 143 x 63 cm - H 30,5 cm

AD160904

• L 168 x 63 cm - H 35 cm

AD160905

Opties voor verzorgingstafel Leit
Men kan de veiligheid van de verzorgingstafel verhogen door 1 of 2 zijsponden,
al dan niet bekleed.
Voor het eenvoudig opbergen van de opvouwbare verzorgingstafel en onderstel zijn handige draagtassen beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om deze
makkelijk mee te nemen op verplaatsing.
AD160909
AD160913

• draagtas voor trolley

AD160911

• draagtas voor verzorgingstafel Leit voor over het bad

AD160912

PRIJZEN
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Opklapbare verzorgingstafel voor wandbevestiging Ropox Vario, elektrisch hoogteverstelbaar
Verzorgingstafel met gesloten muurconsole.
Deze verzorgingstafel is zowel bruikbaar voor kinderen als
volwassenen.
Er zijn verschillende breedtes en lengtes mogelijk, men kan de
afmetingen afstemmen op de infrastructuur en op de doelgroep.
De tafel is elektrisch in hoogte verstelbaar voor een optimale
werkhoogte.
De laagste stand van 30 cm hoogte maakt dat actieve kinderen
er zelf kunnen opklimmen.
De tafel is opklapbaar na gebruik voor ruimtebesparing.
Het op- en neerklappen verloopt veilig en vereist slechts
minimale kracht door de hulp van een gasveer.

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 30 tot 100 cm
• 2 breedtes: 70 en 80 cm
• 11 lengtes: 90 tot 190 cm, met intervallen van 10 cm
• afmetingen wandelement: 117 x 60 x 18 cm
• maximale belasting: 150 kg

• te kiezen: B 70 of 80 cm, L 90 - 190 cm

40-306X

• met sponde volle lengte - te kiezen: B 70 of 80 cm, L 90 - 190 cm

40-308X
40-257XX

• opbergmand + bevestiging (niet combineerbaar met sponde)

40-25714

• dubbele opbergmand + bevestiging (niet combineerbaar met sponde)

40-25715

PRIJZEN

• matras 3 cm, te kiezen: LxB

meer info

40

Opties:
• een makkelijk te onderhouden verzorgingsmatras van 3 cm
dikte voor meer comfort
• neerklapbare veiligheidssponde, aangepast aan de lengte
• het model zonder veiligheidssponde kan onder het werkblad
uitgerust worden met een handig railsysteem met stevige
uittrekbare metalen opbergmanden
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Douche/verzorgingstafel Ropox Hudson, elektrisch hoogteverstelbaar
Combinatie van douche- en verzorgingstafel met een gesloten
muurconsole. Elektrisch hoogteverstelbaar voor een optimale
werkhoogte.
De laagste stand van 30 cm hoogte maakt dat actieve kinderen
er zelf kunnen opklimmen.
De tafel heeft een unieke oppervlakte met comfortabele kunststof elementen.
Beide zijden zijn bruikbaar: de zachtere zijde wordt gebruikt bij
het douchen, de meer stevige zijde voor andere zorgmomenten
(bv. tijdens het verschonen).
De elementen zijn eenvoudig weg te nemen en om te keren
voor onderhoud.
Tussen de elementen kan het water makkelijk weglopen.
De tafel is opklapbaar na gebruik voor ruimtebesparing.
Het op- en neerklappen verloopt veilig en vereist slechts
minimale kracht door de hulp van een gasveer.

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 30 tot 100 cm
• 3 lengtes (* lengte van de ligzone):
146 (*128) cm, 178 (*160) cm en 210 (*192) cm
• bed: diepte 93 cm
• muurconsole: hoogte 116 cm
• maximale belasting: 120 kg

146 cm

178 cm

210 cm

• standaard

40-25023

40-25026

40-25029

• met backsupport

40-25073

40-25076

40-25079

40-25034

40-25036

40-25035

40-25038

40-25038

40-25038

• hoofd- en neksteun schuim

40-25090

40-25090

40-25090

PRIJZEN

• wegklapbare zijsponde
• vaste sponde voor hoofd- of voeteinde

meer info

opties

Opties:
• veiligheidsspondes: voor de lange zijde neerklapbaar
en voorzien van een plexi plaat, voor de korte zijde vast
• manueel verstelbare rugsteun: kan links of rechts geplaatst
worden
• hoofd- en neksteun
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Verzorgingstafel Ropox Mobilio, elektrisch hoogteverstelbaar
Mobiele verzorgingstafel, elektrisch hoogteverstelbaar en
voorzien van vergrendelbare wielen.
De tafel is eenvoudig te verplaatsen en kan bijvoorbeeld onder
een bed rijden om mensen in liggende positie te verplaatsen.
De enige vereiste is een stopcontact binnen de 3 m.
Met een batterij in optie kan de tafel zonder netaansluiting
gebruikt worden.
Deze verzorgingstafel is zowel bruikbaar voor kinderen als
volwassenen. Er zijn verschillende breedtes en lengtes mogelijk,
men kan de afmetingen afstemmen op de infrastructuur en
op de doelgroep.

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 65 tot 100 cm
• 2 breedtes: 70 en 80 cm
• 11 lengtes: 90 tot 190 cm, met intervallen van 10 cm
• maximale draagkracht: 120 kg
40-304XX

• veiligheidssponde 88 cm voor de lange zijde

40-2597X

• veiligheidssponde 60 cm voor de korte zijde

40-25709

• centraal remsysteem

40-30760

• oplaadbare batterij

40-30762

PRIJZEN

• te kiezen: B 70 of 80 cm, L 90 - 190 cm

meer info
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Opties:
• een makkelijk te onderhouden verzorgingsmatras
van 3 cm dikte voor meer comfort
• veiligheidsspondes: voor de lange zijden neerklapbaar
en voorzien van een plexi plaat, voor de korte zijden vast
• het model zonder veiligheidssponde kan uitgerust worden
met een handig railsysteem onder het werkblad met stevige
uittrekbare metalen opbergmanden
• oplaadbare batterij
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Verzorgingstafel voor wandbevestiging Ropox Medi2, elektrisch hoogteverstelbaar

Bestaat in 2 uitvoeringen:
• klein model, zonder wasbak: 90 cm breed en 80 cm diep
• groot model, multifunctioneel met ingebouwde wasbak: blad
130 x 80 cm (aflopend naar 60 cm), inclusief kraanwerk
en afvoerkit

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 65 tot 100 cm
• muurconsole: 102 cm hoog, 70 cm breed
• maximale belasting: 75 kg

• met wasbak - 130 x 80/60 cm - incl. draadmanden

50-50675

• zonder wasbak - 90 x 80 cm - incl. draadmanden

50-50677

• matras 3 cm dik voor 90 cm

50-50680

• matras 3 cm dik voor 130 cm

50-50681

• veiligheidsstop voor 90 cm

50-50691

• veiligheidsstop voor 130 cm

50-50692

• zijwanden (2) voor vloer/wandbevestiging 61 x 105 cm

50-50683

• zijwanden (2) voor vloer/wandbevestiging 82 x 105 cm

50-50682

• adaptorkader voor 20 mm muurafstand

50-50689

• veiligheidssponde voor 130 cm

50-50688

• 2 vloersteunen ter ontlasting van de muur

50-50687

• veiligheidssponde voor 90 cm

50-50699

• unit met 3 draadmanden en wasbekken

50-50696

• unit met 3 draadmanden

50-50697

• extra handbediening (met veiligheidsstop)

50-50690

• extra handbediening (zonder veiligheidsstop)

50-50698

meer info
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Opties:
• een makkelijk te onderhouden verzorgingsmatras
van 3 cm dikte voor meer comfort
• zijwanden
• veiligheidsstop, onontbeerlijk bij een elektrisch hoog/laagsysteem: zodra deze iets raakt, wordt de dalende beweging
onderbroken

PRIJZEN

Moderne verzorgingstafel met gesloten muurconsole.
Deze verzorgingstafel is zowel bruikbaar voor kinderen
als volwassenen.
De tafel is elektrisch hoogteverstelbaar voor een optimale
werkhoogte.
Veilig in gebruik en makkelijk te onderhouden door het gladde,
afgeronde design.
Ideaal voor in een kinderdagverblijf, instelling en thuis.
De dubbele, stevige metalen opbergmanden onderaan zijn
inbegrepen.
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Voorbeeld van een opstelling: de arm van de
zwenkbare lavabo kan door
de gebruiker vlot verplaatst
worden naar de gewenste
positie.

Zwenkbare lavabo Ropox
Unieke lavabo voor een maximale flexibiliteit, ideaal als toepassing in kleine ruimtes.
De lavabo kan naar de persoon in een rolstoel of het toilet gedraaid worden door een dubbele rotatiefunctie:
• op een flexibele arm van 60 cm
• rond zijn eigen as
Tevens is de zwenkbare lavabo verkrijgbaar in een hoogteverstelbare versie.
Opties:
• dock-in station: zorgt ervoor dat de lavabo gefixeerd
kan worden
• handige accessoire kit met o.a. 2 opbergbakjes en haakjes:
als zeephouder, om handdoek op te hangen, …

Technische info:
• ovale lavabo in hoogwaardige witte composiet: 43 x 59 cm
• muurelement:
hoogte: 45 cm, diepte: 15 cm, breedte: 13 cm

40-41140

• accessoire kit met o.a. 2 opbergbakjes, haakjes

40-41145

• dock-in station

40-40069

• stop met overloopfunctie

40-40935

PRIJZEN

40-41120
video

• vaste hoogte, incl. mengkraan + flexibels, wandbox 45 cm
• hoogteverstelbaar, incl. mengkraan + flexibels, wandbox 45 cm

meer info

44

De aan- en afvoer is volledig geïntegreerd in de arm.
Het muurelement is bedoeld om de aansluitkranen beter te
kunnen verbergen.
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Hoogteverstelbare lavabo met geïntegreerde handvatten Ropox Support
Zeer vlakke, in de hoogte verstelbare lavabo.
Voorzien van ingebouwde handvatten vooraan en vervaardigd uit
één stuk, waardoor er geen naden zijn.
Hierdoor is hij uiterst gemakkelijk en efficiënt te reinigen.
Deze lavabo is ideaal als hoekmodel.
Er zijn 2 versies:
• Basic: gemonteerd op 2 muurhaken die traploos op een rail
lopen.
De hoogteverstelling gebeurt door het losdraaien van de
2 haken met een inbussleutel, daarna de lavabo op de
gewenste hoogte te brengen en opnieuw te fixeren.
Vooral bedoeld voor individueel gebruik, wanneer de hoogte
niet frequent dient aangepast te worden.
Een voordeel is de lagere kostprijs.

Opties:
• linkse of rechtse uitvoering
• afwerkingscover: om het muurmechanisme aan het zicht
te onttrekken
• set flexibele aan- en afvoerbuizen en aansluitingen
Technische info:
• materiaal: hoogwaardig wit composiet
• muurzijde: 100 cm
• diepte: 63,3 cm
• hoogteverstelling: 30 cm
• maximale belasting: 200 kg

rechts

links

• Basic, met verstelbare haken

40-44012

40-44013

• Flexi, manueel met hendel

40-44014

40-44015

40-44022

40-44021

40-44028

40-44027

• aansluitingsset flexibele aan- en afvoer

40-44020

40-44020

PRIJZEN

• afwerkingscover voor Basic
• afwerkingscover voor Flexi met hendel rechts

meer info

opties

• Flexi: de hoogteverstelling gebeurt door een afneembare
hendel waardoor men eenvoudig en traploos de gewenste
hoogte kan instellen.
Zeer gebruiksvriendelijk en bedoeld voor meerdere gebruikers.
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meer info

Hoogteverstelbare lavabo Ropox Moldau
Discrete unit bestaande uit een hoogteverstelbaar frame met
lavabo dat aan de muur bevestigd wordt.
De instelling van de hoogte gebeurt door een flexibele manuele
hendel die bovenaan ingeplugd wordt.
Het systeem is vooral geschikt indien men niet dagelijks de
hoogte dient aan te passen, bv. in serviceflats.
De flexibele hendel is afzonderlijk te bestellen. Bij projecten
heeft men vaak slechts één hendel nodig voor verschillende
Moldau units.
• lavabo, hoog/laag unit, mengkraan + flexibels
• hoog/laag unit

40-42010
40-42110-9

• flexibele hendel

40-42170

• flexibele kit voor aan- en afvoer

40-42910

Mogelijkheden:
• complete unit met keramische lavabo, mengkraan, flexibele
aan- en afvoerkit (zonder flexibele hendel)
• enkel hoog/laag unit
• flexibele hendel
• flexibele aan- en afvoerkit
Technische info:
• hoogteverstelling: 20 cm
• breedte lavabo: 60 cm
• diepte lavabo: 50 cm
• diepte unit: slechts 5,5 cm
• maximale belasting, gespreid: 100 kg

meer info

Hoogteverstelbare lavabo Ropox Flexi
Volwaardige lavabo in keramiek die rust op een hoogteverstelbaar Flexi frame.
Dit model is zowel elektrisch als manueel verkrijgbaar.
Achter de lavabo is er een kleine ruimte tot de muur, zodat men
een spiegel kan bevestigen (niet inbegrepen).
Opties:
• veiligheidsstrips onderaan, onontbeerlijk bij een elektrisch
hoog/laagsysteem: zodra de veiligheidsstop iets raakt, wordt de
dalende beweging onderbroken (zie hoofdstuk 7 “MeubilairTafels Ropox 4Single en keukensystemen”)

Technische info:
• 2 maten: 92 cm met één vlak gedeelte links of rechts, 122 cm
met aan beide zijden een vlak gedeelte
• hoogteverstelling: 30 cm
• diepte lavabo: 52 cm
• maximale belasting, gespreid: 100 kg

rechts

• manueel verstelbaar met hendel

links

40-14713

62 cm
92 cm

40-14711

40-14712

92 cm

40-14716

40-14717

PRIJZEN
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40-14719
40-14715

122 cm
opties

40-14714
40-14710

122 cm
• elektrisch verstelbaar

midden

• veiligheidsstrip voor 92 cm

30-69200K

• veiligheidsstrip voor 122 cm

30-69240K
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Aqualine hoog/laag bad Ropox
Het bad is gemonteerd op een elektrisch hoog/laagframe met het
oog op een optimaal comfort en een ergonomische werkpositie.
Er is voldoende plaats onderaan langs beide zijden (afhankelijk
van de opstelling in de ruimte) voor een vlot gebruik van tilliften.
De bediening gebeurt op laagstroom via een waterdichte handbediening.
Het bad wordt geleverd inclusief mengkraan en handdouche.
Het design en materiaal van het bad maakt het makkelijk te
onderhouden met standaard reinigingsproducten.
Geschikt voor instellingen en thuis.

• opklapbaar showerbed

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 61 tot 91 cm
• diepte binnenzijde: 40 cm
• breedte binnenzijde (afhankelijk van model): 57, 62 of 67 cm
• maximale belasting: 250 kg (zonder water)
160 x 70 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

• bad

40-14156

40-14157

40-14158

• met kranen links

40-14236

40-14237

40-14238

• met kranen rechts

40-14226

40-14227

40-14228

• 4 geremde wielen

40-14111

40-14112

40-14113

40-14206

40-14207

40-14208

40-14216

40-14217

40-14218

• beschermrail

40-14186

40-14187

40-14188

• houder voor doucheslang- montage op bad

40-14120

40-14120

40-14120

PRIJZEN

• veiligheidsstrip 1 zijde
• veiligheidsstrip 2 zijden

meer info

opties

Opties:
• opklapbaar showerbed om personen in liggende positie een
douche te geven: dit bestaat uit een stevig geperforeerd doek
waardoor het water snel kan evacueren
• veiligheidsstrips onderaan, onontbeerlijk bij een elektrisch
hoog/laagsysteem: zodra de veiligheidsstop iets raakt, wordt de
dalende beweging onderbroken en keert het bad automatisch
terug omhoog
• beschermrail
• 4 vergrendelbare wielen
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Douchesystemen EASA

ADVYS is de exclusieve invoerder van EASA badkamerinstallaties.

Voor personen met een beperking is de sanitaire ruimte in veel
gevallen een van de belangrijke
plaatsen in huis. Vaak is het niet
eenvoudig om de badkamer aan
te passen aan minder mobiele
gebruikers.
Indien men de mogelijkheid heeft
is een douche waar men kan in
rijden de meest ideale keuze.
Om de rest van de badkamer te
vrijwaren van spatten maakt men
gebruik van doucheschermen.
Vaak is een scherm van lagere
hoogte voldoende.
Het ideale is een drempelvrije douchezone, maar soms moet men de
douche voorzien op een bestaande
vloer. In dat geval is een speciale
douchebak met uiterst lage hoogte
(32 mm) aangewezen.
Het zou ook kunnen dat op de
ideale plaats waar de douche
zou moeten komen geen aan- of
afvoer voorzien is. Zelfs dan zijn er
oplossingen mogelijk.

• doucheschermen en –deuren in 3 kwaliteiten
• vlakke douchebakken en ondervloeren
• accessoires: lage afvoer, pomp, douchezitjes en beugels,
wanden, …

brochure

Wat biedt het EASA-gamma?

Overzicht:
• douchedeuren en schermen in 2 kwaliteiten Evolution en Elegance
• alle gebruikte materialen zijn antibacterieel
• er worden standaardmaten voorgesteld, maar elke afwijking
hiervan is mogelijk

48
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EASA Evolution
Vaste doucheschermen en deuren
• uitstekende prijs/kwaliteitverhouding, hierdoor de meest
succesrijke serie van EASA
• panelen in polycarbonaat frost of in veiligheidsglas
• kader chroom of wit
• handvatten Soft Grip
• sluiting met magneten
• steeds doucherail (wit of zilver) en gordijn inbegrepen, zodat ook
de andere gezinsleden perfect de douche kunnen gebruiken
• indien het nodig is voor de configuratie zijn extra steunen
inbegrepen
• de scharnieren draaien over 180°, voor een maximale
toegankelijkheid
• 4-voudige rubberen sluiting onderaan
• de deuren worden bevestigd aan de muur met een compensator
van 44 mm breedte, waarbij een regeling mogelijk is van
+ 7,5 tot – 20 mm
• indien gewenst is er een XL compensator van 94 mm mogelijk
• de hoogte van 80 cm is zo gekozen dat een eventuele
hulpverlener zelf droog blijft en toch de persoon onder de
douche kan helpen
• naast de voorgestelde basisconfiguraties is maatwerk mogelijk
De verschillende basis configuraties van Evolution beginnen
vanaf 80 cm.
ADVYS is voor EASA toeleverancier aan professionele installateurs, technische diensten en handige-doe-het-zelvers.

PRIJZEN

brochure
Advys-H1-badkamer.indd 49
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EASA Elegance
Vaste doucheschermen en deuren Serie Elegance
• deze reeks behoort tot het topsegment
• alle deuren en panelen zijn in veiligheidsglas
• zware inox sluitingen en grepen
• indien het nodig is voor de configuratie zijn extra steunen
inbegrepen
• dubbele sluiting onderaan
• de deuren worden bevestigd aan de muur met een compensator
van 55 mm breedte, waarbij een regeling mogelijk is van
+ 15 tot – 24 mm
• de hoogte van de split deur is 80 cm; zo gekozen zodat een
eventuele hulpverlener zelf droog blijft en toch de persoon
onder de douche kan helpen. De totale hoogte is 190 cm.
• naast de voorgestelde basisconfiguraties is maatwerk mogelijk
De verschillende basis configuraties van Elegance beginnen vanaf
80 cm deur- of paneel breedte.
ADVYS is voor EASA toeleverancier aan professionele installateurs, technische diensten en handige-doe-het-zelvers.

PRIJZEN

brochure
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EASA douchebak Combi
Uiterst lage en sterke douchebakken
met toebehoren
• in kunststof, kan op maat gezaagd worden om eventueel
te laten passen
• verzonken in de vloer of als opbouwelement
• slechts 32 mm dik, eventueel kan men dit nog opvangen
met schuine elementen
• antislip oppervlak, ook als hij nat is
• alle nodige toebehoren mogelijk: vloeradaptors,
verhogingselementen, laag afvoerelement e.a.
• verkrijgbaar in 14 standaardmaten
van 80 x 80 cm tot 180 x 90 cm
• maximale belasting: 380 kg

Ondiepe afvoer
Afvoer van slechts 58 mm hoogte. Om toch een voldoende debiet
te garanderen vertrekt hij als een brede platte buis met een
overgang naar 40 mm.
brochure

Voorbeeld van een EASA project
Hiernaast ziet men een project waarbij met minimale kosten
een bestaand ligbad werd uitgebroken en vervangen door een
douche.
Er werd gebruik gemaakt van een grote Combi douchebak
van 180 x 80 cm, die volledig de plaats bedekt van het
vroegere bad.
De lage douchebak heeft vooraan een schuin plintje voor
gemakkelijke toegankelijkheid. De plaats van de afvoer van
de Combi is zodanig gekozen dat hij overeenkomt met de
vroegere afvoer van het bad.
Aan de wanden werden witte kunststof panelen bevestigd die
het stuk muur met de ontbrekende tegeltjes vervangen.
Tenslotte werden Evolution douchedeuren geïnstalleerd,
zodat de voorzijde van de douchezone dicht kan.
Met het bijgeleverde douchegordijn is alles afgewerkt.
Een keurige oplossing met minimaal kap- en breekwerk,
een lage kostprijs, kortom een kwalitatief, eigentijds en
haalbaar project.

Overige EASA producten
Afvoersysteem met pomp: bedoeld voor onder een douchebak indien er geen afvoer is. Enkel te installeren als er in de
onmiddellijke omgeving een goede evacuatiemogelijkheid is.
EASA heeft tevens een reeks bijhorende douchezitjes met
muurbevestiging, wandbeugels en douchestangen.
Witte watervaste muurpanelen.
EASA Dek zijn kunststof douchebakken die dienen als basis
onder de vloer van een inloopdouche. Door zijn sterkte en
perfecte hellingsgraad heeft men gegarandeerd een goed
aflopende douchezone.

PRIJZEN

Alle EASA producten hebben een CE label, zijn antibacterieel
behandeld en voldoen in de belangrijkste Europese landen
aan de strengste kwaliteitseisen.
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Veel toiletverhogers hebben een anatomische vorm en uitsparingen om het
reinigen te vergemakkelijken. De kunststof voelt warm aan en is reinigbaar,
zodat geen geurtjes kunnen blijven hangen.
Passen op de meeste standaardtoiletten.

Toiletverhoger Savanah®
De meest populaire verhoger, goede prijs-kwaliteitverhouding.
De toiletverhogers van Savanah® hebben een anatomische vorm met een lichte
inclinatie om het rechtstaan te vergemakkelijken. Er zijn grote uitsparingen
langs voor en achter om het reinigen te vergemakkelijken. De kunststof is
perfect reinigbaar en voelt warm aan. Er zijn geen naden, zodat geen geurtjes
kunnen blijven hangen.
De klemmen zijn van antislip en van grote draaiknoppen voorzien.
Technische info:
• verkrijgbaar in 3 hoogtes: 5, 10 en 13,2 cm
• 40 x 41 cm
• opening: 27 x 21 cm
• maximale belasting: 190 kg
5 cm

10 cm

AA2112

AA2114Y

AA2116

AA2112L

AA2114L

AA2116L

• klemmen (2)

091543305

091543305

091543305

• deksel met scharnieren

091543339

091543339

091543339

• zonder deksel
• met deksel
reserveonderdelen

13,2 cm

Toiletverhoger Novelle Clip-on,
fixatie zonder klemschroeven
De toiletverhoger Novelle Clip-on heeft als eigenschap dat hij zich automatisch
vastklemt op de bestaande toiletbril.
Hij is hoefijzervormig en verhoogt de zitting met 7,5 cm.
Hierdoor heeft hij hetzelfde effect als een klassieke toiletverhoger van 10 cm.

52
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F25145
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Technische info:
• opening: 27,5 x 24 cm
• hoogte: 7,5 cm
• steriliseerbaar op 80°C
• maximale belasting: 190 kg

Toiletverhogers en -brillen voor zwaardere personen vindt u op pag. 58.
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Toiletverhoger in contrastkleur
Witte hulpmiddelen in een badkamer met vaak veel witte elementen geven
weinig visueel contrast.
Hierdoor worden zij door personen met dementie en/of visuele problemen
minder goed opgemerkt.
Technische info:
• verkrijgbaar in 3 hoogtes: 5, 10 en 15 cm
• maximale belasting: 190 kg
5 cm

10 cm

15 cm

• rood

AD161076

AD161077

AD161078

• donkerblauw

AD161080

AD161079

AD161081

Toiletverhoger met plasbeschermer
De schelp is bedoeld om ongelukjes te vermijden. Hij is gemonteerd op een
toiletverhoger, individueel in te stellen naargelang de behoefte van de gebruiker en gemakkelijk afzonderlijk te verwijderen voor onderhoud.
Een plasbeschermer is vooral bedoeld voor een man of jongen die zittend
urineert.
De plasbeschermer kan ook gekleefd worden op een bestaand toilet zonder
gebruik van een toiletverhoger.
• 5 cm verhoging

AD156751

• 10 cm verhoging

AD156750

Toiletverhogers met handgrepen
De armsteunen zijn bedoeld om gemakkelijker de transfer van en naar het
toilet uit te voeren. De beide steunen dienen symmetrisch belast te worden.

Toiletverhoger met armsteunen

De toiletverhoger wordt bevestigd op het toilet met 3 aanpasbare klemmen.
De afneembare armsteunen zijn bekleed met zacht materiaal dat tevens een
goede grip geeft.
Er zijn uitsparingen langs voor en achter voor de intieme reiniging.
De kunststof is perfect reinigbaar en voelt warm aan.
Technische info:
• hoogte: 10 cm
• opening: 25 x 21 cm
• gewicht: 7,5 kg
• maximale belasting: 180 kg
• 10 cm, hoogte steunen 19 cm
• reserveklemmen (3)

AA2169
091171552

Hoogteverstelbare toiletverhoger
met opklapbare armsteunen
Toiletverhoger met deksel en wegklapbare armsteunen.
Er zijn uitsparingen voor en achter voor de intieme reiniging.
De armsteunen zijn van een antislipbekleding voorzien.
Stevige bevestiging met schroeven, in de plaats van de gewone bril.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar in 3 standen: 6,5 - 10 - 13,5 cm
• tussen de armsteunen: 48 cm
• opening: 25 x 23 x 16,5 cm
• buitenmaten: 58,5 x 56 x 41 cm
• gewicht: 5,7 kg
• maximale belasting: 150 kg
AD135769
PRIJZEN

• TSE 150
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Zachte toiletzitting met vinylbekleding voor gewoon toilet
Stevig toiletkussen in PU schuim zonder of met deksel.
Technische info:
• gewicht: 1,2 kg
• maximale belasting: 90 kg
• 5 cm - standaard

AD19903

• 5 cm - met deksel

AA2117

Toiletkussen voor gewoon toilet of toiletstoel
Zacht kussen in de vorm van een toiletverhoger, wordt bevestigd met
4 klittenbanden aan de gewone bril. Hierdoor is het gemakkelijk aan
te brengen en te verwijderen.
Het oppervlak is in eenvoudig reinigbare witte vinyl.
• 5 cm

AA2137A

• 10 cm

AA2137B

Kussen voor toiletstoel in hoefijzervorm
Comfortabel toiletstoelkussen in hoefijzervorm met een afwasbare blauwe
bekleding, gevuld met fiber.
Wordt bevestigd met klittenband.
Technische info:
• 45 x 45 cm
• dikte: 5 cm
• gewicht: 400 g
091161405

Gel/visco kussen voor toiletstoel
Compact ringvormig comfortabel gelkussen, speciaal ontworpen voor
het gebruik op een toiletstoel.
De opening kan gevuld worden met het meegeleverd binnenkussen zodat
het ook kan gebruikt worden als volwaardig zitkussen.
Met antislipbasis en een waterafstotende, afneembare en wasbare hoes.
Het kussen is voorzien van een handvat voor makkelijk transport.
Technische info:
• 40 x 40 x 2,5 cm
• gewicht: 2,8 kg
AD159822

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!

54
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Het zelfstandig gebruik van een toilet is belangrijk in het zelfbeeld. Kleine hulpmiddelen
zoals een toiletverhoger zijn soms reeds voldoende om nog veilig te gaan zitten en recht
te staan.
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Toiletkader Days
Eenvoudig hoogteverstelbaar toiletkader, voorzien van kunststof handgrepen.
Het kader is tevens verkrijgbaar in een versie met vloerbevestiging.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 69,5 tot 85 cm
• buitenmaten: 59 x 46 cm
• staal met witte poedercoating
• gewicht: ± 8 kg
• maximale belasting: 160 kg
• staal, wit gecoat - vrijstaand
• staal, wit gecoat - met vloerbevestiging

503A
503ELF

Toiletkader extra stevig
Dit toiletkader is zowel in de hoogte als in de breedte regelbaar.
Verkrijgbaar in staal of aluminium.
Door zijn stevigheid en formaat geschikt voor zwaardere personen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 62,5 tot 79 cm
• in de breedte verstelbaar van 51 tot 56 cm
• diepte: 49,5 cm
• gewicht: in staal 8 kg, in aluminium 2 kg
• maximale belasting: 190 kg
• staal

AA2202

• aluminium

AA2203

• toebehoren: vloerfixatie voor stalen uitvoering (4)

AA2204

Toiletkader met brede toiletverhoger Days
Toiletkader met zeer comfortabele zitting in de vorm van een toiletverhoger.
Deze klikt vast op het frame en kan gemakkelijk verwijderd worden
voor grondige reiniging.
Met uitsparing voor- en achteraan.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61 cm
• zitting: 45 cm breed, 38,5 cm diep
• breedte tussen de armleuningen: 50 cm
• vloerbasis: 56 x 48 cm
• maximale belasting: 190 kg
499

Toiletkader met toiletverhoger Days
Toiletkader met comfortabele zitting in de vorm van een toiletverhoger.
Deze klikt vast op het frame en kan gemakkelijk verwijderd worden
voor grondige reiniging.
Stalen gecoat frame.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 50 tot 65 cm
• hoogte toiletverhoger: 5 cm
• zitting: 37 cm breed, 39 cm diep
• breedte tussen de armleuningen: 50 cm
• vloerbasis: 56 x 48 cm
• maximale belasting: 190 kg

PRIJZEN

510D

Advys-H1-badkamer.indd 55

55

28/06/17 17:08

RUBRIEK_NAAM_NL
IN
DE BADKAMER EN HET TOILET
subrubriek_naam_nl
Toiletkaders

Toiletstoel/toiletkader met zitting opvouwbaar Days
Combinatie van een toiletstoel en toiletkader in aluminium met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
De emmer en het deksel kunnen gemakkelijk los geklikt worden voor het
gebruik als toiletkader.
Het geheel is opvouwbaar.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 56 cm
• zitting: 37 x 34,5 cm
• breedte tussen de armsteunen: 46 cm
• maximale belasting: 125 kg
847

Toiletstoelen
Producten voor zwaardere personen vindt u op pag. 58.

Toiletstoel Drive
Bijzonder kwalitatieve en stabiele toiletstoel met stalen kader met poedercoating.
Gemakkelijk te reinigen: bril en zitkussen zijn opklapbaar en gemakkelijk weg te nemen.
Comfortabele gepolsterde bril, zitkussen, rugleuning en armsteunen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 45 tot 64 cm
• zitting: 43 cm breed, 44 cm diep
• vloerbasis: 58 x 49 cm
• gewicht: 8,5 kg
• maximale belasting: 130 kg
• TS 130

AD149402

Toiletstoel Days
Toiletstoel in staal. Met vaste of wegklapbare armsteunen.
Gemakkelijk te reinigen: bril en zitkussen zijn opklapbaar en gemakkelijk weg
te nemen.
Technische info:
• hoogteverstelling van 45 tot 60 cm, met kussen + 3,5 cm
• zitting: 45 cm breed, 43 cm diep
• vloerbasis: 55 x 55 cm
• hoogte armsteunen: 64 cm
• maximale belasting: 190 kg
• met vaste armsteunen

521A

• met afneembare armsteunen

521AD

• reserve emmer

ACC17

Toiletstoel / zetel Basket Weave
Een traditionele en luxueuze houten toiletstoel met wit/beige geweven bekleding die uitstekend past in een klassiek interieur.
Met comfortabel zitkussen en gemakkelijk te reinigen.
De zitting is wegneembaar en heeft een kunststof emmer met deksel en handvat.
De armleuningen zijn hoog genoeg om steun te geven bij het rechtkomen of
neerzitten.

56
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Technische info:
• zithoogte: 46 cm
• binnenbreedte van de zit: 44 cm
• gewicht: 7,2 kg
• maximale belasting: 160 kg
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Toiletrolstoel op wielen met voetsteunen Drive
Toiletstoel in verchroomd staal met 4 wieltjes, waarvan 2 geremd.
Voorzien van afneembare en in hoogte verstelbare voetsteunen.
De armsteunen zijn wegklapbaar voor een vlotte transfer.
Technische info:
• zitting: 46 x 45 cm
• totale breedte: 56 cm
• zithoogte: 50 cm
• Ø wielen: 12,4 cm
• gewicht: 14 kg
• maximale belasting: 130 kg
• TRS 130

AD135757

Douche/toiletstoel met wielen Deluxe Days
Douchestoel in aluminium voorzien van 4 kleine geremde wielen of met 2 grote
wielen achteraan. Ook als toiletstoel bruikbaar.
Afneembare zitring, deksel en voorzien van voetsteunen.
Het kussen heeft vooraan een uitsparing voor intieme hygiëne. Een bijkomend
kussen wordt bijgeleverd om deze uitsparing eventueel te vullen.
Wegklapbare armleuningen voor gemakkelijke transfers.
Technische info:
• zitting: 45,7 cm x 42,5 cm
• zithoogte: 54 cm
• Ø wielen: klein 13 cm, grote 60 cm
• buitenmaten model met 4 kleine wielen: l x b x h: 55,5 x 55,5 x 99 cm
• buitenmaten model met 2 grote wielen: l x b x h: 69 x 69 x 99 cm
• vrije ruimte onder de zitting: 46,5 cm
• maximale belasting: 136 kg
• 4 kleine wielen

842

• met grote wielen achteraan

841

Toiletaanpassing voor kinderen

Kindertoiletstoel Homecraft
Kindertoiletstoel met klittenband
gordeltje voor rond de romp en uitsparing vooraan.
Aangename en warme kleur.
Stalen kader, kunststof toiletzit en
comfortabele rugleuning in gesloten
PU.
Er werd speciale aandacht besteed
aan perfecte lasnaden zodat het kind
zich nooit kan kwetsen. De emmer is
voorzien van een deksel.

Technische info:
• hoogteverstelbaar
van 28 tot 35,5 cm
• armsteunen boven de zitting: 14 cm
• breedte tussen de armsteunen:
38 cm
• vloerbasis: 43 x 44 cm
• opening: 17,1 x 32,5 cm
• gewicht: 5,5 kg
• maximale belasting: 100 kg
• blauw

091164656

• reserve emmer

091544303

Toiletkader voor kinderen Nuvo™
Hoogteverstelbaar toiletkader voor kinderen.
Materiaal: gecoat staal en gepolsterde armsteunen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 49 tot 61 cm
• afstand tussen de armsteunen: 36 cm
• vloerbasis: 46 x 61 cm
• breedte van de armsteunen: 3 cm
• maximale belasting: 64 kg

PRIJZEN

L98346
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Indien u hier niet het geschikte hulpmiddel voor een zwaardere persoon
vindt, contacteer ons en misschien vinden we samen een oplossing.

Toiletverhoger Drive voor zware personen
Deze stevige toiletverhoger in blauw PU is geschikt voor zeer zware belasting.
Maximale bereikbaarheid voor het intiem reinigen door een opening vooraan
én achteraan.
Eenvoudige fixatie met draaiknoppen.
Glad oppervlak voor een perfect onderhoud.
De zitting is licht naar binnen hellend voor een maximaal comfort.
Technische info:
• hoogte: 11 cm
• breedte van de opening: 22,5 cm
• maximale belasting: 250 kg
AD155863

• TSE 100S

Toiletbril Big John
De toiletzit Big John is speciaal ontwikkeld voor zwaarlijvige personen. Hij
maakt van een gewoon toilet er eentje dat geschikt is voor zeer grote belasting.
Voor een goede stabiliteit wordt Big John bevestigd in de plaats van de bestaande bril d.m.v. inox schroeven; hij past op bijna alle standaardtoiletten.
Voorzien van een deksel.
Technische info:
• breedte: 50 cm
• maximale belasting: 380 kg
AD101327

Toiletkader met zitting XL Days
Zeer stevig en prijsvriendelijk toiletkader met een clip-on zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 49 tot 62 cm
• zitting: 61 x 44 cm
• opening bovenaan: 30 x 23 cm, onderaan: 21 x 19 cm
• vloerbasis: 49,5 x 63,5 cm
• maximale belasting: 280 kg
499HD

Toiletkader met zitting en wijde armsteunen Stirling
Hoogteverstelbaar toiletkader met een bril uit één stuk gegoten. Hij is voorzien
van een speciale uitsnijding vooraan en achteraan voor de intieme hygiëne.
Uitvoering met speciale armsteunen die wijder zijn en tevens meer naar voor
uitsteken.
Model AA2251 heeft extra gepolsterde armleuningen.
Indien nodig kan dit kader aan de vloer bevestigd worden met 4 voetjes AA2218
(optie op aanvraag).
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 44 tot 54 cm
• breedte tussen de armleuningen: 61,3 cm
• zitting: 46 x 46 cm
• opening: 26,5 x 21,5 cm
• gewicht: 5 kg
• maximale belasting: 190 kg
AA2250
AA2251

PRIJZEN
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Toiletstoel XL Economy
Toiletstoel/toiletkader in staal, meest economische keuze.
Gemakkelijk te reinigen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 41 tot 56 cm
• breedte van de zit: 59 cm
• vloerbasis: 67,5 x 54 cm
• gewicht: 10 kg
• maximale belasting: 150 kg
M00808

Toiletstoel XL voor zware personen Days
Stevige en brede toiletstoel met antibacteriële bekleding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61 cm
• zitting: 60 x 43 cm
• breedte tussen de armleuningen: 60,5 cm
• de armsteunen zijn 18 cm boven de zitting
• vloerbasis: 62 x 54 cm
• opening: 25 x 28 cm
• maximale belasting: 280 kg
522HD

Toiletstoel XXL voor zware personen Extra Wide Commode
Stevige, eenvoudige en brede toiletstoel.
2 kipwieltjes voor gemakkelijke verplaatsing van de (niet belaste) stoel.
Technische info:
• breedte tussen de armleuningen: 73,5 cm
• vloerbasis: 80 x 54 cm
• gewicht: 14,5 kg
• maximale belasting: 250 kg
• vaste hoogte 45 cm
• hoogteverstelbaar 45 tot 58 cm

AA2325A
AA2325BX

Toiletstoel XL NRS met kipwieltjes
Stevige en brede toiletstoel.
Technische info:
• maximale belasting: 254 kg

• armsteunen

N10699

N10705

N10717

vast

vast

afneembaar

82 x 60 cm

82 x 60 cm

66 cm

66 cm

• vloerbasis 65,5 x 60 cm
55 cm
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• breedte tussen de armleuningen
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video

meer info

Naast deze speciale handgrepen kan men natuurlijk altijd gebruik maken
van gewone wandbeugels of tijdelijke handgrepen op zuignap.
Deze zijn terug te vinden bij de badkameraanpassingen.

Opklapbare toiletbeugel
Ropox Loire
Kwaliteitsvolle opklapbare toiletbeugels van het Deense
merk ROPOX.
De beugel heeft een extra brede ellipsvorm.
Hierdoor krijgt men een breder steunvlak dan bij elke
andere beugel.
De gegolfde versie heeft vooraan een verhoging.
Hiermee bereikt men een optimale ergonomische steunhoogte bij het staan en het zitten.
Hetzelfde effect krijgt men door een rechte beugel te combineren met een stevige steunknop in optie.
Om het gebruiksgemak nog te vergroten, zijn ook andere
opties verkrijgbaar zoals een muurplaat voor een variabele
hoogte en een toiletrolhouder (zie hieronder).
Technische info:
• materiaal: wit gecoat aluminium met lichtgrijze
kunststof afdekplaatjes
• afmetingen van het muurfixatiesysteem: 30 x 9,5 cm
• afstand van muur in opgeklapte positie: 13 cm
• breedte beugel: 6 cm
• verhoging gegolfde versie vooraan: 8 cm

Toiletbeugels
76 cm

90 cm

• recht (max. 110 / 80 kg)

40-40150

40-40110

• gegolfd (max. 110 / 80 kg)

40-40151

40-40115

(maximale belasting)

• recht, met telescopische vloersteun (max. 135 kg)

40-40120

• gegolfd, met telescopische vloersteun (max. 135 kg)

40-40125

• recht, met dubbele steun (max. 220 / 190 kg)

40-40152

40-40140
40-40145

• gegolfd, met dubbele steun (max. 190 kg)

opties
40-40910

• stevige steunknop op het einde van de beugel

40-40925

• mechanisme voor variabele hoogteverstelling van 12 cm regelbaar met knop
(toepassing: indien de beugel regelmatig versteld moet worden)

40-40906

• mechanisme voor variabele hoogteverstelling van 12 cm regelbaar met bijgeleverde inbussleutel
(toepassing: indien de beugel slechts af en toe versteld moet worden)

40-40907

PRIJZEN
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Vaste steun voor het toilet met vloer/muurbevestiging Ringwood
Deze steun wordt zowel aan de muur als aan de vloer bevestigd.
De grote diameter van de buis zorgt voor een comfortabele en veilige greep.
De steun bestaat uit 2 delen die stevig in elkaar verankerd worden.
Technische info:
• materiaal: wit gecoat staal
• totale hoogte: 76 cm
• totale afstand van de muur: 78 cm
• Ø van de greep: 3,2 cm
AA6018

Opklapbare toiletbeugel Days
Beugel in gecoat staal met een
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Blokkeringsmechanisme in verticale
stand.
Er zijn 2 versies: zonder of met
vloersteun.
De vloersteun geeft een extra
stabiliteit en tegelijk minder spanning
op de muurbevestiging.
Technische info:
Zonder vloersteun:
• fixatieplaat: 23 x 10 cm
• lengte: 75 cm
• maximale belasting: 114 kg
Met steunvoet:
• hoogte tussen 72 en 92 cm
• fixatieplaat: 23 x 10,5 cm
• lengte: 74 cm
• maximale belasting: 125 kg

• 75 cm

506A

• 74 cm, met steunvoet

506D

Opklapbare toiletbeugel Devon
Deze beugels bevatten een veermechanisme waardoor ze gemakkelijk
opklappen bij niet-gebruik.
Technische info:
• Ø beugel: 2,5 of 3,2 cm
• fixatieplaat: 30 x 12,5 cm
• gewicht: 3 / 4,1 kg
• maximale belasting: 67 / 84 kg
• greep 2,5 cm, kort - 55 cm

AA2000

• greep 2,5 cm, standaard - 76 cm

AA2002

• luxe versie: greep 3,2 cm, kort - 55 cm

AA2010

• luxe versie: greep 3,2 cm, standaard - 76 cm

AA2012

Opklapbare toiletbeugel Devon MK3
Uitvoering in aluminium met ellipsvormige buizen. Hierdoor krijgt men
een breder steunvlak dan bij een ronde beugel.
Deze beugels bevatten een veermechanisme waardoor ze gemakkelijk
opklappen bij niet-gebruik.
Technische info:
• breedte van de beugel: 5 cm
• fixatieplaat: 23 x 12 cm
• gewicht: 3,5 kg
• maximale belasting: 127 kg

PRIJZEN

091165695
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Opklapbare toiletbeugel met vloersteun
De vloersteun geeft een extra stabiliteit en tegelijk minder spanning
op de muurbevestiging.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 79 tot 98,5 cm
• lengte van de steun: 76 cm
• gewicht: 5 kg
• maximale belasting: 67 kg
AA2018

Opklapbare toiletbeugel
met vloerbevestiging
Nuttig indien muurmontage niet mogelijk is.
De steun kan op verschillende hoogtes ingesteld worden.
Technische info:
• totale hoogte: 111 cm
• vloerplaat: 25 x 15 cm
• maximale belasting: 127 kg
• greep 3,2 cm, kort - 55 cm

AA2024

• greep 3,2 cm, standaard - 76 cm

AA2026

Toiletpapierhouder
Toiletpapierhouder met speciale clip voor op een wandbeugel met 3,2 cm Ø,
bv. AA2018, AA2024 of AA2026 (zie hierboven).
• met speciale clip voor luxe wandbeugel met 3,2 cm Ø

AA2028

Opklapbare toiletbeugel EASA Evolution inox
Topkwailiteit toiletbeugel.
Technische info:
• materiaal: gepolierde inox
• Ø 3,5 cm
• voorzien van toiletpapierhouder
• lengte: 80 cm
• maximale belasting: 150 kg
FB000001

Toiletbeugel op 4 zuignappen QuattroPower Mobeli®
Extra stevige wandbeugel met 2 zuignappen van 12 cm Ø aan elke zijde.
Hierdoor is er zeer sterke hechting ook bij belasting onder een hoek,
zowel voor zich op te duwen, te trekken of bij zijdelingse belasting.
De handgreep kan ook ondersteboven geplaatst worden.
Technische info:
• horizontale gedeelte: 65,5 cm
• maximale belasting: 125 kg
Deze waarde is indicatief en hangt steeds af van de ondergrond.
1400265S

• met extra handgreep

1400266S

PRIJZEN
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Hulpjes bij het reinigen, intieme reinigers

Intieme reinigers zijn ontworpen om de anale zone via vooraan te bereiken. Ze dienen om toiletpapier of vochtige tissues aan te
bevestigen en zijn bedoeld voor personen die de anale streek niet kunnen bereiken.

Intieme reiniger Bottom Wiper
Op het uiteinde zijn insnijdingen die het toiletpapier vasthouden.
Technische info:
• totale lengte: 26 cm
AA2650

Intieme reiniger plooibaar
Op het uiteinde zijn er insnijdingen die het toiletpapier
vasthouden.
Vouwbaar in drie om gemakkelijk en discreet mee te
nemen.
Technische info:
• totale lengte: 26 cm
• opgevouwd: 12 cm
AA2652

Intieme reiniger Buckingham Easywipe
Deze intieme reiniger werd ontworpen door ergotherapeut Chris Clarke (UK).
Hij is bijzonder goed gevormd en zeer gemakkelijk te
bedienen.
Het papier wordt eerst stevig vastgegrepen en vervolgens vlot losgelaten zonder het te moeten aanraken.
Geleverd in een handig tasje.
De opvouwbare versie is bijzonder handig en discreet op
uitstap of op reis.
Latexvrij.
• standaard - 37,5 cm
• vouwbaar

AA2651
091184415

Bidet voor het toilet
Handig voor het wassen van de intieme zone.
Past op de meeste standaardtoiletten, maar kan niet gecombineerd worden
met een toiletverhoger.
Technische info:
• steriliseerbaar tot 130°C

PRIJZEN
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Urinaal (M) Economy
Dit klassieke mannenurinaal is gemaakt in witte kunststof en voorzien van een
handvat en afsluitdeksel.
Lange hals voor extra veiligheid.
Technische info:
• capaciteit: 1 liter
AA2665

Urinaal (M)
Voorzien van gradaties voor vochtbalans.
Technische info:
• capaciteit: 1 liter
AA2668

Urinaal (M) 1,25 l met deksel
Dit klassieke mannenurinaal is
gemaakt van helder materiaal en
voorzien van een handvat en afsluitdeksel.
Bevat de component Biocote®, waardoor schimmel- of bacterievorming
voorkomen wordt.
De optionele adapter zorgt er voor
dat er minder kans is op morsen of
lekken.

Technische info:
• polypropyleen
• capaciteit: 1,25 liter
AA2632Y
• toebehoren: adapter

AA2633

Urinaal (M) met lange hals en deksel
Mannenurinaal met een extra lange hals van ± 10 cm, voor nog meer extra
veiligheid.
Half transparant met maatverdeling en afsluitdeksel.
Technische info:
• capaciteit: 1 liter
642

Urinaal (V) Economy
Urinaal met anatomische vorm en handvat.
Voorzien van gradaties per 20 ml voor vochtbalans.
Technische info:
• capaciteit: 0,8 liter
AA2666

Urinaal (V) Slipper
Een wit kunststof urinaal met een rubberen afsluitdeksel.
Geschikt voor bed- en rolstoel.
Technische info:
• capaciteit: 1 liter

64
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Urinaal Spillproof
Uiterst veilig urinaal door zijn intelligente design: de dop loopt uit
in trechtervorm. Hierdoor mag het urinaal in elke positie komen,
eventueel zelfs vallen met nauwelijks kans op lekken.
Wordt eenvoudig geledigd door de dop achteraan los te schroeven.
Er wordt voor deze dop een tweede, kindveilige versie geleverd,
zoals de draaidoppen op bepaalde reinigingsflessen.
Het handvat is afneembaar voor een grondige reiniging.
Bestaat in versies voor mannen en vrouwen: het verschil
zit in de anatomische adapter. Deze is ook afzonderlijk
te verkrijgen.
Technische info:
• capaciteit: 1 liter
• geschikt voor autoclaaf tot 130°C

• man

AA2637

• vrouw

AA2638

• adapter man --> vrouw

AA2637F

Urinaal houder
Deze houder is in wit gecoat metaal gemaakt en kan eventueel
opgehangen worden aan het bed.
Geschikt voor urinalen AA2632, AA2668 en AA2665.
Technische info:
• opening: 10,2 x 13,5 cm
AA2667

Bedpan Economy
Eenvoudige bedpan voor algemeen gebruik in witte kunststof.
De rand buigt sterk naar binnen om morsen tijdens het transport te
vermijden.
Reinigbaar met heet water, stoom of chemisch.
Technische info:
• 39 x 4,5 cm
AA2639

Bedpan met deksel Slipper
Extra lage bedpan met 1 handvat achteraan, voorzien van deksel.
Technische info:
• 38 x 24 cm
• hoogte van 1 tot 7 cm

PRIJZEN
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Bedpan BioCote Selina
Kwaliteitsbedpan met laag profiel en voorzien van een deksel.
Bevat de component Biocote® met een breedspectrum bacterie- en
schimmelwerende werking.
Technische info:
• polypropyleen
• 33,5 x 24,5 cm
• hoogte: 5 tot 8 cm
• steriliseerbaar tot 137°C
AA2661

Bedpan BioCote
Kwaliteitsbedpan met laag profiel
en voorzien van een deksel.
Bevat de component Biocote® met een
breedspectrum bacterie- en schimmelwerende werking.
Technische info:
• polypropyleen
• 45 x 31 cm
• hoogte: 10 cm
• steriliseerbaar tot 137°C
• zonder deksel - wit polypropyleen

AA2658

• met deksel - wit polypropyleen

AA2659

• met deksel - groen polypropyleen

AA2658G

Bedpan met handvat
Kwaliteitsbedpan met laag profiel en voorzien van een handvat.
Technische info:
• polypropyleen
• 38 x 30 cm
• hoogte: 10 cm
• steriliseerbaar tot 137°C
• capaciteit: 1 liter
AA2643W

Bedpan in inox met deksel
Klassieke bedpan met afsluitdeksel.
Ronde vorm.
Technische info:
• roestvrij staal
• Ø 30 cm
• diepte: 9 cm
AD127036

Bedpan Heavy Duty
Extra brede bedpan.
Technische info:
• lengte: 38,1 cm
• breedte: 36,2 cm
• hoogste punt: 7,5 cm
• steriliseerbaar
• capaciteit: 1,1 liter
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Urinegeuren en -vlekken verwijderaar Uri-Go®
Urinegeuren en -vlekken hebben een groot effect op het levenscomfort van
de mensen.
De urinegeurtjes zijn vanaf nu verleden tijd omdat de urinekristallen
en -vlekken permanent verwijderd worden.
Uri-Go® wordt geleverd in een handige spuitbus en kan overal toegepast
worden waar het nodig is: op vloeren en wanden, op toiletten, gebruiksvoorwerpen, kledij…
• sprayfles 750 ml

UR0100

• navulling concentraat 1 l

UR0200

Plasbescherming Derby P-Guard
De plasbeschermer is gemakkelijk aan te brengen of te verwijderen en kleeft vast op de
meest courante toiletten, toiletverhogers of toiletkaders.
De schelp is individueel in te stellen naargelang de behoefte van de gebruiker en
gemakkelijk afzonderlijk te verwijderen voor onderhoud.
Vooral bedoeld om ongelukjes te vermijden bij een man of jongen die zittend urineert.
AD101354

Plasbescherming Splash Sentry Savanah®
De plasbeschermer is gemakkelijk aan te brengen of te verwijderen en klikt vast op de
meest courante toiletten, toiletverhogers of toiletkaders.
Vooral bedoeld om ongelukjes te vermijden bij een man of jongen die zittend urineert.
AA2602

Hermetisch afvalsysteem
Bijzonder gemakkelijke en hygiënische vuilnisemmer met een ingebouwd systeem
dat het afval (bv. maandverband of pampers) telkens in een hermetisch gesloten
zakje verpakt.
Hierdoor blijft de ruimte volkomen geurvrij.
Met de afvalemmer worden 20 zakjes meegeleverd.
Cassettes voor navulling van telkens ± 115 stuks kunnen afzonderlijk besteld
worden.
Technische info:
• 44 x 30 x 26 cm
AA2621
AA2623

• cassette met wegwerpzakjes extra geur

091422948

PRIJZEN

• vuilbakje met 20 wegwerpzakjes
• cassette met wegwerpzakjes lichte geur

Advys-H1-badkamer.indd 67

67

28/06/17 17:09

IN DE SLAAPKAMER

Advys-H1-badkamer.indd 68

2
28/06/17 17:09

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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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
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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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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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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
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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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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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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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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
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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

28/06/17 15:30

IN DE SLAAPKAMER
Aan- en uitkleden

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
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Waarom zijn rode kleuren belangrijk bij personen met Alzheimer?
Wetenschappelijk is onderzocht dat mensen gevoeliger zijn voor de kleur rood. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen
met Alzheimer 25% meer voedsel tot zich nemen en 84% meer drinken, bij het gebruik van een servies in een opvallende
rode kleur.
Advys heeft speciaal voor deze mensen een assortiment samen gesteld uit kwalitatief hoogwaardige materialen.
Met deze achtergrond werd een rode set ontwikkeld met producten van topkwaliteit, o.a. het servies van Ornamin.
Alle producten zijn afzonderlijk nabestelbaar.
Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager. Isolerend serviesgoed houdt voedsel en drank langer
op temperatuur.

Eethulpmiddelenset rood voor personen met Alzheimer- Premium Quality
Topkwaliteit 12-delige set.
AD149902

• 12 stuks, Ornamin servies - met bestek

Afzonderlijke onderdelen:
50410208

• bord Ornamin Klassik, melamine 26 cm met rode rand
• asymmetrisch bord Ornamin Vital, melamine 26 cm met rode rand

9016403

• asymmetrisch bord Ornamin Vital, melamine 20 cm met rode rand

90210144

• rode bordrand Ornamin ABS

7092393

• drinkbeker Ornamin 250 ml rood

8051148

• isolerende beker met trechtervorm, 1 handvat, Ornamin 250 ml rood

20510853

• set van 2 drinktuitjes Ornamin: grote en kleine opening, rood

AD149424

• bestek met rood handvat 4 stuks

AD161059

Meer producten met een rood kleuraccent
vindt u elders in de cataloog en op onze website:
www.advys.be.
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Personen met dementie of visuele beperkingen
merken een rode kleur beter op.
Door het servies een rode kleurtoets te
geven, stimuleren we een betere voedselen vochtinname.

PRIJZEN

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!
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aangepaste greep
Bij een verzwakte greep, vb. door artritis of verlamming, kan een ander handvat vaak het verschil
maken: dikker, lichter, voorgevormd of ergonomisch.
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op een matige
temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in grootkeukens en instellingen kunnen het handvat
beschadigen. Bij grote bestellingen is het dan ook aangewezen om een paar testen te doen.

Aangepast bestek Caring

ivoor

Caring is een reeks bestekken met
anatomische grepen. Het mes is
getand.
De handvatten zijn glad en dus zeer
gemakkelijk en grondig te reinigen.
Caring bestaat ook in gebogen versie
en met coating (zie verder).

• mes

AA5570

• vork

AA5571

• lepel

AA5572

• theelepel

AA55721

• set van 4

AA55700Y

zwart

Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: van 45 tot 60 g

• mes

091535418

• vork

091535426

• lepel

091535434

• theelepel

091535442

• set van 4

091535459

Aangepast bestek Kura Care
Kura Care is een mooi voorbeeld van
het Universal Design concept: de
anatomische grepen zijn onopvallend
door hun 2 kleuren en antislip.
Het mes is getand.
De lepel is extra diep. Tevens is er
een extra gebogen lepel verkrijgbaar
voor de rechterhand.
De gekleurde streep in het handvat
is zorgvuldig gekozen, zodat het veel

minder opvalt dat het handvat gebogen is. Kura Care bestaat ook in een
leuke kinderversie (zie pag. 104).
Afzonderlijk verkrijgbaar of per set.
Inbegrepen in de set: mes, vork en
eetlepel (niet de gebogen lepel).
Technische info:
• lengte handvat: 12,8 cm
• gewicht: van 50 tot 55 g
• mes

M80002

• vork

M80014

• eetlepel

M80026

• gebogen eetlepel voor de rechterhand

M80038

• set van 3

M80270

Aangepast bestek Queens
Queens heeft ivoorkleurige gladde
handvatten.
De effen structuur maakt dat ze
gemakkelijk reinigbaar zijn.
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Onze expertise
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Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• gewicht: 45 g
• mes

AA5500A

• vork

AA5501A

• lepel

AA5502A

• kleine ronde lepel

AA5503A

• koffielepel

AA5504A

• set van 4 (mes, vork, lepel en ronde lepel)

AA5517Y

in ergotherapie is er voor u!

Hoe kiest u een aangepast bestek? Kies voor een…
• bestek met verdikt handvat als de kracht in uw hand verminderd is
• lichtgewicht bestek als uw algemene kracht verminderd is
• verzwaard bestek als u last heeft van beven of tremor
• gebogen of buigbaar bestek als de beweeglijkheid van uw pols verminderd
is waardoor de vork of lepel niet meer in de goede hoek in de mond komt

28/06/17 15:50
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Aangepast bestek Newstead
Newstead handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch, vervaardigd uit
ABS en latexvrije rubber. De verzwaarde versie is bedoeld voor personen met
tremor.
Technische info:
• lengte handvat: 13,8 cm
• gewicht: 80 g
• gewicht verzwaarde versie: ±130 g

verzwaarde versie

• mes

AA55200

• mes

AA55210

• vork

AA55201

• vork

AA55211

• lepel

AA55202

• lepel

AA55212

• koffielepel

AA55203

• koffielepel

AA55213

• set van 4

AA55204

• set van 4

AA55214

Aangepast bestek Sure Grip
Sure Grip handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch, met ribbels.
Technische info:
• handvatten uit latexvrije rubber
• lengte handvat: 10,2 cm
• gewicht: van 95 tot 110 g

• mes

A703203

• vork

A703202

• eetlepel

A703201

• koffielepel

A703200

• set van 4

A703204

Lichtgewicht bestek met schuim handvat
Extra lichtgewicht bestek.
Handvatten in stevig grijs schuim met
ribbels voor een betere grip.
Technische info:
• lengte handvat: 11,5 cm
• gewicht: van 30 tot 45g
• vaatwas is niet aan te raden

• mes

AA5550

• vork

AA5551

• lepel

AA5552

• koffielepel

AA5553

• set van 4

AA5554

Lichtgewicht bestek Etac met verdikt handvat
Etac ontwikkelde een reeks lichtgewicht bestekken waarbij o.a. de lepel
iets dieper is en het mes een speciaal
design heeft.
Zeer comfortabel aanvoelende verdikte greep in ABS.

• mes

091157387

• vork

091157379

• koffielepel

091157395

• lepel

091157403

PRIJZEN

Technische info:
• lengte: van 18 tot 22 cm
• gewicht: van 23 tot 37 g
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Bij verminderde beweeglijkheid van de arm of de pols kan het nuttig zijn om
het voorste deel van het bestek in een andere hoek te hebben.
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke
vaatwasser op een matige temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in
grootkeukens en instellingen kunnen het handvat beschadigen. Bij grote
bestellingen is het dan ook aangewezen om een paar testen te doen.
Er is één buigbaar punt, zodat de lepels en vorken in iedere gewenste hoek
gebogen kunnen worden, zowel links als rechts.
• voordeel: men kan perfect de juiste hoek bepalen voor de gebruiker
• nadeel: het buigpunt is altijd een zwak punt in het metaal. De bestekken
kunnen in principe slechts 1 maal gebogen worden. Het bestek gebruiken
als “demo” is dus niet mogelijk.

Buigbaar bestek Sure Grip
Sure Grip bestek heeft
zachte en schokabsorberende handvatten, die ook
vochtig een goede houvast
bieden. De comfortabele
grepen zijn gemaakt van
een zacht rubberachtig
materiaal met ribbels voor
een betere grip.

Technische info:
• lengte handvat: 10,2 cm
• Ø handvat: 3,8 cm
• kantelmes

A703208

• vork

A703207

• lepel

A703206

• koffielepel

A703205

• set van 4

A703209

Aangepast en buigbaar bestek Good Grips®
Good Grips bestek heeft zachte en
schokabsorberende handvatten,
die ook vochtig een goede houvast
bieden. De comfortabele grepen zijn
gemaakt van een zacht rubberachtig
materiaal met flexibele ribbels voor
een betere grip. De vorm is rond
en conisch.
• mes Rocker

AD127408

• mes Rocker getand

AD127412

• vork

AD127407

• eetlepel

AD127411

• ronde diepe soeplepel

De verzwaarde versie is bedoeld voor
personen met tremor.
Technische info:
• lengte handvat: 11cm
• Ø handvat: 3,5 cm
• gewicht: 80 g
• gewicht verzwaarde versie: 170 g

verzwaarde versie

091205269

• mes Rocker

091205947

• vork

091206028

• theelepel

AD127409

• eetlepel

091206010

• kleine lepel

AD135734

• theelepel

091206002

• Spork: vork rechts antraciet/wit

AD155985

• Spork: vork links antraciet/wit

AD155986

• lepel rechts antraciet/wit

AD155987

• lepel links antraciet/wit

AD155988

• kantelmes antraciet/wit

AD160034

• Spork: vork rechts rood/wit

AD156238

• Spork: vork links rood/wit

AD156239

• lepel rechts rood/wit

AD156240

• lepel links rood/wit

AD156241

• kantelmes rood/wit

AD160035

Aangepast bestek Henro-Grip®
Scandinavisch design, volledig in
kunststof.
Bestaat uit een lepel en een vork. Deze
laatste wordt Spork genoemd, omdat
hij lichtjes hol is waardoor het voedsel
er minder makkelijk afvalt.
Het antislip handvat is donkergrijs of
rood met een decoratieve witte streep.
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Technische info:
• lengte: 16,5 cm
• gewicht: 42 g
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Gebogen bestek Caring
Caring is een reeks bestekken met anatomische handvatten.
Deze zijn glad en dus zeer gemakkelijk en
grondig te reinigen.

Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: 65 g

• vork links gebogen, voor de rechterhand

AA5574R

• vork rechts gebogen, voor de linkerhand

AA5574L

• lepel links gebogen, voor de rechterhand

AA5573R

Gebogen bestek Queens
Queens heeft ivoorkleurige handgrepen.
De eerder gladde structuur maakt dat ze
gemakkelijk reinigbaar zijn. Het mes is 90°
gekanteld en daardoor ook geschikt voor
éénhandig gebruik.
Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• Ø handvat: 3 cm
• gewicht: 45 tot 55 g

• kantelmes

AA5510A

• vork rechts gebogen voor de linkerhand

AA5511LA

• vork links gebogen voor de rechterhand

AA5511RA

• lepel rechts gebogen voor de linkerhand

AA5512LA

• lepel links gebogen voor de rechterhand

AA5512RA

Gebogen bestek Newstead
Newstead handvatten zijn zacht, antislip
en ergonomisch, vervaardigd uit ABS en
latexvrije rubber.
Vork en lepel zijn 40° gebogen, deze hoek
kan heel lichtjes bijgesteld worden.

Technische info:
• gewicht: 80 g
• lengte handvat: 13,8 cm

• mes 90°

AA55209

• vork links gebogen, voor de rechterhand

AA55205

• lepel links gebogen, voor de rechterhand

AA55206

• vork rechts gebogen, voor de linkerhand

AA55207

• lepel rechts gebogen, voor de linkerhand

AA55208

Gebogen bestek Amefa
Amefa is een stijlvolle reeks
bestekken met zwarte handvatten.
De vork is extra breed 3 cm
om gemakkelijker voedsel op
te scheppen.
Het mes is verkrijgbaar met
een licht gebogen handvat, of
in de vorm van een kantelmes
met recht handvat.
Er is tevens een rechte versie
verkrijgbaar van lepel en vork.

• mes

F19996

• kantelmes 90°

F19984

• rechte vork

F20007

• vork rechts gebogen voor de linkerhand

F20020

• vork links gebogen voor de rechterhand

F20044

• rechte lepel

F20019

• lepel rechts gebogen voor de linkerhand

F20032

• lepel links gebogen voor de rechterhand

F20056

• volledige set met 8 stuks

F25376

Technische info:
• lengte bestek: 11,4 cm
• gewicht: lepel, vork: 48 g
mes: 78 g

Lichtgewicht gebogen bestek met schuim handvat
Technische info:
• lengte handvat: 11,5 cm
• gewicht: 40 tot 46 g
• vaatwas is niet aan te raden

• mes 90°
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AA5555

• vork 40° rechts, voor de linkerhand

AA5556L

• vork 40° links, voor de rechterhand

AA5556R

• lepel 40° rechts, voor de linkerhand

AA5557L

• lepel 40° links, voor de rechterhand

AA5557R

PRIJZEN

Gebogen versie van de extra lichtgewicht bestekken. Schuim handvatten,
type gesloten cel.
Speciaal kantelmes 90°, ook geschikt
voor éénhandig gebruik.
Lepel en vork zijn 40° gebogen, deze
hoek kan heel lichtjes bijgesteld
worden.
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éénhandig gebruik
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op
een matige temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in grootkeukens en instellingen
kunnen het handvat beschadigen.

Eénhandig bestek Queens
Queens heeft ivoorkleurige handvatten.
De gladde structuur zorgt dat ze gemakkelijk reinigbaar zijn.
Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• gewicht lepel/vork: 45 g
• gewicht Nelson mes/vork: 55 g
• lepel/vork combinatie

AA5507A

• Nelsonmes - mes/vork combinatie

AA5508A

Eénhandig bestek Kings
Technische info:
• lengte handvat: 10 cm
• gewicht mes/vork: 54 g
• gewicht vork/lepel: 34 g
• Nelsonmes (mes/vork)
• vork/lepel

AA5597Y
AA5595

Eénhandig bestek Newstead
Newstead handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch,
vervaardigd uit ABS en latexvrije rubber.
Technische info:
• gewicht: 80 g
• vork/lepel

AA55215

• Nelsonmes (mes/vork)

AA55216

Lichtgewicht éénhandig bestek
Uiterst lichte schuimhandvatten.
Technische info:
• gewicht lepel/vork: 40 g
• gewicht Nelson mes/vork: 45 g
• vaatwas is niet aan te raden
AA55511

• Nelsonmes (mes/vork)

AA55501

PRIJZEN

100

• vork/lepel
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Vork/mes combinatie Knork™
Zeer mooi inox bestek waarbij mes en vork gecombineerd
worden.
Bijzonder goed uitgedachte vormgeving waarbij gebruiksgemak en veiligheid gecombineerd worden.
De snijfunctie gebeurt door een kantelbeweging, waardoor men extra druk kan zetten.
Hiervoor zijn er op het handvat aan beide zijden kleine
steuntjes die de druk van de duim kunnen opvangen.
Geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers.
Technische info:
• lengte handvat: 11 cm
• totale lengte: 19 cm
091177856

Rocking T knife
kantelmes met T handvat
De kracht wordt in het verlengde van de
arm uitgeoefend, hierdoor is er minder
belasting in de pols.
Tevens is er minder kans op verschuiven.
Technische info:
• lemmet mes: 10 cm
920359

Onze expertise

in ergotherapie is er voor u!

PRIJZEN

Voor éénhandig gebruik zijn er een aantal combinatiebestekken
ontworpen: mes-vork, lepel-vork. Om bij het snijden het verschuiven
van het voedsel te beletten kan men een kantelmes gebruiken.
Een Nelsonmes snijdt door het te kantelen, niet door een zaagbeweging
uit te voeren.
Naast het aangepaste bestek maakt men ook gebruik van antislipmateriaal, bordranden e.d.
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modulair
Bij deze reeks kan men het handvat
verwisselen. Elk bestek wordt opgebouwd
uit 2 of 3 elementen.
De meeste bestekken zijn in principe
geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser
op een matige temperatuur. Industriële
vaatwassers zoals in grootkeukens
en instellingen kunnen het handvat
beschadigen.

Modulair bestek Kings
Standaard bestek. Het plastic uiteinde past in de reeks verschillende
standaard Kings handvatten.
Technische info:
telkens de lengte vanaf het handvat
en de breedte van de 4 lepels:
• AA5522: 9,7 x 4 cm
• AA5523: 7,9 x 4,3 cm
• AA5524: 7,9 x 3 cm
• AA5526: 9,5 x 4,4 cm

• mes

AA5520

• vork

AA5521

• lepel

AA5522

• ronde lepel

AA5523

• koffielepel

AA5524

• extra diepe soeplepel

AA5526

Modulair bestek Kings gebogen
Het plastic uiteinde past
in de verschillende Kings
handvatten.
Een adapter kan nog tussen
het handvat en het bestek
geplaatst worden om nog
meer buiging en een grotere
lengte te bekomen. Het vork
en de lepel zijn 40° gekanteld, het mes 90° en de
adapter 30°.

• mes

AA5530

• vork linkshandig

AA5531L

• vork rechtshandig

AA5531R

• lepel linkshandig

AA5532L

• lepel rechtshandig

AA5532R

• adapter voor extra lengte (3)

AA5534

Modulair bestek Kings Special éénhandig
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AA5527
AA5528
AA5529
AA5533

PRIJZEN

Het plastic uiteinde past in de
• mes/lepel/vork combinatie
verschillende Kings handvatten.
• Nelsonmes (mes/vork)
Een Nelsonmes snijdt door
het te kantelen, niet door een
• kantelmes klein
zaagbeweging uit te voeren.
• kantelmes groot
Technische info:
• kantelmes klein:
lemmet 6 cm
• kantelmes groot:
lemmet 12 cm
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Verdikt handvat voor bestek Kings
Handvatten in PVC, bruikbaar voor de
gewone, de gebogen, en de speciale
éénhandige modulaire bestekken (bv.
Nelsonmes, vork/lepel, kantelmes).

Technische info:
• AA5536: Ø 2,5 cm
• AA5535: Ø 3 cm
• AA5544: Ø 6,5 cm
• AA5539: Ø 2,5 cm
• AA5543: Ø 1,9 cm, dit is het tussenstuk voor extra dikke handvatten
(zie volgend product).
• buisvormig standaard

AA5536

• ergonomisch

AA5535

• knopvorm

AA5544

• buisvormig, extra zwaar

AA5539

• Vari-grip: dun recht

AA5543

Verdikt handvat voor Vari-grip Kings
Extra handvatten in PVC, kunnen
• Ø 2,9 - 3,5 cm
enkel gebruikt worden in combinatie met Vari-grip AA5543.
• ovaal 2,3 - 3,0 cm

AA5547
AA5545

• Ø 2,2 cm

AA5546

• Ø 2,0 cm

AA5538

• Ø 2,8 cm

AA5537

Verdikt handvat Kings extra licht
Lichtgewicht handvat in schuim
met gesloten cellen.
Past enkel op Kings bestekken.

Handvat Kings met strap
Handvatten waarin een Kings-bestek kan
gestoken worden.
Voorzien van een transparante strap
van 21 cm.
• Ø 2,5 cm 30 g

AA5540

• lichtgewicht Ø 2,8 cm 12 g

AA5541

Koffer met aangepaste bestekken 32 stuks
Een reeks van 32 modulaire bestekken met alle mogelijke grepen uit het gamma Kings, Queens en lichtgewicht.
Ideaal voor evaluatie.
Het geheel zit in een praktische koffer.
Lichtgewicht bestekken gaan langer mee als ze met de
hand afgewassen worden.
Alle onderdelen kunnen afzonderlijk nabesteld worden.
AA5548

PRIJZEN

meer info
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Kinderbestek
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur.
Industriële vaatwassers zoals in grootkeukens en instellingen kunnen het handvat beschadigen.

Aangepast kinderbestek Henro-Grip®
Scandinavisch design, volledig in kunststof.
Bestaat uit een lepel en een vork. Deze laatste wordt Spork genoemd, omdat
hij lichtjes hol is waardoor het voedsel er minder makkelijk afvalt.
De kleur bepaalt of het een links- of rechtshandig bestek betreft: blauw is voor
rechtshandigen, groen voor linkshandigen.
• Spork: vork rechts blauw/wit

AD127268

• Spork: vork links groen/wit

AD127269

• lepel rechts blauw/wit

AD127270

• lepel links groen/wit

AD127271

Aangepast kinderbestek Kura Care
Kura Care is een perfect voorbeeld
van het concept Universal Design.
De gekleurde streep in het handvat
is zorgvuldig gekozen, zodat het
veel minder opvalt dat het handvat
gebogen is.
Afzonderlijk verkrijgbaar of per set.
Kura Care bestaat ook in een volwassen versie (zie pag. 96).

Technische info:
• lengte handvat: 12,6 cm
• gewicht: ± 24 g
• mes

M80049

• vork

M80051

• eetlepel

M80063

• set van 3

M80282

Aangepast bestek Caring voor kinderen
Caring bestek met anatomische
handvattten.
Technische info:
• lengte handvat: 10 cm
• gewicht: 22 à 24 g

• mes - aqua

091554864

• mes - lichtblauw

091554898

• vork - aqua

091554872

• vork - lichtblauw

091554906

• lepel - aqua

091554880

• lepel - lichtblauw

091554914

Gebogen kinderbestek Easi Eaters (lepel+vork)
Aantrekkelijk gebogen lichtgewicht bestek.
Het handvat is verdikt voor een betere anatomische greep.
Een bescherming belet dat het bestek te diep in de mond
gestoken wordt.
Elke set bevat een lepel en een vork.
Technische info:
• lengte handvat: 7,6 cm
• rechtshandig

104

1447
144701
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• linkshandig
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Lepel met zacht oppervlak Caring Soft
Caring bestek voor kinderen met anatomische greep en een PVC coating
voor bescherming van de mondholte
bij verkeerde bijtreflexen.

Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: 55 tot 65 g
• eetlepel

AA55731

• kinderlepel

AA55732

Kinderbestek met slangvormig handvat
Inox bestek met zacht schuim handvat.
Dit uniek handvat wordt rond de pols en
voorarm gewikkeld en kan in elke gewenste
positie gebracht worden.
Voorzien van een klittenband voor extra
fixatie.

Technische info:
• Ø 1,9 cm
• lengte handvat: 25 cm
• beperkt vaatwasbestendig
• lepel

109502

• vork

109501

Bestek voor personen met slikproblemen
De vorm van de lepel is zodanig gekozen dat het slikken gemakkelijker wordt.
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke
vaatwasser op een matige temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in
grootkeukens en instellingen kunnen het handvat beschadigen.
Bij grote bestellingen is het dan ook aangewezen om een paar testen te doen.

Lepels slikfunctie Maroon Care
Een smal en ondiep kuipje met
afgeronde kanten maakt deze lepel
geschikt voor maaltijdbegeleiding.

• klein 13 cm - per 10

920273

• groot 15 cm - per 10

920274

Onbreekbare nylon lepels
Technische info:
• steriliseerbaar
• klein 15 cm - per 10

1078

• groot 17 cm - per 10

1079

PRIJZEN

Deze voedingslepels zijn mondvriendelijk en kunnen aangepast worden
aan de mondvorm met schaar
en schuurpapier.
Tegelijk zijn ze zeer sterk en
verdragen ze daardoor moeiteloos
bijtreflexen.
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Gecoate bestekken zijn geschikt voor personen met een hypergevoelige mond of met bijtreflexen.
Bijvoorbeeld indien er gevaar is voor mondkwetsuren door onvoldoende coördinatie.
Vaak is deze laag in Plastisol. Dit is een samenstelling op basis van PVC. Deze laag heeft echter
een beperkte levensduur: men vervangt de lepel best om de 3 à 6 maand. Afwassen in koud water
of lauw water.

Bestek met zacht oppervlak Queens
Queens heeft ivoorkleurige handvatten in PVC.
De gladde structuur maakt dat ze gemakkelijk reinigbaar zijn.
Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• Ø 3 cm
• lepel

AA5506A

• koffielepel

AA5505A

Lepel met zacht oppervlak Caring Soft
Caring bestek met anatomisch handvat en een PVC coating.
Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: 55 tot 65 g
• eetlepel

AA55731

• kinderlepel

AA55732

Lepel Good Grips® met zachte coating, buigbaar
Good Grips bestek heeft zachte en schokabsorberende handvatten, die ook
vochtig een goede houvast bieden. De comfortabele handvatten zijn gemaakt
van een zacht rubberachtig materiaal met flexibele ribbels. De vorm is rond en
licht conisch.
De lepels zijn buigbaar (slechts 1x).
Technische info:
• lengte handvat: 11cm
• Ø 3,5 cm
• kleine lepel

AD20299

• theelepel

AD20301

• eetlepel

AD20303

Bestek met zachte coating Plastisol
Niet aanbevolen voor personen met ernstige bijtreflex.
Technische info:
breedte van de lepels:
• 1064: 4,5 cm
• 1066: 3,2 cm
• 1072: 3,3 cm
• koud of lauw afwassen
1064

• lange koffielepel

1066

• koffielepel

1072

PRIJZEN

106

• lepel

Advys-H3-eten_drinken.indd 106

28/06/17 15:50

ETEN EN DRINKEN
Bestekhouders, straps, verdikkingen e.a.

Bestekhouder Multi-holder
Multi-Holder is gemaakt van zachte, rekbare stof.
Bruikbaar voor ‘gewone’ bestekken, pennen, borstels, kammen, …
Voor links- en rechtshandigen.
Kleuren kunnen verschillen van de afbeelding.
AA5587

Verdikking voor bestek of pen GripoBalls
Gripo is een originele bolvormige
verdikking die men over bestekken,
pennen of tandenborstels schuift.
Gripo past perfect in de hand van
kinderen en volwassenen.
Men kan ook 2 of 3 verdikkingen na
elkaar steken of de verdikkingen

verzwaren met metalen kogeltjes,
bv. voor personen met Parkinson of
tremor.
Technische info:
• Ø 4 cm
• gewicht: 15 g
• vaatwasbestendig
• per 3

AD156293

• optie: verzwaringskogeltjes inox 10 g (per 5)

AD156865

Universele houder Gripofix
video

Gripofix is een universeel hulpmiddel om allerlei
gebruiksvoorwerpen te bevestigen aan de hand.
Met de 2 lipjes op het uiteinde worden de ringen
gesloten op de gewenste lengte.
Vb. voor bestek, schrijfgerei e.d.
Kan ook gecombineerd worden met de Gripoballs en
de verzwaringskogeltjes.
Verkrijgbaar in wit en zwart.
Technische info:
• lengte: 33 cm
• latexvrij
• zwart

AD160954

• wit

AD160955

• set met 1 Gripoball, 1 Gripofix
en 5 verzwaringskogeltjes 10 g

AD160956

Goodie-strap
Deze elastische strap van Good Grips bestaat in 2 maten en is geschikt voor allerlei
bestekken, ook met verdikt handvat.

Technische info:
• lengte: 16 cm
• vaatwasbestendig, aan de lucht drogen
• kindermaat

AD20286

• standaard

AD20305

Bestekhouder met conisch handvat
Een kunststof kegel zorgt voor een goede greep.
Verkrijgbaar in een standaardversie en een
verzwaarde.
Bruikbaar voor gewone bestekken.
Door de verzwaring (226 g) is deze houder uitstekend geschikt voor mensen met tremor.
1373
1372

PRIJZEN

• standaard
• verzwaard
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Verdikking handvat Ornamin Elan
Verdikkingsmateriaal van Ornamin in
TPE met uitstekende antislip eigenschappen.
Eigentijdse vormgeving, bedoeld
om een gewone vork of lepel aan te
passen.

Verkrijgbaar in zwart en rood.
Technische info:
• lengte: 8,5 cm
• dikte: 2,7 x 2,0 cm
• opening: plat, 15 x 2 mm groot
• vaatwasbestendig

• 986 voor vork of lepel - rood

98611911

• 986 voor vork of lepel - zwart

98611910

Verdikt handvat voor op gewoon bestek
Hard schuim handvat dat over gewoon bestek schuift.
Voor bestekken met een handvat tot 3
cm breedte.
• S - 10,5 cm (per 5)

F17173

• L - 12 cm (per 5)

F17161

Technische info:
• small: 10,5 cm
• large: 12 cm
• gewicht: small: 3 g, large: 5 g
• niet vaatwasbestendig

Verdikking gesloten celschuim
Schuimverdikking met antisliplaag. Door de gesloten celstructuur neemt het
nauwelijks vuil op en is het goed reinigbaar.
Verkrijgbaar in pasteltinten of als assortiment in fellere kleuren.
Technische info:
• lengte: 30 cm
• buiten Ø 22 of 28 mm
• binnen Ø 6, 10 of 16 mm
• vaatwasbestendig

• beige 22 mm / 6 mm (per 6)

625101

• rood 28 mm / 10 mm (per 6)

625102

• blauw 28 mm / 16 mm (per 6)

625103

• assortiment 2 van elk,
felle kleuren geel, oranje, blauw
• assortiment 2 van elk,
pastelkleuren beige, rood, blauw

AA6110
AA6111

Gewichtsmanchet Cuff lichte versie
Manchet geschikt voor pols of enkel.
In deze vorm is ze ook bruikbaar als
stabilisatie van bewegingen bij mensen met een tremor.
De manchet wordt bevestigd met
een dubbele klittenband, maximale
omtrek 50 cm.

Elk gewicht heeft zijn eigen kleur.
Zwaardere manchetten tot 10 kg vindt
u verderop in hoofdstuk 9 “Fysieke
revalidatie”.
Per stuk.
• 0,5 kg - beige

AA9896A

• 1 kg - geel

AA9896B

• 1,5 kg - rood

AA9896C

• 2 kg - groen

AA9896D

• 0,5 kg (per 2)

AA9823A

• 1 kg (per 2)

AA9823B

• 1,5 kg (per 2)

AA9823C

• 2 kg (per 2)

AA9823D

• 2,5 kg (per 2)

AA9823E

Gewichtsmanchetten Soft

108
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Zacht aanvoelende manchetten
geschikt voor pols of enkel.
Ze worden bevestigd met extra sterke
klittenband.
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Bordranden
Bordranden zijn nuttig voor personen die
beide handen niet vlot kunnen gebruiken.
Ze laten toe om de gewone alledaagse
borden te blijven gebruiken en ze passen op
de meeste formaten.
Men verwijdert ze telkens bij het afwassen.
Alle bordranden zijn geschikt voor een
huishoudelijke vaatwasser op een matige
temperatuur.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg
voor het onderhoud steeds de technische
fiche op pagina’s 128-129.

Bordrand
Flexibele bordrand met 3 klemmen voor platte
borden tussen 19 en 25,5 cm Ø.
Technische info:
• hoogte: 3,2 cm
• wit
• rood

AA5662Y
AD160962

Bordrand Ornamin ABS
Kwalitatieve bordrand met 3
klemmen voor platte borden
tussen 20 en 26 cm Ø.
Verkrijgbaar in wit of in de
aantrekkelijke contrasterende
kleuren rood en blauw.
ABS is harder dan PP en
daardoor beter bestand tegen
industriële vaatwassers. Het
nadeel is dat de bordrand iets
minder elastisch is en iets
meer kans heeft om te breken
als men hem te ver open trekt.

Technische info:
• hoogte: 3,2 cm
• wit

7092491

• blauw

7092394

• rood

7092393

Bordrand transparant
Stevige transparante plastic
bordrand die op de buitenrand
van het bord vast klemt. Hierdoor behoudt men het zicht op
het voedsel.
Deze bordrand is niet naar
binnen gebogen.

Polycarbonaat is minder elastisch en er is iets meer kans
dat hij breekt als men hem te
ver open trekt.
Verkrijgbaar in 2 formaten.
Technische info:
• hoogte: 3 cm

• voor borden van 15 tot 19 cm Ø

M18126

PRIJZEN

• voor borden van 21,5 tot 25 cm Ø

1114
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Asymmetrisch bord Vital van Ornamin
video

Vital is ongetwijfeld het beste, mooiste en meest
kwalitatieve kunststofbord.
Melamine is zowat de sterkste kunststof en het meest
bestand tegen - ook industriële - vaatwassers. Het
bord heeft net zoals een keramisch bord een zachte glans en de aanpassingen zijn zeer onopvallend.

De bodem van het bord is schuin, zodat het voedsel naar één kant
geschoven wordt waar het tegen een overhellende boord terecht komt.
Onderaan is er een antislipboord.
Dit bord is geschikt voor éénhandig gebruik.
De Vital reeks is verkrijgbaar in egaal wit of met een gekleurde rand.
De gekleurde rand zorgt voor een beter contrast met de achtergrond;
dit kan interessant zijn voor personen met verminderde visuele waarneming.
Vital is perfect combineerbaar met de Klassik reeks die uit hetzelfde
materiaal bestaat en visueel harmonieert (zie volgend product).

met gekleurde rand
wit

rood

blauw

geel

groen

• dessertbord

20 cm

9025790

90210144

90210141

90210142

90210143

• eetbord

26 cm

9015790

9016403

9019641

9019652

9019653

• soepbord

15,5 cm

9038170

9039657

9039654

9039655

9039656

Standaard bord Klassik van Ornamin
De Klassik reeks van Ornamin is de standaardversie van het asymmetrische Vital bord.
Net zoals dit laatste is deze reeks vervaardigd in melamine.
Een Klassik bord is economischer in aankoop.
Perfect combineerbaar met de bekers Culinar en Henkel: zie pag. 116 en 117.
met gekleurde rand
rood

blauw

geel

groen

• ondertas

15,6 cm

502571

5029684

5029683

50210040

50210041

• dessertbord

22 cm

5030591

5039678

5039677

50310047

50310048

• eetbord

26 cm

5040605

50410208

5049679

5049680

50410058

• soepbord

22 cm

5050616

5059682

5059681

50510060

50510061

PRIJZEN
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Aangepaste borden
Een aangepast bord integreert vaak de voordelen van een bordrand, zonder dat men deze telkens moet
aanbrengen en verwijderen.
Een kunststof bord breekt zelden bij normaal gebruik. Een breuk of barst blijft echter steeds mogelijk,
afhankelijk uit welk type kunststof de borden zijn vervaardigd of hoe het eventueel valt.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg voor het onderhoud steeds de technische fiche op pagina’s
128-129.

Bord met verhoogde rand Scoop PP
Lichtgewicht bord in polypropyleen met een rubberen
antislipboord onderaan.
De laagste rand is slechts 1,3
cm hoog, waardoor de persoon
gemakkelijk aan het voedsel
kan.
De rand loopt op tot 3,8 cm
op zijn hoogste zijde en dient
hierdoor als stootrand.

Kleur: wit of fel blauw.
Deze laatste kleur werd speciaal ontwikkeld voor personen
met een visuele beperking en
voor kinderen.
• 23 cm - wit
• 23 cm - blauw

AA5608
AA5608B

Asymmetrisch bord Hi-lo polyester
Rond bord in wit polyester met
antislip onderaan.

Technische info:
• hoogte rand: 1,3 tot 4,5 cm
• 19,5 cm - wit

091534601

Ovalen bord Henro-Plate PP
Dit kunststof bord in polypropyleen is
ovaal gevormd en maakt het opscheppen van voedsel makkelijker.
Onderaan antislip.

• 28 x 20 cm

AD162323

• klein - 23 cm

AA5610

• groot - 28 cm

AA5612

Ovalen bord Manoy

PRIJZEN

Dit melamine bord is ovaal gevormd.
Eén zijde is extra hoog en dient hierdoor als stootrand.
Om het verschuiven te beletten
combineert men ze best met een
antislipmatje, bv. Dycem® (zie pag.
136 en 210).
Verkrijgbaar in 2 formaten.
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Rond bord met opstaande rand
Bord in polypropyleen met opstaande rand die lichtjes naar
binnen neigt. Om het verschuiven te beletten combineert men ze
best met een antislipmatje, bv. Dycem® (zie pag. 136 en 210).
Technische info:
• hoogte: 1,3 cm
• 23 cm - beige

1425

Aangepast bord Medeci®
Bord Medeci® met rondom opstaande scheprand.
Lichtgewicht en stapelbaar.
Om het verschuiven te beletten combineert men ze best met een antislipmatje,
bv. Dycem® (zie pag. 136 en 210).
Technische info:
• hoogte: 2,3 cm
• niet geschikt voor warmhoudkar
• 24 cm - ivoorkleurig

H79969

• 24 cm - blauw transparant

H80005

• 24 cm - geel transparant

H79982

• 24 cm - rood transparant

H80017

Keramisch bord Steelite
Steelite is een robuust keramisch bord, waardoor het beter
bestand is tegen krassen, maar het bord is wel breekbaar.
Voorzien van een ingewerkte steile rand rondom, waardoor het gelijk is in
welke richting het bord staat.
Het keramisch materiaal zorgt er ook voor dat het voedsel langer warm blijft,
dit kan belangrijk zijn bij ouderen en personen met dementie omdat zij vaak
trager eten.
• 26 cm - wit

F19509

• 21,6 cm - wit

F19510

Bord met 3 vakken + deksel
Kunststof bord met 1 groter en 2 kleinere vakken, waardoor de
verschillende ingrediënten van een warme maaltijd netjes gescheiden kunnen blijven. Geleverd met een deksel voor veilig transport
en bijkomende isolatie.
Technische info:
• hoogte: 3,8 cm
• het deksel is niet vaatwasbestendig
• 20 cm

A684403

Bord met 3 vakken in melamine
Bord met 1 groter en 2 kleinere vakken, waardoor de verschillende ingrediënten van een warme maaltijd netjes gescheiden kunnen blijven.
Technische info:
• hoogte: 3 cm

112
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PRIJZEN

• 25,7 cm, wit
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Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager. Isolerend
serviesgoed houdt voedsel en drank langer op temperatuur.

Warmhoudbord met deksel
Het warmwaterbord heeft 2 vakken en is voorzien van een deksel.
Men doet warm water in de opening en sluit deze af met de schroefdop.
Onderaan is een antislipring voor de nodige stabiliteit.
Een transparant deksel wordt bijgeleverd.
Technische info:
• op lage t° vaatwasbestendig
• 22 cm

AD160969

Isolerend bord
Ornamin Thermo 201 en 203
De nieuwe generatie kwalitatieve
isolerende borden.
Het is vrij diep en relatief zwaar,
waardoor het goed op zijn plaats blijft.
Onderaan is er een antislipring.
Men doet warm water of ijs in één
van de openingen die zich discreet
bevinden onder de gekleurde antislip
grepen.
Technische info:
• materiaal: melamine (wit gedeelte)
en polypropyleen (PP; gekleurd
gedeelte)

met witte binnenkant
cassis

25,5 cm

20110863

rood

20110866

blauw

20110864

geel

20110865

20110867

• 203 soepkom

19 cm

20310858

20310861

20310859

20310860

20310862

PRIJZEN

groen

• 201 groot bord

Advys-H3-eten_drinken.indd 113

113

28/06/17 15:50

RUBRIEK_NAAM_NL
ETEN
EN DRINKEN
subrubriek_naam_nl
Aangepaste bekers
video

De aandacht voor voldoende vochtinname, slikmoeilijkheden en zelfstandigheid wordt steeds groter.
Er is een grote keuze in functionele en eigentijdse bekers die aan deze behoeften tegemoetkomen.
Harde plastieken bekers hebben het voordeel dat ze vaak extra transparant en dus mooier ogen.
Hou er echter rekening mee dat elke harde plastieken beker bij frequent gebruik in een industriële vaatwasser
minuscule schade (microscheurtjes of verkleuring) krijgt en dus niet eeuwig meegaat.
Zorg er ook steeds voor dat deze bekers tijdens de afkoelfase niet in elkaar gestapeld worden vooraleer ze volledig
afgekoeld zijn.
De vermelding “vaatwasbestendig” die de fabrikant hanteert, is dus relatief en vaak beperkt tot het huishoudelijk gebruik.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg voor het onderhoud steeds de technische fiche op pagina’s 128-129.
Een kunststof beker breekt zelden bij normaal gebruik. Een breuk of barst blijft echter steeds mogelijk, afhankelijk uit
welk type kunststof de beker is vervaardigd of hoe hij eventueel valt.
Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager. Isolerend serviesgoed houdt voedsel en drank langer
op temperatuur.

Eenvoudige drinkbeker Ornamin PP 805
Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker, o.a. vaak gebruikt in instellingen. Hij is voorzien van een discrete maatverdeling als hulp bij
het opvolgen van de vochtbalans.
De buitenzijde is licht antislip voor een goede grip.
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• Ø: 7,3 cm
• hoogte: 10 cm

Bloemenbeker antislip Ornamin PP 820

Eenvoudige drinkbeker

Eenvoudige en leuke drinkbeker met een antisliplaag in de vorm
van bloemen die een indicatie geven van de inhoud. Binnenin is
nog een extra maataanduiding voorzien voor opvolging van de vochtbalans.

Maatbeker antislip Ornamin PP 820
Eigentijdse drinkbeker met duidelijke antislip maatverdeling, als
hulp bij het opvolgen van de vochtbalans.
De buitenzijde is licht antislip voor een goede grip.

Beker met 2 handvatten
Ornamin ErgoPlus PP 816
Deze stevige beker van Ornamin ligt
steeds goed in de hand.

Bloemenbeker antislip

Ergo Plus

Maatbeker antislip

transparant

blauw

geel

groen

oranje

8051150

8051445

• 805 - 250 ml

8051146

8051148

8051149

8051147

• 816 - 250 ml

8163187

8163194

8163195

8163190

8209488

8209484

8209486

• 820 bloemmotief antislip - 250 ml
transparant
rood
+
8205946

+

blauw
geel

8205941

cassis

zwart

8209485

8209506

8163191
8209487
+

groen
geel

8205943

+

oranje
rood

8205945

PRIJZEN

• 820 maatbeker - 250 ml

114

rood

Advys-H3-eten_drinken.indd 114

28/06/17 15:50

ETEN EN DRINKEN
Aangepaste bekers

Isolerende beker met één ergonomisch handvat
Ornamin Thermo PP 204
De nieuwste generatie van dubbelwandige, isolerende bekers van
Ornamin.
Van deze beker bestaat tevens een
versie met trechtervormige binnenkant, speciaal voor slikmoeilijkheden:
Thermo 205 (zie verder).

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• capaciteit: 320 ml
• Ø: 8,1 cm
• hoogte: 11 cm
• gewicht: 155 g
• combineerbaar met tuitjes
en dekseltjes 7,1 cm

met witte binnenkant
rood

wit
20413182

• Thermo beker, 204, standaard, 1 handvat

20410848

blauw

geel

20410851

20410849

groen

cassis

20410850

20410852

Drinktuitje Ornamin 806-807
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• opening van type 806: Ø 4 mm
• opening van type 807: ovaal 13 x 6 mm

Robuuste tuitjes, verkrijgbaar in verschillende kleuren aangepast aan de beker.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.

Drinktuitje Non drip Ornamin 808
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• antislipring binnenin
• opening: Ø 5 mm

“Non drip” lekt niet als de beker neerligt en
zorgt voor gedoseerd drinken. Enige zuigkracht is vereist.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.

Drinkdekseltje Ornamin 811-814
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• semi-transparant
• Ø 7,1 cm
• gewicht: 13 g

video

Een drinkdeksel is bedoeld om gecontroleerd
te drinken, bv. personen met motorische
problemen, tremor,…
Het is een hulpmiddel dat weinig opvalt en
tevens zorgt voor een goede isolatie, waardoor warme dranken minder snel afkoelen.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.
• 811 heeft aan één zijde een drinkopening
van 9 x 3 mm en is lichtjes hol, zodat
eventuele restdruppels niet langs de kant
lopen.
• 814 is een diep dekseltje met 12 gaatjes,
ideaal bij tremor.

Gesloten dekseltje Ornamin 812
Het dekseltje sluit goed af, en heeft een
minuscuul gaatje om eventuele dampen
door te laten.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.
Tuitjes en dekseltjes Ornamin

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• semi-transparant
• Ø 7,1cm
• gewicht: 14 g

transparant

rood

blauw

geel

groen

oranje

• tuitje 806 met kleine opening

8061184

8061536

8061533

8061534

8061186

8061535

• tuitje 807 met grote opening

8071188

8071194

8071195

8071192

8071196

8071193

AD149424

AD149426

AD149420

AD149437

AD149422

• tuitje set 806 + 807

AD149385

• tuitje Non drip 808 met kleine opening

8081203

• drinkdekseltje 811

8112397

• drinkdekseltje 814 verzonken met 12 openingen

81411908

81412014
81211737

PRIJZEN

• gesloten dekseltje 812

wit

Advys-H3-eten_drinken.indd 115

115

28/06/17 15:50

RUBRIEK_NAAM_NL
ETEN
EN DRINKEN
subrubriek_naam_nl
Aangepaste bekers

Beker Ornamin SAN 1208-1210
Deze lichtgewicht, economische
beker past goed in de hand, is
stabiel en geschikt voor koude en
warme dranken.
Technische info:
• materiaal: SAN

• Ø 9 cm
• hoogte: 10 / 13 cm
• stapelbaar en dus
ruimtebesparend
• niet combineerbaar met tuitjes,
wel met een drinkdekseltje
en antislipmanchet (zie verder)

wit

glashelder

• 1208 - 350 ml

120814369

120814057

• 1210 - 450 ml

121014370

121014509

Beker Ornamin Culinar in SAN 1206
De Culinar servies reeks van
Ornamin is een mooi alternatief
voor porselein. De reeks omvat
borden, soepkommen, bekers met
of zonder handvat.
Deze kwalitatieve drinkbeker uit
melamine van Ornamin heeft door
zijn glans de look van een keramische beker.
Hij is steviger en zwaarder dan de
reeks 1208-1210.

Technische info:
• materiaal: SAN
• Ø 9 cm
• hoogte: 10 cm
• niet combineerbaar met tuitjes,
wel met een drinkdekseltje en
antislipmanchet

Beker Ornamin Culinar
met één groot open handvat in PBT 1201
Deze kwalitatieve drinkbeker in
PBT van Ornamin heeft één groot
open handvat en heeft door zijn
glans de look van een keramische
beker.
Tevens combineerbaar met de ondertas Klassik (zie ook pag. 110).

Technische info:
• materiaal: PBT
• Ø 9 cm
• hoogte: 10 cm
• niet combineerbaar met tuitjes,
wel met een drinkdekseltje en
antislipmanchet

Drinkdeksel Ornamin voor 1201, 1206, 1208, 1210
Met dit afsluitbaar drinkdekseltje blijft drank langer op temperatuur en
kan men de beker veilig transporteren.
Met een drinkdeksel kan men meer gecontroleerd drinken, en men heeft
ook geen last meer van ongewilde bewegingen tijdens het drinken, bv. bij
tremor of Parkinson.
Technische info:
• materiaal: PP/TPE

Antislip manchet/ring Ornamin voor bekers 1201,
1206, 1208, 1210
Deze manchet vormt een antislipring rond de beker en zorgt hierdoor
voor een vastere grip.
Tevens heeft hij een isolerend effect.
Technische info:
• materiaal: TPE

met witte binnenkant
wit

blauw

geel

groen

zwart

120613337

120613336

120613333

120613334

120613335

120613338

• 1201 - 350 ml Culinar met handvat

120112663

120112662

120112659

120112660

120112661

120112664

• afsluitbaar drinkdekseltje

121414249

• manchet antislipring

122014483

PRIJZEN

116

rood

• 1206 - 350 ml Culinar zonder handvat
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De Henkel reeks van Ornamin is een mooi alternatief voor porselein.

Henkelbeker, afgerond met 1 handvat PP 420
Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker van
Ornamin voorzien van een handvat.
Verkrijgbaar in verschillende attractieve
kleuren.
Combineerbaar met tuitje 511 (kleine opening) of 512 (grote opening).

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• breedte: 7,9 cm
• hoogte: 9,9 cm
• gewicht: 80 g

Drinkbeker/tas met 1 handvat Ornamin Henkel
Klassik SAN 501-508
Deze stevige tas heeft één groot
handvat en heeft door zijn glans de
look van keramiek of porselein. Andere kleuren op aanvraag.
Tevens combineerbaar
met de ondertas
Klassik (zie ook pag. 110).

Technische info:
• materiaal: SAN
• type 501: 7,9 cm breed,
hoogte: 5,8 cm , 67 g
• type 508: 7,9 cm breed,
hoogte: 8 cm, 90 g
• combineerbaar met tuitje
511 (kleine opening) of
512 (grote opening)

Drinkbeker/tas met 1 handvat Ornamin Henkel
Klassik PP 510
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• breedte: 7,9 cm, hoogte: 10,2 cm, 113 g

Drinktuitje Ornamin 511-512
Robuuste tuitdekseltjes voor de
bekers met 1 handvat Ornamin 420,
501, 508 en 510.

De opening van type 511
is 4 mm Ø, van type 512
is 8 mm.
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)

Gesloten dekseltje Ornamin 513
Bedoeld voor de bekers met 1 handvat Ornamin 420, 501, 508 en 510.
Het dekseltje sluit goed af, en heeft
een minuscuul gaatje om eventuele
dampen door te laten.

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• Ø 8,1 cm
• hoogte: 6 mm
• gewicht: 7,3 g

wit /
transparant
• 420 - 320 ml, afgerond

4205464

rood

blauw

geel

groen

4209482

4209479

4209480

4206833

5089627

501483
5081087

5089628

5087306

• 510 - 375 ml

5101095

5109593

5101105

• tuitje 511 met kleine opening

5112388

• tuitje 512 met grote opening

5122389

• gesloten dekseltje 513

5131177

petrol

5089089

5085947

5109218

5101112
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• 501 - 200 ml
• 508 - 290 ml

cassis
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Rillenbeker
Bijzonder mooie en praktische beker met een zeer
goede greep in polycarbonaat, PVC vrij.
Tuitjes afzonderlijk verkrijgbaar in
2 versies: grote en kleine opening.
De ventilatiegaatjes van de tuitjes kunnen worden afgesloten met een bijgeleverd rubbertje. Op die manier werkt de beker als een “No-Spill cup”.
De rillenbeker is zeer geschikt voor gebruik in
instellingen.
Het tuitje voor de rillenbeker is
verkrijgbaar in 2 formaten:
• opening van 4 of 8 mm.
Dit laatste kan nuttig zijn voor half vloeibaar
voedsel of vloeistoffen:
• soep, yoghurt,…
De ventilatiegaatjes kunnen afgesloten worden met een bijgeleverd rubbertje. Hiermee
wordt deze beker een
No-Spill cup.
Op deze beker kan men een handvat* plaatsen, dit is afzonderlijk te bestellen.
Deze past perfect op de rillenbeker of Novocup. Men kan er ook 2 onder elkaar
vastmaken zodat men langs beide zijden een handgreep heeft.
transparant glashelder
• beker - 200 ml 102030
• set: beker + 2 tuitjes AD149412

102030C

blauw

geel

102031B

102031Y

groen
102031E

oranje
102031C

fuchsia
102031F

paars
102031P

AD149414
102031H

• bekerhouder / handvat *

* niet geschikt voor de microgolfoven

wit
• tuitje kleine opening

102036

• tuitje grote opening

102037

Novo Cup (voor bedlegerigen) met deksel
Speciale beker voor bedlegerigen. Het tuitje is zodanig geconstrueerd dat het in lig niet lekt (No-Spill).
Geschikt voor warme en koude dranken.
Technische info:
• steriliseerbaar
• 250 ml

102034

• rietjes (10)

000010

Disposable beker Rika met tuitje
Disposable beker met tuitje, voor dagelijks gebruik.
Tuitjes zijn nabestelbaar.
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• ml maataanduiding
AD150843

• reservetuitje

AD150844

PRIJZEN
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• 250 ml
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Beker Adhome: set met bekerhouder en 2 tuitjes
Volledige set met transparante drinkbeker, bekerhouder en 2 verschillende tuitjes.
Alles is afzonderlijk nabestelbaar.

Technische info:
• ml maataanduiding
• steriliseerbaar tot 130°C
• vaatwasbestendig

Bekerhouder met 2 handvatten Adhome
Men kan deze houder combineren met de Adhome beker,
de Adhome neusbeker of de Adhome dysphagiebeker.
Ook combineerbaar met elk ander type beker met een
Ø van max. 4,5 cm onderaan en voldoende hoogte.

Beker Adhome
Combineerbaar met:
• bekerhouder met 2 handvatten
• 2 types tuitjes in de passende kleur
De afgebeelde tuitjes zijn niet
inbegrepen.

Er is ook een variant “dysphagie”,
waarbij een kelkvormig opzetstuk
voorzien is: zie pag. 125.

Tuitje voor Adhome beker
Er zijn voor de Adhome bekers verschillende soorten tuitjes:
• met kleine of grote opening
• lang: dit tuitje staat rechtop
• kort: dit tuitje staat ± 45° schuin
transparant
wit

rood

blauw

geel

groen

oranje

• set: beker, bekerhouder, 2 tuitjes 250 ml

AD160973

AD162346

AD162348

AD162350

AD162352

AD162354

• beker 250 ml

AD160977

AD162356

AD162358

AD162360

AD162362

AD162364

• tuitje

AD160976
AD160979

AD162366

AD162374

AD162382

AD162390

AD162398

lang, met grote opening

AD160981

AD162368

AD162376

AD162384

AD162392

AD162400

kort, met kleine opening

AD160983

AD162370

AD162378

AD162386

AD162394

AD162402

kort, met grote opening

AD160984

AD162372

AD162380

AD162388

AD162396

AD162404

enkel beker

AD162318

set inclusief bekerhouder

AD162319

PRIJZEN

• dysphagie beker

• bekerhouder
lang, met kleine opening
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Glasheldere beker met 1 open handvat,
deksel en tuitje
Stevige grote en transparante beker
met een open handvat.
Er worden 2 dekseltjes meegeleverd,
1 met tuitje en 1 verzonken drinkdekseltje.
De opening in het dekseltje is voldoende groot voor een rietje.
• 400 ml

Combineerbaar met de accessoires
van de Indepedence beker (zie volgend product).
Technische info:
• gewicht: 160 g
• vaatwasbestendig (enkel de beker)

AA5700

Transparante beker
met 2 handvatten en 2 tuitjes
Independence
Transparante beker met 2 grote handvatten.
Voorzien van maataanduidingen.
Er worden 2 dekseltjes meegeleverd,
1 met tuitje en 1 verzonken drinkdekseltje.
Technische info:
• opening tuitje: Ø 3 mm
• 285 ml

1251

Transparante drinkbekers met tuitje
Eenvoudige doorzichtige tuitbeker met ml maataanduiding.
Hij is verkrijgbaar met tuitjes van 4 en van 8 mm Ø. Deze laatste maakt hem
geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt.
• 200 ml, tuitje met 4 mm opening (per 2)

F20664

• 200 ml, tuitje met 8 mm opening (per 2)

AA5752

Beker met 2 vleugel handvatten en 2 drinktuitjes
Stevige transparante beker met 2 open handvatten.
Voorzien van maataanduidingen.
Er worden 2 tuitjes meegeleverd: één van 4 en één van 8 mm Ø. Deze laatste
maakt hem geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt.
Technische info:
• vaatwasbestendig (enkel de beker)
• 250 ml (per 2)

091421007

Kennedy beker
Deze beker is speciaal ontworpen om morsen
te vermijden.
Het grote handvat is geschikt voor links- en
rechtshandige personen.
Het deksel schroeft stevig vast.
Geschikt voor warme en koude dranken.
Het rietje in de afbeelding is slechts een
voorbeeld en is niet inbegrepen.

120

G44560

PRIJZEN

• 200 ml
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Beker 2 handvatten en 2 tuitjes
Transparante brede beker met 2
handvatten voor een betere greep.
Er worden 2 dekseltjes meegeleverd,
1 met tuitje en 1 verzonken drinkdekseltje.

Technische info:
• vaatwasbestendig (enkel de beker)
• 270 ml (per 2)

AA5720

Transparante beker met 2 handvatten
Zeer stabiele glasheldere drinkbeker met extra grote handvatten.
Inclusief drinktuitje.
Technische info:
• materiaal: polycarbonaat
• gewicht: 115 g
• vaatwasbestendig (enkel de beker)
• 285 ml - standaard
• reservetuitje

AA5761
AA576102

Beker met 2 grote handvatten en tuitje
Caring Mug
Transparante beker met 2 grote handvatten en schuin tuitje, met een extra
brede voet waardoor hij moeilijk omvalt.
De grote opening is 8 mm, de kleine bestaat uit 3 kleine gaatjes.
Technische info:
• gewicht: 176 g
• 300 ml, kleine opening: 3 kleine gaatjes (econ. verpakking)
• 300 ml, kleine opening: 3 kleine gaatjes
• 300 ml, grote opening (econ. verpakking)

AA5710W
AA5710Y
091165422

Tremorbeker Easi 2
Keramische witte beker met uniek
waaiervormig inzetstuk, waardoor de
bewegingen van de vloeistof vertraagd worden zoals bij een golfbreker.
Hierdoor is de beker uiterst geschikt
voor mensen met tremor.
Men kan de waaier gemakkelijk
verwijderen met het meegeleverde
inox haakje.

De waaier is gemaakt uit een vrij
harde kunststof en past niet in bekers
met een andere vorm.
Technische info:
• hoogte waaier: 7,5 cm
• Ø waaier: 5,7 cm
• hoogte beker: 10,5 cm
• Ø beker: 5,9 cm
• vaatwasbestendig
AA570701

• reserve waaier

AA570702

PRIJZEN

• keramische beker met waaier
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slikmoeilijkheden
U slikt gemakkelijker als u uw hoofd niet naar achteren
hoeft te buigen. Als mogelijke oplossingen bieden we een
neusbeker of schuine beker aan. Een discrete trechtervormige of conische beker is echter het beste alternatief:
minder opvallend en men kan hem nooit verkeerd vasthouden.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg voor het onderhoud steeds de technische fiche op pagina’s 128-129.

Handycup® schuine beker + 2 tuitjes
Zeer kwalitatieve beker voor personen met krachts- en coördinatieverlies, ontwikkeld door Deense ergotherapeuten.
De Handycup® is een handige en originele beker voor kinderen
en volwassenen om het drinken te vergemakkelijken. Glashelder,
ook in verschillende andere transparante kleuren verkrijgbaar.
• het schuine design maakt het slikken vlotter, men moet het
hoofd niet naar achter houden
• 2 grote handvatten om de Handycup® goed vast te houden
• brede voet waardoor hij niet makkelijk omvalt
• transparant zodat steeds duidelijk is hoeveel vloeistof er in de
Handycup® zit
• 2 tuitjes inbegrepen: opening van 4 mm voor dranken en 8 mm
voor o.a. soep en yoghurt
Technische info:
• materiaal: polycarbonaat
• gewicht: 112 g
• vaatwasbestendig tot 65°C
• 237 ml - transparant clear

1310800

• 237 ml - transparant met ml maataanduiding

1310822

• 237 ml - groen transparant

1310802

• 237 ml - blauw transparant

1310801

• 237 ml - rood transparant

1310803

• reserve drinktuitje met kleine opening (1)

1320600

• reserve drinktuitje met grote opening (1)

1320600L

Handycup® institution 80° transparant (per 12)
Variant van de bekende Handycup ® vervaardigd uit hoogwaardige co-polyester. Hierdoor is hij meer geschikt voor industriële
vaatwassers (tot 80°C).
Enkel verkrijgbaar per doos van 12.
• 237 ml - zonder maataanduiding en zonder tuitjes
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• 237 ml - met ml maataanduiding en 2 tuitjes
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Aangepast drinkgerei voor slikmoeilijkheden
Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager.
Isolerend serviesgoed houdt voedsel en drank langer op temperatuur.

Isolerende beker trechtervorm Ornamin
ThermoSana PP 905
Zeer mooie en universele drinkbeker met 1 handvat:
• speciale vormgeving binnenin, waardoor het drinken vergemakkelijkt. Hij werkt op het principe van een neusbeker
en is tegelijk een onzichtbare aanpassing.
Tevens maakt het niet uit langs welke kant men drinkt.
• dubbelwandig, hierdoor vrij goede isolerende eigenschappen
Combineerbaar met
• tuitje 806: kleine opening
• tuitje 807: grote opening
• non-drip tuitje 808
• drinkdekseltje 811
• verzonken drinkdekseltje 814
• gesloten dekseltje 812

ThermoVital PP 205
ThermoVital is de zwaardere versie van de ThermoSana beker.
205 heeft 1 ergonomisch handvat.
Technische info:
• breedte: 8 cm
• hoogte: 10,8 cm

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• breedte: 7,1 cm
• hoogte: 12 cm
• gewicht: 140 g

• 905 - 180 ml, afgerond, 1 handvat

ThermoVital PP 815
815 heeft 2 ergonomische handvatten.
petrol

zwart

rood

blauw

geel

groen

cassis

9059477

9059481

9057921

9057920

9057922

9057923

9059045

rood

blauw

geel

groen

transparant

wit

oranje

cassis

• 205 - 220 ml, 1 handvat

20513145 20510853 20510856 20510854 20510855

20510857

• 815 - 200 ml, 2 handvatten

81513147 81512489 81512485 81512487 81512488

81512486

• tuitje 806 met kleine opening

8061184

8061536

8061533

8061534

8061186

8061535

• tuitje 807 met grote opening

8071188

8071194

8071195

8071192

8071196

8071193

• tuitje set 806 + 807 AD149385
• tuitje Non drip 808 met kleine opening
• drinkdekseltje 811

AD149424 AD149426 AD149420 AD149437 AD149422
8081203

8112397

• drinkdekseltje 814 verzonken met 12 openingen 81411908

81412014

PRIJZEN

• gesloten dekseltje 812 81211737
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slikmoeilijkheden
Een neusbeker heeft een uitsnijding die ervoor zorgt dat het hoofd en de nek minder moet bewogen worden.
Hierdoor is het slikken gemakkelijker en de kans op morsen kleiner.

Neusbeker Adhome
Deze beker is combineerbaar met de bekerhouder Adhome.
Technische info:
• materiaal: half doorzichtig polypropyleen (PP)
• steriliseerbaar
• 200 ml wit-transparant

AD160964

Neusbeker transparant
Verkrijgbaar in 3 maten.
Voorzien van ml aanduiding en antislip ribbels.
Technische info:
• materiaal: half doorzichtig polypropyleen (PP)
• 115 ml klein

1149

• 225 ml standaard

1145

• 340 ml groot

1146

Ergonomische neusbeker
Deze beker is door zijn vorm en ruw oppervlak zeer gemakkelijk vast
te houden.
Technische info:
• materiaal: half doorzichtig polypropyleen (PP)
• 220 ml

1159

Neusbeker met rand Cutout Cup
Deze neusbeker heeft een lichtjes omgebogen rand voor een betere lipstand.
Technische info:
• materiaal: ondoorzichtig polypropyleen (PP)
• gewicht: 40 g
• 237 ml

A7796

Neusbeker Deluxe Nosey Cup
Vernieuwde neusbeker met een weinig opvallende uitsnijding.
2 open handvatten, lichtjes schuin geplaatst voor een natuurlijke grijphouding.
Technische info:
• materiaal: helder polycarbonaat
091536283

• zonder handvatten - 250 ml

091536275

• reserve handvatten

091536333

PRIJZEN
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• met 2 handvatten - 250 ml
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Dysphagiebeker Adhome
Transparante beker voorzien van een opzetstuk dat bovenaan wijder is,
waardoor de neus in de beker past bij het drinken.
Het opzetstuk zelf is voorzien van een licht concave bodem met aan de ene
kant een rond gaatje van 4 mm Ø en aan de andere kant een ovaal gaatje
van 17 x 2 mm.
Kan gecombineerd worden met de bekerhouder met 2 handvatten AD160976.
Technische info:
• met maataanduiding
• steriliseerbaar
• 200 ml wit-transparant

AD162318

• 200 ml wit-transparant, incl. houder met 2 handvatten

AD162319

Beker met ovale bovenkant Dysphagia cup
Beker met een ovale vorm, waardoor de neus in de beker past bij het drinken.
De bodem is verzwaard, waardoor hij minder gemakkelijk omvalt. Verkrijgbaar
in 2 kleuren: beige (ondoorzichtig) en groen transparant.
• beige

A779100

• transparant groen

A779101

Beker Knick Cup met instelbare drinktuit
Transparante drinkbeker met instelbare drinktuit van 4 of 8 mm opening.
Deze laatste maakt hem geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt.
Ideaal voor mensen met nekproblemen en bedlegerige personen.
Voorzien van maataanduidingen.
• set met 4 mm tuitje

AD141086

• set met 8 mm tuitje

AD141087

• enkel beker

AD141083

• enkel kniktuitje 4 mm opening

AD141084

• enkel kniktuitje 8 mm opening

AD141085

Beker met instelbare drinktuit
Deze transparante beker wordt
geleverd met 2 tuitjes: de hoek van
het tuitje kan je instellen. Ideaal voor
mensen met nekproblemen en bedlegerige personen.
Beschikbaar met een tuitje van 4
of 8 mm.

Deze laatste maakt hem geschikt
voor half vloeibare voeding, bv.
yoghurt.
Technische info:
• lengte tuitje: 4,5 cm
• gewicht: 100 g

• 250 ml - 4 mm opening (per 2)

AA5754

• 250 ml - 8 mm opening (per 2)

AA5756

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
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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borden en bekers
video

Ook in het algemeen aangepast
serviesgoed vindt men vaak
zeer goede oplossingen voor
kinderen, maar sommige kommen, borden of bekers hebben
door hun kleur en vormgeving
toch nog dàt tikkeltje meer
kindvriendelijkheid.
Elke kunststof is verschillend;
raadpleeg voor het onderhoud
steeds de technische fiche op
pagina’s 128-129.

Kinderbord Ornamin in melamine
met 2 handvatten
Stevige en originele kinderborden van Ornamin in melamine.
Ze zijn voorzien van 2 handvatten waarin men gekleurde antislip
elementjes kan klemmen.
Deze antislipgrepen zijn in verschillende attractieve kleuren verkrijgbaar. De borden zijn wit of met een avontuurlijke tekening.
De grepen zijn gemaakt uit thermoplastisch elastomeer (TPE).
Technische info:
• diep bord Ø 25 cm, 2,8 cm hoog
• diepe kom Ø 18,5 cm, 4,9 cm hoog
• gewoon vlak bord Ø 25 cm, 1,4 cm hoog
• 25 cm - diep bord 302, wit

3029720

• rubberen handvatten 305 rood (per 2)

3059726

• 25 cm - diep bord 302, wit met thema far west
• 18,5 cm - kom 303, wit

3029917

• rubberen handvatten 305 groen (per 2)

3059946

3039722

• rubberen handvatten 305 blauw (per 2)

3059945

• 18,5 cm - kom 303, wit met motief schatteneiland

3039909

• rubberen handvatten 305 turquoise (per 2)

30510015

• 25 cm - plat bord 301 - wit

3019719

• rubberen handvatten 305 cassis (per 2)

30510013

• 25 cm - plat bord 301 - wit met thema avontuur

3019916

• rubberen handvatten 305 geel (per 2)

3059947

Isolerend bord Ornamin Thermo
De nieuwe generatie kwalitatieve warmhoudborden.
Het warmwater soepbord of -kom is gemaakt in melamine (wit
gedeelte) en polypropyleen (PP). Het is zeer diep en vrij zwaar,
waardoor het een grote stabiliteit heeft.
Men doet warm water (of ijs) in één van de openingen die zich
discreet bevinden onder de gekleurde antislip grepen.
20112290

• 201 - Ø 25,5 cm - 4,2 cm hoog -kinderdecoratie Celebration

20112289

• 203 soepkom - Ø 19 cm - 6,3 cm hoog - kinderdecoratie Ocean

20112292

• 203 soepkom - Ø 19 cm - 6,3 cm hoog - kinderdecoratie Celebration

20112291

PRIJZEN

126

• 201 - Ø 25,5 cm - 4,2 cm hoog - kinderdecoratie Ocean
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Kinderbeker Ornamin 304, melamine
Stevige kinderbeker.
Speciale vorm waardoor hij geschikt is om een kleurrijke
antislipring over te schuiven.
Technische info:
• materiaal beker: melamine
• materiaal ring: thermoplastisch elastomeer (TPE)
• beker: Ø 7 cm, 9 cm hoog
• ring: 3,4 cm breed
• 200 ml - wit
antislipring

3049721

• blauw

30610016

• groen

3069948

• rood

3069728

• geel

30610017

• cassis

30610019

• turquoise

30610021

Kinderbeker met rietje ingebouwd in het handvat
Met dit origineel ontwerp heeft men geen afzonderlijke rietjes nodig, het handvat werkt als rietje.
Men heeft dan ook geen last van ongecontroleerde bewegingen tijdens het
drinken zoals met een gewoon rietje.
De toevoer gebeurt aan de onderkant van het handvat, zodat men tot het einde
kan drinken en er geen lucht wordt opgezogen.
Voorzien van een dekseltje, waardoor de vloeistof tegelijk beschermd wordt
tegen insecten of stof.
• 384 ml

555671

Kom op zuignap
Deze kom heeft onderaan een stevige zuignap.
De rand heeft een speciaal aangepaste kromming om het
eten te vergemakkelijken.
Technische info:
• Ø kom: 11 cm
• vaatwasbestendig (zonder zuignap)

PRIJZEN

1548
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bij serviesgoed
Kunststof serviesgoed breekt zelden bij normaal gebruik.
Een breuk of barst blijft echter mogelijk, afhankelijk uit welk type kunststof
het serviesgoed is vervaardigd of hoe het eventueel valt.
Het is aan te raden om enkel huishoudelijke reinigingsproducten te gebruiken.

Melamine
• sterkste kunststof
• meest bestand tegen vaatwassers,
ook industriële
• ondoorzichtig, zachte glans:
lijkt op keramiek / porselein
• thermo-sterilisatie: mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C
• niet geschikt voor warmhoudkarren

nee

tot 70°C

goed

ja

tot 70°C

zeer goed

ja

tot 65°C

goed

ja

tot 80°C

goed

PP (polypropyleen)
• ondoorzichtig of half-transparant
• duurzaam maar krasgevoelig
• beter bestand tegen frequent wassen
en drogen op hoge temperatuur
dan bijvoorbeeld polycarbonaat
• thermo-sterilisatie: mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

PC (polycarbonaat)
• heldere, harde kunststof en daardoor
gevoeliger aan krassen
• thermo-sterilisatie: niet mogelijk

Copolyester
• helder zoals polycarbonaat,
maar beter bestand tegen vaatwassers
met hoge temperaturen
• ideaal voor gebruik in instellingen

128
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Kunststoffen gebruikt bij serviesgoed

SAN (styreen-acrylonitril)
• ondoorzichtige, thermoplastische kunststof
• lijkt op porselein
• thermo-sterilisatie: niet mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

ja

tot 70°C

goed

ja

tot 70°C

goed

ja

tot 70°C

goed

ja

tot 95°C

zeer goed

ABS (acrylonytril-butadieen-styreen)
• glanzende, ondoorzichtige,
thermoplastische kunststof
• opgelet: bordranden niet overstrekken
• thermo-sterilisatie: niet mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

PBT (polybutyleentereftalaat)
• ondoorzichtige, thermoplastische kunststof
• lijkt op porselein
• thermo-sterilisatie: mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

TPE (thermoplastisch elastomeer)
• thermoplastisch rubber
• thermo-sterilisatie: mogelijk

129
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aan tafel
Boterhamplankjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die beide
handen niet vlot kunnen gebruiken. Ze hebben een L-vormig boordje
vooraan en eventueel pinnetjes om bv. fruit te fixeren.
Deze pinnetjes zijn om veiligheidsredenen niet té scherp, zodat er altijd een
minimum kracht vereist is om er bv. groente of fruit op te duwen.
Het is een compromis tussen veiligheid en functionaliteit.
Boterhamplankjes zijn in principe geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur.

Boterhamplankje kunststof
Kunststof rechthoekig plankje met 2 boorden in de hoek.
Voor linkshandigen dient men het plankje in de lengte te plaatsen.
Onderaan antislipvoetjes.
Ook verkrijgbaar met 9 inox fixatiepinnen op een verwijderbaar cirkeltje, dat in
de plank past.
Technische info:
• 18 x 25,5 cm
• zonder pinnetjes

AA5284

• met fixatiepinnetjes

AA528401

• reserve pinnetjes

AA528402

Boterhamplankje diagonaal
Kunststof boterhamplankje met achteraan 2 schuine vlakken en vooraan een
boordje voor over de tafelrand. Onderaan antislipvoetjes.
Technische info:
• 22 x 22 cm
AA5282

Boterhamplankje melamine
Kunststof rechthoekig plankje, verkrijgbaar in attractieve kleuren.
Vervaardigd in zware melamine, zowat de
sterkste kunststof.
Aan de onderzijde is er een antisliprand.
Er zijn 3 boorden, waardoor het geschikt is
voor links- en rechtshandigen.
De plankjes zijn stapelbaar.
Een interessante optie is de clip met
pinnetjes. Hierdoor kan het plankje ook
gebruikt worden om bv. fruit te snijden.
Technische info:
• 22 x 17 x 1,5 cm
• gewicht: 360 g

rood

blauw

geel

groen

9006263

9006597

9006599

9006598

9009109

• plankje met clip met pinnetjes

AD149387

AD149389

AD149393

AD149391

AD156779

• clip met pinnetjes

96011449

wit

130
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• plankje
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Boterhamplankjes, diverse kleine hulpmiddelen aan tafel
video

Eenhandige eet- en keukenplank
HandiplaT
HandiplaT is een all-in-one oplossing voor personen
die het gebruik van één hand moeten missen of die
coördinatie-, kracht- of bewegingsproblemen hebben.
Het is een kunststof werkplank die verschillende functies integreert:
• ingebouwd bord met afneembare bordrand
• boterhamplankje
• fixatiezone met korte en langere plastic pinnetjes
• 2 bekerhouders, niet alleen voor een beker of glas,
maar bv. ook voor yoghurt
Vervaardigd in één stuk, zodat het perfect afwasbaar is en er minst
kans is op etensrestjes tussen naden. Voorzien van 6 antislipvoetjes
onderaan.
Geschikt voor rechts- en linkshandigen.
HandiplaT is een prijswinnaar van het Concours Lépine in Frankrijk.
Technische info:
• plank: 50 x 28 cm
• bekerhouder: onderaan Ø 5,9 cm
• bord: Ø 20 cm, hoogte: 4 cm
AD152948

Keuken- en boterhamplank Chopping Board
Polypropyleen boterhamplank met inox pinnen, 2 boorden en
zuignapvoetjes onderaan.
Ook bruikbaar als eenvoudige keukenplank.
Technische info:
• 30 x 30 cm
AA5277

Eierdopjes op zuignap
Dubbele werking: het zuignapje verhindert het wegschuiven,
en het dopje heeft aan de binnenkant een antisliplaagje.
Hierdoor is dit eierdopje de oplossing voor personen die het
gebruik van één hand moeten missen of met coördinatieproblemen.
Het extra boordje onderaan houdt de tafel proper.
Technische info:
• Ø eierdopje: 4,7 cm
AD127030

PRIJZEN

• per set van 2
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Slabben

Slab geruit Adhome
Grote watervaste slab bestaande uit 2 lagen:
• voorzijde: 100% polyester, schotse ruit
• voering: PVC laag, volledig waterdicht
Sluiting met klittenband.
Technische info:
• 91 x 43 cm
• handwas
• XL - blauw/groen

AD142795

Slab in badstof, met opvangzone
Grote slab met ondoorlaatbare voering uit PU.
Vervaardigd uit 80% katoen en 20% polyester.
Sluiting met drukknoppen.
Onderaan kan men een plooi maken om voedingsresten op te vangen.
Technische info:
• 45 x 90 cm
• machinewasbaar tot 95°C
• droogkastbestendig op matige t°
• XL - lichtblauw

AD161000

Slab geruit Economy
Watervaste slab bestaande
uit 3 lagen:
• voorkant: 100% kwaliteitskatoen, schotse ruit
• PVC laag, volledig waterdicht
• polyester voering, voor
duurzaamheid en comfort

Technische info:
• S: 58 x 38,5 cm
• M: 68 x 46,5 cm
• L: 88 x 47 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig op
matige t°

Sluiting met drukknoppen.
Verkrijgbaar in 3 maten en
2 kleuren.

• S - blauw

091421155

• S - rood

091421148

• M - blauw

AA5698MB

• M - rood

AA5698MF

• L - blauw

AA5698LB

• L - rood

AA5698LF

Slab in Bioprene

132
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Kwalitatieve watervaste slab vervaardigd in Bioprene.
Bioprene is een medische versie van
neopreen, behandeld met een actief
schimmel- en bacteriedodend agens,
inclusief MRSA.
De voering is in absoluut waterdicht,
zacht rubber; de bovenlaag bestaat
uit gemakkelijk te onderhouden
nylon.
Onderaan kan men een plooi maken
om voedingsresten op te vangen.
Sluiting met drukknoppen.
Verkrijgbaar in 3 maten: S / M / L.
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Technische info:
• lengte: 42 / 56 / 76 cm
• breedte t.h.v. de schouder:
34 / 41 / 43 cm
• breedte t.h.v. de romp:
28 / 33 / 41 cm
• nekomtrek:
43-53 / 44-58 / 47-62 cm
• machinewasbaar tot 80°C,
mag niet in de droogkast
•S

091158161

•M

091158179

•L

091534718
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Grote slab in badstof
Mooi afgewerkte grote slab in badstof, behandeld met
een waterdichte achterzijde. Onderaan kan men een
plooi maken om voedingsresten op te vangen.
Sluiting met drukknoppen.
Technische info:
• 80 x 43 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig
• L - rood

AD140908

• L - donkerblauw

AD140842

• L - koningsblauw

AD149862

Bandana slab
Originele discrete slab in de vorm van
een bandana.
Waarom zou het moeten opvallen dat
men een slab aan heeft?
Mooi afgewerkt in badstof, behandeld
met een waterdichte achterzijde.
Aantrekkelijke kleuren.

Technische info:
• kinder/jeugdmodel: 45 x 25 cm
• volwassenen: 52 x 25 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig

rood

donkerblauw

koningsblauw

• voor jongeren

AD140909

AD140843

AD149499

• voor volwassenen

AD140910

AD140844

AD149501

Slabben voor éénmalig gebruik
Voorzien van een anti-leklaag.
Onderaan is een vouw om voedingsresten op te vangen.
Technische info:
• 64 x 36 cm
• per 50

AD161237

Slabhouder
Handig hulpmiddel om slabben op hun plaats te houden.
De 2 knijpers zijn verbonden door een nylon touwtje.
AD161241

PRIJZEN

• 53 cm
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voor het drinken

Soepel drinkdekseltje Safesip®
Safesip® is een uniek dekseltje voor beker of glas.
Het beschermt tegen lekken en beschermt tegelijk de vloeistof tegen
stof of insecten.
Safesip® is gemaakt van zeer soepele silicone en past op de meeste
bekers en glazen tot 8 cm Ø.
Gebruik: trek de Safesip® voorzichtig over de bovenrand van de beker
en steek er een rietje door.
Compact, herbruikbaar, universeel.
De afgebeelde beker en het rietje zijn niet inbegrepen.
• natuur

AD141948

• blauw

AD141941

“One Way” rietjes Pat Saunders
Deze rietjes hebben een afsluitmechanisme in de vorm van een kogeltje
dat het rietje afsluit wanneer men
stopt met zuigen. Hierdoor blijft het
rietje gevuld.
Dit maakt het drinken mogelijk op
een rustig tempo en zonder inslikken
van teveel lucht.

Deze rietjes zijn uitgerust met een
clip, waardoor ze aan de bovenrand
van de beker of het glas kunnen
bevestigd worden.
Technische info:
• groot: 26 cm
• klein: 18 cm
• Ø 6 mm

• set van 1 klein (18 cm) en 1 groot (26 cm)

F17914

• set van 5 grote (26 cm)

F20688

Herbruikbare rietjes
Deze rietjes bestaan in 2 kwaliteiten: flexibel (buigbaar) en rigide (onbuigbaar).
De onbuigbare rietjes kunnen d.m.v. een heteluchtblazer aangepast worden tot
de gewenste vorm.
6 mm is beter geschikt voor halfvaste vloeistoffen zoals soep of yoghurt.
Technische info:
• lengte: 45,7 cm
• onbuigbaar - Ø 3 mm (per 10)

1130

• onbuigbaar - Ø 6 mm (per 5)

1136

• buigbaar - Ø 5 mm (per 10)

1133

Clips voor rietjes
Wit klemmetje voor rietjes.
Past op de meeste standaard bekers en glazen.
• per 10

102033-10

Bekerhouder Dycem® antislip
Antisliphoudertje voor een bokaal, blikje, drinkbeker, …
waardoor hij niet kan verschuiven en moeilijk kan kantelen.
Voor een Ø tussen 6 en 8 cm.
• limoen groen

NS07/CH/1

• geel

NS07/CH/8

PRIJZEN
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Fixeren & snijplanken
Multifunctionele keukenplanken zijn vaak voorzien van inox pinnetjes om
een voedingsproduct te fixeren. Deze pinnetjes zijn om veiligheidsredenen
niet té scherp, zodat er altijd een minimum aan kracht vereist is om er bv.
groente of fruit op te duwen.
Het is een compromis tussen veiligheid en functionaliteit.
Alle keukenplanken zijn geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op
een matige temperatuur.

Keukenfixatieplank universeel
Universele kunststof keukenplank met verschillende fixatiemogelijkheden.
Daardoor geschikt voor éénhandig gebruik.
Met zuignapvoetjes, verplaatsbare staafjes en inox pinnen om een kom of
etenswaren tussen te fixeren.
Technische info:
• 31 x 29,5 x 3,5 cm
AA5276
• reserve zuignapvoetjes (4)

AA527603

Keuken- en boterhamplank Chopping Board
Polypropyleen plank met inox pinnen, 2 boorden en zuignapvoetjes onderaan.
Technische info:
• 30 x 30 cm
AA5277

Snijplank combinatie met mes Chopping Board
Kunststof keukenplank waarop een stevig keukenmes is gefixeerd.
Het mes is verwijderbaar voor het reinigen of slijpen.
De plank is voorzien van 3 inox pinnen, 2 boordjes en zuignapvoetjes.
Ook bruikbaar als boterhamplank.
Technische info:
• 40 x 30 cm
• lengte mes: 20 cm
AA5279

Kitchen Workstation
Multifunctionele kunststof keukenplank met
verschillende fixatiemogelijkheden:
• wegneembare rasp met een beschermkap
• 2 boorden
• wegneembare inox pinnen
• wegneembare klem tot 11 cm met ronde of
rechte rand voor potten of bokalen
Met zuignapvoetjes.
Technische info:
• 50 x 30 x 10 cm

PRIJZEN

AA5272
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Klemsysteem voor bokalen
Dit hulpmiddel haakt over de rand van een tafel of werkblad en klemt
in een V-vorm de pot of bokaal.
Men duwt het voorwerp vast met de buik, ideaal voor éénhandig
gebruik.
Rubberen bekleding en antislipvoetjes.
Bruikbaar voor bokalen met een max. Ø van 12 cm.
AA5090

video

Bokaalopenerset
voor 3 formaten, incl.
flessen- en bokaalopeners

Volledig vernieuwde versie van het
pottenklemsysteem.
Voorzien van drie conische openingen, bekleed met
antislipmateriaal.
Inclusief 3 losse bokaal- en flessenopeners in
antislipmateriaal die na gebruik in het systeem
kunnen opgeborgen worden.
Onderzijde met antislip, ideaal voor éénhandig
gebruik.
Voor allerhande potten en flessen (ook flessen van
2 l) van 2 tot 10 cm Ø.
Technische info:
• 19 x 13 x 7 cm
AD160799

Antislipmat rond Dycem® 14 cm
Kleine ronde mat, bv. voor onder een kleine kom,
een beker.
• blauw

NS02/14/1

• rood

NS02/14/2

• limoen groen

NS02/14/LM

• donkergroen

NS02/14/3

• geel

NS02/14/8

• zwart

NS02/14/6

• zilver

NS02/14/4

Fixatie voor steelpan
Verhindert dat een pan begint te draaien of te schuiven als men roert met
één hand.
De fixatie gebeurt met zuignappen, dit kan ook toegepast worden op een
keramische kookplaat.
Geschikt voor pannenstelen tot 3,2 cm breed.
Technische info:
• materiaal: gecoat metaal
• 41 x 11 cm

136
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Fixatie voor kookpot Ropox
info

Vaste fixatie voor kookpotten, wordt aan
de achterwand bevestigd met schroeven.
Verstelbaar.
• voor gasfornuis

20-52601

• voor elektrische kookplaten

20-52602

• klemmen voor op de fixatie

20-52655

Snijden, raspen & schillen

Ergonomisch keukenmes Easygrip
Easygrip keukengerei in roestvrij staal met een verdikt, ergonomisch gevormd en antislip handvat dat zorgt voor een natuurlijke
polshouding.
Technische info:
• lichtgewicht: slechts 120 à 130 g
• vaatwasbestendig
• gevorkt mes - 15 cm

PKT-FK

• vleesmes - 20 cm

PKT-CK

• broodmes - 20 cm

PKT-BK

Keukenmes Reflex ergonomische greep
Reflex keukenmessen hebben een ergonomisch handvat om zo weinig mogelijk druk op de pols te veroorzaken. De messen zijn zeer
goed uitgebalanceerd en liggen goed in de hand.
Technische info:
• vaatwasbestendig
• broodmes - 20 cm

AA5246Y

• mes zaagblad

AA5244Y

• vleesmes - 20 cm

AA5245Y

• klein mes zaagblad - 12 cm

AA5240Y

Good Grips® dunschiller
Good Grips® dunschiller voor aardappelen, wortelen, komkommer enz. met
ergonomische en verdikte handgreep.
Het mesje staat dwars of in de lengte.
• met mesje dwars

AD149877
AD20149

PRIJZEN

• met mesje in de lengte
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Dunschiller met klem
Deze schiller wordt aan de rand van een tafel of werkblad bevestigd. Ideaal
voor éénhandig gebruik. De dikte van het werkblad mag tussen 1,2 en 5,5 cm
zijn. Het fruit of de groente wordt met één hand over het mesje geschoven met
een beweging van zich weg. De schillen vallen dan bv. in een bordje dat men
achter de schiller op tafel zet.
Technische info:
• 26 x 19 x 17 cm
• gewicht: 510 g
AA5208

Sinaasappelschiller
Handige sinaasappelschiller. Werkt als een mes, maar de vleugels zorgen
ervoor dat er niet te diep in het vruchtvlees wordt gesneden.
• Wingknife

AD49884

Zelfopenende keukenschaar Easi-Grip®
Grote en comfortabele keukenschaar van Peta met roestvrij stalen bladen.
Door een ingebouwde veer is ze zelfopenend.
Een veiligheidssluiter houdt de schaar dicht als ze niet in gebruik is.
• 22 cm

PKS-1

Borstel op zuignap
Dit borsteltje is niet alleen geschikt voor het reinigen van groenten en aardappelen, maar wordt ook gebruikt in de badkamer voor kunstgebitten en nagels.
Geschikt voor éénhandig gebruik.
Technische info:
• 10 x 4 cm
• gewicht: 50 g

138
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Openers: bokalen
Een bokaalopener is nuttig voor personen met minder kracht in handen of
polsen, bv. bij artritis, carpaaltunnel, reuma enz.
In combinatie met een antislipmatje ook bruikbaar voor personen die de
functie van één hand moeten missen.

Bokaalopener Jarkey
Deze originele en stevige bokaalopener laat zonder veel moeite
lucht in een bokaal.
Werkt zoals een hefboom.
Kleuren kunnen variëren.
AD21307

Bokaalopener Dycem®
Koepelvormige soepele opener die in de handpalm ligt.
Ook voor het openen van deuren, knoppen van verwarming, gasvuur, …. Verkrijgbaar per stuk of als winkeldispenser met 25 stuks.
• metaalblauw

NS07/JO/1

• geel

NS07/JO/8

• zilver

NS07/JO/4

• dispenser, metaalblauw

NS11/RDJ/1

• dispenser, geel

NS11/RDJ/8

• dispenser, zilver

NS11/RDJ/4

Bokaalopener Good Grips®
Bokaalopener met ergonomische en verdikte handgreep. De
2 metalen strookjes in V-vorm
zijn voorzien van tandjes, waardoor het deksel zich vast klemt.
Geschikt voor deksels van
1,3 tot 9,5 cm Ø.

Technische info:
• vaatwasbestendig
AD20151

Bokaalopener voor onder het werkblad Undo-it
Deze V-vormige opener wordt onder een werkblad of tafel bevestigd.
Hij is voorzien van antislipranden.
Geschikt voor deksels van 2,5 tot 7,5 cm Ø.

PRIJZEN
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video

Bokaalopenerset
voor 3 formaten,
incl.flessen- en bokaalopeners

Volledig vernieuwde versie van het pottenklemsysteem.
Voorzien van drie conische openingen, bekleed
met antislipmateriaal.
Inclusief 3 losse bokaal- en flessenopeners in
antislipmateriaal die na gebruik in het systeem
kunnen opgeborgen worden.
Onderzijde met antislip, ideaal voor éénhandig
gebruik.
Voor allerhande potten en flessen (ook flessen
van 2 l) van 2 tot 10 cm Ø.
Technische info:
• 19 x 13 x 7 cm
AD160799

Multi Opener 6-in-1
Deze Multi Opener heeft verschillende functies
in 1: hij opent zonder probleem bokalen met
schroefdeksels, flessen met draaistoppen of
kroonkurken, conservenblikken met trekring,
drankblikjes.
Zijn stroef oppervlak en zijn uitgekiende design
zorgen voor een stevige greep.

140
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Openers: flessen, blikjes met trekring en drankkartons
Nuttig voor personen met minder kracht in handen of polsen, bv. bij artritis,
carpaaltunnel, reuma enz.
In combinatie met een antislipmatje ook bruikbaar voor personen die de
functie van één hand moeten missen.

Flessenopener Dycem®
Flessenopener in soepel antislipmateriaal voor schroefdoppen.
Voor schroefdoppen tot 4 cm Ø.
• metaalblauw
• zilver

NS07/BO/1M
NS07/BO/4

Flessenopener plastic doppen Cap Off
Kunststof flessenopener die werkt zoals een tang.
Voor schroefdoppen tot 4 cm Ø.
Technische info:
• vaatwasbestendig tot 100°C
AD161055

Flessenopener plastic doppen
Stevige rubberen met goede grip.
Voor schroefdoppen tot 3,5 cm Ø.
AA5070Y

Opener voor brikverpakkingen met schroefdop
Een speciaal hulpmiddel om kartonnen pakken mee te openen die een
schroefdop hebben.
Lichtjes naar beneden drukken en draaien.
AD21313

PRIJZEN

• Turnkey

Advys-H3-eten_drinken.indd 141

141

28/06/17 15:51

RUBRIEK_NAAM_NL
ETEN
EN DRINKEN
Openers: flessen, blikjes met trekring
subrubriek_naam_nl
en drankkartons

Opener voor veiligheidsdoppen
Universeel hulpmiddel om schroefdoppen open te draaien. Ook geschikt om
veiligheidsdoppen mee te openen. Naar beneden drukken en draaien.
• Multigrip

AD21310

Wist je dat?

Een opener voor blikjes met trekring voorkomt gebroken
vingernagels en pijnlijke vingers.

Opener voor blikjes met trekring CanPop (per 2)
Gemakkelijke en zeer effectieve blikjesopener.
AD49893

Opener voor blikjes met trekring J-Popper
De blikopener J-Popper werkt als een hefboom.
AD21309

Opener voor blikjes met trekring Can Pull
Ringvormige en compacte opener.
AA5194

Multi-opener
Multifunctionele opener voor flessen,
draaiknoppen, blikken met trekring,
hefboom voor lucht te krijgen in bokalen.
De gekleurde gedeelten zijn antislip voor
een betere greep.

142
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Allerlei welkome hulpjes in de keuken

Uitwringsysteem voor de vaatdoek
Dit unieke systeem is uitermate geschikt
voor mensen met zwakkere handen.
Men trekt het binnenste deel (piston) uit
de cilinder en steekt de natte schotelvod
in het toestel.

Vervolgens komt de piston terug op zijn
plaats.
Gebruik het lichaamsgewicht om op de
dikke antislipkop te duwen. Het overtollige
water loopt weg.

De schotelvod is uitgeperst en kan
verwijderd worden uit het toestel.
66036

Dienblad éénhandig wegklapbaar
Dit dienblad is voorzien van een handvat
dat kan dichtgeklapt worden. Hierdoor is
het gemakkelijk op te bergen.

Technische info:
• 52 x 32,5 x 4,5 cm
• gewicht: 750 g
• maximale belasting: 4 kg
AA5815

Dienblad antislip met onderaan bonenzak
Het dienblad is van een antisliplaag voorzien. Onderaan zit een bonenzak die
het blad stabiel houdt op de knieën.
Hierdoor bruikbaar als dienblad in een rolstoel of als werktafeltje.
De bonenzak is afneembaar voor een goede reiniging.
Technische info:
• hoes bonenzak machinewasbaar tot 40°C
• 42,5 x 29 cm

AA5820

Kookmandje inox
Dit roestvrij stalen mandje zorgt ervoor dat de groenten gekookt en afgegoten
kunnen worden zonder dat de pan opgetild hoeft te worden.
Het handvat wordt niet warm en geeft een goede grip.
2 formaten.
Technische info:
• Ø 16,5 cm boven en 12 cm onder, diepte: 9 cm
• Ø 20,5 cm boven en 14 cm onder, diepte: 12 cm
• gewicht: 245 g
AA5351Y

• 20,5 cm

091177625
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• 16,5 cm
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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
AD155979

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
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
AD127241

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
AA8823

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

PRIJZEN

AD19763
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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

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

video

Bed transferbeugel lichtgewicht Econorail
Stander™
Lichtgewicht bed transferhulp in geanodiseerd aluminium.
• 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
• beugel: onderaan 40 cm, bovenaan 30 cm
• Ø aluminium buizen: 2,5 cm
• gewicht: 700 g (!)
• maximale belasting: 135 kg
• met handige reistas

5100

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

146
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Bed transferbeugel Traveler Stander™
video

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

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

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

Bed transferbeugel BedCane Stander™ Compact

PRIJZEN

Compacte, handige transferhulp bij
Technische info:
in en uit het bed komen; makkelijk te
• hoogteverstelbaar van 48 tot 56 cm
installeren en te verwijderen voor op
• breedte: 35 cm
verplaatsing. Inclusief opbergzakje
• basis: 58,5 x 48 cm
om handige voorwerpen te bewaren.
• gewicht: 5,5 kg
Met antislip handvat en gordel voor
• maximale belasting: 136 kg
een veilige bevestiging aan het bedframe.
• met handige opbergtas AD161058
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Bed transferbeugel BedCane Stander™
video

Transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd
wordt met een strap van 3,7 m.
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

video

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

5850

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

video

Bedsponde - transferhulp aanpasbaar
65-105 cm Stander™

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:
50 x 43 cm
• het deel dat naar beneden klapt:
47 cm
• lengte van de strap: 450 cm
• gewicht: 6,3 kg
• maximale belasting: 180 kg
• neerklapbaar

8000

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
AA3470

• extra

AA3471

PRIJZEN
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• standaard
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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
AD156771

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 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

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 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

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

PRIJZEN

AA3660
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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
AG

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

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

video

Metro Car - transferhulp voor de auto

AD149861

Transfergordels

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.

meer info

Transfergordel met 4 handgrepen SafeBelt©
Binnenkant voorzien
van antislip.
Technische info:
• machinewasbaar tot 90°C
• S 56-80 cm

AD162407

• M 75-115 cm

AD162408

• L 105-140 cm

AD162409

Transfergordel met 7 handvatten Maxi Belt

150

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

AA8846

• L/XL 91,5 - 152,5 cm

AA8847

PRIJZEN

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.
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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

AD156776

• lang type 76 cm, met 1 handvat

AD156775

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:
• gewicht: 1,65 kg
• groot draagvermogen: maximale
belasting: 190 kg
• 65,6 cm

AD156777

Transferplank gebogen, kunststof
Deze transferplank in kunststof heeft
een gebogen vorm om in zeer veel
verschillende situaties te kunnen
gebruiken: bv. van stoel naar rolstoel,
naar auto.
Gemakkelijk te reinigen.
De onderkant is voorzien van rubberen strips tegen het wegglijden voor
een grotere veiligheid.

Technische info:
• 70 x 36 cm
• gewicht: 1,9 kg
• maximale belasting: 152 kg
• 70 cm

AA8835

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.

• 66 x 25 x 15 cm

AD160080

PRIJZEN

Technische info:
• maximale belasting: 100 kg
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-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. Het weefsel combineert uitzonderlijke stevigheid, zachtheid,
soepelheid en een optimale glijdcapaciteit door zijn extreem lage wrijvingsweerstand.

Transferlaken HyperGlideToo© - tunnelvorm
De HyperGlideToo© is gemaakt van
een nieuw en uniek weefsel, speciaal
voor transfers.
Technische info:
• 70 x 70 cm: vooral voor wisselhoudingen en hogerop brengen
• 70 x 70 cm

• 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

TLT7070

• 70 x 100 cm (70 cm glijdlengte)

TLT70100

• 100 x 70 cm (100 cm glijdlengte)

TLT10070

• 100 x 100 cm

TLT100100

• 130 x 90 cm

TLT13090

Transferlaken HyperGlide© - tunnelvorm
De traditionele HyperGlide© glijdt
zowel aan de binnen- als aan de
buitenkant.
Technische info:
• 70 x 70 cm: vooral voor wisselhoudingen en hogerop brengen
• 70 x 100 cm: wisselhoudingen
• 70 x 70 cm

• 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
TLEM7070

• 70 x 100 cm (70 cm glijdlengte)

TLEM70100

• 100 x 70 cm (100 cm glijdlengte)

TLEM10070

• 100 x 100 cm

TLEM100100

• 130 x 70 cm

TLEM13070

Glijdoek - transferlaken Arion Trans-Slide Tri-Clean
Groot glijdlaken van Arion, gereputeerde fabrikant van o.a. aantrekhulpen voor drukkousen.
Het speciaal gecoate weefsel heeft
een hoge slijtvastheid en glijdt zowel
aan binnen- en buitenkant.
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

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

152

OWGZPH
OWGS
OWGSPH

PRIJZEN

• incontinentiehoes 37 x 43 cm voor OWGS rolstoel - PU

OWGZ
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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

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

Transferhulp voor de zetel Stander™
video

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

2050

Katapultzit Uplift visco-elastisch
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visco-elastisch (memory-foam)
en dus uiterst comfortabel om
langdurig te blijven zitten.
Zwarte bekleding.
Technische info:
• zitting: 48 x 43 cm
• onderstel: 41 x 38 cm
• maximale belasting
standaard versie: 36 tot 104 kg
zware versie: 88 tot 159 kg

• standaard versie 36 - 104 kg

AD149855

• zware versie 88 - 159 kg

AD149856

PRIJZEN

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

153
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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
AD149857

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

AA8620

• Stirrup 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan

AA8620A

• Stirrup 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan,
met 2 handvatten

AA8620B

Compacte transfermat Nose over Toes’ Dycem®
Stevige mat, gemaakt uit extra sterk Dycem®- antislip.
Ontwikkeld in samenwerking met ergotherapeuten.
• 35 x 50 cm zwart

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.

NS14/PM/6

Transfermat Dycem®
Stevige mat, gemaakt uit extra sterk Dycem® antislip.
• 45 x 60 cm grijs

NS02/FM/7

• 45 x 60 cm blauw

NS02/FM/1

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°.

video

Transferpaal Stander™
met dubbel gebogen pivoterende handgreep

• vloerschijf: Ø 19 cm
• plafondelement: 22,5 x 56 cm
• materiaal: roestvrij staal met een
witte poedercoating
• maximale belasting van het toestel
zelf: 135 kg, indien correct
geplaatst
1100W

154
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Technische info:
• voor plafonds van 210 tot 300 cm
hoogte
• gemakkelijk demonteerbaar tot 2
onderdelen van 132,5 cm
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Wandelstokken, wandelstokstoeltjes & krukken
Alle wandelstokken zijn in de hoogte verstelbaar.

Lichtgewicht aluminium wandelstok
Topkwaliteit wandelstok in aluminium en daardoor heel licht.
Compact opvouwbaar in 4.

Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Technische info:
• maximale belasting: 135 kg

• zwart - opvouwbaar, lengte 84 - 94 cm

N28564

Wandelstok aluminium
Eenvoudige lichtgewicht aluminium wandelstok.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Technische info:
• Ø 24 mm
• maximale belasting: 115 kg
• metaalkleur, 73,5 - 93,5 cm

AD127056

Wandelstok Fantasy, met houten handgreep
Trendy wandelstok in aluminium.
De wandelstok is ook met een Stabicane stabilisator verkrijgbaar.
Technische info:
• Ø 19 mm
• maximale belasting: 100 kg
• donkerblauw, 76 - 99 cm

AD160041

• wit/bloemen, 76 - 99 cm

AD156963

• zwart/bloemen, 76 - 99 cm

AD156964

• assortiment van 6 (2 van elk)

AD158858

Wandelstok met stabilisator Stabicane
Niet altijd heeft men iets in de buurt waar men zijn wandelstok kan tegen steunen.
Deze aluminium wandelstok Stabicane is hiervoor een
praktische oplossing, hij is voorzien van een relatief
zware rubberen voet die ervoor zorgt dat hij blijft staan
terwijl men de handen vrij heeft.
Tevens vergroot het sterk de veiligheid tijdens het stappen omdat de rubber uitstekende antislip eigenschappen heeft. De voet is ook afzonderlijk verkrijgbaar: zie
bij de accessoires voor wandelstokken.
Technische info:
• materiaal: aluminium
• hoogte voet: 7 cm
• Ø voet: 10,5 cm
• totaal gewicht: 480 g
• maximale belasting: 90 kg
AD156080

• Fantasy donkerblauw, met houten handgreep, 80 -97 cm

AD160042

• Fantasy wit/bloemen, met houten handgreep, 80 -97 cm

AD156960

• Fantasy zwart/bloemen, met houten handgreep, 80 -97 cm

AD156961

PRIJZEN

• donkergrijs gemarmerd, 80 -97 cm
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Wandelstok opvouwbaar met anatomische handgreep Homecraft
Speciaal ontwikkeld voor personen met
artritis in de handen, maar ook voor de
gewone gebruiker is de voorgevormde handgreep comfortabel.
Opvouwbaar in 4 en lichtgewicht, hierdoor
handig mee te nemen, bv. in de handtas.

• anatomisch handvat
• Comfy Grip

2 versies:
• met anatomisch handvat voor kleine
handen
• Comfy Grip, groter steunvlak, bv. voor
grote handen

Technische info:
• geanodiseerd aluminium
• hoge en lage versie, telkens 10 cm
hoogteverstelbaar
• Ø 19 mm
• gewicht: 330/340 g
• maximale belasting: 114 kg

lage versie 77,5 tot 87,5 cm

hoge versie 82,5 tot 92,5 cm

links

AA8111AL

AA8111BL

rechts

AA8111AR

AA8111BR

links

AA8110AL

AA8110BL

rechts

AA8110AR

AA8110BR

Wandelstok aluminium met anatomische handgreep Days
De ergonomische handgreep verspreidt
het gewicht over een groter oppervlak en
is speciaal gevormd voor de linker- of de
rechterhand.
412R

• metaalkleur, links, 73 - 96 cm

412L

PRIJZEN
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• metaalkleur, rechts, 73 - 96 cm

Technische info:
• Ø 19 mm
• maximale belasting: 125 kg
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Wandelstok met anatomische palmgreep RFM
Wandelstok met een anatomische handgreep,
speciaal ontworpen voor personen met artritis in de handen.
De druk wordt verspreid over de volledige
handpalm.

Technische info:
• Ø 19 mm
• gewicht: 420 g
• maximale belasting: 100 kg
• zwart - links, 88 - 111 cm

AD156768

• zwart - rechts, 88 - 111 cm

AD156769

Wandelstok schokabsorberend Homecraft
De schokabsorberende eigenschappen van deze wandelstok ontstaan
door een speciaal verbrede en zachte
handgreep en een verende dop. Deze
laatste kantelt mee wanneer hij de
grond raakt.

Technische info:
• Ø 19 mm
• gewicht: 450 g
• maximale belasting: 114 kg

• zwart, niet opvouwbaar, 72,5 - 95 cm

AA8137

• zwart, opvouwbaar in drie, 78,7 - 86,4 cm

AA8139AY

• zwart, opvouwbaar in drie, 83,8 - 91,4 cm

AA8139BY

Wandelstok met houten handgreep
Premium Homecraft
De Premium wandelstok heeft een extra sterke geanodiseerd oppervlak en een traditionele comfortabele houten handgreep.
Technische info: vast/opvouwbaar
• Ø 19 mm
• gewicht: 340/360 g
• maximale belasting: 114/100 kg

lage versie 77,5 tot 87,5 cm

hoge versie 82,5 tot 92,5 cm

79 tot 102 cm

zwart

AA8102D

walnoot/kastanje

AA8102A

• vast

AA8102F

grijs gemarmerd
zwart

AA8112D

AA8112DL

walnoot/kastanje

AA8112A

AA8112AL

grijs gemarmerd

AA8112F

AA8112FL

• opvouwbaar

Wandelstok Comfy Grip Homecraft, niet opvouwbaar
Lichtgewicht, doch zeer sterke alumiTechnische info:
nium wandelstok met een anatomi• Ø 19 mm
sche handgreep, speciaal ontworpen
• gewicht: 382 g
voor personen met artritis in de
• maximale belasting: 136 kg
handen.
De druk wordt verspreid over
• zwart - links, 74 - 95,5 cm AA8118L
de volledige handpalm.
• zwart - rechts, 74 - 95,5 cm AA8118R

Paraplu/wandelstok combinatie
Originele combinatie van een stevige wandelstok en een kwaliteitsvolle paraplu.
Voorzien van een mooi massief houten handvat
en rubberen dop.

• zwart
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Technische info:
• maximale belasting: 100 kg
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Eiffel wandelstok Days
Een Eiffel heeft 3 of 4 steunen met rubberen voetjes, een verchroomde
stalen basis met een aluminium bovendeel en een gevormde kunststof
handgreep.
Bij het model met smalle basis staan de voetjes dichter bij elkaar,
hierdoor is hij wendbaarder en gemakkelijker in gebruik. Men kiest
deze loophulp indien er een beetje méér stabiliteit nodig is dan bij een
gewone wandelstok, maar wanneer de handigheid en wendbaarheid
ook belangrijk zijn.
Men kan de handgreep 180° draaien voor een linkse of rechtse versie.
• maximale belasting: 125 kg
grondoppervlak

hoogte
69 - 94 cm

420A

12,5 x 12,5 cm

69 - 94 cm

420

38 x 31 cm

74 - 100 cm

474A

38 x 26 cm

74 - 100 cm

474

• smalle basis, 3 pootjes

16,5 x 14 cm

• smalle basis, 4 pootjes
• brede basis, 3 pootjes
• brede basis, 4 pootjes

Wandelstokstoeltje in aluminium Drive, lichtgewicht
Bijzonder licht en voordelig driepoot stoeltje.
Dichtgevouwd is het geheel een stevige wandelstok met een gesloten
handvat.
Goudkleurig frame met zwarte kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 85 tot 95 cm
• zithoogte: 45,5 tot 54 cm
• Ø zitting: 21 cm
• gewicht: 900 g
• maximale belasting: 100 kg
AD127233

Wandelstokstoeltje in aluminium Homecraft, lichtgewicht
Licht driepoot stoeltje.
Dichtgevouwd is het geheel een stevige wandelstok met klassiek wandelstokhandvat.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 85 tot 95 cm
• zithoogte: 45,5 tot 54 cm
• gewicht: 900 g
• maximale belasting: 100 kg
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PRIJZEN

AA8151
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Wandelstokstoeltje in aluminium met stoffen zitting
Licht vierpoot stoeltje.
Dichtgevouwd is het geheel een stevige wandelstok.
Technische info:
• zithoogte: A: 43,5 cm, B: 51 cm, C: 58,5 cm
• gewicht: A: 1 kg, B: 1,3 kg, C: 1,5 kg
• maximale belasting: 125 kg
• 43,5 cm

AA8152A

• 51 cm

AA8152B

• 58,5 cm

AA8152C

Elleboogkrukken Days (per paar)
Klassieke elleboogkrukken in aluminium.
Voorzien van gewone of ergonomische handgreep.
Alle krukken zijn hoogteverstelbaar boven en/of onderaan.
Hierdoor is een handgreephoogte tot 110 cm mogelijk.
Technische info:
• Ø 22 mm

afstand handvat
tot de grond

afstand handvat tot
de open ring bovenaan

maximale
belasting

• enkele verstelling

66 - 94 cm

23 cm

160 kg

121

• enkele verstelling

83 - 110 cm

23 cm

160 kg

121T

• dubbele verstelling

66 - 94 cm

20 - 27,5 cm

160 kg

121A

• dubbele verstelling

83 - 110 cm

20 - 27,5 cm

160 kg

121AT

• comfortgreep

69 - 94 cm

23,5 cm

160 kg

124

• extra lang, comfortgreep

103 cm

23,5 - 31 cm

190 kg

119E

Elleboogkrukken voor kinderen of personen met kleine
gestalte Days (per paar)
Lichtgewicht aluminium krukken met uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar: afstand handvat tot de grond: van 56 tot 80 cm
• afstand van de ring tot het handvat: van 17 tot 22 cm
• Ø 19 mm
• maximale belasting: 100 kg
121JDA

Kruk met voorarmsteun Days,
speciaal voor personen met artritis
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 94 tot 119 cm
• maximale belasting: 160 kg
• per stuk
132

PRIJZEN

Aluminium kruk, speciaal ontwikkeld voor personen met artritis in de
handen.
Het gewicht wordt gedragen door een
beklede voorarmsteun.
De handgreep is verstelbaar in de
lengte en kan roteren in alle richtingen. Hierdoor is de kruk aanpasbaar
voor links of rechts.
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Lusje voor wandelstok
Eenvoudig bandje in nylon.
De elastische bevestiging past over elke wandelstok.
AD19529

Wandelstokhouder
Een economische en praktische oplossing: de houder wordt op de wandelstok
of kruk bevestigd en laat deze rusten op de tafel of een werkblad.
Past op de meeste wandelstokken en krukken.
AA8244

Wandelstokstabilisator Stabicane
Niet altijd heeft men iets in de buurt
waar men zijn wandelstok kan tegen
steunen.
Stabicane is hiervoor een praktische
oplossing. Het is een zwarte rubberen
voet die er voor zorgt dat een wandelstok of kruk blijft staan terwijl men
zijn handen vrij heeft.
Tevens vergroot het sterk de veiligheid tijdens het stappen omdat de
rubber uitstekende antislip eigenschappen heeft.
• 19 - 21 mm

AD155807

• 16 - 18 mm

AD155808

Stabicane is geschikt voor stokken
met 16 tot 21 mm Ø en met een
gewicht tot 500 g. De combinatie met
een plooibare wandelstok is minder
aan te raden.
Ook verkrijgbaar in een versie waarbij
de wandelstok inbegrepen is (zie
pag. 155).
Technische info:
• hoogte: 7 cm
• Ø 10,5 cm
• gewicht: 240 g
• maximale belasting: 130 kg

Wandelstokhouder voor rolstoel of loophulp
Deze klem wordt bevestigd rond de buis van een rolstoel, loopkader of rollator.
Het bestaat uit 2 delen: een houder onderaan en een klem bovenaan.
Technische info:
• gewicht: 115 g
AA8379

Extra horizontaal handvat
voor op een wandelstok
Extra handvat voor op een wandelstok die vooral nuttig is bij transfers, waarbij men zich kan
opdrukken met 2 handen, bv. als men uit een auto
stapt.
Voorzien van een veer: in normale stand is het
handvat opgeklapt naar boven, men drukt hem
naar beneden bij gebruik.
Technische info:
• past op alle wandelstokken met 19 of 22,5 mm Ø
• lengte handvat: 13 cm
• dikte: 5 cm (opgeklapt)
• maximale belasting: 28 kg
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PRIJZEN

AD156178
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Neopreen overtrek voor krukhandgreep
Zeer comfortabele overtrek voor de handgreep
van een elleboogkruk.
Wordt eenvoudig over de greep geschoven en
dicht geritst.
Per stuk.
• blauw

AA8208

Rubberdoppen
voor kruk/wandelstok
Sterke rubberen vervangdoppen
voor onder krukken, Eiffels of
wandelstokken.
16 mm
• standaard, zwart
• bell shape, zwart
• heavy duty, grijs

19 mm

per stuk

091208842

per 10

091208859

22 mm

25 mm

per stuk

091168186

091168194

091168202

091168210

per 10

AA8200BX

AA8200CX

AA8200DX

AA8200EX

per stuk

091168244

091168251

091168269

091168277

per 10

AA8210BX

AA8210CX

AA8210DX

AA8210EX

Ijsdop met 5 pinnen voor
wandelstok of kruk
Dit hulpstukje past op de meeste
wandelstokken of krukken.
De 5 pinnetjes verbeteren de
grip op ijzige oppervlakken,
2 dwarsstukjes beletten gedeeltelijk dat de stok te diep in de
sneeuw zakt.
AD121282

PRIJZEN

• per stuk
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Loopkader in aluminium Gecko
Stevige aluminium loophulp.
Hoge verbinding vooraan, waardoor hij ook over de meeste toiletten past.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 81 tot 98,5 cm
• totale breedte: 61 cm
• totale diepte: 47 cm
• gewicht: 2,5 kg
• maximale belasting: 120 kg
• opvouwbaar

AD149590

Lichtgewicht rollator
met 2 wielen en 2 gliders Foldy
Ultra compacte en lichte aluminium rollator.
Hoge stabiliteit.
Voorzien van een handige opbergtas met 2 vakken.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 83 tot 99 cm
• breedte x diepte, geopend: 65 x 54 cm
• breedte x diepte, opgevouwd: 14 x 21 cm
• gewicht: 3,2 kg
• maximale belasting: 120 kg
• zwart

AD156084

• blauw

AD156085

Loopkader in aluminium Days
Hospital Style
Lichtgewicht loopkader, klassiek, eenvoudig en
sterk.
Technische info:
• 25 mm Ø
• maximale belasting: 180 kg

Loopkader in aluminium
met 2 wieltjes Days
Lichtgewicht loopkader, klassiek, eenvoudig en
sterk, voorzien van 2 kleine wieltjes vooraan.
Technische info:
• doppen voor buis van 25 mm Ø
• maximale belasting: 180 kg

•standaard

162

breedte vooraan

diepte

hoogteverstelling

S

65 cm

46 cm

49 cm

67-75 cm

M

66 cm

47 cm

55 cm

77-85 cm

202EL6

L

67 cm

51 cm

57 cm

87-95 cm

202EL5

202EL7

S

65 cm

55 cm

52 cm

70-78 cm

202ELC7

M

66 cm

56 cm

58 cm

81-89 cm

202ELC6

L

67 cm

60 cm

60 cm

90-98 cm

202ELC5

PRIJZEN

•met 2 kleine wieltjes vooraan

totale breedte
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Duo 200 Walking Trolley - Red
Stevige en compacte trolley met een stalen frame en
plastic dienbladen voorzien van opstaande randen.
Het onderste blad is wat naar voren geplaatst om het
gangpatroon zo weinig mogelijk te hinderen.
Achteraan voorzien van 2 glijvoetjes die afremmen als
men ze belast.

Dit type wordt vaak aangeraden bij personen met
dementie of Alzheimer omwille van zijn kleur en de
veiligheid.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 80 tot 95 cm
N11278

Rollator Road met 4 wielen, zit en mandje
Vouwbare, compacte en lichtgewicht
rollator, gemaakt van aluminium.
Wordt standaard geleverd met een
comfortabele zit, mandje, tablet en
wandelstokhouder.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van
81,5 tot 91,5 cm
• breedte: 59 cm

• afmetingen, opgevouwd:
80 x 60 x 25 cm
• zitting: 39 x 23 cm
• zithoogte: 60 cm
• Ø wielen: 20 cm
• gewicht: 9,6 kg
• maximale belasting: 120 kg
AD149263

Rollator Gigo in aluminium met 4 wielen, opvouwbaar
Vouwbare en lichtgewicht rollator, gemaakt van aluminium.
Wordt standaard geleverd met een comfortabele zit, gepolsterde rugleuning,
mandje, tablet en wandelstokhouder.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van
83 tot 93,5 cm
• breedte: 63 cm

• afmetingen opgevouwd:
100 x 63 x 28 cm
• zitting: 34 x 33,5 cm
• zithoogte: 54 cm
• Ø wielen: 20 cm
• gewicht: 8 kg
• maximale belasting: 120 kg
AD149262

Rollator met 4 wielen voor zwaardere personen, vouwbaar
Brede rollator met extra stevig frame.
Remmen in lusvorm met remblokkering.
Voorzien van een boodschappenmandje,
dienblad en comfortabele zitting. Grote
stevige wielen.
Materiaal: staal met poedercoating.
Kleur: donkerrood.

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 88 tot 99,5 cm
• totale breedte: 78 cm,
zitbreedte: 46 cm
• zithoogte: 57 cm
• opgevouwd: 22 cm
• gewicht: 12,8 kg
• maximale belasting: 200 kg
AD162514

Loopkader - walker Days Atlas
Days Atlas bestaat in 2 versies:
• type 203 met doorlopend
steunkussen in U vorm (nomenclatuur in België)
• type 203A met individueel
verstelbare voorarmgoten
voor artritis
De achterste wielen zijn altijd
met de voet rembaar.

Technische info:
• hoogte: 93 tot 142 cm
• totale breedte type 203:
63 cm
• totale breedte type 203A:
59 cm
• diepte: 76 cm
• maximale belasting: 160 kg

• type 203

203
203A
PRIJZEN

• type 203A - arthritic
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Ophangnetje voor loopkader
Nuttig en sterk ophangnetje voor loopkader.
AA8270Y

Draadmandje voor loopkader
Dit metalen mandje is met wit vinyl
bekleed en wordt met een clip bevestigd aan elke loophulp.
Men kan allerlei voorwerpen mee-

nemen en toch de 2 handen aan de
loophulp houden.
Technische info:
• 40 x 15 x 18 cm

AA8378

Trolleys

Trolley Newstead - hout
Huiselijke trolley in natuurbeuk met
crèmekleurig blad.
Het onderste blad is uitgesneden
om gemakkelijker en veiliger dicht
bij de trolley te kunnen stappen.
Het bovenste blad heeft aan één
zijde geen rand, dit om voorwerpen
gemakkelijk op en af de trolley te
kunnen schuiven.
Keuze tussen gewone (Ø 6,4 cm) of

grote (Ø 10,4 cm) wielen. Dit laatste
is gemakkelijker in gebruik bij oneffen vloeren of indien er oneffenheden moeten overwonnen worden.
Technische info:
• hoogte: 90 cm
• breedte: 40 cm
• lengte: 40 of 55 cm
• gewicht: 7,3 / 8,3 kg
• maximale belasting: 15 kg

• compact 40 cm, met gewone wielen

AD96612

• compact 40 cm, met grote wielen

AA5913

• 55 cm, met gewone wielen

AA5922

• 55 cm, met grote wielen

AA5923

Trolley Home Helper
Stevige en compacte trolley met een stalen
frame en plastic bladen voorzien van een
randje.
Het onderste blad is wat naar voor geplaatst
om het gangpatroon zo weinig mogelijk te
hinderen.

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 84 tot 99 cm
• buitenmaten: 46 cm breed en 54,5 cm diep
• kleine wielen, hierdoor erg wendbaar maar
minder geschikt indien kleine oneffenheden
• gewicht: 7,9 kg

M03792

Trolley opvouwbaar - staal
Zeer stevige stalen trolley, die kan samengevouwd worden
voor transport of om op te bergen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 87,5 tot 106 cm
• breedte: 48 cm
• opgevouwd: 18,5 cm dik
• gewicht: 7 kg

164

PRIJZEN

AA5975
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Elleboogkrukken voor kinderen of personen met
kleine gestalte Days (per paar)
Lichtgewicht aluminium krukken met uitstekende
prijs/kwaliteitverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 80 cm
(afstand handgreep tot de grond)
• de afstand van de ring tot het handvat: van 17 tot 22 cm
• maximale belasting: 100 kg
121JDA

Loopkader voor kinderen
Lichtgewicht aluminium loopkader.
De rubberdoppen onderaan geven niet af op de vloer.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 55 tot 65 cm
• breedte vooraan: 30 cm, achteraan: 46 cm
• gewicht: slechts 1,5 kg
• maximale belasting: 100 kg
091171164

Rollator met 2 wieltjes voor kinderen
Lichtgewicht aluminium loophulp met 2 wieltjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 66 cm
• breedte vooraan: 30 cm, achteraan: 46 cm
• gewicht: slechts 1,7 kg
• maximale belasting: 100 kg

PRIJZEN

091158278
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Een dorpelovergang is uitermate geschikt om kleine hoogteverschillen te overbruggen zowel binnenshuis als buitenshuis.
Deze rubberen uitvoering biedt een kant-en-klare oplossing voor
rolstoel, looprek, rollator, of voor iemand die moeilijk te been is.
Technische info:
• lengte: 90 cm
• kant-en-klare oplossing: op zijn
plaats leggen en eventueel op
lengte snijden
• van nature antislip en
geluiddempend

meer info

Rubber dorpelovergang

• eventueel vast te kleven m.b.v. de
zelfklevende onderkant
• past zich aan de ondergrond aan,
ook al is deze niet volledig vlak
• onderhoudsvrij en weerbestendig

• 4 mm

AD161005

• 16 mm

AD161010

• 36 mm

AD161015

• 4 mm - zelfklevend

AD161020

• 16 mm - zelfklevend

AD161025

• 36 mm - zelfklevend

AD161030

• 6 mm

AD161006

• 20 mm

AD161011

• 40 mm

AD161016

• 6 mm - zelfklevend

AD161021

• 20 mm - zelfklevend

AD161026

• 40 mm - zelfklevend

AD161031

• 8 mm

AD161007

• 24 mm

AD161012

• 44 mm

AD161017

• 8 mm - zelfklevend

AD161022

• 24 mm - zelfklevend

AD161027

• 44 mm - zelfklevend

AD161032

• 10 mm

AD161008

• 28 mm

AD161013

• 48 mm

AD161018

• 10 mm - zelfklevend

AD161023

• 28 mm - zelfklevend

AD161028

• 48 mm - zelfklevend

AD161033

• 12 mm

AD161009

• 32 mm

AD161014

• 12 mm - zelfklevend

AD161024

• 32 mm - zelfklevend

AD161029

Drempelplaat aluminium
Zeer handige drempelplaat uit aluminium met geribbelde structuur.

Beschikbaar in 3 maten en 2 kwaliteiten: 20, 40 en 60 cm diep, lip inbegrepen
• 20 cm: bruikbaar voor drempels
tot 3 cm hoog; 1,1/2,0 kg
• 40 cm: van 3 tot 7 cm verhoging;
2,4/4,3 kg
• 60 cm: van 5 tot 15 cm verhoging;
3,7/7,4 kg

Eigenschappen:
• gebruiksvriendelijk en sterk door de
speciale vormgeving
• mobiel: lichtgewicht en voorzien van
een handvat

De platen hebben alle een beschikbare
breedte van 72 cm en zijn voorzien van
schuine vleugels aan de zijkanten en
een lip van 6 cm vooraan.
drempelhoogte

maximale belasting
tot 250 kg
tot 600 kg

20 cm

3 cm

AD158047

AD160579

40 cm

3 - 7 cm

AD158048

AD160580

60 cm

5 - 15 cm

AD158049

AD160581

Oprijgoten lichtgewicht, telescopisch
Lichtgewicht aluminium goten geschikt voor rolstoelen.
Inclusief draagtas.
Technische info:
• lengte: 150 cm, telescopisch in 3 delen, opgevouwd: 66 cm
• breedte intern: 14 cm
• hoogte van de boord: 5,5 cm
• gewicht: ± 2,5 kg per stuk
• maximale belasting: 400 kg
• 150 x 14 cm, per paar

AD19577

Hellend vlak koffermodel Axcess Suitcase
Hellend vlak voor rolstoelen, met scharnier en handvat
in het midden, zodat een grote koffer ontstaat, hetgeen
transporteren gemakkelijker maakt.
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091169739

• 91 cm

091169762

• 122 cm

091169770

• 152 cm

091169788

• 183 cm

091169796

PRIJZEN

Technische info:
• breedte intern: 73,6 cm, extern: 76,5 cm
• gewicht: 5 kg, 6,8 kg, 9,5 kg, 11,8 kg, 16,4 kg
• maximale belasting: 272 kg

• 60 cm
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Transportrolstoel Travel Chair - opvouwbaar
Travel Chair is ideaal voor korte transporten, bv. op reis, thuis,
in instellingen of grote gebouwen.
Hij is ultracompact en lichtgewicht door zijn aluminium frame.
Het dubbele sluitmechanisme zorgt voor extra veiligheid.
De zachte armsteunen en duwgreep zijn zowel voor de gebruiker als
assistent comfortabel. Een handige draagtas is inbegrepen.
Verkrijgbaar in 2 versies: maximale belasting tot 90 / 110 kg.
Technische info:
• zithoogte: 47 / 49 cm, hoogte van het handvat: 88 / 91 cm
• zitting: 40 x 36 cm / 46 x 40 cm
• totale breedte: 61 / 65 cm
• opgevouwd: 61 x 66 x 28 cm / 65 x 74 x 40 cm
• wielen: vooraan Ø 12,5 cm, achteraan Ø 20 / 30 cm
• totaal gewicht: 8,5 / 10,5 kg
• tot 90 kg

AD149859

• tot 110 kg

AD149860

Accessoires voor rolstoel en scooter

Deurblokkering met telescopische handgreep
Handig hulpmiddel om een deur
open te houden als men er wil door
rijden.
Zeer compact, slechts 13,5 cm,
voorzien van een telescopisch handvat, uittrekbaar tot 70 cm.
Ook nuttig voor personen met een
loophulp of een kruk, bv. als men
iets in de hand meeheeft.

Voorzien van een strap, zodat men
het aan zijn rolstoel kan hangen, of
aan de deurklink.
De onderkant is voorzien van magneetjes, zodat men er ook sleutels,
munten of andere metalen voorwerpen mee kan oprapen van de grond.
AD156177

Bekerhouder voor rolstoel
Kunststof bekerhouder uit 2 delen: houder en bodem.
Past op elke rolstoel en is geschikt voor drankblikjes, -flesjes of een beker.
Inklapbaar wanneer men hem niet gebruikt.
AD121084

Rolstoelgordel met kliksysteem
De rolstoelgordel wordt bevestigd aan
beide zijden van de zitting.
De sluiting is met een kliksysteem
zoals bij een rugzak.
Een gordel zorgt voor extra veiligheid
indien men de rolstoel voortbeweegt
over oneffen terrein of over drempels.

Tevens belet hij voor een groot deel
het onderuit zakken.
Technische info:
• gewicht: 125 g
• 120 cm

AA8603

Veiligheidsgordel voor rolstoel Auto buckle
Deze rolstoelgordel kan bevestigd
worden op 2 manieren:
• type A: los, volledig rond gebruiker en de rugleuning, de lengte is
aanpasbaar
• type B: vast, met schroeven achteraan de rolstoel

De sluiting heeft een kliksysteem
zoals bij een autogordel.
Een gordel zorgt voor extra veiligheid
indien men de rolstoel voortbeweegt
over oneffen terrein of over drempels.
Tevens belet hij voor een groot deel
het onderuit zakken.
AA8667A

• met schroeven te fixeren

AA8667B
PRIJZEN

• volledig rond - 132 cm
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Boodschappentas voor achteraan de rolstoel
Ruime en sterke tas, voorzien van 2
handvatten en 2 lussen om hem rond
de rolstoelhandvatten te bevestigen.
Deze tas is gemaakt van sterke,
waterdichte nylon en zorgt ervoor
dat rolstoelgebruikers hun kleine
persoonlijke spullen binnen handbereik hebben.

Technische info:
• 34 x 39 x 15 cm
• kleur: antracietgrijs
AD127236

Opbergtas voor achteraan de rolstoel Deluxe
Deze trendy en ruime opbergtas
(rugzakmodel) heeft verschillende
opbergvakken voor optimaal gebruiksgemak. Het grootste opbergvak
is gevoerd en opgevuld waardoor
het extra bescherming biedt aan de
inhoud van de tas. Een intern opbergvak met rits is ideaal om portefeuille,
handtas of andere waardevolle spullen in op te bergen.

2 handige zijzakjes om een klein flesje of een tijdschrift in te steken.
Technische info:
• 40 x 60 x 15 cm
091187707

Opbergtas voor achteraan de rolstoel Economy
Deze waterdichte nylon opbergtas
past op bijna elke rolstoel.
Voorzien van ritssluiting
en handvatten.

Technische info:
• 36 x 39 x 15 cm
• kleur: zwart
AA8630

Opbergtas voor achteraan de scooter Economy
Deze ijzersterke waterdichte nylon
opbergtas past aan de rugleuning van
bijna elke scooter.
Voorzien van ritssluiting
en handvatten.

Technische info:
• 37 x 40 x 15 cm
• kleur: zwart
091187731

Opbergtas voor achteraan de scooter met wandelstokzakje
Veelzijdige en waterdichte tas die
met straps aan de scooterleuning
bevestigd wordt.

168
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PRIJZEN

Er zijn 3 vakken:
• groot vak met rits
• opgestikt vak met klittenbandsluiting
• opzij een speciaal vak voor (opgevouwde) wandelstok of paraplu

Technische info:
• 45 x 40 x 14 cm
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Voorgevormd rolstoelkussen visco
- in PU 210 hoes met antislip
Dit rolstoelkussen heeft met het speciale ontwerp van het zitgedeelte
extra drukverlagende eigenschappen. Het kussen volgt de vorm van het
lichaam en verdeelt gelijkmatig de druk over het zitvlak.
Dit kussen maakt langdurig zitten in de rolstoel mogelijk. Het kussen is
opgebouwd uit gemouleerd schuim. Dit schuim is een Visco 60, wat inhoud dat het schuim brandvertragend is en een densiteit heeft van 60 kg.
De hoes is antibacterieel en zelfs MRSA-bestendig en is voorzien van
een flap of watergordijn om indringing van water en vocht tegen te gaan.
De hoes is gemaakt van PU 210.
Karakteristieken van het viscovormschuim:
• traag vormkoudschuim
• uitzonderlijk comfortabel en ondersteunend
• temperatuurgevoelig, beter dan gesneden traagschuimproducten
• drukverlagend visco-elastisch traagschuim
• energie absorberend
• past zich aan aan de contouren van het lichaam

• ± 43 x 43 x 11 cm

AD160989

Rolstoelbekleding kunstschapenvacht-fleece
Comfortabele en warme onderlegger voor in de rolstoel in kunstschapenvacht die de zitting en de rug bekleedt.
Technische info:
• 89 x 43 cm
• gewicht: 420 g
• rug en zitting

AA3990

Integraal rolstoelkussen antidecubitus, vulling holle vezel,
hoes katoen A18
Kussenset vervaardigd uit 100% katoen en holle gesiliconiseerde polyestervezels.
Deze vezels laten de huid voldoende ademen. De kussens kunnen onderling verbonden worden en ook gemakkelijk gescheiden worden.
De set is op aanvraag verkrijgbaar in brandvertragende versie.
De kussens kunnen ook afzonderlijk aangekocht worden.
• volledige set

AD160054

• nekkussen in U vorm

AD160055

• beenbescherming

AD160056

• rug 45 x 60 cm

AD160057

• zitkussen met centraal punt 42 x 42 cm

AD160058

• zitkussen met 3 secties 42 x 42 cm

AD160059

• armkussens 30 x 35 cm (per paar)

AD160060

Hoes voor scooter
Waterdichte nylon hoes, geschikt voor bijna alle 3- of 4 wielige scooters.
De onderste boord is elastisch, zodat hij goed aansluit en blijft zitten.
Technische info:
• 145 x 68 x 140 cm
• machinewasbaar op 40°C

PRIJZEN

AA8530

Advys-H4-mobiliteit.indd 169

169

28/06/17 17:16

RUBRIEK_NAAM_NL
MOBILITEIT
subrubriek_naam_nl
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De meeste rolstoelkledij is wasmachinewasbaar tot max. 30 of 40°C, niet
droogkastbestendig, niet strijken, geen droogkuis, tenzij anders vermeld.

Handschoenen voor rolstoelgebruik All purpose
Deze handschoenen werden speciaal
ontworpen voor rolstoelgebruikers.
De vingers zijn gedeeltelijk vrij en er
is een lederen bescherming van de
handpalm. De rug is in katoen.
Klittenbandsluiting.

• S omtrek 20,3 cm

6608

• M omtrek 22,9 cm

660801

• L omtrek 25,4 cm

660802

• XL omtrek 27,9 cm

660803

Handschoenen voor rolstoelgebruik Gel palm
Handschoenen speciaal ontworpen
voor rolstoelgebruikers.
In de handpalm werd een gel-pad
geïntegreerd en ook de duim werd
extra verstevigd.
• S handbreedte 7,6 cm

AA8608A

• M handbreedte 8,3 cm

AA8608B

• L handbreedte 8,9 cm

AA8608C

• XL handbreedte 9,5 cm

AA8608D

Gemaakt van lycra (stretch), in de
handpalm kwaliteitsleder.
Klittenbandsluiting.

Rolstoelponcho tot de knieën
De ideale bescherming tegen onverwachte regenbuien.
Deze waterdichte poncho heeft een eenvoudige ritssluiting en aantrekbare
kap. Bescherming van bovenlichaam en een extra lengte voor de knieën.
Technische info:
• handwas
AA8641

Rolstoelponcho tot de voeten
Deze grote waterdichte poncho geeft een volledige bescherming
voor de persoon en zijn/haar rolstoel.
Voorzien van ritssluiting en aantrekbare kap.
Elastische bevestiging voor beter bewegingscomfort.
Verkrijgbaar met of zonder mouwen.
Technische info:
• handwas
AA8642

• met mouwen

AA8643

PRIJZEN
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Volledige regenponcho met mouwen voor rolstoelgebruik
Deze waterdichte poncho werd gevoerd
met een aangename ruitjesstof voor
bijkomende warmte-isolatie.
Achteraan 2 openingen voor het duwen
van de rolstoel.

De elastische manchetten zijn tot op het
uiteinde bedekt zodanig dat de armen
steeds goed beschermd blijven van
koude en regen.
Technische info:
• handwas
AA8683

Rolstoelponcho gevoerd
Deze waterdichte poncho werd gevoerd
met een aangename ruitjesstof voor
bijkomende warmte-isolatie.
Achteraan 2 openingen voor het duwen
van de rolstoel.

Het is een kort model, ideaal in combinatie met bv. een benen- en onderlichaambescherming.
Technische info:
• handwas
AA8673

Volledige regenponcho voor scooter of elektrische rolstoel
Lichtgewicht poncho, speciaal ontwikkeld voor elektrische rolstoel.
Biedt maximale bescherming, het
doorzichtige gedeelte laat toe om de
bediening van de scooter of elektrische
rolstoel goed te blijven zien.
Deze waterdichte poncho werd gevoerd
met een warme stof voor bijkomende
warmte-isolatie.
Met elastische zoom om het opwaaien te
beletten.
Technische info:
• handwas
AA8684

Scooterponcho met mouwen
2 versies:
• ongevoerd
• gevoerd met een warme ruitjesstof
voor bijkomende warmte-isolatie
Technische info:
• handwas
• ongevoerd
• gevoerd

091208198
AA8581

PRIJZEN

Deze waterdichte poncho is voorzien van
een lange rits over de volledige lengte.
De elastische manchetten zijn tot op
het uiteinde bedekt zodat dat de armen
steeds goed beschermd blijven tegen
koude en regen.
Met elastische zoom om het opwaaien te
beletten.
Voorzien van een handig waterdicht zakje
voor zaken die men onmiddellijk bij de
hand wenst.
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Scooterponcho Cape met volledige bescherming
van rijder en scooter
Lichtgewicht poncho die zowel gebruiker als scooter beschermt.
Waterdichte nylon met een ritssluiting t.h.v. de borst.
Het doorzichtige gedeelte laat toe om de bediening van de scooter goed te
blijven zien, tevens schijnt de verlichting er door.
Universele maat voor 3- of 4-wielers.
Technische info:
• handwas
AA8533

Benen- en onderlichaambescherming met kunstvacht
voor rolstoel
Deze beschermzak voor de onderbenen en onderlichaam is extra gevoerd met
kunstvacht.
Een lange rits maakt gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk.
Verhoogd ruggedeelte met straps voor bevestiging aan de rolstoel.
Te combineren met een rolstoelponcho.
Technische info:
• lengte van de gevoerde zak: 100 / 120 cm + extra rug flap 20 cm
• heupomtrek tot max. 140 cm
• handwas
• standaard

AA8645

• extra lang

091169820

Benen- en onderlichaambescherming voor rolstoel
Deze waterdichte bescherming van het onderlichaam en de voeten is gevoerd
met een katoenvacht voor extra warmte-isolatie.
De achterzijde is open, zodat het eerder een warm deken is dat tevens de
voeten beschermt. Hierdoor is het heel praktisch voor personen voor wie het
moeilijk is om het zitvlak op te tillen.
De bovenrand is elastisch en kan met straps bevestigd worden aan de rolstoel
of rond het lichaam.
Ook aan de zijkant en de voeten is er een elastiek om goed aan te sluiten rond
de benen en de voeten.
Ideaal in combinatie met een poncho voor het bovenlichaam.
Technische info:
• handwas
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AA8677
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Benen- en onderlichaambescherming RFM voor rolstoel
Extra warme bescherming verkrijgbaar in 6 maten,
zodat ook voor kinderen van alle leeftijden een
passende oplossing mogelijk is.
Van binnen gevoerd met pluizig kunstvacht.
Een lange rits in L-vorm maakt gemakkelijk in- en
uitstappen mogelijk.
Met verhoogd ruggedeelte. Bevestiging aan de rolstoel
met 2 lussen en een strap.

De bovenrand kan dichtgesnoerd worden om warmteverlies tegen te gaan.
Met praktisch zijvak.
Waterafstotend, daardoor bent u gewapend tegen
elk weer.
Technische info:
• handwas

• n° 1 - kind tot 6 jaar - L 80 cm Ø 80 cm - donkerblauw

lengte hoes

omtrek hoes
t.h.v. de lenden

80 cm

80 cm

AD155765

• n° 2 - kind tot 12 jaar - L 100 cm Ø 90 cm - donkerblauw

100 cm

90 cm

AD155766

• n° 3 - junior tot 170 cm - L 125 cm Ø 110 cm - donkerblauw

125 cm

110 cm

AD155767

135 cm

120 cm

AD155768

145 cm

130 cm

AD155769

• n° 6 - XXL - L 155 cm Ø 140 cm - donkerblauw

155 cm

140 cm

AD155770

PRIJZEN

• n° 4 - M - L 135 cm Ø 120 cm - donkerblauw
• n° 5 - L - L 145 cm Ø 130 cm - donkerblauw
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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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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
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• 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.
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• visco 50 met velours hoes

Advys-H5-gezondheid.indd 180

28/06/17 17:33

GEZONDHEID
Comfort, gezondheid en wellness

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
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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

PRIJZEN

Ø bal
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• < 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
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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
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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

PRIJZEN

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.

28/06/17 17:33

GEZONDHEID
Handoefeningen

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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Aanpassingen voor meubilair, verhogers
De maximale belasting van meubelverhogers is steeds bij gelijkmatige
belasting over de 4 verhogers.

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. Ø 7 cm
• met bijgeleverde plaatjes ook
geschikt om vast te schroeven,
bv. een sofa zonder pootjes,
boxspring bed
• verbindingselement als optie verkrijgbaar voor extra veiligheid
• maximale belasting: 700 kg

brochure

Set van 4 sterke kunststoffen verhogers waarmee men alle meubels
kan verhogen, met of zonder poten.
Ze bieden een ideale, comfortabele
en veilige oplossing voor personen
die moeilijk een te laag bed of stoel
kunnen gebruiken. Eenvoudige
toepassing bij stoelen, bedden, sofa’s
of tafels.
Neutraal, weinig opvallend uitzicht.
Men kan de 4 verhogers stevig verbinden aan elkaar indien men meer
veiligheid wenst of het meubel regelmatig moet verplaatst worden.

video

Meubelverhogers Langham Sure Grip
3,8 tot 10 cm - set van 4

AD135806
• verbindingsset - 2 kruisen

AD161229

• verlengstuk voor verbindingsset

AD161230

Meubelverhogers in bamboe
Set van 4 stevige verhogers uit milieuvriendelijk bamboe.
Er zijn 2 types:
• kubussen van 9,3 cm met in 3 zijden
een gat van ± 1,5 cm diepte met
verschillende Ø: van 3,5 tot 7,5 cm.
De effectieve verhoging is ± 8 cm.

• hoge blokken van 15,5 cm hoog met
een verbrede voet voor grote stabiliteit en een gat bovenaan van 2 cm
diepte en 7,5 cm Ø. De effectieve
verhoging is 13,5 cm.
Technische info:
• maximale belasting: 380 kg
• 9,3 cm - set van 4

AD156757

• 15,5 cm - set van 4

AD156758

Meubelverhogers conisch in kunststof - set van 4
Lichtgewicht, maar met hoge draagkracht.
De onderzijde heeft een antisliplaagje.
Technische info:
• verkrijgbaar in 2 hoogtes: 9 en 14 cm
• maximale Ø: 4 cm
• maximale belasting: 222 kg
AA3300W

• 14 cm voor bed

AA3302

PRIJZEN

• 9 cm voor zetel
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Modulair systeem voor een zeer stabiele meubelverhoging.
Bedoeld voor bed, zetel en sofa.
Discreet design.

brochure

Langham meubelverhogers

Technische info:
• 15 x 8 cm
• hoogte: 7 cm (verhoogt 5 cm)
• maximale belasting: 500 kg
• blokken, set van 2, gelinkt

AD101480

• extra verbindingselement (per 6)

AD101482

• verhogingsplaatje 2 cm (per 12)

AD101481

Wat heeft men nodig?
ENKELE VOORBEELDEN VAN VERHOGINGEN:
• een zetel met 5 cm: 2x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482
• een zetel met 11 cm: 2x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482 en 12 verhogingsplaatjes = 1x AD101481
• een zitbank met 9 cm: 2x blokken AD101480 en 12 verhogingsplaatjes = 1x AD101481
• een eenpersoonsbed met 5 cm: 2x blokken AD101480
• een eenpersoonsbed met 13 cm: 2x blokken AD101480 en 16 verhogingsplaatjes = 2x AD101481
• een tweepersoonsbed met 5 cm: 3x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482
• een tweepersoonsbed met 13 cm: 3x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482 en 24 verhogingsplaatjes = 2x AD101481

Zetelverhogers kunststof, gelinkt Langham

198

Technische info:
• maximale Ø: 7 cm
• maximale belasting: 318 kg
AD101476

PRIJZEN

De 4 verhogers zijn met een dubbel
kunststof kruis verbonden voor extra
veiligheid.
Men kan de hoogte kiezen door het
inbrengen van kleine afstandshouders: 7,5, 9,5 of 11,5 cm.
Het kruis kan tot 91 cm uitgeschoven
worden.
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Bed/badopstap in bamboe
Opstaptrede in milieuvriendelijk bamboe, o.a. voor het bed,
het bad, om naar een hoge kast te reiken, …
Vochtbestendig, en daardoor bruikbaar in de ganse woning.
Technische info:
• 45,5 x 35,5 x 10 cm
• maximale belasting: 318 kg
AD156756

Verhogingskussen Summit Seat Raiser
Een verhogingskussen wordt gebruikt als de bestaande zitting te
laag is om gemakkelijk recht te komen.
• 44 x 44 x 10 cm

F20913

Verhogingskussen met afwasbare bekleding
Een verhogingskussen wordt gebruikt als de
bestaande zitting te laag is om gemakkelijk
recht te komen.
Dit kussen heeft een afwasbare hoes.
Tevens is er een draagband voorzien zodat
men het kussen gemakkelijk kan meenemen.

Technische info:
• maximale belasting: 113 kg
• 10 cm dikte, 37,5 x 37,5 cm

091160209

• 15 cm dikte, 37,5 x 37,5 cm

091160217

Voetenbankje Tuffet Leg Rest
Technische info:
• 51 x 38 cm
• gewicht: 2,7 kg
F21425

PRIJZEN

Een volledig met afwasbare
kunststof bekleed voetenbankje, waarbij de hardheid regelbaar is door meer of minder
lucht in het bankje te laten.
Men kan het op 2 manieren
gebruiken door het om te
keren: voor gebogen of meer
gestrekte benen.

Advys-H6-in_huis.indd 199

199

28/06/17 16:07

RUBRIEK_NAAM_NL
IN
HUIS
subrubriek_naam_nl
Poetsen

Stofblik en borstel met verlengde verchroomde steel
Bukken is niet meer nodig bij het gebruik van borstel en stofblik
met verlengde steel.
Het blik heeft een vlakke bodem met efficiënte lip vooraan.
AD160719

Fixatie-grip voor gereedschap Easi-Grip®
Deze extra greep staat in een ergonomisch verantwoorde hoek en maakt
poetsgereedschap met een steel gemakkelijker hanteerbaar, bv. borstel,
aftrekker, stofzuiger. Per 2.

Technische info:
• maximale Ø: 4 cm
PGT-AH

Uitwringsysteem voor de vaatdoek
Dit unieke systeem is uitermate geschikt voor mensen met zwakkere handen of die hun handgewrichten willen beschermen.
Men trekt het binnenste deel (piston) uit de cilinder en steekt de
natte vaatdoek in het toestel. Vervolgens komt de piston terug op

zijn plaats. Gebruik het lichaamsgewicht om op de dikke antislipkop te duwen. De vaatdoek is uitgeperst en kan langs onder uit
het toestel verwijderd worden.

66036

Wasknijpers voor zwakke handen
Een gewone wasknijper gaat open door hem met de vingers dicht te knijpen.
Deze wasknijper in kunststof werkt door hem naar beneden te drukken en
vereist heel wat minder kracht.
Vervaardigd in sterk en glad POM (polyacetaal).
Zakje van 20, kleuren kunnen variëren.
AD155851

Urinegeuren en -vlekken verwijderaar Uri-Go®
Urinegeuren en -vlekken hebben een groot effect op het levenscomfort.
De urinegeurtjes zijn vanaf nu verleden tijd omdat de urinekristallen en -vlekken permanent verwijderd worden.
Uri-Go® wordt geleverd in een handige spuitbus en kan overal toegepast
worden waar het nodig is: op vloeren en wanden, op toiletten, gebruiksvoorwerpen, kledij…
UR0100
UR0200

PRIJZEN
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• sprayfles 750 ml
• navulling concentraat 1 l
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Strijken
Door de statische belasting is strijken een erg rug belastende activiteit.
Een perfect aanpasbare werkhoogte is dan ook een pluspunt.

Strijkplank met muurbevestiging Ropox
Deze strijkplank is aan de muur bevestigd en opklapbaar.
Mits een optioneel muurelement wordt deze hoogteverstelbaar over een bereik van 17 cm.
Hierdoor is de strijkplank geschikt voor zittend en voor
staand werk.
Na gebruik kan ze opgeklapt worden tegen de wand.
Technische info:
• 143 x 30 cm
• maximale belasting: 25 kg
• opklapbare plank

10-78500

• systeem voor hoogteverstelling

10-78510
meer info

video

Sleutel- en draaihulpen

Sleutelhulp
Het gebogen handvat kan 1, 2 of 3 sleutels bevatten.
De sleutels kunnen na gebruik in het handvat opgeborgen worden.
• 1 sleutel

AA6240

• 2 sleutels

AA6242Y

• 3 sleutels

AA6241

Universele draaihulp
De metalen pinnetjes veren, zodat de draaihulp zich aanpast aan de knop.
De stevige T-handgreep is een ideale hefboom om met minimale kracht de
beweging uit te voeren.
Technische info:
• Ø 9,5 cm
• met metalen pinnen

AA6230

Kraanopeners Tapturner
Met deze hendels dien je geen kracht in de handen te hebben.
Men kan ze gemakkelijk fixeren op de kop van de meeste sanitaire kranen.
Set van 2, in rode en blauwe kleur, voor warm en koud water.

PRIJZEN

AD96617
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Trolley Newstead - hout
Aantrekkelijke trolley in natuurbeuk met crèmekleurig blad.
Het onderste blad is uitgesneden om gemakkelijker en veiliger dicht
bij de trolley te kunnen stappen.
Het bovenste blad heeft aan één zijde geen rand, dit om voorwerpen
gemakkelijk op en van de trolley te kunnen schuiven.
Keuze tussen gewone (Ø 6,4 cm) of grote (Ø 10,4 cm) wielen. Dit laatste is vooral belangrijk indien er vaak oneffenheden moeten overwonnen worden.
Technische info:
• hoogte: 90 cm
• breedte: 40 cm
• lengte: 40 of 55 cm
• gewicht: 7,3 / 8,3 kg
• maximale belasting: 15 kg
• compact 40 cm, met gewone wielen

AD96612

• compact 40 cm, met grote wielen

AA5913

• 55 cm, met gewone wielen

AA5922

• 55 cm, met grote wielen

AA5923

Trolley opvouwbaar - staal
Zeer stevige stalen trolley, die toch kan dichtgevouwen worden
voor transport of om op te bergen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 87,5 tot 106 cm
• breedte: 48 cm, opgevouwen 18,5 cm dik
• gewicht: 7 kg
AA5975

Shopping trolley met zitje
Universeel inkoopwagentje, samenvouwbaar en voorzien van een
uitklapbaar zitje.
De 3 roterende wielen vergemakkelijken het nemen van een stoep of een trap.
Een extra buitenzak is handig om een tijdschrift, paraplu of regenjas in op
te bergen.
Waterdichte en afwasbare bekleding.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• breedte: 55 cm
• dikte dichtgevouwen: 36 cm
• hoogte: 92 cm
• maximale belasting: 100 kg
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Opstapstoeltje chrome 22,5 cm
De beugel aan één zijde en de antislipbekleding van de trede geven extra veiligheid.
Technische info:
• trede: 28 x 35,5 cm
• hoogte: 22,5 cm
• maximale belasting: 190 kg
AA6551

Sprekende wekker Nederlandstalig
Interessante wekker voor personen met een visuele handicap.
Nederlandstalig met een heldere stem.
Duidelijke gebruiksaanwijzing ingesloten.
Tevens wekalarm.
Werkt op 2 AA batterijen (niet inbegrepen).
AD121089

Sprekend polshorloge Nederlandstalig
Interessant horloge voor personen met een visuele handicap.
Nederlandstalig met een heldere stem.
Duidelijke gebruiksaanwijzing ingesloten.
Tevens wekalarm.
Werkt op CR2025 of CR2016 batterij (inbegrepen).
AD121088

Alarmsystemen

Draadloos alarm Home Alert
Eenvoudig alarmsysteem bestaande uit een basisstation en 2 draagbare
zendertjes.
Elk zendertje heeft 2 knoppen: “Call” en “Panic”.
Op het basisstation verschijnt welk van de 2 belt en met welke urgentie.
Tegelijk is er ook een geluidssignaal dat een verschillende toon geeft.
De zendertjes werken op batterijen, het basisstation op netstroom of op
batterijen (niet inbegrepen).

PRIJZEN

AA7275

Advys-H6-in_huis.indd 203

203

28/06/17 16:07

RUBRIEK_NAAM_NL
IN
HUIS
subrubriek_naam_nl
De tuin
meer info

Klein tuingereedschap Easi-Grip®

Tuingereedschap met ergonomische handvatten in een schuine hoek zodat de pols in de minst belastende houding komt.
Met “Soft feel” handgreep.
Kwalitatief roestvrij staal.
Een combinatie met de plug-in arm support Cuff PGT-AS is mogelijk waardoor
nog een lagere polsbelasting wordt bekomen (zie verder).
Technische info:
• schopje (troffel): 27 cm / 268 g
• vork (gaffel): 25 cm / 258 g
• hark: 23 cm / 258 g
• om te wieden: 33 cm / 306 g
• schopje (troffel)

PGT-T

• hark

PGT-C

• vork (gaffel)

PGT-F

• wieder

PGT-W

Tuingereedschap met verlengde steel en ergonomische handvatten, speciaal bedoeld om vanuit zit te werken of voor personen
die zich niet goed kunnen bukken.
“Soft feel” handgreep.
Long Reach tuingereedschap beschikt over een ergonomisch gevormd
handvat in de meest optimale hoek.
Door zijn lengte en laag gewicht is dit gereedschap uitstekend
geschikt voor tuinwerk vanuit de rolstoel.
De combinatie met de voorarmondersteuning PGT-AS is aangewezen voor een lagere polsbelasting (zie verder).

meer info

Tuingereedschap Long Reach Easi-Grip®

Technische info:
• lengte: 79 cm
• gewicht: 516 g
• schop (troffel)

PLR-T

• hark

PLR-C

• vork (gaffel)

PLR-F

• schoffel - hak

PLR-H

Deze voorarmondersteuning is nuttig bij een verzwakte
armfunctie en mensen met RSI-risico.

meer info

Voorarmondersteuning voor tuingereedschap Easi-Grip®

Deze steun schuift in:
• fixatie grip PGT-AH (zie verder)
• rechtstreeks in de Easi-Grip® schop, vork of hark
• rechtstreeks in het Long Reach tuingereedschap
PGT-AS

Deze extra greep staat in een ergonomisch verantwoorde hoek
en maakt normaal tuingereedschap gemakkelijker hanteerbaar. Per 2.

meer info

Fixatie-grip voor gereedschap Easi-Grip®

Technische info:
• maximale Ø: 4 cm
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Aangepaste scharen
Waar kijk je naar bij het kopen van een schaar?
De grootte heeft vooral belang als men scharen
koopt voor kinderen.
Linkse en rechtse scharen?
Nog al te vaak worden scharen verkocht waarvan
beweerd wordt dat ze voor linkshandigen zijn,
doch waarbij enkel de ogen gevormd werden naar
een linkse hand. Het is nodig dat de snijvlakken
op een tegengestelde manier kruisen, anders

zorgt de natuurlijke knijpbeweging er voor dat
de bladen van elkaar weg geduwd worden i.p.v.
tegen elkaar.
Bij Peta hebben alle linkse scharen een groen
handvat, rechtse een blauw.
Wij hebben de scharen van Peta geselecteerd,
omdat ze zonder twijfel het breedste en meest
kwalitatieve gamma van therapiescharen bieden.

Mini schaartje zelfopenendEasi-Grip®
Een minischaartje vereist door zijn
korte bladen slechts weinig kracht en
is het in de meeste gevallen links en
rechts bruikbaar.
De lichtgroene versie met de scherpe
punten is minder geschikt voor
kinderen.

Een beschermclip voor de punten
wordt meegeleverd.
• 30 mm - lichtgroen

MEG-3

• 30 mm - rood

MEG-1

Schaartje met dubbele openingen Easi-Grip®
De ouder, therapeut of leerkracht bedient de binnenste ogen, het kind de
buitenste. Ideaal voor begeleiding (guiding) bij kinderen met verzwakte greep,
visuele stoornissen of tremor.
• 45 mm ronde punt - rechts

PTR-1

• 45 mm ronde punt - links

PTL-1

• 75 mm scherpe punt - rechts

PTR-5

• 75 mm scherpe punt - links

PTL-5

Schaar met extra groot oog Easi-Grip®
Extra groot handvat voor de middel-, ringvinger en pink samen. De wijsvinger
zorgt voor de controle.
• 45 mm ronde punt - rechts

LPR-1

• 45 mm ronde punt - links

LPL-1

Ergonomische en zelfopenende schaar Easi-Grip®
Klassieke schaarvorm.
PR-1/SO

• 45 mm ronde punt - links

PL-1/SO

PRIJZEN

• 45 mm ronde punt - rechts
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Zelfopenende keukenschaar Easi-Grip®
Grote en comfortabele keukenschaar van Peta met roestvrij stalen snijders.
Een veiligheidssluiter houdt de schaar dicht als ze niet in gebruik is.
• 22 cm

PKS-1

Lichtgewicht zelfopenende schaar Easi-Grip®
Handige lichtgewicht schaar, een doorlopende band opent de schaar telkens.
Door de speciale vorm heeft men slechts 50% kracht nodig ten opzichte van
een gewone schaar.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.
• 45 mm ronde punt - rechts
• 45 mm ronde punt - links

PEG-1
PEG-1/L

• 45 mm scherpe punt - rechts

PEG-3

• 75 mm scherpe punt - rechts

PEG-5

• 75 mm scherpe punt - links

PEG-5/L

Lichtgewicht schaar met grote handgreep zelfopenend
Easi-Grip®
Het grote oog is bedoeld voor middel-, ringvinger en pink samen. Met de wijsvinger controleert men de beweging.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.
• 45 mm rechts - ronde punt
• 45 mm links - ronde punt

LEG-1
LEG-1/L

• 45 mm rechts - scherpe punt

LEG-3

• 75 mm rechts - scherpe punt

LEG-5

• 75 mm links - scherpe punt

LEG-5/L

Zelfopenende schaar met 1 groot oog Easi-Grip®
Met de wijsvinger controleert men de beweging.
LPR-1/SO

• 45 mm ronde punt - links

LPL-1/SO

• 75 mm scherpe punt - rechts

LPR-5/SO

• 75 mm scherpe punt - links

LPL-5/SO

PRIJZEN
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Kleine tafelschaar Easi-Grip®
2 T-vormige uiteinden.
De schaar kan met 1 hand over de tafel geschoven worden en opent zichzelf
telkens.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.
• 45 mm ronde punt

CTT-1

• 75 mm scherpe punt

CTT-5

Tafelschaar op kunststof voet Easi-Grip®
Tafelschaar op een kunststof basis, antislip bodem.
Zelfopenende schaar, knipt door te duwen op het T-vormige uiteinde.
• 45 mm - ronde punt

PTT-1/PB

• 75 mm - scherpe punt

PTT-5/PB

Tafelschaar op houten voet Easi-Grip®
Tafelschaar op een hardhouten basis met antislip bodem.
Zelfopenende schaar, knipt door te duwen op het T-vormige uiteinde.
• 45 mm - ronde punt

PTT-1/WB

• 75 mm - scherpe punt

PTT-5/WB

Evaluatieset scharen Easi-Grip®
Deze set werd speciaal ontwikkeld voor ergotherapeuten, zorgverstrekkers en leerkrachten die met kinderen omgaan.
De uitgebreide set omvat een hele reeks types scharen (15), telkens met
een fiche waarop schematisch richtlijnen staan voor begeleiders (Engelstalig).
Scharen waarvan zowel een linkse (groene) als rechtse (blauwe) versie
bestaat zitten in de set. Voor alle zelfopenende types zijn er beschermingskapjes voorzien.
De set zit een handige tas of box.
De kleine set met 7 stuks is bedoeld om een snelle oplossing te kunnen
bieden, bv. voor kinderen in het gewoon onderwijs die toch problemen hebben met het hanteren van een klassieke schaar.
PESK-1
PCAK-1

PRIJZEN

• standaard: 7 scharen, fiches
• uitgebreid: 15 scharen, fiches
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Speelkaartenhouder in beuk halfrond
Mooie licht gebogen speelkaartenhouder in beuk.
• klein 25,5 cm

529219

• groot 51 cm

529218

Speelkaartenhouder transparant recht
Weinig opvallende doorzichtige houder.
Vooraan is een gootje om eventueel een pen in te leggen.
Technische info:
• lengte: 25 cm
AA7311

Speelkaartenhouder in kunststof wit Henro Card
Witte kunststof speelkaartenhouder waarbij de kaarten gemakkelijk in de schuine vorm kunnen geplaatst worden.
Lichtjes gebogen.
Technische info:
• lengte: 30 cm
AD135644

Speelkaartenhouder rond kunststof voor in de
hand
2 kunststof schijven die bij elkaar gehouden worden met een veer.
Men plaatst de kaarten in één pakje in de houder en draait aan de
schijven: ze vormen automatisch een mooie waaier.
Technische info:
• Ø 8,5 cm
• gewicht: 16 g
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Speelkaarten met grote opdruk
Extra visible kaarten hebben de klassieke grootte van 56 x 87 mm.
Ze hebben een extra grote opdruk, en tonen geen figuren. Speciaal
voor personen met een visuele beperking.
• Extra visible - zonder figuren

106313101

Speelkaarten met grote opdruk en kleurcode
Icatcher
Originele speelkaarten, niet alleen met extra grote opdruk maar
ook heeft elk “symbool” (harten, ruiten, klaveren en schoppen) zijn
“kleur” (geel, blauw, wit en roze).
Hierdoor zijn ze nog gemakkelijker van elkaar te onderscheiden en
zijn ze bijzonder geschikt voor personen met een visuele en/of een
perceptiestoornis.
• set van 2 in transparante doos

AD121128

Grote speelkaarten
Deze grote speelkaarten zijn niet alleen beter vast te houden, ze zijn ook
beter herkenbaar door hun grotere figuren.
• 15 x 10 cm

AD20367

Speelkaartenschudder
Met de draaihendel worden de kaarten geschud.
Bedoeld voor kaarten van klassieke grootte 56 x 87 mm.
4734

Smokers Robot
Bij een Smokers Robot blijft de sigaret veilig in een houdertje dat bevestigd is aan een inox asbak.
Via een buisje van 91 cm met een mondstuk kan men dan handenvrij
roken.
De buisjes met mondstuk kunnen afzonderlijk bijbesteld worden.
AD20369

• vervanging buisje en mondstuk

AD20370

PRIJZEN
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Antislip matjes

Antislipmatten Dycem®
Originele en vertrouwde topkwaliteit van Dycem®: de antislip
onderleggers zijn stevig, geur- en gifvrij en nagenoeg onverslijtbaar.
Bruikbaar voor intensief gebruik, o.a. in de keuken als fixatie
of als placemat.
Ornamin is iets dunner en lichter en wordt vooral als
placemat gebruikt.
Technische info:
• kwaliteit Dycem®: 3,2 mm dik

Antislip placemat 40 x 28 cm Ornamin
Lichtgewicht placemat.
Technische info:
• kwaliteit Ornamin: 0,6 mm dik

blauw

• Dycem® antislipmatjes

rood

lichtgroen

donkergroen

geel

14 cm NS02/14/1

NS02/14/2

NS02/14/LM

NS02/14/3

NS02/14/8

19 cm NS02/19/1

NS02/19/2

NS02/19/LM

NS02/19/3

NS02/19/8

zwart

zilver

NS02/14/6

NS02/14/4
NS02/19/4

25 x 18 cm NS02/SM/1 NS02/SM/2

NS02/SM/4

35 x 25 cm NS02/MD/1 NS02/MD/2 NS02/MD/LM NS02/MD/3 NS02/MD/8 NS02/MD/6
45 x 38 cm NS02/LG/1

210

40 x28 cm

7016206

7016208

7016207

7016209

70111218
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• Ornamin antislipmatjes

NS02/LG/2
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Antislip op rol Dycem®
Deze antislip van Dycem® is extra dun: 0,6 mm.
Men snijdt elke vorm af naar behoefte.
Dunne antislip is niet zo geschikt om op de vloer te gebruiken,
gebruik dan de dikkere versies.

Gelamineerde antislip op rol Dycem®
Deze antislip heeft aan 2 zijden een lamineerlaag,
zodat hij vlotjes kan afgerold worden en tevens stofvrij
kan meegenomen worden.
Hij wordt geleverd in een kartonnen dispenser.
De acryl dispenser kan opgehangen worden aan de muur.
Per lopende meter: gewenste lengte opgeven bij
bestelling.
Andere kleuren op aanvraag.

• Antislip op rol Dycem®
lengte
•1 m
•2 m
•9 m
• 15 m gelamineerd, in dispenser
• gelamineerd per lopende meter

• acryl dispenser

breedte

blauw

rood

wit

donkergroen

20 cm

NS03/S1/1

NS03/S1/2

40 cm

NS03/L1/1

NS03/L1/2

NS03/L1/5

NS03/L1/3

20 cm

NS03/S2/1

NS03/S2/2

NS03/S2/5

NS03/S2/3

40 cm

NS03/L2/1

NS03/L2/2

NS03/L2/5

20 cm

NS03/S9/1

NS03/S9/2

NS03/S9/5

40 cm

NS03/L9/1

NS03/L9/2

20 cm

NS13/RDS/1

NS13/RDS/2

40 cm

NS13/RDL/1

NS13/RDL/2

20 cm

NS13/RDS/m

40 cm

NS13/RDL/m

zwart

zilver

NS03/S1/3
NS03/L1/6
NS03/S2/4

NS11/BRD

40 cm

Antislip allerlei

Antislip Net Dycem®
Door de netvorm kan deze antislip ademen. Hij is dus vooral geschikt
om op te zitten, bv. om een rolstoelkussen tegen te houden.
Ook geschikt om onder een mat of kussen te gebruiken.
NS07/NE/5

PRIJZEN

• 60 cm x 2 m - wit
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Antislip allerlei

Zelfklevende antislip Dycem®
Technische info:
• dikte: 0,6 mm

Veelzijdige zelfklevende Dycem®
geeft aan veel voorwerpen een
veiligere greep.
Dun materiaal zodat het ook rond
kleine voorwerpen kan aangebracht
worden, bv. pen, bestek, gereedschap,
loophulpen.
Verkrijgbaar in stroken van 3 cm
of in vellen.
• strips 40 x 3 cm - blauw (3 stuks)

NS05/ST/1

• vel 40 x 90 cm - blauw

NS05/PA/1

Verdikkingen
Verdikkingen kunnen universeel gebruikt worden rond een pen of potlood,
lepel, vork of mes, tandenborstel, …

Verdikking gesloten celschuim 30 cm
Schuimverdikking met antisliplaag.
Door de gesloten celstructuur
neemt het nauwelijks vuil op en is
• beige 22 mm / 6 mm (per 6)
het goed reinigbaar.
Kan gesneden worden op de
• rood 28 mm / 10 mm (per 6)
gewenste lengte.
• blauw 28 mm / 16 mm (per 6)
De standaardkleuren zijn
pasteltinten, maar er is ook
• assortiment 2 van elk,
een assortiment fellere
felle kleuren geel, oranje, blauw
kleuren.
• assortiment 2 van elk,
Technische info:
pastelkleuren beige, rood, blauw
• buiten Ø: 22 of 28 mm
• binnen Ø (boring): 6, 10 of 16 mm
• vaatwasbestendig

625101
625102
625103
AA6110
AA6111

Verdikking Plastazote 1 m
1 meter lange verdikkingen in Plastazote, niet-absorberend. Kan gesneden worden op de gewenste lengte.
Verkrijgbaar in verschillende versies.
• wit 19 mm / 6 mm

AA6100A

• wit 32 mm / 6 mm

AA6104A

• grijs 32 mm / 6 mm

AA6104M

• wit 32 mm / 9 mm

AA6106A

• grijs 32 mm / 9 mm

AA6106M

• wit 32 mm / 12 mm

AA6108A

• grijs 32 mm / 12 mm

AA6108M

Technische info:
• dun: buiten Ø 19 mm,
binnen Ø 6 mm
• dik: buiten Ø 32 mm,
binnen Ø 6, 9 of 12 mm

Verdikking gesloten celschuim 91 cm
Schuimverdikking, niet-absorberend. Door de gesloten celstructuur
neemt het nauwelijks vuil op en is goed reinigbaar.
Kan gesneden worden op de gewenste lengte.
2 versies:
• dik: buiten Ø 35 mm, binnen Ø 10 mm
• dun: buiten Ø 19 mm, binnen Ø 6 mm
• vaatwasbestendig
• latexvrij
• 35 mm / 10 mm - blauw

212
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• 19 mm / 6 mm - lichtblauw

091166693
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Verdikt handvat voor op gewoon bestek
Hard schuim handvat dat over een gewoon bestek schuift.
Voor bestekken met een handvat tot 3 cm.
Technische info:
• gewicht: small: 3 g, large: 5 g
• niet vaatwasbestendig
• S - 10,5 cm (per 5)

F17173

• L - 12 cm (per 5)

F17161

Verdikking handvat Ornamin Elan
Verdikkingsmateriaal van Ornamin in TPE met uitstekende
antislip eigenschappen.
Eigentijdse vormgeving, bedoeld om een gewone vork
of lepel aan te passen.
Verkrijgbaar in zwart en rood.
Technische info:
• lengte: 8,5 cm
• dikte: 2,7 x 2,0 cm
• opening: plat, 15 x 2 mm groot
• vaatwasbestendig
• 986 voor vork of lepel - rood

98611911

• 986 voor vork of lepel - zwart

98611910

Tape voor verdikking Elastack
Elastack is een zacht lintvormig materiaal dat op zichzelf
kleeft zonder “kleverig” aan te voelen.
Er zijn 2 kwaliteiten:
• medium soft: steviger, lichtdoorlatend en is vaatwasbestendig
• ultra soft: kleeft het best, is transparant en vormt zich
uiterst gemakkelijk naar de vorm van de hand; echter niet
geschikt voor temperaturen hoger dan kamertemperatuur
Technische info:
• breedte tape: 2 cm
• lengte tape: 3,6 m
• latexvrij
• Medium soft

920476

• Ultra soft

920798

Onze expertise

in ergotherapie is er voor u!

PRIJZEN

Een verdikking zorgt voor een betere houding van de vingergewrichten.
De gewrichten worden hierdoor beschermd en men heeft minder
kracht nodig. Men kan ook het traditionele materiaal zoals de eigen
tandenborstel, het eigen bestek en gewoon schrijfgerei blijven gebruiken.
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Grijpers
Reachers, grijpers of verlengde armen worden gebruikt door mensen die moeilijk de grond of
een bepaalde hoogte kunnen bereiken, vb. rolstoelgebruikers.
Ze zijn allen lichtgewicht en hebben een handige greep.
Bedoeld voor het oprapen van dingen, voorwerpen uit de kast halen, gordijnen dichttrekken, …

Grijper RevoReach™
RevoReach™ grijpers zijn stevig, lichtgewicht en bijzonder goed uitgekiend.
Voorzien van een antislip ergonomisch handvat en antislip grijpers.
Het grijpgedeelte kan over 360° draaien.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, telkens in een korte en een lange versie.
• model Xcel: ergonomisch handvat, slechts een kleine beweging nodig
• model Griplock: voorzien van een meervoudige blokkering. Aan de rechterzijde van het handvat is een extra hendeltje waarmee men het voorwerp kan
blokkeren. Men kan ook kiezen voor een automatische blokkering en een
“halfweg” blokkering; dit laatste is interessant als men kleine voorwerpen
goed wil controleren.
• Xcel - 66 cm

091204825

• Xcel - 81 cm

091204833

• Griplock - 66 cm

091204791

• Griplock - 81 cm

091204809

Grijper Handi-reacher
De Handi-Reacher heeft één vaste grijparm en één beweegbare.
Op de top zit een magneetje voor het opnemen van kleine metalen voorwerpen
en is tevens voorzien van een kledinghaak. Deze haak is ook nuttig om bv. een
sleutelbos op te rapen.
Het voorste deel kan over 360° draaien.
De handgreep is bedoeld voor de volle hand, zodat men maximaal kracht kan
zetten.
AA8054Y

• standaard 76,6 cm

AA8056Y

• extra lang 89,4 cm

AA8058Y

Grijper Easireach II

Grijper Easireach II opvouwbaar

Grijper met een “pistoolgreep”. De klemmen worden
bediend door een snoer dat in de buisjes loopt.
Easyreach II is gemaakt van aluminium en heeft 1
vaste gedeelte en 1 beweegbaar deel.
Dit laatste is felgekleurd voor een goede zichtbaarheid.
Op de top is er een magneetje voor het opnemen van
kleine metalen voorwerpen.
Deze reacher bevat tevens een haakje en een clip om
hem vast te maken aan een wandelstok of loophulp.

Opvouwbaar in 2 en gemakkelijk mee te nemen.
• 38 cm

AA8040

• 66 cm

AA8044

• 53 cm

AA8041

• 81 cm

AA8045

• 66 cm

AA8042

• 81 cm

AA8043

PRIJZEN
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Grijpers

Grijper Pick-up
Lichtgewicht grijper waarbij de beide grijparmen tegelijk bewegen.
Het grijpgedeelte kan over 360° draaien.
Op de top is er een magneetje voor het opnemen van kleine metalen
voorwerpen.
Bevat tevens een haakje en een clip om hem vast te maken aan
een wandelstok of loophulp.
Bepaalde types hebben een blokkering. Deze kan het voorwerp vast klemmen,
zodat het niet kan vallen tijdens het verplaatsen.
• extra kort 34 cm

AA8070

• standaard 60 cm

AA8060Y

• lang 75 cm

AA8063Y

• lang 75 cm met blokkering en voorarmsteun

AA8064

• lang 75 cm - eenvoudige versie Litter Picker

AA8066

• extra lang 88 cm

AA8073

Grijper met zuignappen Suction Tip
Aluminium grijper met op het uiteinde 2 stevige rubberen zuignappen.
De overbrenging van de kracht gebeurt door metalen strips i.p.v. touw, wat
minder onderhevig is aan slijtage.
Verkrijgbaar in 2 lengtes.
• 51 cm

AA8084

• 76 cm

AA8085

Grijper lichtgewicht
De lichtgewicht grijper heeft één vaste grijparm
en één beweegbare met een opvallende, goed
zichtbare gele kleur.
Op de flexibele rubberen top zit een magneetje
voor het opnemen van kleine metalen voorwerpen.
De handgreep is bedoeld voor de volle hand, zodat
men maximaal kracht kan zetten.
De opening is 8 cm.
Verkrijgbaar in 2 vaste modellen in 2 lengtes en 1
vouwbare voor gemakkelijk transport.
• lang 81 cm

4107

• kort 66 cm vouwbaar

4108

• kort 66 cm

4109

Compacte grijper TeleStik™
Speciale compacte grijper die
gemakkelijk in de handtas kan
meegenomen worden.
Hij is telescopisch uittrekbaar tot
86 cm.
I.p.v. een klem zit er op het uiteinde een magnetische haak of een
“klevend” element, of beide.

Optioneel kan men hem uitrusten
met een strapje rond de hand.
Het kleefelement kan afzonderlijk
nabesteld worden.
Technische info:
• gewicht: 65 g voor de grijper
met 1 element, 153 g voor deze
met beide opties
AD141291

• optie: handstrap

AD141295

• reserve kleefelement

AD141294

PRIJZEN

• met magnetische haak en kleefelement,
compact 20,3 cm - volledig 86,4 cm
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Schrijven: hulpmiddelen om de pensubrubriek_naam_nl
beter vast te houden
Een schrijfhulp stimuleert de juiste vingerpositie bij de pengreep en betekent niet enkel een
comfortabele, stabiele grip maar ook een trainingsmiddel: de vingers worden in een volwaardige
driepuntsgreep geplaatst en gehouden, de strakke vorm zorgt voor constante tactiele feedback.
Vermindert handvermoeidheid en pendruk en voorkomt hypermobiliteit in de gewrichten van de
wijsvinger en duim. Consequent gebruik zorgt voor een groter uithoudingsvermogen, meer precisie en een hogere schrijfsnelheid.

Penverdikkingen assortiment
Handig setje met verschillende schrijfhulpen en penverdikkingen.
Ideaal om uit te testen welk hulpmiddel het meest geschikt is.
Alles is nabestelbaar.
• 9 verschillende

AD149401

Verdikking voor bestek of pen GripoBalls
video

Originele verdikking die over alle pennen gaat, ongeacht de dikte van de pen of
potlood. Wanneer men erop drukt, bijten de inkepingen zich vanzelf vast.
Gripo past perfect in de hand van kinderen en volwassenen.
Men kan ook 2 of 3 verdikkingen na elkaar steken.
Tevens bruikbaar als verdikker van bestek, tandenborstel, …
Technische info:
• Ø 4 cm
• gewicht: 15 g
• vaatwasbestendig
• per 3

AD156293

• optie: verzwaringskogeltjes inox 10 g (per 5)

AD156865

Universele houder Gripofix

video

Gripofix is een universeel
hulpmiddel om allerlei
gebruiksvoorwerpen te
bevestigen aan de hand.
Met de 2 lipjes op het uiteinde worden de ringen gesloten op de gewenste lengte.
O.a. voor bestek, schrijfgerei
e.d.

Kan ook gecombineerd worden met de Gripoballs en de
verzwaringskogeltjes.
Verkrijgbaar in wit en zwart.
Technische info:
• lengte: 33 cm
• latexvrij

• zwart

AD160954

• wit

AD160955

• set met 1 Gripoball, 1 Gripofix
en 5 verzwaringskogeltjes 10 g

AD160956

Penverdikking, driekantig
Driehoekige penverdikkingen in verschillende kleuren.
2 basisformaten:
• kleine boring: Ø 6 mm, buitenkant 16 mm
• grote boring: Ø 9 mm, buitenkant 19 mm
T274

• jumbo 9 mm boring (per 10)

T548

PRIJZEN
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Advys-H6-in_huis.indd 216

28/06/17 16:07

IN HUIS
Schrijven: hulpmiddelen om de pen beter vast te houden

Penverdikking, driekantig holle greep
Zachte PVC penverdikking, driekantig en licht uitgehold voor
een stevige greep.
Verschillende kleuren.
Technische info:
• boring: Ø 8 mm
• per 3

AA7200SY

Penverdikking Pencil Grip peervorm
Penverdikking in peervorm.
Verschillende kleuren.
• per stuk

72949

Penverdikking Pencil Grip - Cross guard
Peervormige verdikkingen met 2 “vleugeltjes” waarin de
vingertoppen schuiven.
Voorzien van een uiterst stroef antislip oppervlak, zodat de
pen niet kan wegglijden.
Geschikt voor links- en rechtshandigen, er is een aanduiding
L en R op het product aangebracht.
Verschillende kleuren.
Technische info:
• lengte: 36 mm
• boring: Ø 6 mm
• per 5

AD66082

• per 25

AD140931

Penverdikking antislip spons
Het sponzige kussentje van deze penverdikkers voorziet
dunne potloden of pennen (7 mm Ø) van een antisliplaagje.
Verschillende kleuren.
AD140932

PRIJZEN

• per 10
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beter vast te houden

Zachte penverdikking met ribbels
Het sponzige buisje met ribbels voorziet dunne potloden of pennen (7 mm Ø)
van een antisliplaagje en een verdikking.
Verschillende kleuren.
• per 10

T1465

Schrijfblokje
Weinig opvallende, compacte
verdikking met 3 uitsparingen, waardoor er een
natuurlijke, ergonomische
greep ondersteund wordt.
Verschillende kleuren.

S

L

• Stetro - per stuk

AD72948

• Stubbi S - per 10

AD140919

• Stubbi L - per 10

AD140921

Technische info:
Stetro:
• boring 7 mm,
lengte 23 mm
Stubbi:
• S: boring 6 mm,
lengte 23 mm
• L: boring 6 mm,
lengte 30 mm

Penverdikking Ultra Pencil grips
Klassieke driekantige peervormige verdikkingen met een
uiterst stroef antislip oppervlak, zodat de pen niet kan wegglijden.
Verschillende kleuren.
Technische info:
• lengte: 36 mm
• boring: 6 mm
• per 5

AD140923

Schrijfhulp Claw Grip
Claw grip is een originele manier om een pen beter vast te
houden.
Hij bestaat uit 3 soepele vingerhoedjes die automatisch zorgen voor een correcte driepuntsgreep.
AD140925

• M (per 5)

AD140926

• L (per 5)

AD140927

PRIJZEN

218

• S (per 5)

Advys-H6-in_huis.indd 218

28/06/17 16:07

IN HUIS
Schrijven: hulpmiddelen om de pen beter vast te houden

Schrijfhulpje Ultralite Finger Yokes
Handige hulpstukjes uit lichtgewicht schuim om over de vingers te
schuiven.
Niet enkel voor schrijfgerei, maar ook
nuttig bij andere voorwerpen, zoals
bestek, penseel, …

Kan ook per 2 gebruikt worden zodat
zonder kracht een heel goede stabilisatie bereikt wordt.
Technische info:
• 25 x 30 x 45 mm
F17159

• per 10

Penverdikking Grotto Grips
De gepatenteerde Grotto grip werd ontworpen en getest door pediatrische
ergotherapeuten gespecialiseerd in schrijfvaardigheden.
Geschikt voor links- en rechtshandigen.
Niet-toxisch & latexvrij, niet voor kinderen onder 3 jaar.
• per stuk

AD156230

• per 25

AD156229

Handiwriter
Schrijfhulpen voor kinderen. Dit hulpmiddel helpt de pen in de juiste positie
vast te houden. Helpt tevens bij kinderen die leren schrijven.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen.
• dolfijn

T1641

• voetbal

T1643

Writing Bird - schrijfhulp
Bijzonder originele schrijfhulp voor
personen met een geringe grijpkracht
of coördinatie.
De Writing Bird is vrij zwaar en rust
op het blad. Door zijn speciale vorm

ligt de hand er comfortabel bovenop.
Voor links- en rechtshandigen.
Een pen wordt meegeleverd, maar
men kan elke dunne pen of potlood
bevestigen met een schroefje.
AD20362

Schrijven: aangepaste pennen

Ring Pen
Het unieke aan de Ring Pen is dat ze geen greep vereist. Ze is dus uiteraard
geschikt voor mensen die geen greep meer hebben, maar ook voor diegenen
die snel verkrampen, vermoeidheid of tremor krijgen door het vasthouden van
een pen.
De pen schuift over één vinger.
AL2020
AL2028

PRIJZEN

• standaard
• navullingen (per 5)
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Leesliniaal
Leeslinialen vergroten slechts in één richting. Letters worden daardoor langer,
terwijl de breedte niet wordt gewijzigd.
Technische info:
• lengte: 31 cm
• vergroting: x 2,5
AD160782

Vergrootglas met halskoordje
Kunststof vergrootglas dat met 2 zachte voetjes tegen het lichaam rust.
Hierdoor zijn de handen vrij: nuttig bij handwerk of het vasthouden van een
tijdschrift of boek.
2 versies: zonder of met lampje.
Technische info:
• zonder lampje: Ø 10 cm, vergroting x 2
• met lampje: Ø 12,5 cm, vergroting x 1,5
AD161158
L97093

Rechthoekige loep met LED lampje
Stijlvol vergrootglas voorzien van een sterk LED lampje met een levensduur >
100.000 uur.
Opvouwbaar en daardoor gemakkelijk mee te nemen in het bijgeleverd doosje.
Technische info:
• lens: 7,5 x 5 cm
• vergroting: x 3
091187004

Vergrootblad flexibel voor in de hand
Soepel vergrootblad dat men in de hand kan houden.
Technische info:
• 27 x 19 cm
• vergroting: x 3 à 4

220
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Vergrootglas op voet
Loep op 2 voetjes, voorzien van LED lichtjes.
Technische info:
• afmetingen loep: 25 x 18 cm
• vergroting: x 3,5
AD161036

Vergrootglas op staander
Loep op een staander met verzwaarde voet. Hierdoor zijn de
handen vrij en kan het vergrootglas in verschillende hoeken
en op verschillende afstanden geplaatst worden.
• 25 x 18 cm, vergroting x 4

AD121585

• 16 x 11 cm, vergroting x 2

091170133

Vergrootblad op plooibare voet
Vergrootblad op een inklapbare staander.
Hierdoor minder vermoeiend dan een los vergrootblad.

PRIJZEN
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Prisma bril
Een prismabril heeft een optische breking van 90°.
Indicaties: iedereen die gedurende een langere tijd verplicht is
om in ruglig door te brengen.
Hij laat toe om TV te kijken, te lezen of gewoon te zien wat er
rondom zich gebeurt.
De prismabril kan gedragen worden over de gewone bril.
Technische info:
• gewicht: 65 g
AD127256

Lezen: boekenstandaards

Boekensteun kunststof Booklift
Eenvoudige kunststof boekensteun met clip, opvouwbaar.
De helling kan ingesteld worden in 9 posities.
Technische info:
• 30 x 20 cm
4065

Boekensteun metaal
Opvouwbare metalen boekensteun met clip. Deze laatste is
een soort reuzenwasspeld, waardoor de pagina’s bovenaan
niet dichtvouwen, ook bruikbaar als lijnmarkeerder of bladwijzer.
De hoek kan gemakkelijk ingesteld worden, onderaan voorzien
van antislipvoetjes.
Technische info:
• opgevouwen: 30 x 23 cm
• gewicht: 670 g

222
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Ergonomische accessoires rond kantoorwerk
De ergonomie van kantoorwerk en computergebruik eindigt niet met een juiste
tafel- en zithoogte.
Ook een goede arm of -voetensteun verbetert sterk het werkcomfort.
Overbelasting van polsen, ellebogen, schouders en nek (RSI) kunnen voor een deel
vermeden worden door extra steun te geven t.h.v. de onderarm of pols.

Ontwikkeld door MPM, toeleverancier in de Franse vliegtuigindustrie, in samenwerking met ergotherapeuten.
Bijzonder stevige en zeer universele armsteun.
Hij past op bijna alle tafelbladen van 20 tot 45 mm. Hiervoor is er
een regelschroef aanwezig.
Ook mag de tafel een boord tot 9 cm dikte hebben, het tafelblad
mag rond zijn.
Men mag zich met zijn volle gewicht afduwen bij het rechtstaan.
Men verwijdert de armsteun door hem op te tillen. Indien gewenst kan men deze functie beveiligen.
Het steunvlak kan centraal, links of rechts van de steunarm
geplaatst worden.

De raakvlakken zijn bekleed met Dycem® antislip,
waardoor de steun bijzonder stabiel is.
Bij gebruik van 2 steunen vervangt men de functie
van een blad met buikuitsparing.
Kunstlederen comfortkussen (optie): wordt bevestigd met een
bandje en heeft een antislip onderkant. Zwart met rode stiksels.

video

Universele armsteun voor op tafel Jumbo Rest

Technische info:
• afmetingen steunvlak: breedte op de tafel 29 cm, t.h.v. de
voorarm 16 cm; lengte 28 cm
• wit (per stuk)

AD159790

• zwart (per stuk)

AD162498

• optie: extra stabilisatieklem

AD159793

• comfortkussen zwart kunstleer

AD162500

Verstelbare voetensteun
Met verstelbare hoek in verschillende hoogtes.
Technische info:
• 47,5 x 30 cm
98005892

PRIJZEN

• inclinatie tot 12 cm
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Ergorest
De dynamische voorarmsteunen van Ergorest maken het
mogelijk zeer vrij te kunnen bewegen terwijl de polsen,
onderarmen, schouders, nek en rug ontlast worden.
Bevorderen een goede lichaams- en zithouding alsook een
goede doorbloeding van de arm doordat deze op een zachte
schelp ligt i.p.v. op een hard werkoppervlak.
Bevorderen een goede lichaams- en zithouding alsook een
goede doorbloeding van de arm doordat deze op een zachte
schelp ligt i.p.v. op een hard werkoppervlak.
Aanbevolen bij personen met klachten aan pols, onderarm,
schouders en nek al dan niet ten gevolge van spier- of
gewrichtsaandoeningen.
Ergorest biedt verlichting bij spiermoeheid, RSI,
tenniselleboog, Carpaal Tunnelsyndroom en ondersteuning
bij tremor.
Het hoogteverstelbaar frame is vervaardigd uit aluminium,
de schelpen zijn met leder bekleed voor makkelijk
onderhoud. Wordt bevestigd met een bureauklem.

MOGELIJKHEDEN
lengte schelp 13 of 20 cm
De keuze voor een korte of lange schelp wordt bepaald door de lengte en het gewicht van de arm en/
of de werkduur.
Een lange schelp biedt meer comfort bij personen
met lange, zware armen en/of die intensief
computerwerk doen.

zwenkarm 8,9 of 12,5 cm
De keuze voor een korte of lange zwenkarm bepaalt
de actieradius, de grootte van de werkzone die men
wenst te bestrijken.

dikte tafelblad 15-43 of 34-64 mm

met verticale tafelstang
Indien men de basis werkhoogte hoger wenst.

224
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met muispad
Men kan kiezen voor de combinatie van de Ergorest
met een muispad plateau: dit bevordert de natuurlijke polspositie in tegenstelling tot de combinatie
met een gewone muismat waarbij de pols belast
kan worden.
Om een meer evenwichtige werkhouding te verkrijgen, wordt vaak gekozen voor een combinatie
van een standaard Ergorest en een Ergorest met
muispad plateau: op deze manier zijn beide zijden
ondersteund voor de meest symmetrische houding.

ZWENKARM 8,9 CM
SCHELP
lengte
• klassiek

13 cm

20 cm

• met muispad

13 cm

tafelblad

1,5 - 4,3 cm

3,4 - 6,4 cm

1,5 - 4,3 cm

3,4 - 6,4 cm

AD161167

AD161168

AD161171

AD161172

AD161169

AD161170

AD161173

AD161174

zwart

AD161160

AD161159

blauw

AD161175

AD161189

rood

AD161176

AD161190

zwart

AD161163

AD161164

blauw

AD162428

AD162429

rood

AD162430

AD162431

zwart

AD161161

AD161162

AD161177

AD161191

rood

AD161178

AD161192

zwart

AD161165

AD161166

blauw

AD162432

AD162433

rood

AD162434

AD162435

zwart

AD161183

AD161186

blauw

AD161184

AD161187

rood

AD161185

AD161188

zwart

AD162421

AD162424

blauw

AD162422

AD162425

rood

AD162423

AD162426

13 cm

zwart

AD161206

AD161210

AD161208

AD161212

20 cm

zwart

AD161207

AD161211

AD161209

AD161213

13 cm

20 cm

• met verticale stang

tafelblad

kleur

blauw

20 cm

• combi: 1 met en 1 zonder muispad

ZWENKARM 12,5 CM

Alle beschikbare kleuren

PRIJZEN

video
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MEUBILAIR
Werkstoelen en stahulpen
Het VELA gamma biedt veelzijdige zit/sta werkstoelen voor een actieve,
afwisselende houding. Het ergonomisch design vermindert de druk op de
ruggenwervels en laat voldoende mobiliteit van het bovenlichaam toe.
Ideaal voor professioneel gebruik in ziekenhuizen, voor tandartsen,
therapeuten, opticiens, … maar ook voor thuisgebruik.
De zitting en rugleuning zijn verkrijgbaar in stof (microvezel) of kunstleder,
in diverse kleuren. Er zijn tal van mogelijkheden, meer info: zie QR en onze
website www.advys.be.

Trippel/werkstoel voor zit en stand Vela Salsa
met centrale rem
Deze zit-sta-stoelen stimuleren een actieve zittende, halfzittende en staande
houding met vrije beweeglijkheid van de handen, schouders, nek en hoofd. De
rug en lendenwervels worden minder belast door de inclineerbare, ergonomische zittingen met korte diepte.
De ruim aanpasbare zithoogte maakt de stoel geschikt voor verschillende
activiteiten op diverse hoogte.
Geschikt voor de werksituatie maar ook in huis: bv. in de keuken, strijken,
hobby, …
Kleur op te geven bij bestelling.
Modellen:
• Salsa 100: met afgeronde zitting, in hoogte en diepte verstelbare,
inclineerbare rugleuning en in hoogte en breedte verstelbare armleuningen
• Salsa 100R: idem, maar met vergrendelbare rotatie
• Salsa 120: zoals Salsa 100, maar met hartvormige zitting
• Salsa 130: met hartvormige zitting, zonder rugleuning
• Salsa 400: met zadelzitting, zonder rugleuning
• Salsa 110: met in hoogte- en diepte verstelbare, inclineerbare rugleuning,
zitting met verhoogde pommel en in hoogte en breedte verstelbare armleuningen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 45 tot 86 cm in intervallen
• maximale belasting: 125 kg
• Salsa 100

AD160814

• Salsa 100R

AD161228

• Salsa 120

AD160815

• Salsa 400

AD160816

• Salsa 130

AD161126

• Salsa 110

AD161127

• optie: wegklapbare voetensteun

AD161061

meer info

formulier

Salsa 100

Salsa 400

Salsa 110

Salsa 130

PRIJZEN
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en stahulpen
Het VELA Samba gamma biedt veelzijdige zit/sta werkstoelen voor een actieve, afwisselende houding. Het ergonomisch design vermindert de druk op de
ruggenwervels en laat voldoende mobiliteit van het bovenlichaam toe.
Verkrijgbaar in stof of kunstleder in diverse kleuren (op te geven bij bestelling).
Ideaal voor professioneel gebruik in ziekenhuizen, voor tandartsen, therapeuten, opticiens, … maar ook voor thuisgebruik. Er zijn tal van mogelijkheden,
meer info: zie QR en onze website www.advys.be

Werkkruk Vela Samba met 5 wielen en ronde zitting
Deze reeks heeft een kleine, ronde, hoogteverstelbare zitting en compacte basis. Lagere of hogere modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Modellen:
• Samba 500: zonder rugleuning
• Samba 510: met vaste, kleine rugleuning voor lichte steun
• Samba 520: met hoogteverstelbare, inclineerbare grotere rugleuning
voor meer steun

Samba 500

Technische info:
• zitting: Ø 34 cm
• maximale belasting: 125 kg

Samba 510

• 500, 44 - 64 cm

AD161128

• 510 met rugsteun, 44 - 64 cm

AD161129

• 520 met rugleuning, 44 - 64 cm

AD161130

Samba 520

Samba 400
standaard

Samba 400 met
rugleuning

Samba 400 met
lichte zadelvorm

Zadelstoel voor zit en stand Vela Samba met 5 wielen
Model Samba 400 heeft een inclineerbare zadelzitting van 35
x 35 cm om een correcte, flexibele bekken- en rughouding te
stimuleren.
Standaard hoogteverstelbaar van 60 tot 86 cm, ideaal voor het
werken in een hoge zit/sta positie. Lagere modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

PRIJZEN

Advys-H7-meubilair.indd 228

AD161131
AD161132

• 400 met rugleuning, 60 - 86 cm

AD161133

formulier
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• 400 standaard, 60 - 86 cm
• 400 met lichte zadelvorm, 60 - 86 cm

meer info

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:
• Samba 400 standaard met klassieke zadelzitting
• Samba 400 met licht gebogen zadelvorm
• Samba 400 met klassieke zadelzitting en rugleuning
van 22 x 29 cm

Technische info:
• maximale belasting: 125 kg
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Werkkruk Vela Samba met 5 wielen en hartvormige
dynamische zitting
Model Samba 410 heeft een hartvormige zitting om een goede, dynamische
houding van het bekken en de onderrug te stimuleren.
Lagere en hogere modellen zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:
• grote zitting: 47 x 36 cm
• kleine zitting: 44 x 33 cm
Technische info:
• maximale belasting: 95 kg
• 410 grote zitting, 46 - 66 cm

AD161134

• 410 kleine zitting, 46 - 66 cm

AD161150

Zit/sta werkstoel Vela Samba met 5 wielen
en hartvormige zitting
De korte zitdiepte en zitinclinatie van beide modellen Samba 100 en 110 stimuleren een goede, flexibele bekken- en rughouding dichtbij het werkblad of de
werksituatie.
Standaard hoogteverstelbaar van 60 tot 86 cm, ideaal voor het werken in een
hoge sta/zitpositie.
Lagere modellen zijn verkrijgbaar op aanvraag.
De Samba 100 heeft een zitting met afgeronde voorkant, de Samba 110 heeft
een ingewerkte pommel aan de voorkant als extra.
Technische info:
• zitting: 46 x 35 cm
• rugleuning: 38 x 22 cm
• maximale belasting: 125 kg
• 100 met rugleuning, 60 - 86 cm

AD161135

• 110 met rugleuning en verhoogde pommel, 60 - 86 cm

AD161136

Zit/sta werkstoel Vela Samba met 5 wielen
en driehoekige zitting
Modellen Samba 120 en 130 hebben een extra korte, driehoekige zitting met
zitinclinatie van 12° om een goede, flexibele bekken- en rughouding dichtbij
het werkblad of de werksituatie te stimuleren.
Standaard hoogteverstelbaar van 60 tot 86 cm, ideaal voor het werken in een
hoge sta/zitpositie. Lagere modellen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

• 120 met rugleuning, 60 - 86 cm

AD161137

• 130 zonder rugleuning, 60 - 86 cm

AD161138

formulier

meer info
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Technische info:
• zitting: 40 x 35 cm
• rugleuning Samba 120: 38 x 22 cm
• maximale belasting: 125 kg
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Ergonomische bureaustoel Vela Latin

Latin 100

Latin 200

Latin 300

Deze hoogteverstelbare, inclineerbare bureaustoelen stimuleren een
goede zithouding. Hoogteverstelbaar t.h.v. zitting en rugsteun, de zitting
is ook in de diepte verstelbaar. In de hoogte verstelbare armleuningen
zijn verkrijgbaar in optie.
Verkrijgbaar in 3 versies:
• Latin 100: met lage rugsteun voor een vrije beweeglijkheid van het
bovenlichaam
• Latin 200: met hogere rugsteun en bredere zitting
• Latin 300: met cut out, waardoor de zorgverlener (bv. tandarts) dichter
bij zijn cliënt kan zitten
• Latin 400: Multi-Dynamic™, met synchrone rugsteun en zitting
Tal van mogelijkheden qua bekleding en kleuren, meer info: zie QR en
onze website www.advys.be.
meer info

formulier

Latin 400
Ergonomische bureaustoel Vela Latin

hoogte

zitting

rug

maximale belasting

• 100 44 x 64 cm of 50 x 70 cm

44 x 44 cm

37 x 30 cm

125 kg

AD160850

• 200 44 x 64 cm of 50 x 70 cm

47 x 49 cm

43 x 45 cm

125 kg

AD160851

• 300 44 x 64 cm of 50 x 70 cm

46 x 44 cm

37 x 30 cm

125 kg

AD161122

• 400

48 x 45 cm

38 x 35 cm

155 kg

AD161123

44 x 66 cm

230

AD160852
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• optie: gepolsterde armleuningen
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Werkkruk Taxi en Rollhocker
Taxi is een comfortabele hoogteverstelbare kruk.
De hoogteverstelling gebeurt met een ring onder de zitting,
zodat men nooit hoeft te zoeken naar de hendel.
De wielen zijn geschikt voor een harde vloer.
Verkrijgbaar in 4 kleuren, andere kleuren op aanvraag.
Andere versies:
• Rollhocker Flex waarbij de zitting de beweging volgt van het
bekken tot 10° in alle richtingen om een goede, dynamische
houding van het bekken en de onderrug te stimuleren
• versie met rugleuning: 27 x 10 cm, traploos hoogteverstelbaar over 8 cm (min. 17 en max. 25 cm boven de zitting)
Technische info:
• materiaal: gepolierd aluminium chassis,
zitting in kunstleder
• zitting: Ø 35 cm, 6,5 cm dikte, afwasbaar
• voet: Ø 49 cm (laag en medium), Ø 60 cm (hoog)
• maximale belasting: 120 kg

• Werkkruk Taxi

rood

Taxi

zwart

crème

Rollhocker Flex
blauw

laag

38 - 48 cm

312551R

312551S

312551C

312551B

medium

41 - 55 cm

312552R

312552S

312552C

312552B

hoog

52 - 72 cm

312553R

312553S

312553C

312553B

andere kleuren op aanvraag
• Werkkruk Rollhocker Flex

rood

zwart

crème

blauw

laag

38 - 48 cm

312511R

312511S

312511C

312511B

medium

41 - 55 cm

312512R

312512S

312512C

312512B

hoog

52 - 72 cm

312513R

312513S

312513C

312513B

• Werkkruk met rugleuning
Rollhocker

rood

zwart

crème

blauw

laag

40 - 51 cm

312555R

312555S

312555C

312555B

medium

49 - 64 cm

312556R

312556S

312556C

312556B

hoog

55 - 75 cm

312557R

312557S

312557C

312557B
meer info

Rollhocker met rugleuning

Hoge werkkruk met 5 drukgeremde wielen,
rugleuning en voetring
Met verstelbare rugleuning in klaverbladvorm voor extra lumbale steun.
De hoogteverstelbare voetring kan een
gunstige invloed hebben op de rugbelasting.
312758R
312758S

• 60 - 86 cm, crème

312758C

• 60 - 86 cm, blauw

312758B

PRIJZEN

• 60 - 86 cm, rood
• 60 - 86 cm, zwart

Technische info:
• rugleuning: 38 x 34 cm, traploos
hoogteverstelbaar over 8 cm
• voet: Ø 60 cm
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Gezondheidsstoel met draaibare leuning Lendys
Lendys is enig in zijn soort.
Het is een werkstoel met een over 360° draaibare leuning. Hierdoor is deze
leuning te gebruiken als gewone rugsteun, maar men kan hem ook volledig
naar voor draaien, zodat men met zijn ellebogen steun heeft.
Ook kan men hem aan de linker- of rechterzijde draaien, zodat weer een
nieuwe zithouding ontstaat.
Het is precies deze afwisseling in zithouding die zorgt voor een lagere
rugbelasting.
Deze stoel is in Duitsland heel populair bij therapeuten die met kinderen
werken. Vaak wenst men als therapeut zijn zithoogte aan te passen aan het
kind, d.w.z. vrij laag voor een volwassen persoon. Hierdoor ontstaat een hoge
rugbelasting. Met deze Lendys kan men deze belasting sterk verminderen.
Door zijn kwaliteiten is hij in heel veel situaties bruikbaar: als werk- of
bureaustoel, therapiestoel, …
Lendys wordt in Duitsland vervaardigd in hoogwaardige materialen:
• verchroomd inox onderstel met 5 wieltjes
• de zitting en de leuning is uitgevoerd in onderhoudsvriendelijk microfiber
Er zijn 4 uitvoeringen qua hoogte en 3 kleurcombinaties: oranje/zwart, rood/
zwart en grijs/zwart.
Opties op aanvraag:
• voetjes i.p.v. wieltjes, hierdoor wordt de stoel 3 cm lager
• reserve stofovertrek

microvezel
stof

rood
zwart

kunstleder
grijs
zwart

oranje
zwart

rood
zwart

grijs
zwart

laag

36 - 43 cm

AD142037

AD142040

AD142043

AD149452

AD149454

AD149456

medium

42 - 51 cm

AD141933

AD142039

AD141942

AD149449

AD149450

AD149451

hoog

46 - 54 cm

AD142038

AD142041

AD142044

AD149453

AD149455

AD149457

• barkruk met voetenring

56 - 84 cm

AD149448

AD155799

AD155800

AD155801

AD155802

AD155796

drukgeremde wielen

AD155797

vergrendelbare wielen

AD155798

PRIJZEN

opties:
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oranje
zwart
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Werk/trippelstoel zadelvorm Swippo
Swippo is een zadelstoel met een verstelbare en draaibare zitting
en een eigentijds design. De ideale werkstoel voor zittend en
staand werken.
Swippo heeft een naar voor en achter verstelbare zitting over 14°,
deze houding kan vastgezet worden.
Voorzien van 5 stevige wielen voor harde bodem of zachte bodem.
Een variant hierop zijn drukgeremde wielen.
Standaard hoogteverstelbaar met gasveer van 54 tot 74 cm.

Andere versies:
• Swippo Flex waarbij de zitting in alle richtingen
meebeweegt, maar niet kan vastgezet worden, de
stoel neigt dus mee in de richting waarin het lichaam
beweegt en zorgt voor ‘actief zitten’
• met verstelbare rugleuning in klaverbladvorm voor
extra lumbale steun
• Swippo Lady is een smallere variant met proportioneel kleinere zitting, deze is niet inclineerbaar
• een hoger type van 61 tot 86 cm

Swippo standaard

De zitting is in kunstleder.

Swippo met rugleuning
• Swippo

rood

zwart

crème

blauw

standaard

54 - 74 cm

314743R

314743S

314743C

314743B

Flex

54 - 74 cm

315243R

315243S

315243C

315243B

Lady

49 - 69 cm

AD161139

AD149490

AD162522

AD162523

met rugleuning

54 - 74 cm

314922R

314922S

314922C

314922B

hoog

61 - 86 cm

314743HR

314743HS

314743HC

314743HB

andere kleuren op aanvraag

Swippo Lady
met optie
voetbediening
Swippo Flex

Swippo Flex

opties:

hoogteverstelling met voetbediening

Swippo Foot

Opties:
• voetbediening voor personen die hun handen vrij willen hebben terwijl
ze de hoogte willen veranderen, bv. precisiewerkers zoals tandartsen, …
• voetensteunring om de rugbelasting fel te verminderen
• andere kleuren op aanvraag
• design onderstel “Roots” (op aanvraag, vermelden bij de bestelling)
390055F
390040

voetensteunring

390024

kleuren

drukgeremde wielen (5)

PRIJZEN

Roots
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Sta-hulp met draaibare en inclineerbare antislipzitting
Deze stahulp in edelstaal heeft een comfortabele en dynamische
zitting. Deze is afwasbaar.

37501G

• zwart

37501S

PRIJZEN

234

37501C

meer info

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 60 tot 85 cm
• de inclinatie van de zitting is instelbaar tot 15°
• de zitting draait links en rechts mee tot 16°, nadien keert hij
telkens terug naar zijn beginpositie
• zitting: 32 x 22 cm
• maximale belasting: 120 kg

• chroom
• lichtgrijs
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Junior trippelstoel Vela Hip Hop

brochure
Hip Hop 50

Hip Hop 50

Hip Hop 50 en Hip Hop 100 zijn compacte meegroei- en
trippelstoelen voor kinderen en tieners.
Geschikt voor thuis, school en vrije tijd.

rood

AD156892

blauw

video
Hip Hop 100

• Hip Hop 50

Wat heeft Hip Hop 100 meer?
• verstelbare zithoogte met gasveer, hendel aan
2 zijden bedienbaar
• regelbare diepte en zithoek
• comfortabele zitting met centraal een viscoelastische zone

formulier
Hip Hop 50

Technische info:
• veilig centraal remsysteem
• stabiele basis met 4 grote wielen voor een stabiele
zithouding
• verstelbare zithoogte met gasveer, regelbare diepte
• armsteunen regelbaar in breedte en hoogte
• rugleuning verstelbaar in hoogte en hoek
• tal van opties maken functioneel gebruik mogelijk bij
actieve kinderen met diverse bewegingsbeperkingen
• zit en rug mogelijk in verschillende uitvoeringen:
textiel (rood, blauw of zwart), hout en kunstleder
tegen meerprijs

Mogelijke opties zijn o.a. hoofd-, arm-, zij- en voetsteun,
abductieklos, veiligheidsgordels, voorzettafel, duwstang, incontinentiecovers, … (zie pag. 239).
Hip Hop 50 is een vereenvoudigde en economischere
versie van Hip Hop 100.

• Hip Hop 100

AD162502

AD160900

blauw

AD162503

zwart

AD160901

zwart

AD156893

hout

AD160902

brochure
Hip Hop 100

rood

formulier
Hip Hop 100

Hip Hop 100
VELA
Hip Hop 100

236
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Hip Hop 100 met accessoires
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Junior trippelstoel Vela Tango 100S

Tango 100S

Tango 100S met opties

Compacte meegroei- en trippelstoel voor kinderen en tieners.
Geschikt voor thuis, school en vrije tijd.

Tango Junior is het topmodel voor kinderen.
video

Technische info:
• veilig centraal remsysteem
• stabiele basis met 4 grote wielen voor een stabiele zithouding
• verstelbare zithoogte met gasveer
• zithoek verstelbaar met hendel, regelbare zitdiepte
• armsteunen regelbaar in breedte en hoogte

• rugleuning verstelbaar in hoogte en hoek
• tal van opties maken functioneel gebruik mogelijk bij actieve
kinderen met diverse bewegingsbeperkingen (zie pag. 239)
• comfortabele zitting en rug, verschillende kleuren mogelijk:
textiel (rood, blauw, zwart) en kunstleder tegen meerprijs

brochure

Tango 100S Young Adult is een variant op de Vela
Tango 100S voor jongvolwassenen, met een zitting
van 44 cm diepte x 47 cm breedte.

• Tango Young Adult

AD162505

blauw

AD162504

zwart

AD156888

rood

AD162509

blauw

AD162508

zwart

AD161002

VELA

rood

formulier

• Tango Junior

PRIJZEN

Tango 100S Young Adult
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brochure

Junior trippelstoel Vela Tango 100ES met elektrische hoogteverstelling
• blauw

AD162506

• zwart

AD156889

PRIJZEN
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AD162507

VELA

Technische info:
• veilig centraal remsysteem
• stabiele basis met 4 grote wielen voor een stabiele
zithouding
• elektrisch verstelbare zithoogte
• zithoek verstelbaar met hendel, regelbare zitdiepte
• armsteunen regelbaar in breedte en hoogte
• rugleuning verstelbaar in hoogte en hoek
• tal van opties maken functioneel gebruik mogelijk bij
actieve kinderen met diverse bewegingsbeperkingen
(zie pag. 239)
• comfortabele zitting en rug, verschillende kleuren
mogelijk: textiel (rood, blauw, zwart) en kunstleder
tegen meerprijs

• rood

formulier

Compacte meegroei- en trippelstoel voor kinderen en
tieners met elektrische hoogteverstelling.
Geschikt voor thuis, school en vrije tijd.
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Opties voor Vela Hip Hop en Tango
Aangepaste rem

Cover

Standaard is er een centrale rem Uni Flex die simultaan
beide achterwielen blokkeert met 1 hendel.
Een voetrem is bedoeld voor de begeleider.

De zitting en rugleuning kan men extra beschermen met speciale
hoezen.

Voetensteun
Standaard is er op Hip Hop geen voetensteun voorzien,
op Tango wel.

Rompsteun
Men heeft de keuze tussen 3 formaten.

Abductieklos

Voet/enkelfixatie

Men heeft de keuze tussen 3 formaten en 2 bekledingen.

Men heeft de keuze tussen 3 maten.

Push bar

Lendensteunen

Een pushbar is bedoeld voor de begeleider om de trippelstoel
gemakkelijk te verplaatsen.

Men heeft de keuze tussen stof en skai, telkens in verschillende
maten afhankelijk van de grootte van de zitting.

Gordel
Men heeft de keuze tussen een Y-vormige gordel en een schoudergordel/harnas.

Knieblokkeringen
Men heeft de keuze tussen 2 formaten.

Hoofdsteun
De comfortabele hoofdsteun is hoogteverstelbaar.

Heupsteunen

Tafeltje

Men heeft de keuze tussen stof en skai, telkens in verschillende
maten afhankelijk van de grootte van de zitting.

Acryl tafeltje, wegklapbaar.
Meer info: zie QR en onze
website www.advys.be.
Zie ook QR “formulier”
op pagina’s 236, 237, 238.

Hip Hop
Tango S

PRIJZEN

Tango ES
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Breezi Chair
De Breezi Chair is niet alleen een meegroeistoel, maar ook perfect positioneerbaar voor elke lichaamshouding en lengte. Op die
wijze past de stoel zich aan aan het kind en niet andersom.
Dankzij de stabiele voetsteun worden de voeten van het kind
ondersteund en kan het comfortabel en veilig op de juiste
hoogte zitten.
Het bovenlichaam wordt ondersteund door de rugleuning.
Door de diepte-instelling van de zitting aan te passen is er
steeds een perfecte ondersteuning van het bovenlichaam.
Hierdoor krijgt men in alle omstandigheden een natuurlijke
en comfortabele zithouding.
• Teezi Breezi met zitting 37 x 23 cm, hoogte 65 cm
• High Chair (standaard) met zitting 41 x 26 cm, hoogte 78 cm

240

Door de keuze van de juiste opties wordt elke Breezi dus een
unieke en individueel aangepaste stoel.
Technische info:
• maximale belasting: 75 kg
DCBR100TB
DCBR100F
DCBR100MF

PRIJZEN

• Max met zitting 45 x 36 cm, hoogte 95 cm

Er zijn 3 basismodellen:
• Teezi Breezi is het kleinste model en bedoeld voor gebruik
aan een lagere tafel
• Breezi High Chair is het standaardmodel
• Breezi Max is de breedste versie en bedoeld voor adolescenten
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Voorzettafel Breezi
Goed reinigbare voorzettafel met 3 boorden.
Het tafeltje klikt vast op de rugleuning, d.w.z. dat het steeds op een vaste hoogte komt,
ongeacht de hoogte van de zitting.
• voor Teezi Breezi
• voor standaard Breezi High Chair
• voor Breezi Max
• optie: straps voor bevestiging

DCBR120TB
DCBR120
DCBR120M
DCBR135

Armsteunen Breezi (niet combineerbaar met voorzettafel)
De armsteunen klikken stevig vast op de rugleuning en de zijsteunen, d.w.z.
dat zij steeds op een vaste hoogte zijn, ongeacht de hoogte van de zitting.
Deze armsteunen zijn niet combineerbaar met een voorzettafeltje.
De afgebeelde heupsteuntjes en pommel zijn niet inbegrepen.
DCBR120AR-T

• voor Teezi Breezi (per 2)

DCBR120AR

• voor standaard Breezi High Chair (per 2)

DCBR120AR-M

• voor Breezi Max (per 2)

Abductieklos - pommel Breezi
Een abductieklos dient om de benen goed te positioneren in een lichte spreiding. Hij is niet bedoeld om het onderuit schuiven te beletten, daarvoor zijn de
heupgordels beter geschikt.
Er zijn 2 fixatiemogelijkheden:
• de klos wordt vast bevestigd op de zitting (heupsteunen op de afbeelding zijn
niet inbegrepen)
• de klos wordt bevestigd op een steuntje dat onder de zitting wordt vastgezet
en waardoor men hem gemakkelijk kan verwijderen voor een transfer.
Op die manier is de positie van de abductieklos aanpasbaar.
• Ø 6 cm
• Ø 8,5 cm
• fixatiesysteem onder de zit voor abductieklos

DCBR118B
DCBR118
DCBR118D

Heupsteun met polstering Breezi
Heupsteunen zijn een extra hulp voor
een goede positionering.
De afgebeelde abductieklos is niet
inbegrepen.

• 12,5 cm (per stuk)
• 20 cm (per stuk)

DCBR122
DCBR122L

Verhoogde rug Breezi
Er zijn 2 mogelijkheden om de rug te verhogen:
• opzetstuk met polstering (foto links). Dit element wordt bevestigd op
de bestaande rugleuning
• vervanging van de bovenste dwarsverbinding door een hoger type in hout
(foto rechts)
De zijsteunen en abductieklos zijn niet inbegrepen.
• opzetstuk met polstering voor Teezi Breezi
• opzetstuk met polstering voor standaard Breezi High Chair

DCBR104T
DCBR104

• opzetstuk met polstering voor Breezi Max

DCBR104M

• vervanging van bovenste rugleuning in hout, voor Teezi Breezi

DCBR103T

• vervanging van bovenste rugleuning in hout, voor standaard
Breezi High Chair

DCBR103M

PRIJZEN

• vervanging van bovenste rugleuning in hout, voor Breezi Max

DCBR103

Advys-H7-meubilair.indd 241

241

28/06/17 16:10

MEUBILAIR
Kinder- en juniorstoelen Breezi

Hoofdsteun Breezi
De hoofdsteun bestaat in 2 versies:
• vlak
• met zijsteunen
Dit product is enkel nuttig in combinatie met
een hoekzit.
• vlak
• met zijsteunen

Op de foto wordt de hoofdsteun gecombineerd met zijsteunen en een verhoogde rug
(DCBR104).

DCBR125F
DCBR125

Ski’s Breezi
Ski’s zijn verlengstukken voor de
stoelvoeten, waardoor ze stabieler zijn
wat betreft de beweging voor/achter.
Men kan onder de ski’s geremde
wieltjes plaatsen, hierdoor verhoogt
de stoel met ± 8 cm. Per 2.

• 73 cm voor Teezi Breezi
• 87 cm voor Breezi High Chair
• 96 cm voor Breezi Max
• 4 geremde wielen voor ski’s

DCBR117-T5
DCBR117-5
DCBR117-M5
DCBR126

Mobiel onderstel met vergrendelbare wielen Breezi
Variante van de ski’s waarbij er nauwelijks
verhoging is van de stoel.
• ski’s voor Teezi Breezi (per 2)
• ski’s voor standaard
Breezi High Chair (per 2)

• ski’s voor Breezi Max (per 2)
• platform voor Teezi Breezi
• platform voor
standaard Breezi

DCBR127AT
DCBR127A

• platform voor Breezi Max

Zitkussen Breezi

• voor Teezi Breezi

Zitkussens verhogen het zitcomfort; dit kan belangrijk zijn
indien het kind vrij lang in de stoel
verblijft.
De versmalde versie wordt gebruikt in combinatie met heupsteunen.

• voor standaard Breezi High Chair

DCBR127AM
DCBR133T
DCBR133
DCBR133M

DCBR119CT
DCBR119C

• voor Breezi Max

DCBR119CM

• versmalde versie, voor Teezi Breezi

DCBR119AT

• versmalde versie, voor standaard
Breezi High Chair
• versmalde versie, voor Breezi Max

DCBR119A
DCBR119AM

Transfer step Breezi
Veel kinderen gebruiken de voetplank als opstap om in de stoel te klimmen.
Een transfer step is voor zwaardere kinderen veiliger en sterker omdat hij
tevens op de vloer steun neemt.
• voor Teezi Breezi
• voor standaard Breezi High Chair
• voor Breezi Max

DCBR130AT
DCBR130A
DCBR130AM

Extra voetplank Breezi
Een extra voetplank kan nuttig zijn om een tussentrapje te maken,
of om het steunvlak te vergroten door een extra lange plank.
• standaard, voor Teezi Breezi
• standaard voor Breezi High Chair
• standaard, voor Breezi Max
• extra lang + 5 cm, voor Teezi Breezi
• extra lang + 5 cm, voor standaard Breezi High Chair

DCBR116T
DCBR116
DCBR116M
DCBR116AT
DCBR116A

Hoekzit met polstering Breezi
Een hoekzit wordt op de bestaande
zitting geplaatst en geeft een extra
zijdelingse steun.

Er zijn 3 formaten verkrijgbaar.
Een bijpassende gordel kan afzonderlijk
besteld worden.

• standaard, breedte achteraan 12 cm, hoogte 25 cm

DCBR107P

• extra breed: achteraan 17 cm, hoogte 25 cm

DCBR129P

242
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• extra breed: achteraan 17 cm, en extra hoog 33 cm
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Kinder- en juniorstoelen Breezi

Voetpositionering Ankle Huggers®
Comfortabel en dynamisch alternatief om
voeten te positioneren.
Stabiele voeten zorgen voor meer bewegingscontrole in het bovenlichaam.
Er zijn mogelijkheden om de Ankle huggers
te sluiten®.
Met de bijgeleverde klemmetjes kunnen ze
op de voetplank van een Breezi eenvoudig
gemonteerd worden.
Ook geschikt voor een rolstoel mits optionele voetplaat.

• XS - met kliksluiting

AD162450

• XS - met klittenbandsluiting

AD162451

• S - met kliksluiting

AD162452

• S - met klittenbandsluiting

AD162453

Voet- en enkelsteunen Breezi
De voet- en enkelsteunen zijn houten sandaaltjes die met een bout op de voetplank bevestigd worden. Ze bieden achteraan en opzij steun.
• klein: 15 cm
• groot: 19,5 cm

DCBR114
DCBR114A

Heupgordel met klittenbandsluiting voor Breezi
Aan beide uiteinden voorzien van een
ingewerkte bout voor bevestiging aan
de Breezi.

De sluiting gebeurt door een brede
strook klittenband van meer dan 20
cm overlapping.

• geweven, 5 cm breed zwart 83 cm

DCBR115D

Borstgordel Freestanding Breezi blauw vinyl, 10 cm breed
De zeer comfortabele vinyl gordel is
blauw en 10 cm breed.
Achteraan is een bout ingewerkt voor
een stevige bevestiging aan de achterzijde van de rugleuning. Hierdoor
is dit type niet combineerbaar met
een hoekzit.

Gebruik bij een hoekzit borstgordel
DCBR121.
De sluiting gebeurt door een brede
klittenbandstrook.
• 88 cm lengte

DCBR110

Gordel met pivoterende kliksluiting Breezi
Aan beide uiteinden is een ingewerkte bout voor bevestiging aan de Breezi.
Andere types gordels: op aanvraag.
• S/M

DCBR115-SM

• M/L

DCBR115-ML

4 punts harnas Stayflex Standard voor Breezi
Het harnas biedt steun voor de romp en het bekken.
Andere types harnasjes: op aanvraag.
AD161102

•S

AD153427

•M

AD153428

•L

AD153429

• XL

AD161103
PRIJZEN

• XS

Advys-H7-meubilair.indd 243

243

28/06/17 16:10

MEUBILAIR
Kinderstoelen Swippolino

Kinderzadelstoel Swippolino
Swippolino is het kleine broertje van de zadelstoel Swippo.
Hij zorgt net als een zitbal voor dynamisch en gezond zitten.
Hierdoor wordt zitten spelenderwijs ‘training’ zonder dat het kind het merkt.
Verkrijgbaar in 2 hoogtebereiken en hierdoor geschikt voor kinderen van ± 4 tot 13 jaar.
• het lage type is geschikt voor kinderen van 4 tot 6 jaar, lengte 100 tot 120 cm
• het hoge type is geschikt voor kinderen van 6 tot 13 jaar, lengte 120 tot 160 cm
De bekleding is in kunstleder.
Technische info:
• afmetingen zadel: vooraan 18 cm, achteraan 30 cm
• grondoppervlakte: 50 cm
• maximale belasting: 120 kg

meer info

• laag 33-45 cm kunstleder donkerblauw, 5 wielen

319101-I

• hoog 42-57 cm kunstleder donkerblauw, 5 wielen

319101-II

• laag 33-45 cm kunstleder rood, 5 wielen

319106-I

• hoog 42-57 cm kunstleder rood, 5 wielen

319106-II

• laag 33-45 cm kunstleder geel, 5 wielen

319110-I

• hoog 42-57 cm kunstleder geel, 5 wielen

319110-II

Kinderzadelstoel Swippolino Viva
met rugleuning
Swippolino Viva is een variant van de kinderzadelstoel
Swippolino, maar met een rugleuning en standaard
uitgerust met glijders i.p.v. wielen.
De rugleuning is hoogteverstelbaar van 20 tot 28 cm
boven de zitting.
319106-viva

• 43-55 cm kunstleder donkerblauw, 5 glijders

319101-viva

• 43-55 cm kunstleder geel, 5 glijders

319110-viva

• optie: drukvergrendelbare wielen (5)

390040

PRIJZEN
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• 43-55 cm kunstleder rood, 5 glijders
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Zitschelpen
ZitschelpenTumble
TumbleForms
Forms2™
2™
Het positioneringsmateriaal van Tumble Forms 2™ is speciaal voor kinderen vervaardigd in
aantrekkelijke felle kleuren.
Tumble Forms 2™ kan ook geïntegreerd worden in een Bobath-gebaseerde therapie (een Engelstalige
brochure hieromtrent is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar).

Er zijn dus zeer veel combinaties mogelijk.
Meer info: zie hoofdstuk 9 “Fysische revalidatie”
en onze website www.advys.be.
Men kan steeds zelf klittenbandstroken toevoegen om creatief te zijn en eigen oplossingen te
realiseren.

S
• Floor Sitter (zit + wig)
• Feeder Seat (enkel de zit)

opties:

L

XL

rood

4542BR

4542AR

4542DR

4542ER

blauw

4542BB

4542AB

4542DB

4542EB

rood

2795NR

2795MR

2795XR

2795YR

blauw

2795NB

2795MB

2795XB

2795YB

091178805

091178805

091178847

4444MC

4542N

4542S

2785M

2785L

2785XL

tafelblad rood
mobiel onderstel blauw
zachte bekleding
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M

2785S

meer info

Op vlak van materiaalkeuze en design heeft
Tumble Forms 2™ geen enkel compromis gesloten.
De ontwerpen kunnen tot de beste in hun soort
gerekend worden.
Tumble Forms 2™ is gemaakt in zacht doch stevig
materiaal, bekleed met een afwasbare, naadloze
en latexvrije laag. De elementen zijn spatwaterbestendig en antibacterieel.
Ze zijn allemaal voorzien van een kleine ventilatieopening om mogelijke vervorming op te vangen.
Hierdoor zijn ze niet geschikt in het water.
Met een speciale kit zijn kleine reparaties mogelijk.
Alle losse onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

lichaamslengte

tot 91 cm

tot 122 cm

tot 150 cm

tot 183 cm

totale hoogte

53 cm

68,5 cm

86 cm

104 cm

totale breedte

26,5 cm

35,5 cm

43 cm

53 cm

binnen diepte

20 cm

24 cm

33 cm

42 cm

binnenbreedte

18,5 cm

23 cm

31,5 cm

38 cm

PRIJZEN

Het uitgebreide gamma van Tumble Forms 2™
omvat tevens oplossingen voor:
• rechtstaan
• mobiliteit
• sensomotoriek
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Tafels Ergobasic
Tafels
en Ergo
Ergobasic
Table manueel
en Ergo Table
hoogteverstelbaar
manueel hoogteverstelbaar

Ergobasic Ropox - Advys
video

Deze budgetvriendelijke hoog-laagtafel is gebaseerd
op de individuele therapietafel ST van Ropox, reeds
jaren en wereldwijd een vertrouwd beeld in veel ergotherapiediensten.
Manuele, traploze verstelling in de hoogte met 1 verwijderbare hendel.
Door het ontbreken van een horizontale dwarsverbinding is de tafel
perfect onderrijdbaar voor een rolstoelgebruiker aan de twee kanten.
4 schroefvoetjes om een perfecte horizontale stabiliteit te kunnen
bekomen.
De tafel is zeer solide en is tot 100 kg probleemloos belastbaar.

3 types werkblad:
• rechthoekig: 90 x 60 cm
• met buikuitsparing: 90 x 74 cm, ook geschikt voor rolstoelgebruikers
• met buikuitsparing en inkepingen 90 x 74 cm:
voor een meegroeistoel Breezi of type Tripp Trapp
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 90 cm of met tussenstuk van 66 tot
100 cm
• vast of inclineerbaar blad
• een inclineerbaar (schuin) werkblad is steeds voorzien van een
ingebouwde staalplaat voor het gebruik van magneten; de inclinatie
is 0°- 54°, of tot 74° (optie)
• gecoat stalen frame grijs
• berken werkblad met een antraciet laminaatbekleding
• maximale belasting: 100 kg

VAST WERKBLAD
rechthoekig

INCLINEERBAAR WERKBLAD

met buikuitsparing
met buikuitsparing
+ inkepingen

AD160839

90 x 62 cm
90 x 74 cm

AD142764

124 x 74 cm

rechthoekig

met buikuitsparing

met buikuitsparing
+ inkepingen

AD127084

AD127193

AD160845

AD160844

AD121127
AD160841

AD160842

AD142765

AD142766

AD160843

opties:
• vergrendelbare wielen, verhoging + 8 cm (4)

20-50340

• toeslag voor extra inclinatie tot 74°

20-16510

• tussenstuk om de tafel met 10 cm te verhogen (2)

20-70503

• tijdschrifthouder metaal

20-70504

• pennenbakje

20-70506

246

20-605419

PRIJZEN

• magnetisch liniaal, 50 cm
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Tafels Ergobasic
Tafels
en Ergo
Ergobasic
Table manueel
en Ergo Table
hoogteverstelbaar
manueel hoogteverstelbaar

Hoog-laagtafel Ropox Ergo Table

De Ergo Table van Ropox is de allernieuwste versie van de
individuele therapietafel ST.
Manueel traploos in hoogte verstelbaar met één verwijderbare
hendel van 56 tot 90 cm.
Elke tafel staat op 4 schroefvoetjes om een perfecte horizontale
stabiliteit te kunnen bekomen.
Door het ontbreken van een horizontale dwarsverbinding is de
tafel perfect onderrijdbaar voor een rolstoelgebruiker langs
beide zijden.
De tafel is zeer solide en is tot 100 kg probleemloos belastbaar.
• individuele tafel

A

B

Het blad is lichtgrijs en afgewerkt met zwarte ABS boord en verkrijgbaar in 2 groottes: 60 x 90 cm en 60 x 120 cm en in 4 versies:
• type A met een vast blad
• type B met een inclineerbaar blad tot 54°
• type C met links een vast blad en rechts een blad met inclinatie
tot 54°
• type D met rechts een vast blad en links een blad met inclinatie
tot 54°
Een rail om armsteunen te monteren is standaard voorzien bij
tafelblad type B, C en D.
C: vast blad 30 cm

D: vast blad 30 cm

20-70010

20-70011

20-70012

20-70013

120 x 60 cm

20-70210

20-70211

20-70212

20-70213

• groepstafel

A

video

90 x 60cm

opties:
• onderstel met wielen, zonder verhoging (2)

20-70502

• wielen met rem, verhoging + 8 cm (4)

20-50340

• 2 armsteunen, haak en opbergtas

20-60520

• rail 90 cm nodig voor bevestiging armsteunen op type A

20-70500

• rail 120 cm nodig voor bevestiging armsteunen op type A

20-70501

20-71116

• rail 165 cm nodig voor bevestiging armsteunen op de groepstafel

20-60525

200 x 100 cm

20-71120

• rail 200 cm nodig voor bevestiging armsteunen op de groepstafel

20-60526

240 x 100 cm

20-71124

• rail 240 cm nodig voor bevestiging armsteunen op de groepstafel

20-60527

• onderstel met wielen, zonder verhoging voor groepstafel (2)

20-60817

• tussenstuk om de tafel met 10 cm te verhogen (2)

20-70503

• tijdschrifthouder metaal

20-70504

• pennenbakje

20-70506

• verschuifbare fixatielat voor documenten 90 cm

20-70509

• verschuifbare fixatielat voor documenten 120 cm

20-70510

PRIJZEN

165 x 100 cm
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Tafels Ropox Vision
Tafelsmanueel
Ropox Vision
en elektrisch
manueelhoogteverstelbaar
en elektrisch hoogteverstelbaar
Het Deense Ropox is ruim 35 jaar op de markt met therapietafels.
Hun topmodel is de VISION tafel.
Deze zeer eigentijdse hoog-laag tafel voldoet aan alle nieuwe
esthetische en kwalitatieve eisen.
De VISION tafel is naast de therapie ook uitermate geschikt
voor school, instellingen, kantoor en thuis.
Verkrijgbaar als individuele tafel of als groepstafel.
De individuele tafels kunnen voorzien worden van een vast
tafelblad of van een volledig of gedeeltelijk inclineerbaar
tafelblad.

Een inclineerbaar tafelblad maakt de tafel meer toegankelijk
voor personen met een visuele beperking of met verminderde
armfunctie. Dit type is voorzien van een ingebouwde staalplaat
voor het gebruik van magneten.
De groepstafels hebben enkel een vast tafelblad.
Verschillende afmetingen en hoogteverstellingen zijn
mogelijk.
Op aanvraag verkrijgbaar in elektrische versie.

Het blad van 90 x 60 cm is verkrijgbaar in 5 versies:
• A vast blad 90 cm
• B inclineerbaar blad tot 72°
• C idem met vast gedeelte links 30 cm
• D idem met vast gedeelte rechts 30 cm
• E idem met vast gedeelte links én rechts elk 20 cm

video

Individuele hoog-laagtafel Ropox Vision

brochure

Het blad van 60 x 120 cm is verkrijgbaar in 7 versies:
• A vast blad 120 cm
• B inclineerbaar blad tot 72°
• C idem met vast gedeelte links 30 cm
• D idem met vast gedeelte rechts 30 cm
• E idem met vast gedeelte links én rechts elk 30 cm
• F twee helften van 60 x 60 cm waarvan het rechtse blad inclineerbaar
• G twee helften van 60 x 60 cm waarvan het linkse blad inclineerbaar
De tafel van 90 x 90 cm is enkel verkrijgbaar met een vast tafelblad.
Technische info:
• maximale belasting: 100 kg
• maximale belasting inclineerbaar tafelblad: 30 kg
Armsteunen, magnetisch liniaal en
vergrendelbare wielen op de foto zijn opties.

Hoog-laag groepstafel Ropox Vision
Multifunctionele tafel, geschikt als
vergadertafel, eettafel en voor tal
van andere activiteiten.

Indien armsteunen gewenst zijn,
dient men deze samen met een
steunrail (op aanvraag) afzonderlijk
te bestellen.
Technische info:
• maximale belasting: 100 kg

Opties voor Ropox Vision
Armsteunen voor Ropox Vision

Vergrendelbare wielen voor tafel Ropox Vision

Op elke tafel Ropox Vision kunnen één of meerdere armsteunen
geklikt worden.
Hiervoor is aan de individuele therapietafels een rail voorzien
onder het tafelblad, aan de groepstafels dient men de rail afzonderlijk te bestellen (zie pag. 247).
De armsteunen worden steeds per paar geleverd: links en rechts.
Ze kunnen gemakkelijk opgeborgen worden in een bijgeleverde
handige zwarte tas, welke opzij aan de tafel wordt opgehangen.

Op elke Ropox Vision zijn er 2 kipwieltjes standaard voorzien.
Voor het merendeel van de manipulaties zijn deze voldoende.
Indien men de tafel echter geregeld over een afstand moet
verplaatsen kan men 4 vergrendelbare wielen voorzien.
Deze verhogen de tafel met 8 cm.
Bij de keuze van de tafelhoogte dien je daar best rekening mee
te houden.
De wielen zijn steeds blokkeerbaar met de voet.
Naast de gewone wielen zijn er tevens leuke gekleurde kinderwieltjes met een motief (op aanvraag).

Magnetisch liniaal voor Ropox Vision en Ergobasic
Elke Ropox Vision met inclineerbaar blad heeft een ingebouwde
staalplaat.
Met het magnetisch liniaal kan men voorwerpen ondersteunen
of fixeren.

248
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Tafels Ropox Vision
Tafelsmanueel
Ropox Vision
en elektrisch
manueelhoogteverstelbaar
en elektrisch hoogteverstelbaar
• individuele tafel - 90 x 60 cm

A

B

C

D

E

laag 50 - 70 cm

20-60010

20-60011

20-60012

20-60013

20-60014

hoog 60 - 90 cm

20-60020

20-60021

20-60022

20-60023

20-60024

• individuele tafel - 120 x 60 cm

A

B

C

D

E

laag 50 - 70 cm

20-60210

20-60211

20-60212

20-60213

20-60214

hoog 60 - 90 cm

20-60220

20-60221

20-60222

20-60223

20-60224

• individuele tafel - 120 x 60 cm

F

G

opties:
• magnetisch liniaal, 50 cm
• 2 armsteunen, haak en opbergtas

laag 50 - 70 cm

20-60215

20-60216

hoog 60 - 90 cm

20-60225

20-60226

• vergrendelbare wielen (per 4)
voor tafels t.e.m. 120 cm
• vergrendelbare wielen (per 4)
voor groepstafels
• schroefvoeten (per 4)

• groepstafel

90 x 90 cm
A

165 x 100 cm
A

200 x 100 cm
A

20-605419
20-60520
20-60570
20-60589
50-41605

240 x 100 cm
A

20-60310

20-62116

20-62120

20-62124

hoog 60 - 90 cm

20-60320

20-62216

20-62220

20-62224

PRIJZEN

meer info

laag 50 - 70 cm
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Tafels Ropox 4Single
Tafels Ropox
manueel
4Single
en elektrisch
manueelhoogteverstelbaar
en elektrisch hoogteverstelbaar
4Single is geschikt voor elk mogelijk ontwerp: tafel, kookeiland, bureautafel, …

Ropox tafel 4Single
Elektrisch of manueel hoog/laagsysteem.
Men kan elk vierkant of rechthoekig formaat kiezen
vanaf 60 cm tot 300 cm (per volle cm).
Bij de bestelling geeft men op:
• lengte, breedte, hoogte
• manueel of elektrisch
• moet de bediening op de korte of op de lange zijde?
• kleur frame: standaard grijs RAL 7021,
andere RAL kleuren op aanvraag
Opties:
• veiligheidsstop: is onontbeerlijk bij elektrische frames.
Hij zorgt ervoor dat de persoon niet kan gekwetst
worden. Van zodra de veiligheidsstop iets raakt, onderbreekt hij de dalende beweging en keert iets terug. De
strip is een soepele zelfklevende band, deze kan ook om
een hoek gelegd worden.
• afstandsbediening i.p.v. met de bedieningsknoppen
• vergrendelbare wielen, indien men de tafel geregeld
over een afstand moet verplaatsen. Deze verhogen de
tafel met 7,5 cm.
• extra tilkracht. Indien men een zwaardere belasting
voorziet, bv. door een granieten blad te kiezen, kan men
de tilkracht vergroten tot 250 kg. Gelieve te vermelden
bij bestelling.
• schroefvoeten. Wil men de 4 Single definitief verankeren
aan de vloer, dan gebruikt men deze voetjes. Voorbeeld:
indien men de 4 Single gebruikt als frame voor een
onderrijdbaar werkblad of keukeneiland.
video

lengte
• zonder werkblad

breedte

van 60 tot 200 cm van 60 tot 200 cm
van 201 tot 300 cm van 60 tot 200 cm

• met lichtgrijs werkblad

165 cm

100 cm

200 cm

100 cm

hoogte

manueel

elektrisch

laag 57,5 - 87,5 cm

50-41010

50-41020

hoog 67,5 - 97,5 cm

50-41012

50-41022

laag 57,5 - 87,5 cm

50-41011

50-41021

hoog 67,5 - 97,5 cm

50-41013

50-41023

laag 57,5 - 87,5 cm

20-20101

20-21101

hoog 67,5 - 97,5 cm

20-20201

20-21201

laag 57,5 - 87,5 cm

20-20102

20-21102

hoog 67,5 - 97,5 cm

20-20202

20-21202

opties:
• veiligheidsstrip
• infra rood afstandsbediening

30-67847

• vergrendelbare wielen (per 4)

50-41600

• extra tilkracht tot 250 kg: 55 - 85 cm

50-41320

• extra tilkracht tot 250 kg: 65 - 95 cm

50-41420

• schroefvoeten per 4

50-41605

volgens lengte,
zie website

PRIJZEN
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30-69056
tot 30-69820
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Tafels Bureautafel
Ropox 4Single
elektrisch
manueelhoogteverstelbaar
en elektrisch hoogteverstelbaar

Werktafel voor staand/zittend werken Ropox Ergo Desk

• 160 x 80 cm, hoogte 60-125 cm, elektrisch

20-34200

• 180 x 90 cm, hoogte 60-125 cm, elektrisch

20-34201

• 200 x 90 cm, hoogte 60-125 cm, elektrisch

20-34202

PRIJZEN

Ergo Desk is een eigentijdse bureau-werktafel van Ropox,
elektrisch hoogteverstelbaar van 60 tot 125 cm.
Ideaal voor afwisseling tussen zittend en staand werken.
Het vast werkblad en het onderstel zijn lichtgrijs.
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MEUBILAIR
KeukenframesKeukenframes
voor onderrijdbare
voor werkbladen
onderrijdbare werkbladen
ADVYS is sinds 1996 verdeler van het Deense merk Ropox,
fabrikant van hoog/laag systemen voor keukens en tafels
sinds 1962. Deze hoog/laag systemen bieden een oplossing
om flexibel en ergonomisch te kunnen werken, zowel in
zithouding als in staande houding.
ADVYS levert deze systemen aan keukenspecialisten, de
projectmarkt en zorginstellingen. ADVYS levert enkel de hoog/
laagsystemen, niet het meubilair. De eindklant kan volledig
vrij, samen met een keukenspecialist naar keuze, een keuken
realiseren volgens zijn eigen budget en smaak.

Bij de keuze van het meest geschikte systeem houdt men
rekening:
• occasionele of dagelijkse aanpassing in de hoogte?
•manueel of elektrisch hoogteverstelbaar?
Alle Ropox systemen zijn in onze showroom in Waasmunster
te bekijken na afspraak.

Meer uitgebreide info en artikelcodes op de websites van
ADVYS - www.advys.be
Ropox - www.Ropox.com
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MEUBILAIR
MEUBILAIR
KeukenframesKeukenframes
voor onderrijdbare
voor werkbladen
onderrijdbare werkbladen

Voor werkblad
Brackets/muurhaken

manueel
info

Kwalitatief hakensysteem met traploze verstelling d.m.v. een
inbussleutel. Dit is de meest economische oplossing voor occasionele hoogteaanpassing. Het verschil tussen de hoogste en de
laagste stand is 23 cm.

FlexiBasic

manueel

Flexi

info

Eenvoudig in de hoogte verstelbaar systeem voor
een werkblad d.m.v. een Jack-up (krik). Dit laat
toe om snel en efficiënt de hoogte aan te passen,
zonder het meubilair te demonteren. Dit systeem
wordt ook een “nastelbaar” hoog/laag systeem
genoemd voor occasionele hoogteaanpassing
en is ideaal voor projecten zoals service-flats.
Er is slechts één Jack-up krik nodig voor alle
werkbladen. Het verschil tussen de hoogste en
de laagste stand is 30 cm.

elektrisch

manueel

Gemakkelijk op te bouwen
keukenframe voor werkbladen
van 60 of 70 cm diepte en tot 3 m
lengte. Verticale en horizontale
elementen passen perfect in
elkaar. Manuele bediening
met hendel of elektrische
bediening, al dan niet met
afstandsbediening.
Het is perfect mogelijk om nadien
van een manueel systeem om te
bouwen tot een elektrisch.
Het verschil tussen de hoogste
en de laagste stand is 30 cm.

info

video

FlexiCorner

elektrisch

manueel

Hoekopstellingen zijn combinaties van
2 gekoppelde Flexi systemen.
Afmetingen mogelijk tot 300 x 300 x 70 cm.

info

Veiligheidsstrip

PRIJZEN

Bestaat uit een drukgevoelige strip.
Aan te raden bij elk elektrisch systeem.
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KeukenframesKeukenframes
voor bovenkasten
voor bovenkasten

Voor bovenkasten
Brackets/muurhaken

manueel

Kwalitatief hakensysteem met traploze verstelling d.m.v.
een inbussleutel. Dit is de meest economische oplossing voor
occasionele hoogteaanpassing. Het verschil tussen de hoogste
en de laagste stand is 23 cm.

Diagonal

elektrisch

Brengt de kastjes 43 cm naar beneden en
tegelijk 18 cm naar voor.
Voor kastbreedtes van 40 tot 180 cm.
info
video

VertiElectric

elektrisch

Brengt de kastjes 30 cm naar beneden.
Voor kastbreedtes van 40 tot 180 cm.
info
video

Verti-Inside Electric

elektrisch

Het nieuwste systeem, waarbij het binnenste element van de
kast verticaal 49,5 cm kan dalen.
Voor kastbreedtes van 40 tot 100 cm.
Mogelijk van 40 tot 100 cm breedte.
info
video

Veiligheidsstop

254

PRIJZEN

Een veiligheidsstop is onontbeerlijk bij elektrische frames.
Hij zorgt ervoor dat de voorwerpen op het werkblad niet geklemd raken
of het systeem beschadigd wordt.
Deze veiligheidsstops bestaan uit een aluminium plaat in 2 delen,
hoogte 3 cm.
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Frames voor keukentafels
Frames vooren
keukentafels
kookeilanden
en kookeilanden

Kookeiland of tafel

4Single

manueel

Basis voor een hoogteverstelbare tafel, een kookeiland of een
werkblad zonder muurbelasting.
Men kan elk vierkant of rechthoekig formaat kiezen
vanaf 60 cm tot 300 cm (per volle cm).

info

video

Wist je?
Hoe gebeurt de installatie?
video

PRIJZEN

video

Wanneer men meerdere elektrische systemen combineert,
worden deze met elkaar verbonden door een “smart box”.
Deze integreert de werking van de verschillende motoren
en veiligheden.
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MENTALE STIMULATIE
ColorCards®
ColorCards® zijn sets van gelamineerde
fotokaarten in handige doosjes, vooral bedoeld
voor het ontwikkelen van taal en taal-denken.
Bij de keuze van de foto’s werd enorm aandacht
besteed aan de herkenbaarheid van voorwerpen,
dieren, situaties of personen.
De kaarten zijn hierdoor stimulerend, veelzijdig
inzetbaar en laten allerlei aanpassingen toe door
de therapeut.
ColorCards® zijn sinds 1980 over de ganse wereld
de meest verspreide sets van dit type.
De belangrijkste redenen van hun succes:

• ontwikkeld door professionele logopedisten en
leerkrachten
• uitermate verzorgde fotografie met oog
voor attractiviteit en herkenbaarheid,
nooit kinderachtig
• het materiaal overstijgt cultuur- en
leeftijdsverschillen
• er komen geen teksten voor op de kaarten,
hierdoor voor elke taalgroep bruikbaar
• de kaarten zijn gelamineerd aan beide zijden,
hierdoor perfect reinigbaar
• er wordt permanent research gedaan en
elk jaar verschijnen nieuwe items
• gebruikshandleiding

ColorCards® taal
• “Wie, wat, wanneer, waar, waarom?” stimuleert de ontwikkeling
van belangrijke taalvaardigheden
op vlak van vragende voornaamwoorden.
Enkele voorbeelden: wie werkt
hier? wat zie je? wanneer is het tijd
voor de lunch? waar is mijn pen?
waarom is de bus gestopt?, …
• “Voorzetsels” is ontworpen om het
juiste voorzetsel te gebruiken bij
ruimte- en actiefoto’s.
Deze foto’s illustreren 3x een voorzetsel met betrekking tot hetzelfde

voorwerp of dezelfde persoon in
verschillende situaties.
Voorbeelden: in, uit, onder, boven,
achter naast, tussen, …
• “Bijvoeglijke naamwoorden” toont
kaarten met duidelijke foto’s die
men kan benoemen met tegenovergestelde bijvoeglijke naamwoorden, zoals: lang-kort, nat-droog,
open-dicht, vol-leeg, groot-klein,
proper-vuil, …
Inhoud:
• 36 / 48 kaarten A5-formaat

• Wie, wat, wanneer, waar, waarom?

001-5948

• Voorzetsels

001-0763

• Bijvoeglijke naamwoorden

001-0765

Werkwoorden ColorCards®
Veelgebruikte werkwoorden worden
in eenvoudige situaties geïllustreerd.
Enkele voorbeelden: ruziënde zussen,
zingende jongen, broers die de weg
oversteken, …

Inhoud:
• basisset: 48 kaarten A5-formaat
• aanvullende set: 36 kaarten
A5-formaat
• basiswerkwoorden

001-6002

• basiswerkwoorden - aanvullende set

001-5961

Alledaagse voorwerpen ColorCards®
Bekende alledaagse voorwerpen
binnenshuis en buitenshuis worden geïllustreerd en betekenen een
waardevolle bron voor het ontwikkelen van begrip, het stimuleren van
expressieve taal, het verbeteren van
de communicatievaardigheden en de
woordenschat.
De kaarten zijn gerangschikt in
categorieën zoals bijvoorbeeld
voedsel, huishoudelijke voorwerpen,
persoonlijke spullen, kleding en
buitenobjecten.

Enkele voorbeelden: aardappel,
sinaasappel, emmer en spade, …
Toepasbaar in groep en individueel.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
• basisset

001-6003

• aanvullende set

001-5966

Pairs Plus ColorCards®
Voor het oefenen van woordenschat,
classificeren, taalontwikkeling, verhalen vertellen, volgorde.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
001-5947
PRIJZEN

De kaarten tonen 12 scènes met telkens 2 elementen om te identificeren
en met elkaar te matchen.
3 kaarten voor elke scène handelen
over de volgende thema’s: op het
strand, voetballen, wandelen met de
hond, in het zwembad, een gekookt
ei bij het ontbijt, bioscoopbezoek en
treinreis.
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ColorCards®

Gebaren ColorCards®
De set met alledaagse gebaren is vooral
gericht op de leefwereld van volwassenen.
Vaak zijn op de afbeelding ook geassocieerde
voorwerpen aanwezig.
Bv. een emmer leegmaken, een drankkarton
openen, veters strikken, …
De andere set laat mensen zien die met
lichaamstaal dingen uitdrukken.
De afbeeldingen zijn gemakkelijk te herkennen en de rustige achtergrond zorgt ervoor
dat de aandacht niet van het onderwerp
afgeleid wordt.

Bv. duim omhoog, handen klappen, handen
schudden, …
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
• met alledaagse gebaren

001-5209

• lichaamstaal

001-5216

Wat is er verkeerd? ColorCards®
Deze reeks is erg stimulerend omdat de
situaties vaak grappig en sprekend zijn.
Voorbeelden: een TV die omgekeerd
staat, boterhammen maken met foto’s,
golf spelen met een paraplu, …
Het is de bedoeling dat de vreemde,
grappige afbeelding verwoord wordt
en dat er tevens een oplossing bedacht
wordt.
Stimuleert de ontwikkeling van levensvaardigheden zoals aandacht, observatie,
taal, probleemoplossing, logisch denken
en verhalen vertellen.
• basisset

001-5382

• aanvullende set

001-5968

Verschillende situaties doen zich voor:
fouten met kledij, verkeerd object,
verkeerde methode, onmogelijke en
onwaarschijnlijke gebeurtenissen, …
Voorbeelden van scènes: maaien van
gras met een schaar, afwassen terwijl
men in de gootsteen zit, …
Toepasbaar bij verschillende doelgroepen.
Inhoud:
• basisset: 48 kaarten A5-formaat
• aanvullende set: 36 kaarten A5-formaat

Wat is het? ColorCards®
De set bestaat uit 24 grote en 48 kleine kaarten.
De grote kaarten laten telkens een duidelijk herkenbaar voorwerp zien; de
kleine kaarten tonen dezelfde voorwerpen vanuit een totaal andere hoek en
slechts een gedeelte van het voorwerp. Ze zijn bedoeld als stimulatie van de
taal, de waarneming en het logisch denken.
Gefotografeerde voorwerpen: paraplu, computer, hoed, camera, ananas,
vrachtwagen, strijkijzer, …
Inhoud:
• 24 kaarten A5-formaat
• 48 kaarten A6-formaat

258

PRIJZEN

001-4093
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ColorCards®

Wat zit er in? ColorCards®
2 paren van 24 grote kaarten. 1 kaart laat telkens een opbergplaats of bergruimte zien terwijl de andere kaart de dingen
toont die opgeborgen kunnen worden. In de meeste gevallen
zijn er aanwijzingen betreffende het soort opbergplaats en de
functie ervan. Sommige kaarten laten voorwerpen en opbergplaatsen zien die zeer gangbaar zijn, terwijl andere kaarten
minder bekende voorwerpen tonen, zoals: speelgoedkist, picknickmand, schooltas, gereedschapskist, ijskast, kleerkast, …
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-4091

Wat hoort er niet bij? ColorCards®
De kaarten zijn onderverdeeld in 3
niveaus:
• niveau 1: er staan 4 objecten op
elke kaart, 3 behoren tot dezelfde
categorie, 1 niet
• niveau 2: 5 figuren op de kaart,
waarvan 4 tot dezelfde categorie
behoren terwijl de vijfde tot een
soortgelijke, doch andere categorie
behoort (bv. 4 verschillende katten
en een konijn)

• niveau 3: 6 objecten per kaart, het is
even zoeken naar het verband, …
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-4378

Wat ontbreekt er? ColorCards®
Dit pakket omvat 48 fotokaarten. De kaarten zijn onderverdeeld in 24 paar foto’s. Van elk paar is 1 foto compleet
(kaart A) en deze dient als referentiekaart. Van de tweede
kaart van het paar (kaart B) zijn 5 items geheel of gedeeltelijk weggelaten.
Sommige afbeeldingen zijn gemakkelijk te begrijpen;
andere zijn ingewikkelder. Ze zijn gerangschikt volgens
moeilijkheidsgraad.
Thema’s: kunst, werk, op school, clowns, een picknick, …
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-3027

Wat is het verschil? ColorCards®
24 fotocombinaties die telkens 3 duidelijke verschillen
aangeven. Situaties uit het dagelijkse leven, werk en vrije
tijd. Door kleine verschillen nauwkeurig weer te geven,
stimuleren deze kaarten de uitdrukkingsvaardigheid.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat

PRIJZEN

001-1726
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Pocket ColorCards® voor volwassenen/ouderen
subrubriek_naam_nl
Nieuwe reeksen ColorCards®, speciaal ontwikkeld voor
volwassenen en ouderen. Het formaat van de gelamineerde
fotokaarten is handig en duidelijk: A6 15 x 10,5 cm.
Met veel respect voor de leefwereld van de oudere werden
de zeer herkenbare afbeeldingen gekozen in functie van een
verblijf in het hospitaal, de vrije tijd, persoonlijke items en
alledaagse handelingen.

Deze ColorCards® zijn o.a. uiterst geschikt voor personen met
een CVA, perceptie-, aandacht- of communicatiestoornissen.
Met gebruikshandleiding.

Pocket ColorCards® voor volwassenen: in het hospitaal
Voor personen met communicatieproblemen kan een ziekenhuisopname
erg verwarrend en stresserend zijn. Deze 40 kaarten helpen de patiënt, de
therapeut, arts, verplegende of familie. Bruikbaar als communicatiemiddel,
bespreekbaar stellen, vertrouwd worden met de procedures, …
Voorbeelden:
• personen: logopedist, fysiotherapeut, verplegende, arts,
technisch medewerker, …
• procedures: RX, EEG, scan, …
• uitrusting: kamer, thermometer, bedpan, …
• administratie: dossier, menukaart, …
• beweging: kantine, ambulance, ontslag, …
001-5338

Pocket ColorCards® voor volwassenen:
dagelijkse activiteiten
Met deze 40 herkenbare activiteiten heeft men gauw een aanknopingspunt
voor communicatie.
Voorbeelden:
• huishouden: stofzuigen, wassen, …
• persoonlijke hygiëne: tanden poetsen, kleden, toilet, …
• buitenshuis: bij de kapper, winkelen, stappen, een bus nemen, …
• financieel: betalen, pensioen ontvangen, …
• thuis: thee zetten, telefoneren, een boterham smeren, slapen, opstaan, …
001-5339

Pocket ColorCards® voor volwassenen: vrije tijd
In deze reeks gaat het over activiteiten in de sfeer van vrije tijd en hobby.
Met deze 40 herkenbare foto’s heeft men gauw een herkenbaar aanknopingspunt voor communicatie.
Voorbeelden:
• binnen: TV kijken, kaartspelen, muziekinstrument bespelen, bakken, …
• buitenshuis: werken in de tuin, vissen, de hond uitlaten, op reis gaan,
naar het theater, uit eten, yoga, …
• sport: tennis, zwemmen, voetballen, …
• knutselen: schilderen, breien, …

260

PRIJZEN

001-5340
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ColorCards®: sociale vaardigheden
In deze reeks worden complexe en potentieel gevaarlijke situaties getoond.
Op de duidelijke foto’s ziet men mensen van verschillende leeftijdsgroepen
en etnische achtergrond in herkenbare alledaagse familiale of sociale
situaties.
Met gebruikshandleiding.

Wat denken zij? ColorCards®
Een inspirerende en creatieve bron voor het ontwikkelen van empathie, het
begrijpen van gevoelens en het herkennen van emoties.
De fantasierijke kaarten, voorzien van een mondeling of schriftelijk in te vullen
tekstballon, bieden een innovatieve manier voor gesprekken met individuen en
groepen alsook voor het creatief schrijven bij alle leeftijden. Stimuleert de (h)
erkenning van gedachten, gevoelens en de invloed van gedrag op anderen.
Waardevol medium bij autisme spectrum stoornissen.
De basisversie is inclusief een cd-rom om alle beelden uit te printen als individuele werkbladen.
Inhoud:
• basisversie: 30 kaarten A4-formaat + cd-rom
• aanvullende set: 36 kaarten A5-formaat
• basisversie

001-5470

• aanvullende set

001-5997

Gevoelens ColorCards®
Creatieve set met duidelijke uitingen van gevoelens. Zeer goed bruikbaar in
rollenspel, taalstimulatie en inschattingsvermogen.
Er is een oplopende moeilijkheidsgraad: er zijn kaarten met 1 persoon en
kaarten met interacties van verschillende personen.
Er zijn zowel positieve als negatieve emoties.
Inhoud:
• 48 kaarten A4-formaat
001-5469

Sociale vaardigheden ColorCards®
Deze door gedragspsychologen ontwikkelde reeks toont duidelijk herkenbare
situaties, emoties en non-verbale communicatievormen.
Bv. een rij wachtenden voorbijsteken, bezorgd zijn over iemand,
werk ontvluchten, storend gedrag, …
Het betreft geen foto’s maar zorgvuldig getekende prenten.
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat

PRIJZEN

001-5126
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sociale vaardigheden
In deze reeks worden complexe en potentieel gevaarlijke situaties getoond.
Op de duidelijke foto’s ziet men mensen van verschillende leeftijdsgroepen en
etnische achtergrond in herkenbare alledaagse familiale of sociale situaties.
Met gebruikshandleiding.

Veiligheid ColorCards®
De duidelijke prenten stellen onveilige en risicosituaties voor.
Er werden zowel situaties gecreëerd voor kinderen, jongeren, volwassenen
als ouderen.
Bv. gebrek aan hygiëne in de keuken, kopen van drugs, je handen vergeten
wassen na toiletgebruik, geblokkeerde nooduitgang, …
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-5160

Eco Issues ColorCards®
Deze set toont de beste en slechtste aspecten van het menselijk handelen en
de invloed ervan op het milieu. De beelden zetten aan tot gesprekken over
thema’s zoals de opwarming van de aarde, ontbossing, giftig afval,
zelfvoorziening, recyclage, overstroming, armoede, energie en transport.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• cd-rom
001-5732

Beslissingen ColorCards®
Om het nemen van beslissingen te stimuleren.
De onderwerpen zijn onverwachte of onaangename situaties. Elke kaart stelt
een verschillend probleem voor met een oplopende moeilijkheidsgraad.
Voorbeelden: een bus missen, een brandende pan op het keukenvuur, …
Er wordt beroep gedaan op logisch denken, maar tevens op verantwoordelijkheidszin, sociale vaardigheden. Wanneer vraag ik hulp?
Inhoud:
• 30 kaarten A4-formaat
• cd-rom met afbeeldingen die men kan uitprinten

262

PRIJZEN

001-5489
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ColorCards®: sociale vaardigheden

Problemen oplossen ColorCards® Sequences
Illustratie van alledaagse problemen
en telkens 2 mogelijke manieren om
deze op te lossen. Iedere set bestaat
uit 3 kaarten. De eerste kaart laat het
probleem zien, de tweede en de derde
kaart toont de mogelijke oplossingen.
Veel van de getoonde situaties zijn
goed herkenbaar: bv. een rommelige slaapkamer, een verdrietig kind,
zich eenzaam voelen, een vergeten
portemonnee, …

Inhoud:
• 48 kaarten 15 x 15 cm
• 2-3 stappen

001-3852

Emoties ColorCards®
De 48 kaarten tonen personen in verschillende emotionele situaties.
De afbeeldingen zijn gemakkelijk te
herkennen en de rustige achtergrond
zorgt ervoor dat de aandacht niet van
het onderwerp afgeleid wordt.
Bv. angst, vreugde, verdriet, …
Ook kan men de reden, oorzaak en
gevolg van zo’n gemoedstoestand
vrij interpreteren. De gezichtsuitdrukkingen en andere lichaamstaal
bieden veel gespreksstof. “Emoties”
ontwikkelt de sociale vaardigheid,
gevoel en begrip voor anderen wordt
gestimuleerd.

Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
001-3026

Emotions & Expressions ColorCards®
Inhoud:
• 48 kaarten A5-formaat
• set 1

001-5803

• set 2

001-5918

PRIJZEN

De set is speciaal ontwikkeld voor
personen die moeilijk gelaatsuitdrukkingen herkennen, die reacties
moeilijk of verkeerd begrijpen en
moeite hebben met zich adequaat te
gedragen.
Er worden emoties/uitdrukkingen getoond zoals bezorgdheid, iets beu zijn,
angst, geschokt zijn, plezier, blijheid,
droefheid, verwardheid, boosheid en
liefde.
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ColorCards
subrubriek_naam_nl
: volgordekaarten

Deze serie bestaat uit 8 dozen met 48 grote gelamineerde kaarten, resp. A5 21 x 15 cm of 15 x 15 cm
(behalve Time Sequences). De volgorde-kaarten zijn in oplopende moeilijkheidsgraad.
Ze kunnen van grote dienst zijn bij het bevorderen van spreek- en communicatieoefeningen.
De onderwerpen zijn gekozen uit situaties van elke dag, gemakkelijk te herkennen door volwassenen en kinderen.
De afbeeldingen zijn gedrukt op duurzaam, aan 2 zijden gelamineerd karton.
Met gebruikshandleiding.

Eenvoudige reeksen ColorCards®
12 reeksen van 2 stappen en 8 van
3 stappen, op elementair niveau.
Voorbeelden: tanden poetsen,
een schooltas pakken, wakker
worden, een taart versieren,
nagels lakken, fietsen, …
• 2-3 stappen

001-5162

Oorzaak en gevolg
ColorCards® Sequences
24 reeksen van 2 stappen.
Deze serie ColorCards is ontwikkeld om het
logisch denken te ontwikkelen en het stellen van
vragen te bevorderen. Op de eerste kaart wordt
een specifieke situatie getoond en op de tweede
kaart het mogelijk gevolg. De kaarten laten directe
gevolgen van een handeling zien of het effect op
langere termijn.
Prettige en minder prettige gevolgen, positieve en
negatieve gebeurtenissen. Vermakelijke, serieuze
en droevige kaarten met situaties in de keuken,
spelende kinderen, …
• 2 stappen

001-3358

Alledaagse situaties ColorCards® Sequences
Serie van 18 x 2 of 3 stappen.
Voorbeelden: een CD spelen,
een goal maken, zich aankleden
voor het wandelen in de regen, …
• 2-3 stappen

001-0673

Werkwoorden Sequences ColorCards®
16 reeksen van 3 stappen die
verschillende handelingen en
gebeurtenissen telkens in het
verleden, heden en de toekomst
uitbeelden.
Voorbeelden: schoenen poetsen,
een pakje openen, een kaars aansteken, de vloer poetsen, een verjaardagskaart schrijven, …

264

001-5337

PRIJZEN

• 3 stappen
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ColorCards®: volgordekaarten

Sequences 4 ColorCards®
12 reeksen van 4 stappen.
Voorbeelden: naar de tandarts, een cake bakken, een huisdier gaan kopen, …
• 4 stappen

001-5220

Sequences 6-8 ColorCards®
Situaties van elke dag, gemakkelijk te herkennen door volwassenen
en kinderen.
Voor elke doelgroep is een spel uitgewerkt.
• kinderen, 6-8 stappen

001-5284

• volwassenen, 6-8 stappen

001-5283

Time sequences ColorCards®
Deze beelden tonen het verstrijken van de tijd om de aandacht,
observatie en het begrijpen van orde en richting te oefenen.
De set biedt veelzijdige mogelijkheden bij verschillende moeilijkheidsgraden, doelgroepen en activiteiten. Gevarieerde thema’s komen
aan bod zoals tijdstippen van de dag, seizoenen, levensperiodes,
maanstanden, de levenscyclus van kikkers, planten.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• cd-rom

PRIJZEN

001-5820
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ColorCards® diverse

StoryCards
StoryCards van het bekende ColorCards®
zijn een nieuwe benadering bij het aanleren van elementaire taal. De prachtig geïllustreerde StoryCards helpen de therapeut
of de ouder om de fantasie en taal van het
kind of de cliënt te prikkelen. Elke doos
bevat 4 verhalen.
Op de achterkant van elke gelamineerde
kaart is er een fotokopieerbare lijntekening, bv. om te kleuren.
In de dozen “werkwoorden”, “voorzetsels”
en “verhalen opbouwen” zitten tevens
vingerpoppetjes, dit om de situaties na te
spelen.
• bijvoeglijke naamwoorden: 4 verhalen
met o.a. groot/klein, droog/nat, open/
gesloten, donker/licht, … Elk adjectief
wordt verschillende keren herhaald in
verschillende situaties, dit om het leereffect te versterken.
• werkwoorden: 4 verhalen met o.a. springen, zwemmen, zich wassen, zoeken,
vinden, eten, rennen, schoppen, …
Elk werkwoord wordt verschillende keren herhaald in verschillende situaties,
dit om het begrip te versterken.
Er worden dierenpoppetjes meegeleverd
om de situatie na te spelen.
• voorzetsels: 4 verhalen met o.a. op,
onder, naast, over, door, tussen, …
Er worden vingerpoppetjes meegeleverd
om de situatie na te spelen.
• verhalen opbouwen: elke kaart vertelt
een verhaal dat aanleiding geeft om zelf
verhalen te verzinnen.

Er worden dierenpoppetjes meegeleverd om de situatie na te spelen.
• volgordekaarten bevat 12 verhalen in
3 tot 5 stappen, telkens met een duidelijk begin, midden en einde. Er wordt
gewerkt in 4 moeilijkheidsniveaus en
er worden dierenpoppetjes meegeleverd om de situatie na te spelen.

Inhoud:
• 48 kaarten A6-formaat
• gebruikshandleiding
• Bijvoeglijke naamwoorden

003-4770

• Werkwoorden

003-5149

• Verhalen opbouwen

003-5294

• Volgordekaarten

003-5295

Taal-bordspel “Zoek het verband” ColorCards®
“Zoek het verband” is een taalbordspel dat door ColorCards® ontwikkeld
werd.
Het bevat 200 kaarten met duidelijke
foto’s over 40 categorieën en subcategorieën.
Bv. dieren (in het wild, de oceaan,
boerderij, huisdieren, insecten, …),
voeding, kledij, transport, …
Men zoekt het verband met de plaats
waar objecten zich kunnen bevinden

en een eventuele functie:
bv. een appel vindt men in de tuin
en kan men opeten.
Op de achterkant van iedere kaart
staat een kleurcode: categorieën zijn
paars, functies zijn blauw en plaatsen
zijn roze.
Inhoud:
• 200 kaarten
• bordspel
• gebruikshandleiding

001-5125

Taalspel “Wat kan je zien?” ColorCards®
Dit spel wordt gebruikt als individueel therapiemiddel of met meerdere
personen, eventueel in de vorm van
gezelschapsspel.
De heldere foto’s komen uit het
gamma “alledaagse voorwerpen” en
“dieren”. De afbeeldingen zijn zeer
herkenbaar voor verschillende leeftijdsgroepen.
In de set zitten 2 kijkboeken met
verschillende kijkvensters, zodat men
geleidelijk de afbeelding meer en
meer zichtbaar kan maken.

Inhoud:
• 30 kaarten A4-formaat
• 2 kijkboeken met kijkvensters
• gebruikshandleiding

266

PRIJZEN

001-5390
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Fotobibliotheek
De prachtige gedrukte kaarten bieden uitgebreide mogelijkheden
voor therapie en communicatie bij zowel volwassenen als kinderen.
De afbeeldingen variëren van alledaagse dingen tot ongewonere
situaties en nodigen uit tot breed taalgebruik.
Inhoud:
• 96 kaarten A6-formaat

• levensmiddelen

001-1245

• het huis - nieuwe versie

001-5392

• bezittingen

001-1398

• dieren

001-2215

• transport & voertuigen

001-2214

• sport & vrije tijd

001-1647

Logisch denken diverse

Groenten en Fruit sorteer- en vragenspel
video

Groeien kiwi’s onder de grond? Is het een groente? Veelzijdig
sorteer- , leg- en vragenspel met als thema levensmiddelen.
De bedoeling is verbanden te leggen tussen kleuren, vruchten
en groenten. Deze verbanden kunnen bv. zijn: groeit dit aan een
boom of onder de grond? Herkomst, overeenkomstige kleuren, enz.
Er wordt bewust gewerkt met realistische foto’s. Het spel kan dan ook
bij jongeren, volwassenen en ouderen gebruikt worden.
Inhoud:
• 110 houten schijfjes met een levensmiddel: Ø 6 cm
• 5 houten sorteerborden: 14 x 28 cm
• 7 x 2 houten kleurschijfjes: 6 x 6 cm
• 10 x 2 thema plaatjes in hout: 6 x 6 cm
103916

Creativo communicatiespel Nikitin
Creativo omvat 160 kaarten, die elk
een begrip uitbeelden: bv. bloem,
vlinder, vliegtuig, clown, …
Er zijn 4 categorieën, elk met hun
eigen kleur.
Iemand draait met de pijl, die op
een kleur stilvalt, hij kiest uit die
kleur een kaart, laat deze niet zien,
maar moet deze communiceren aan
de anderen. Er zijn verschillende
manieren:
• geel: omschrijf het begrip met je
eigen woorden
• blauw: tekenen
• groen: uitbeelden in mime
• rood: uitbeelden met de houten
blokjes

Als iemand anders het begrip
kan raden binnen de tijd van de
zandloper, krijgt hij de kaart.
Inhoud:
• 160 kaarten, 40 per categorie
• 60 houten blokken
• draaischijf met pijl
• zandloper
3049

Half + half samenlegspel - huis en transport
Inhoud:
• 48 kaarten in een houten kistje
1010194
PRIJZEN

24 paar kunststofkaarten i.v.m. huis
en transport.
Men moet steeds de bijhorende andere helft van de kaart zoeken.

Advys-H8-mentale_stimulatie.indd 267

267

28/06/17 16:15

RUBRIEK_NAAM_NL
MENTALE
STIMULATIE
Reminiscentie
subrubriek_naam_nl
& geheugen

ColorCards® reminiscentiekaarten Life Times
De reeks Life Times van het bekende
Colorcards® omvat 2 sets:
• “Sleutelmomenten in het leven”
Vaak geven de belangrijke momenten
in het leven gemakkelijker aanleiding
tot reactie, emotie en herinnering. Bv.
de eerste schooldag, geboorte van een
kind, verhuis, ziekte, vakantie, …
De afbeeldingen zijn zeer goed gekozen
om vlot een emotie op te wekken.

• “Wereldoorlog II”
Deze reeks bevat sprekende zwart-wit
foto’s uit de tweede WO in Groot-Brittannië. Een aantal afbeeldingen zijn
typisch voor de UK, maar de meeste zijn
universeel.
Bv. schuilen voor een bombardement,
bevrijding, hamsteren, krijgsgevangen, …
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• gebruikshandleiding

• sleutelmomenten in het leven

001-5758

• wereldoorlog II

001-5680

Reminiscentiekaarten jaren ‘50 en ‘60 ColorCards®
Realistische beelden uit de jaren ‘50
en ‘60 brengen herinneringen tot
leven en stimuleren het geheugen,
verhalen vertellen en het creëren van
een persoonlijke levensgeschiedenis.
Enkele voorbeelden: platenspeler,
bandrecorder, spellen van toen, retro
telefoon, …

Bijzonder geschikt voor gebruik
o.a. in dagcentra, geheugenklinieken,
woonzorgcentra.
Inhoud:
• 36 kaarten A5-formaat
• gebruikshandleiding

001-5951

Euro bankbiljetten en muntstukken
Sorteerdoos met alle € bankbiljetten en munten.
Inhoud:
• 15 x € 500, € 1, € 2, 50 cent, 20 cent, 10 cent
• 25 x 5 cent, 2 cent, 1 cent
• 20 x € 200, € 100, € 50, € 20, € 10
• afmetingen: 47 x 21 x 3 cm
3017788

Boek: “Memory Games for Groups (Engels)
Praktisch handboek met een 100-tal uitgewerkte suggesties
voor geheugenactiviteiten.
Er zijn 5 rubrieken, elk met 20 spelfiches: personal memories,
the past, the present, the world en general games.
De moeilijkheidsgraad kan vlot aangepast worden.
Het boek bevat in de inleiding een praktisch overzicht van
geheugenproblemen en de respectievelijke aanpak en is bruikbaar
als onderdeel van R.O.T.-training.
Geschreven in makkelijk leesbaar Engels.

268

002-2693

PRIJZEN

• 180 blz.
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Reminiscentiepuzzels
Houten puzzels, speciaal ontworpen om het gesprek over vroeger te stimuleren.
Er werd gekozen voor zwart-wit opnamen. Veel ouderen denken met nostalgie terug aan de tijd
waarin het tempo anders lag.
De puzzels hebben slechts een beperkt aantal stukken en zijn daardoor eenvoudig te leggen,
zonder daarom kinderachtig over te komen.
Ook bruikbaar in een quiz of in een gezelschapsspel.

Reminiscentiepuzzels “Goed gevoel” Advys in hout
Reeks speciaal ontworpen door
Advys.
5 houten puzzels met herkenbare
thema’s, speciaal bedoeld om het
gesprek over vroeger te stimuleren.
De afbeeldingen situeren zich in de
tweede helft van de twintigste eeuw.
De gekozen taferelen doen denken
aan mooie momenten van vroeger:
een ontmoeting, een jubilee, zich
klaarmaken voor een feest, een
verjaardag, oma schilt op woensdag
de aardappelen voor de kleinkinderen

die van school komen, …
Bij elke puzzel wordt een mooie
tekst aangeleverd die de begeleider
als aanknopingspunt kan gebruiken
voor een gesprek en eventueel kan
inspireren.
De puzzels hebben resp. 9, 15 en
24 stukken.
Technische info:
• 23,5 x 22,5 cm
• set van 5

AD72929

Kunstpuzzel in hout
Stevige houten puzzels, zeer mooi resultaat en toch eenvoudig door het
beperkt aantal stukken.
Bij elke kunstpuzzel is er een voorbeeld op ware grootte voorzien.
Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij het maken.
Technische info:
• 50 x 40 cm
• “Caféterras bij nacht” Van Gogh - 36 stukken

1057-36

• “Grote vaas met bloemen” Renoir - 48 stukken

1031-48

• “Bateaux à Saintes-Maries” Van Gogh - 36 stukken

1010-36

• “Bateaux à Saintes-Maries” Van Gogh - 48 stukken

1010-48

• “Zonnebloemen” Van Gogh - 36 stukken

1005-36

• “Zonnebloemen” Van Gogh - 48 stukken

1005-48

• “Tuin met Japanse brug” Monet - 48 stukken

1073-48

• “Rivier te Argenteuil” Manet - 48 stukken

1015-48

Reminiscentiepuzzels in hout
Houten puzzels uit een schitterende Zweedse reeks.
De afbeeldingen situeren zich in de eerste helft van de twintigste eeuw op
het platteland. Er werd gekozen voor zwart-wit opnamen, gemaakt door een
Zweedse boer.
100064

• “Picknik in het veld” - 9 stukken - 23 x 24 cm

100065

• “Moeder maakt worst” - 36 stukken - 23 x 24 cm

100069

• “Het trekpaard zadelen” 15 stukken - 23 x 24 cm

100073

• “Drie kinderen op een paard” - 20 stukken - 23 x 24 cm

100074

PRIJZEN

• “Oude vrouw aan de was” - 6 stukken - 23 x 24 cm
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Joyk

Deze unieke poppen, ook wel knuffelpoppen genoemd,
staan voor comfort, geborgenheid en vriendschap en zijn
betekenisvol voor zowel kinderen als volwassenen.
Empathiepoppen worden voornamelijk gebruikt in zorgcentra,
speciale scholen of thuis. Dit voor het stimuleren van zowel
jongere als oudere mensen (denk hierbij o.a. aan autisme en
dementie).

Deze knuffelpoppen hebben een hoge aaibaarheidsfactor.
Ze zijn gemaakt uit zachte en aangenaam aanvoelende
materialen. Ze hebben behoorlijk wat gewicht waardoor ze
stevig aanvoelen als baby’s van vlees en bloed. Er is bijzonder
veel aandacht gegeven aan bepaalde details, zo zijn de handen
en vingertjes bijzonder natuurlijk gemaakt. Als je de pop op
je arm houdt, zoals de meeste mensen dit uit zichzelf met
een baby doen, dan kijkt de pop je aan. Dit contact roept het
gevoel op om voor de pop te willen zorgen. De poppen zijn ook
makkelijk aan- en uit te kleden.
Handwas.

270
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Empathiepoppen Joyk

Knuffeldier Billy de poes Joyk
Ouderen en kinderen hebben vaak een zeer speciale band met huisdieren.
Billy de poes is zowel een knuffeldier als een handpop.
Voorzien van een kersenpitkussentje in de buikholte waardoor de poes even
zwaar voelt als een echte. Het zakje kan ook apart in de microgolfoven opgewarmd
worden zodat de poes aangenaam warm aanvoelt.
• 47 cm

103649

Empathiepop Joyk 36 cm
Knuffelpoppen van 36 cm zijn gemakkelijk hanteerbaar.
• Sara

103641

• Sam

103637

Empathiepop Joyk 50 cm
Knuffelpoppen van 50 cm zijn zeer populair omwille van
hun grootte zoals een echte baby.
• Simone

103647

• Simon

103648

• Mandy

103646

Empathiepop Joyk 65 cm
Knuffelpoppen van 65 cm hebben de grootte
van een echte peuter.Op de afbeelding:
Emilie (oranje kleedje),
Johan (blauwe salopette),
Nelly (rood kleedje),
Sofia (gele salopette).
• Emilie

103639

• Johan

103640

• Nelly

103643

• Sofia

103702

Empathiepop Joyk 100 cm
Vera is de grootste knuffelpop en
is met haar 1 meter lengte een
perfecte levensgenoot.
De kledij kan men gemakkelijk
wisselen met gewone kleertjes
van kinderen van 4 jaar.
De ledematen zijn zeer natuurlijk, zo kunnen bv. de benen
gekruist worden.

Het haar is kort, zodat de pop
zowel mannelijk als vrouwelijk lijkt. Een pruikje is in optie
verkrijgbaar.
• Vera

103634

• bruine pruik

103633

Human Touch voor Joyk poppen
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Ook bij Billy de poes is er plaats
voor het hartje en de aromazakjes.
Technische info:
• benodigde batterijen voor
kloppend hartje:
LR44 x 2 (niet inbegrepen)
• kloppend hartje

103660

• aromazakjes (per 5)

103662

PRIJZEN

Via het “Human Touch” concept worden de zintuigen en de
verbondenheid met de pop gestimuleerd. Poppen vanaf 50 cm
hebben een ruimte onder hun
linkerarm waarin een kloppend
hartje of een aromazakje kan
geplaatst worden.
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video

Tactori

Strategisch tafel bordspel waarbij ruimtelijk denken, driedimensionaal voorstellingsvermogen en fijne motoriek spelenderwijs worden gestimuleerd. De gekleurde torentjes kan men
stapelen en verbinden met elkaar tot bruggen en vierkanten.
Het spelbord kan langs 2 zijden gebruikt worden: 9 x 9 en 5 x 5.
Deze laatste is een vereenvoudigde versie. Alle elementen zijn in beukenhout.
Inhoud:
• 1 spelbord met 2 speelzijden: 41 x 41 cm
• 64 gekleurde torentjes (rood, blauw, geel)
• 60 verbinding staafjes (rood, blauw, geel)
103587

Speelkaarten met grote opdruk
Extra visible kaarten hebben de klassieke grootte van 56 x 87 mm.
Ze hebben een extra grote opdruk, en tonen geen figuren.
Speciaal voor personen met een visuele beperking.
• Extra visible - zonder figuren

106313101

Speelkaarten met grote opdruk en kleurcode Icatcher
Originele speelkaarten, niet alleen met extra grote opdruk maar ook heeft
elke “symbool” (harten, ruiten, klaveren en schoppen) zijn eigen kleur (geel,
blauw, wit en roze).
Hierdoor zijn ze nog gemakkelijker van elkaar te onderscheiden en zijn ze
bijzonder geschikt voor personen met een visuele en/of een perceptiestoornis.
• set van 2 in transparante doos

AD121128

Grote speelkaarten
Deze grote speelkaarten zijn niet alleen beter vast te houden,
ze zijn ook beter herkenbaar door zijn grotere figuren.
• 15 x 10 cm

AD20367

Speelkaartenhouder in kunststof wit Henro Card
Witte kunststof speelkaartenhouder waarbij de kaarten gemakkelijk
in de schuine vorm kunnen geplaatst worden.
Technische info:
• lengte: 30 cm

272

PRIJZEN

AD135644
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Speelkaartenhouder transparant recht
Weinig opvallende doorzichtige houder.
Vooraan is een gootje om eventueel een pen in te leggen.
Technische info:
• lengte: 25 cm
AA7311

Speelkaartenschudder
Met de draaihendel worden de kaarten geschud.
Technische info:
• 21 x 10 x 10 cm
4734

Damspel met pionnen - magnetisch
Magnetisch en vergroot damspel.
De schijven zijn vervangen door grote, gemakkelijk vast te nemen pionnen.
Deze zijn magnetisch, waardoor ze moeilijker omvallen.
Technische info:
• houten speelbord: 50 x 50 cm
• achterzijde: molenspel
5031

Mens erger je niet - vergroot en stabiel
Het bekende spel in reuzenuitvoering met licht uitgefreesde cirkels, zodat
de figuren moeilijker omvallen of verschuiven.
Technische info:
• houten speelbord: 50 x 50 x 1,2 cm
• de figuren zelf zijn 6 cm groot
1010215

Mens erger je niet - magnetisch
Magnetisch en vergroot “Mens erger je niet”.
Grote, gemakkelijk vast te nemen pionnen. Deze zijn magnetisch, waardoor
ze moeilijker omvallen.
Er zijn verschillende versies:
• één- of tweezijdig en voor 4 of voor 4 tot 6 spelers.
1009
5012

• extra groot, voor 4 of 6 spelers (tweezijdig) - 50 x 50 cm

5016

PRIJZEN

• voor 4 of 6 spelers (tweezijdig) - 35 x 35 cm
• extra groot, voor 4 spelers (éénzijdig) - 50 x 50 cm
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Domino vergroot en met kleurencodes
Witte dominostenen met verschillende gekleurde stippen in reliëf; door het
iets groter en zwaarder formaat makkelijker te hanteren. Voor het oefenen van
fijne motoriek, oog-hand coördinatie, kleurherkenning, tast-proprioceptie, …
ook als ontspanning. Eveneens bruikbaar bij sorteeropdrachten.
Voor personen met of zonder visuele beperkingen.
Leeftijd: vanaf 6 jaar; ook voor volwassenen.
Inhoud:
• 28 dominostenen
• metalen kistje
• gebruikshandleiding
3494

Domino extra vergroot
Klassiek dominospel met 28 stukken in reuzenformaat.
De stukken zijn voorzien van reliëfnoppen met de verschillende getallen
elk in zijn eigen kleur.
Technische info:
• afmeting dominosteen: 15 x 7,5 x 1,8 cm
• houten kistje: 36 x 19 x 17 cm
546408

Kruiswoordspel magnetisch
Magnetische kruiswoordspel, waardoor de stukjes moeilijker verschuiven
bij onwillekeurige bewegingen.
Men kan dit ook spelen in een schuine opstelling, bv. in bed.
Het spel lijkt op Scrabble. De letterselectie is gebaseerd op Nederlands.
Technische info:
• 35 x 35 cm
• spelbord en letterset

5023m

Solitaire - magnetisch
Dit kwalitatief solitairspel heeft pionnen met een metalen deel waardoor ze
vastkleven aan het magnetisch spelbord en dus moeilijker omvallen.
Technische info:
• 35 x 35 cm
1005

Stratenspel: La Strada

274

PRIJZEN

Reeks van 3 spelen van het type
“stratenbouwer”,
Men legt om de beurt een kaart,
waarbij de “aansluitingen” moeten
kloppen.
Men kan deze reeks La Strada aanwenden als strategisch gezelschapsspel of als trainingsmiddel voor
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• Canaletto

3041

• Coloretto

3042

• Vicoletto

3043

visuo-constructieve vaardigheden.
Het geheel zit in een stevige doos.
Opeenvolgende moeilijkheidsgraad,
van gemakkelijk naar moeilijk:
Canaletto, Coloretto en Vicoletto.
Inhoud:
• 100 houten speelelementen:
4,8 x 4,8 cm
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Rummikub
Het bekende aanlegspel Rummikub met duidelijke cijfers.
De bedoeling is groepen of rijen te verzamelen en deze uit te leggen of
bij de tegenstander aan te bouwen.
De stenen zijn 38 mm hoog, de cijfers zelf zijn duidelijk en in reliëf gedrukt,
16 mm hoog en 4 mm dik.
Inhoud:
• 106 stenen
• 4 spelhouders
529249

Dobbelspel met getallenstaafjes
Een eenvoudig telsysteem ondersteunt het spelverloop.
2 klassieke dobbelstenen van 2,2 cm.
Technische info:
• 28 x 20 cm
1458

Aangepaste gezelschaps- en bewegingsspellen, groot

Houten tafelkegelspel compact
Berkenhouten kegelbaan met 9 houten kegels en een metalen balletje.
Men laat het balletje rollen vanaf een hellende goot, zodat ook personen met
weinig motorische mogelijkheden kunnen deelnemen.
Het balletje keert automatisch terug.
Na gebruik kunnen alle onderdelen praktisch opgeborgen worden in een lade
onder de kegelbaan.
Er worden 10 kegels (1 in reserve) en 3 metalen balletjes meegeleverd.
Technische info:
• 86 x 23 cm
193016

Kegelspel in hout
9 stevige kegels en 2 ballen in massief hout.
Verkrijgbaar in 2 formaten:
• klein: kegels van 24 cm lengte en 4,3 cm dikte + 2 ballen van 7,2 cm Ø
• groot: kegels van 30 cm en 5,2 cm dikte + 2 ballen van 9 cm Ø
• 24 cm (9 kegels) en 2 ballen

3018

• 30 cm (9 kegels) en 2 ballen

3019

Tafelcurling
Berkenhouten curlingbaan met 6 rode en 6 gele curling”stenen”.
Deze zijn voorzien van een metalen kogeltje onderaan om beter te glijden.
Vooraan zit een verstelbare elastiek voor het lanceren van de stenen.
De bedoeling is om de stenen zo dicht mogelijk bij het doel te schuiven,
eventueel door deze van de tegenspeler weg te katapulteren.
Technische info:
• 100 x 30 cm

PRIJZEN
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Sjoelbak
Wordt geleverd inclusief 30 houten schijven
met een Ø van 5,2 cm.
De kleur van de uitvoering kan verschillen van de afbeelding.
Technische info:
• 200 x 40 cm
AD63668-420

Reuze houten vloerdomino
Reuzendomino met 28 houten stenen.
Elke steen heeft goed contrasterende grote zwarte noppen.
Hierdoor uitstekend geschikt voor personen met een visuele
beperking en voor gebruik op de vloer.
Technische info:
• afmeting dominosteen: 15 x 7,5 x 1,5 cm
552074

4 op een rij reuze-uitvoering in hout
Vier op ‘n rij extra groot. Door zijn
grote afmetingen is het bruikbaar voor
groepsactiviteiten, spelen in stand of
vanuit de rolstoel.
Volledig in hout vervaardigd.
Technische info:
• 95 x 80 cm
415

Grote Mikado
Mikado bestaat in 3 uitvoeringen:
• licht vergrote Mikado met 41 houten staafjes van 29 cm lengte
en 6 mm Ø. Geleverd in een houten doos.
• XL Mikado met houten staven van 75 cm lengte en 12 mm Ø.
Geleverd in een opbergzak.
• XXL: houten staven van 150 cm lengte en 28 mm Ø.
Geleverd in een opbergzak.
De grotere versies zijn vooral bedoeld om op de grond te spelen.
Mikado is een ontspannen manier om coördinatie, ruimtelijk
inzicht en bewegingscontrole te oefenen en de groepsinteractie
te bevorderen.
• 29 cm x 6 mm
• XL 75 cm x 12 mm

276
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• XXL 150 cm x 2,8 cm

6347
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Dobbelstenen natuurhout
Klassieke vergrootte dobbelstenen in natuurlijk beukenhout met
duidelijke zwarte ogen.
• 3 cm - per 12

5960

• 4 cm - per 6

5961

Reuze dobbelsteen
Reuze dobbelstenen zijn zeer geschikt voor groepsactiviteiten.
Vervaardigd uit zacht en licht schuim.
• 16 cm, klassieke punten, set van 3

567902

Wilde dobbelsteen
De “wilde dobbelsteen” is een heel speciale dobbelsteen: elk van de 6 vlakken
bestaat uit een “doosje” met transparant deksel waarin 1 tot 6 metalen kogeltjes zitten.
De bodem van die doosjes bestaat uit een 4 x 4 raster, zodat de kogeltjes in
een willekeurige vorm komen te liggen. Deze vorm verschilt meestal van de
klassieke vorm waarin we een gegooid getal zien en dit maakt de opdracht
moeilijker. Bij het gooien kan men tot 16 verschillende resultaten komen.
Deze manier van dobbelen bevordert de opmerkzaamheid en concentratie.
Bv. als je een 3 gooit met een dobbelsteen verwacht je 3 bolletjes schuin op
een rij. Bij de wilde dobbelsteen liggen de 3 metalen kogeltjes willekeurig
verspreid op het raster.
Technische gegevens:
• kleine versie: kunststof en acryl glas
• grote versie: foam en acryl glas
• 4,5 cm

103317

• reuzeformaat 21 cm

103612

video

Grote zachte dobbelsteen met insteekpochetten
Grote soepele dobbelsteen in kunstleder.
Op elke kant is er een doorzichtige hoes waarin men een blad kan steken
van 11 x 16 cm.
Voorbeelden: kleuren, grote cijfers, namen, foto’s, lichaamsdelen, houdingen, …
544270
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Friemel-voelmand
Deze mix van herkenbare en nieuwe materialen, in zachte en harde
textuur, met lange en korte vormen
spreekt verschillende zintuigen aan
en stimuleert de fijne vaardigheden.
Het voelen en friemelen aan de verschillende materialen is een ervaring
op zich en stimuleert de verbeelding.
Bijzonder geschikt bij motorische
onrust.
• 38 onderdelen

Technische info:
• 38 onderdelen: koorden van vilt,
katoen, …; transparante buisslang,
schakels, krulspelden, ringen in
hout, plastiek, rubber, nostalgische
wasknijpers, …
• katoenen zakje: 36 x 44 cm
• mandje: Ø 30 cm, hoogte 13 cm

103698

Friemel-voeldeken
Het zachte deken in combinatie met eigen vertrouwde, gekende voorwerpen en
patronen geeft rust, geborgenheid en een veilig gevoel in het bijzonder bij personen met motorische onrust en/of die continu zoeken naar externe prikkels.
De dekentjes zijn handgemaakt, zacht gevoerd en bestaan uit 4 verschillende
stoffen met velcro stroken (om eigen vertrouwde/populaire voorwerpen te
bevestigen) en linten om te strikken/knopen, een rits, …
Voor tactiele en visuele stimulatie, oefent de fijne motoriek, de oog-hand coördinatie en roept herinneringen op.
Voor individueel gebruik en in kleine groepjes tot 3 personen.
Afmetingen:
• 70 x 70 x 1 cm
• machinewasbaar tot 40°C (delicaat programma)
1010357

Friemelband met balletje
Set van 2 kleurrijke voelbanden: de ene band is samengesteld uit verschillende
stoffen (o.a. fleece) en de andere uit blauwe stof voorzien van een balletje om
te manipuleren en een doorzichtig stuk gaas ter visuele controle.
Voor het oefenen van de fijne motoriek en de tactiele vaardigheden.
Bijzonder geschikt bij motorische onrust.
Technische info:
• afmetingen: 75 cm omtrek, 9 cm breed
• machinewasbaar tot 30°C
1072026

Activiteiten & animatie

Bingo-set: molen, kaarten,
houten balletjes en spelbord
Volledige set.
Inhoud:
• bingomolen (± 25 cm)
• 75 houten balletjes
• 24 stevige kaarten van 11 x 13,6 cm
• houten speelblok

278
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Werpspel met 3 grote schuimringen
Lichtgewicht werpringen, elk met 2 kleuren: een primaire en de overeenkomstige
complementaire kleur.
Voor het oefenen van de oog-hand coördinatie, algemene motoriek, kleurherkenning, …
Gemaakt uit kunststof buizen van 3 cm Ø met zachte antislip coating.
Technische info:
• Ø 35,5 cm
• gewicht: 230 g
1072079

Werpspel met houten ring Retro
Kwalitatieve set bestaande uit een werpring en staander.
De werpring is verdeeld in 3 segmenten van verschillende groottes,
elk voorzien van een quotering.
Voor het oefenen van oog-hand coördinatie en algemene motoriek.
Vervaardigd uit multiplex beukenhout.
Technische info:
• werpring: Ø 33 cm, 6,5 mm dikte
• staander: Ø 25,5 cm, 30 cm hoogte
1010390

Vloerwerpspel met 12 werpzakjes
Makkelijk werpspel omdat men werpzakjes naar
beneden gooit.
De zakjes zijn gevuld met korrels en liggen makkelijk
in de hand.
De kleuren en het puntensysteem maken verschillende
opdrachten mogelijk.
Voor het oefenen van de grove motoriek, de oog-hand
coördinatie en het herkennen en associëren van
kleuren.
Inhoud:
• grondzeil: 145 x 145 cm, 100% polyester
• 12 zakjes: 9 x 9 cm in 6 kleuren gevuld met granulaat
korrels
552118

Werpspel met klittenband
Werpspel met verschillende kleurvlakken voor gevarieerde opdrachten
bijvoorbeeld gooien naar de kleuren in een bepaalde volgorde, kleuren
indelen volgens puntensysteem, …
Compact en makkelijk op te hangen aan de muur.
Voor het oefenen van de oog-hand coördinatie.
Inhoud:
• plastic ring Ø 82 cm, hoes 100% polyester
• 12 ballen in kunststof met klittenband Ø 3,5 cm

PRIJZEN
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Ringwerpspel in metaal
video

Kwalitatief werpspel in metaal met 5 gekleurde rubberen
werpringen.
Dit werpspel kan horizontaal of schuin opgesteld worden.
Elke staaf is voorzien van een verschillend aantal noppen in
verschillende kleuren, zodat men op diverse manieren een puntentelling kan
maken.
Technische info:
• 50 x 50 cm
• hoogte 18 cm
Inhoud:
• 5 gekleurde ringen in zachte gummi
• 2 steuntjes voor de schuine opstelling
1502908

video

Werpspel
met 4 gekleurde compartimenten

Dit werpspel kan schuin opgesteld worden.
Het is hierdoor uiterst geschikt om te spelen
vanuit zit of rolstoel. De 4 verschillende zakken kunnen verschillende punten meekrijgen, naargelang men
het spel moeilijker wil maken. Het doek wordt met klittenband
bevestigd en is afzonderlijk wasbaar.
Technische info:
• totale hoogte: 67 cm
• opvouwbaar 18 cm dik
Inhoud:
• metalen kader: 70 cm
• doek met 4 doelen in verschillende kleuren
• 6 zachte werpballen
1502907

Werpring
Ringen met een goede grip in Ruton met een gerild oppervlak.
Met naaldventiel.
Kleuren: rood, blauw, groen of geel.
Technische info:
• Ø 18 cm
• gewicht: 180 g
• rood

528820

• blauw

528821

• geel

528822

• groen

528823

Egelring
Ringen met een verrassend goede grip.
Kleuren: rood, blauw, groen of geel
(kleur opgeven bij bestelling).
Technische info:
• Ø 17 cm

280
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Activity Rings
Activity Rings zijn in tal van activiteiten in te
schakelen: parcours op de grond waarbij men
op de toppen “van de tenen” loopt, ringwerpen,
ronddraaien rond de arm, kringspelen, …
De ringen zijn vervaardigd uit zacht kunstrubber en
daardoor heel gemakkelijk vast te grijpen.
Technische info:
• Ø 16,4 cm
• dikte: 1,2 cm
• set van 6 in verschillende kleuren

1502190

• set van 24 in 6 verschillende kleuren

1502191

Werpzakje met granulaatvulling
Bruikbaar bij verschillende werpspelen.
• rood

567151

• geel

567152

• groen

567153

• blauw

567154

Werpschijven in rubber
Zachte schijven voorzien van een antisliplaag.
Geschikt voor allerlei werpspelen.
Technische info:
• Ø 9,5 cm assortiment van 4 kleuren
• set van 9
• set van 9

4008092

Houten kegel
Klassieke, kwalitatieve houten kegel.
4280302

• 40 cm

4280309

PRIJZEN

• 36 cm
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Gymnastiek en parcours

Gymnastiekstok in kunststof
Per stuk.
• 80 cm rood

5101401

• 100 cm rood

5101411

• 80 cm geel

5101402

• 100 cm geel

5101412

• 80 cm groen

5101403

• 100 cm groen

5101413

• 80 cm blauw

5101404

• 100 cm blauw

5101414

Gymnastiekhoepel in kunststof
Afzonderlijk verkrijgbaar, of in een set van 4.
rood

geel

groen

blauw

• 40 cm

5101301

5101302

5101303

5101304

• 50 cm

5101341

5101342

5101343

5101344

• 60 cm

5101351

5101352

5101353

5101354

• 70 cm

5101361

5101362

5101363

5101364

• set van 4, diverse kleuren

5101311

Bevestigingsclip voor gymnastiekstokken en -hoepels
Met deze clips kan men hoepels en gymnastiekstokken onderling aan elkaar
bevestigen.
• rood: je kan 2 stokken aan elkaar klikken, deze kunnen onderling draaien
• groen: bedoeld voor de verticale stokken, zodat er een horizontale los kan
opgelegd worden, zoals bij hoogspringen
• blauw: om een hoepel aan een stok te bevestigen
• rood: stok/stok

5101331

• groen: stok/stok losse ondersteuning

5101333

• blauw: stok/hoepel

5101334

Multifunctionele kegel
Voorzien van openingen voor
gymnastiekstokken.

2 maten:
• 30 cm met 2 x 4 gaten
• 50 cm met 4 x 3 gaten

• 30 cm rood

5203051

• 50 cm rood

5203056

• 30 cm geel

5203052

• 50 cm geel

5203057

• 30 cm groen

5203053

• 50 cm groen

5203058

• 30 cm blauw

5203054

• 50 cm blauw

5203059

Motoriekstenen voor parcours - set van 12
Universele bouwstenen in kunststof.
Nuttig als voet voor gymnastiekstokken of hoepels,
of voor het maken van een parcours, om een hoogte te simuleren, …
Assortiment van 4 kleuren.
Technische info:
• 26 x 13 x 7,5 cm

PRIJZEN
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en parcours

Multi-Aktieset
Eenvoudig startpakket met 12 elementen.
Inhoud:
• 2 kegels van 30 cm
• 2 kegels van 50 cm
• 4 gymnastiekstokken 120 cm, 4 verschillende kleuren
• 4 hoepels van resp. 40, 50, 60 en 70 cm, elk met
een eigen kleur
5305001

Multi-Motoriekset
Motoriek basisset met 32 elementen.
5303062

Inhoud:
• 4 gymnastiekstokken van 1 m lengte
• 4 hoepels van 40, 50, 60 en 70 cm
• 4 bevestigingsclips
• 20 multifunctionele bouwstenen

Gymnastiekhoepel in hout
Klassieke, kwalitatieve houten hoepel voor diverse toepassingen.
• 60 cm

1000700

• 70 cm

1000701

• 80 cm

1000702

Gymnastiekstok in hout
Kwalitatieve houten gymnastiekstok voor diverse toepassingen.
Technische info:
• Ø 24 mm
• 80 cm

4280419

• 100 cm

4280420

Motorieksteen in hout
Klassieke, kwalitatieve houten motorieksteen voor diverse toepassingen.
Nuttig als voet voor houten gymnastiekstokken, voor het maken van een
parcours, om een hoogte te simuleren, …
Technische info:
• 30 x 8 x 13 cm

284
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ABS zit- en oefenbal + pomp
Sterke gymnastiekbal, ook bruikbaar als zitbal.
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
• 45 cm geel

05-010102

• 55 cm rood

05-010103

• 65 cm groen

05-010104

• 75 cm blauw

05-010105

• 85 cm zwart

05-010106

• 95 cm zilver

05-010107

Body Ball
De Body Ball heeft een uiterst zachte textuur en is poreus.
Hierdoor is hij huidvriendelijk en aangenaam om aan te raken.
Op te blazen met een pomp (niet inbegrepen).
• 55 cm rood

4009055

• 65 cm blauw

4009065

• 75 cm geel

4009075

• 85 cm rood

4009085

• 95 cm blauw

4009095

Stapelringen voor oefenballen
Grote oefen- en zitballen zijn prachtige dingen, maar ze nemen
veel plaats in.
Met deze sterke plexi ringen kan men 3 ballen op elkaar stapelen.
• set van 3

05-020102

Physio Roll
Physio Rollen zijn eigenlijk een soort “dubbelbal”
en worden vaak gebruikt voor training van
evenwichtsproblemen.
Toepassingen:
• hulpmiddel bij bewegingstherapie
• “zitbal”, met slechts één bewegingsas,
hierdoor stabieler
4008800

• 40 x 65 cm rood

4008801

• 55 x 90 cm geel

4008802

• 70 x 115 cm blauw

4008803

• 85 x 130 cm rood

4008804
PRIJZEN

• 30 x 50 cm blauw
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Egelbal Reflexball
Plastic bal met noppen, ideaal voor hand- en vingeroefeningen of gewoon om
mee te werpen en te vangen.
Een egelbal wordt ook gebruikt voor het stimuleren van de sensibiliteit.
• 6 cm - blauw

4009756

• 8 cm - groen

4009757

• 9 cm - blauw

4009758

• 10 cm - groen

4009759

Massage Balls
Deze egelballetjes geven een weldoend en stimulerend effect bij het masseren.
• 6 cm - oranje

AA90003A

• 7 cm - groen

AA90003B

• 8 cm - geel

AA90003C

• 9 cm - rood

AA90003D

• 10 cm - blauw

AA90003E

Noppenbal Sensyball
Zachte gele bal met noppen.
Geschikt voor gooi-, vang- en grijpoefeningen.
• 10 cm - 70 g (per 2)

4009750

• 20 cm - 330 g

4009751

• 28 cm - 400 g

4009752

Vederlichte ballen
Uiterst lichte, maar zeer sterke ballen. Ze botsen op zowat alles, zelfs op een
vingertop. Door hun gering gewicht bewegen ze traag.
Hierdoor ideaal voor bewegingstherapie bij personen met vertraagde of beperkte motoriek en bij ouderen.
Per 2: transparant groen/paars.
• 25 cm (per 2)

1072172

• 35 cm (per 2)

1072173

Easy to catch ballen
Set van 6 tactiele ballen, in duidelijke kleuren, aangenaam om te voelen (niet
pijnlijk bij botsen) en makkelijk te grijpen. De ballen kunnen op water drijven
en kunnen veelzijdig gebruikt worden.
Verkrijgbaar in 3 sets van verschillende groottes.
De ballen zijn samengesteld uit foam korrels in een lycra gaashoes.
1072153

• 13 cm - set van 6

1072154

• 20 cm - set van 6

1072103

PRIJZEN
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Ballonbal Over Ball Slowmotion
Deze bal voor alle gelegenheden wordt met een rietje opgeblazen en met een stop
dichtgemaakt. Na gebruik de bal leeg laten lopen en in de zak steken.
Zacht materiaal, met goede grip, goed op te vangen en vast te houden.
Zeer licht, geen gevaar op kwetsuren en ook in het water te gebruiken.
• 26 cm

04-010103

• 45 cm

4008012

Noppenbal
Ronde zachte noppen stimuleren de tactiele
gewaarwording. Door hun structuur zijn zij ook uitermate geschikt voor gooi-, en vangoefeningen.
• 22 cm

9465102

Easygrip egelballen
Bal die zeer gemakkelijk kan gegrepen worden.
Gezien de grootte, vooral geschikt voor bewegingstherapie met 2 handen.
• 12 cm, diverse kleuren (per 6)

4008071

Lichtgewichtbal Softplay
Zachte ballen die goed bestand zijn tegen vuil.
Ze zijn geschikt voor behendigheidsoefeningen met de voet en de hand.
Een ventielstop wordt meegeleverd.
• handbal 180 g, 16 cm, geel

4008210

• volleybal 220 g, 21 cm, wit

4008211

• voetbal 220 g, 22 cm, blauw

4008212

• basketbal 350 g, 24 cm, oranje

4008213

Schuimbal met PU coating Volley
Volleyballen met een PU coating die daardoor goed bestand zijn tegen vuil.
Het oppervlak noemt “olifantshuid” en zorgt voor een perfect controleerbare
balaanraking.
Het oppervlak is volledig gesloten, de lucht gaat er nooit uit. Hierdoor bewaart
de bal steeds zijn vorm, ook als hij samengeperst geweest is.
Er zijn 2 niveaus van elasticiteit.
513755

• 16 cm - Playball grote veerkracht

513750

• 18 cm - Allround grote veerkracht

513756

PRIJZEN
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Kooshbal
Een Kooshbal is een gemakkelijke bal om te grijpen of te vangen.
Hij bestaat uit een dichte reeks kunststof “haartjes”.
Geeft een aangenaam gevoel in de hand.
• 7 cm

519642

Surekatch Ball
De gemakkelijkste “bal” om te werpen en te vangen. Hij bestaat uit een reeks
ABS-lussen in bonte kleuren waardoor hij zeer gemakkelijk te grijpen is.
• 11 cm

1072067

Gewichtbal SoftMed Ø12 cm
Deze unieke ballen hebben een zachte vinyl buitenzijde die zeer gemakkelijk
vast te grijpen is met 1 of 2 handen.
Bruikbaar in kracht- en evenwichtsoefeningen en mobilisatie.
Bij het eventueel laten vallen is de kans op kwetsuren of beschadigingen veel
kleiner dan bv. bij een halter.
Verkrijgbaar in 6 oplopende gewichten.
• 0,5 kg - beige

06-040102

• 1 kg - geel

06-040103

• 1,5 kg - rood

06-040104

• 2 kg - groen

06-040105

• 2,5 kg - blauw

06-040106

• 3 kg - zwart

06-040107

• set van 6 verschillende

06-0401027

Medicine Ball
De bekende Medizin of Medicine ballen met oplopend gewicht.
Elk gewicht heeft zijn kleur.
Op het verticale rek kan men 6 ballen netjes opbergen (in optie).
06-030103

• 1,5 kg

06-030104

• 2 kg

06-030105

• 3 kg

06-030107

• 4 kg

06-030108

• 5 kg

06-030109

• rek voor 6 ballen verticaal

06-030301

PRIJZEN
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Oefenmatten
Alle geselecteerde matten zijn vervaardigd in gesloten celschuim, nemen
dus geen vocht op, zijn gemakkelijk te reinigen en voelen zacht en warm
aan bij aanraking.
Bacterie- en schimmelwerende eigenschappen.

Mambo Max Yoga
Oefenmat in PVC speciaal ontworpen voor yoga.
Afzonderlijk of in set verkrijgbaar.
Inhoud van de set:
• 1 matje: 173 x 61 x 0,4 cm
• 2 foam yoga blocks: 7,5 x 15 x 23 cm
• 1 yoga strap: 180 x 3,8 cm, met sluiting
• oefenmat

04-010201

• set: 1 matje, 2 blocks, 1 strap

04-010211

Oefenmat Pilates blauw, 10 mm dik
Oefenmat speciaal ontworpen voor Pilates en yoga.
Gesloten celschuim, antislip.
Technische info:
• 200 x 70 cm
1000880

Therapiemat Mambo met 2 ogen, 15 mm dik
Met 2 versterkte ogen voor een praktische opberging.
Deze ogen zijn 40 cm van elkaar.
Wordt geleverd met bindstraps en een draagriem.
• 180 x 60 cm, groen

05-030102

• 180 x 60 cm, blauw

05-030103

• 180 x 100 cm, blauw

05-030203

Opbergrek voor Therapiemat Mambo
Ophangsysteem in roestvrij staal geschikt voor de Mambo matten,
en ook voor de meeste therapiematten met 2 ogen, 40 cm van elkaar.
Geschikt voor 10 matten van 15 mm dikte.

PRIJZEN

05-030001
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Sit & Gymkussen
Dit oefenkussen is speciaal ontworpen om een dynamische zitpositie
te stimuleren.
Hierdoor is het uitermate geschikt voor het geven van evenwichts-,
proprioceptie- en coördinatietraining.
Afhankelijk van hoe zacht of hard men het oppompt krijgt men minder of
meer dynamische zitpositie.
• Ø 32 cm, met pomp

04-020102

Dynamisch zitkussen Mambo Max
Dit kussen wordt gebruikt voor actief en dynamisch zitten, evenwichtsen proprioceptietraining.
Eén zijde is vlak, de andere heeft noppen.
Technische info:
• maximale belasting: 200 kg
• Junior Ø 33 cm, met pompje

04-020101

• Senior Ø 37,5 cm, met pompje

04-020103

Balance pad Mambo Max
Een Balance pad is speciaal ontwikkeld voor oefeningen die de bewegingsen houdingscontrole bevorderen, in zit en stand.
Technische info:
• 47 x 39 cm
• dikte: 6 cm
• anthraciet

05-040303

Balanskussen Airex™ Balance pad Elite
Balance pad Elite is speciaal ontwikkeld voor oefeningen die de bewegings- en
houdingscontrole bevorderen, in zit en stand.
De onderzijde is voorzien van een antislip laag.
Ook in de hydrotherapie kan de Balance pad Elite zijn dienst bewijzen als
drijfelement.
Technische info:
• 50 x 41 cm
• dikte: 6 cm

290
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• blauw
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Balance pad ovaal Mambo Max
De ovale elementen worden vooral gebruikt in de balanstraining.
05-040302

• blauw (per 2)

Stabiliteitstrainer Thera-band®
De ovale elementen van Thera-Band® worden vooral gebruikt
in de balanstraining.
2 soorten: hard en zacht.
Per stuk.
• hard - groen

1223305

• zacht - blauw

1223304

Balance Beam Airex™
Een Balance Beam is bedoeld voor het gebruik met blote voeten.
Dit is belangrijk voor de oefening zelf en voor de levensduur van het product.
Gemaakt in gesloten celschuim met een antibacteriële coating, in doorsnede
trapeziumvormig.
Technische info:
• dikte: 6 cm
• breedte onderaan: 24 cm
• lengte 160 cm
AA90002

Balans- evenwichtsplank hout/PVC
Klassieke houten balanceerplank.
De bovenzijde is afgewerkt met een PVC laag met antislip eigenschappen.
Gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek.
Technische info:
• Ø 50 cm
AA9078R

Balanceerplank
Oefening op balanceertechniek voorwaarts en zijwaarts.
• Wippwalker: eenvoudig. Het middengedeelte is vlak, als men
meer gewicht op één voet brengt kan men met de andere naar
voor schuiven. Bij gelijke belasting staat men stabiel.
• Wippsider is moeilijker. Het middengedeelte is bol, men moet op
elk moment zijn controle behouden over links/rechts balans.
Technische info:
• 52 x 13 cm
• hoogte: 9,5 cm
1013980

• WippSider

1013981

• WippWalker/WippSider - set

1013982
PRIJZEN

• WippWalker
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Halve stapbol in hout
Vervaardigd uit beukenhout met antislip bodem.
Voor balansoefeningen bij kinderen en volwassenen.
Afmetingen:
• hoogte: 8 cm
• Ø 14 cm
• met antislip, voor binnen en buiten

1400815

Rivierstenen River Stones
Rivierstenen zijn een aantrekkelijk spel bedoeld voor verbetering van de
coördinatie en het evenwicht bij kinderen.
Ze zijn geïnspireerd op de situatie in de natuur en prikkelen de verbeelding. Elke steen heeft 3 zijden, elke zijde heeft een andere hellingsgraad
waardoor men de moeilijkheidsgraad kan opbouwen. Onderaan is er
een laagje antislip, welke ook de vloer beschermt. De stenen zijn in 6
verschillende kleuren.
De bedoeling is om van steen tot steen te springen zonder de grond te
raken. Men kan heel wat variaties verzinnen, bv. telkens een steen meenemen, …
Vaardigheden: coördinatie, bewegingsbeheersing, balans, inschatten van
afstanden, visuele perceptie.
Inhoud:
• 3 grote stenen van 36 x 36 x 36 cm met hoogte 8,5 cm
• 3 kleine stenen van 25 x 25 x 25 cm met hoogte 4,5 cm
• ideeënbrochure
• maximale belasting: 75 kg
• set van 6

1502120

video

Balansegels
Set van halfronde bollen in verschillende kleuren met noppen.
Deze egels verschuiven nauwelijks op een gladde vloer en
worden vooral gebruikt bij evenwichtsoefeningen. Men kan er
op staan zowel met de bolle kant onderaan als bovenaan. In de
opening kan eventueel een gymnastiekstok gestoken worden.
Technische info:
• Ø 16 cm

292

4008089
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• set van 6
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Therapieband
MSD-Band en Rolyan® zijn beide topmerken.
Het gamma omvat therapieband van hoge kwaliteit vervaardigd in latex met
een laag poedergehalte en ook varianten die geen latex bevatten.
Uitstekend bestand tegen rekking.

Elastische Therapieband MSD en Rolyan®
Elastische oefenband.
Door de kleine verpakking uiterst economisch en uitstekend geschikt in de thuissituatie.
Tevens interessant in therapie indien men het besmettingsgevaar wil verkleinen.
Technische info:
• breedte: 10 cm

Therapieband MSD

beige
X soft

groen
firm

blauw
X firm

zwart
XX firm

zilver
XXX firm

goud
ultra firm

01-121502 01-121503 01-121504 01-121505 01-121506

• 1,5 m (per 10) latexvrij
• 45,5 m latex

rood
medium

01-101502 01-101503 01-101504 01-101505 01-101506

• 1,5 m (per 10) latex
• 5,5 m latex

geel
soft

01-100501 01-100502 01-100503 01-100504 01-100505 01-100506 01-100507 01-100508
01-104501 01-104502 01-104503 01-104504 01-104505 01-104506

• loop 28 cm (per 10) latex
• tubing set met
latex
handvatten 120 cm

01-100002 01-100003 01-100004 01-100005
01-200102 01-200103 01-200104 01-200105 01-200106 01-200107

Therapieband Rolyan®
• 5,5 m latex
• 5 m latexvrij
• 45,7 m latex
• 50 m latexvrij
• tubing Rolyan® 30 m latex

AA9861

AA9862

AA9863

AA9864

EX-05

EX-10

EX-15

EX-20

EX-25

AA9865

AA9866

AA9867

AA9868

AA9869

EX-50

EX-55

EX-60

EX-65

EX-70

091170323 091170349 091170364 091170380 091170406
zachte handgreep

01-300102

standaard

01-300101

PRIJZEN

• handvatten voor band en tubing (per 2)

AA9860
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Gewichtzakje Softgrip
Gewichtzakjes liggen vaak beter in de hand dan halters, zeker voor
personen met verminderde grijpkracht.
Elk zakje is voorzien van een stevig oog om het netjes te kunnen opbergen
of in katroltherapie te gebruiken.
Elk gewicht heeft zijn specifieke kleur voor een gemakkelijke herkenning.
Per stuk.
• 0,25 kg - beige

AA98143

• 1,5 kg - blauw

AA98147

• 0,5 kg - geel

AA98144

• 2 kg - zwart

AA98148

• 0,75 kg - rood

AA98145

• 2,5 kg - wit

AA98149

• 1 kg - groen

AA98146

• 3 kg - goud

AA98150

Gewichtbal SoftMed Ø12 cm
Deze unieke ballen hebben een zachte vinyl buitenzijde die zeer gemakkelijk
vast te grijpen is met 1 of 2 handen.
Bruikbaar in kracht- en evenwichtsoefeningen en mobilisatie.
Bij het eventueel laten vallen is de kans op kwetsuren of beschadigingen veel
kleiner dan bv. bij een halter.
• 0,5 kg - beige

06-040102

• 1 kg - geel

06-040103

• 1,5 kg - rood

06-040104

• 2 kg - groen

06-040105

• 2,5 kg - blauw

06-040106

• 3 kg - zwart

06-040107
06-0401027

• set van 6 verschillende

Gewichtsmanchet Cuff lichte versie
Manchet geschikt voor pols of enkel.
De manchet wordt bevestigd met een dubbele klittenband van 36 cm (maximale omtrek 50 cm).
Elk gewicht heeft zijn eigen kleur.
De lichte versies zijn ook bruikbaar om tremor te onderdrukken of te stabiliseren bij ADL-handelingen.
Per stuk.
• 0,5 kg - beige

AA9896A

• 1 kg - geel

AA9896B

• 1,5 kg - rood

AA9896C

• 2 kg - groen

AA9896D

Gewichtsmanchet Cuff zware versie
Manchet geschikt voor pols of enkel.
Ze wordt bevestigd met een dubbele klittenband van 36 cm
(maximale omtrek 50 cm).
Elk gewicht heeft zijn eigen kleur.
Per stuk.
AA9896E

• 7 kg - olijfgroen

AA9896K

• 3 kg - zwart

AA9896F

• 8 kg - huidkleur

AA9896L

• 4 kg - goud

AA9896G

• 9 kg - turquoise

AA9896M

• 5 kg - wit

AA9896H

• 10 kg - citroengeel

AA9896N

• 6 kg - oranje

AA9896J

PRIJZEN
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Gewichtsmanchetten Soft
Zacht aanvoelende manchetten geschikt voor pols of enkel.
Ze worden bevestigd met extra sterke klittenband.
De lichte versies zijn ook bruikbaar om tremor te onderdrukken
of te stabiliseren bij ADL-handelingen.
• 0,5 kg (per 2)

AA9823A

• 1 kg (per 2)

AA9823B

• 1,5 kg (per 2)

AA9823C

• 2 kg (per 2)

AA9823D

• 2,5 kg (per 2)

AA9823E

Gewichtsmanchetten Soft met duimfixatie
Zacht aanvoelende polsmanchetten voorzien van een duimbevestiging.
Ze worden bevestigd met sterke klittenband.
• 0,5 kg - (per 2)

06-020202

• 1 kg - (per 2)

06-020203

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.
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

PRIJZEN

• 0,5 kg - fuchsia (per 2)
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diverse

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

Katrolsysteem voor oefeningen onderste ledematen
Een eenvoudig deurkatrolsysteem
met gepatenteerde voetband voor
flexie (buiging)- en extensie (strekking)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

Incline board
Een inclinatie bord verbetert de rughouding
door het strekken van de kuitspieren.
Hierdoor bekomt men een algemene
verbetering van de lichaamshouding in stand,
een stretching van de kuitspieren en van de
bovenbeenspieren.
• kunststof

Technische info:
• instelbaar op 10°, 15°, 20° en 30°
• antislip oppervlak: 35 x 35 cm
• maximale belasting: 250 kg

03-040102

Wandelement voor voetcoördinatie
Een wandelement wordt op de gewenste hoogte aan de muur bevestigd. De voet wordt in een schaats
gestoken en men tracht de figuur te
volgen. Dit vereist oog-voetcoördinatie en buikspierwerking.
• vlinder

547206

• golf

547207

Er zijn 2 varianten.
Technische info:
• stevig houten bord: 60 x 50 x 1,5 cm

HemiGlide Saebo
HemiGlide is een origineel oefenproduct van Saebo, speciaal ontwikkeld
voor de behandeling van een hemiplegische of -paretische arm.
Het geheel bestaat uit een staaf, een
glijdend handvat en een strap (bij
versie Plus).
Geschikt voor therapiesituaties, maar
ook voor eenvoudige thuisoefeningen.
Het toestel wordt geleverd met een
uitgebreide handleiding waaruit men
eventueel pagina’s kan kopiëren voor
de patiënt thuis.

296
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Jongleerdoeken
Chiffondoek van fijn en licht weefsel, dat wasbaar is. Als men een jongleerdoek
gooit, valt hij zeer langzaam en is gemakkelijk om te grijpen.
Hierdoor zijn ze ideaal bij bewegingstherapie met ouderen of personen
met een verminderde motoriek.
• 66 x 66 cm, per 12, assortiment van 4 kleuren

1911500

• 138 x 138 cm, per 4, verschillende kleuren

1911555

Parachute zwaaidoek
• 3,5 m

1502302

•5 m

1502303

•6 m

1502304
video

Groot rond doek van lichtgewicht weefsel met koord. Ideaal voor groeps-bewegingsactiviteiten. In het midden zit een
gat. Door het koord rondom dit gat aan
te trekken wordt het gat gesloten. Hierdoor ontstaan weer andere gebruiksmogelijkheden.

Parachute zwaaidoek toebehoren
Set met alle mogelijke toebehoren
voor een parachute-zwaaidoek.
Inhoud:
• 6 bonenzakjes in verschillende
kleuren

• 6 EZ gripballen van 10 cm Ø
• 12 allround speelballen van
10,2 cm Ø
• 2 extra stabiele ballen van 20 cm Ø
• 1 net voor het opbergen en
transporteren van de set
• set

1072084

Boek: Gentle Exercises & Movement for Frail People
Interessante en praktische documentatie met eenvoudige oefeningen
voor personen met weinig motorische
mogelijkheden of ouderen.
Er worden oefeningen gesuggereerd
voor armen, enkels, voeten, vingers,
handen, knieën, benen, schouders en
romp.

Technische info:
• boek: 48 pagina’s (Engelstalig)
• 48 kopieerbare fiches A5
003-1723

Parcours voor blaasoefeningen
Met dit parcours kan men spelenderInhoud:
wijs de ademhalingsspieren oefenen.
• vast: bord 30 x 40 cm, 3 balletjes
Met een rietje probeert men 1 van de
met verschillende grootte,
balletjes door het labyrint te blazen
50 gekleurde rietjes
tot in het doel.
• vrij parcours: bord 45 x 32 cm,
Er is een eenvoudige versie met een
20 hindernissen met verschillende
vast parcours en 1 waarbij men de
vormen, 3 balletjes met
hindernissen zelf kan plaatsen.
verschillende grootte,
Deze zijn hiervoor voorzien van
50 gekleurde rietjes
magneetjes. Tevens is het vrij
parcours vlak of lichtjes hellend te
gebruiken.
• vrije structuur - magnetisch 102761
102523
PRIJZEN

• vaste structuur
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Therapiekussens
Tumble Forms 2™ voor kinderen is vervaardigd in zacht
doch stevig materiaal, bekleed met een afwasbare, naadloze en latexvrije laag.
De elementen zijn spatwaterbestendig. Ze zijn allen
voorzien van een kleine ventilatieopening, dit om de
vervorming op te vangen. Hierdoor zijn ze niet geschikt in
het water.

Voor een volledig overzicht van ons gamma aan kussens
verwijzen we graag naar hoofdstuk 2 “In de slaapkamer”.

Tumble Forms 2™ cilinderkussen
Steunkussen voor positionering en therapie in cilindervorm,
waardoor bruikbaar als ondersteuning van de knieën,
de nek, en ook als hulpmiddel voor heen- en weergaande
oefenbewegingen.
Deze kussens zijn met klittenbandstroken uitgerust onderaan,
ze kunnen gemakkelijk gecombineerd worden met andere
Tumble Forms 2™ elementen.
Op het einde is er een lus, waardoor deze kussens gemakkelijk
kunnen opgehangen worden.
Er is een speciaal ophangrek beschikbaar, waaraan 6 tot
12 rolkussens kunnen opgehangen worden.
• 61 x 10 cm

2794A

• 91,5 x 30,5 cm

2794D

• 61 x 15 cm

2794B

• 122 x 30,5 cm

2794H

• 61 x 20 cm

2794F

• 122 x 35,5 cm

2794E

• 91,5 x 20 cm

2794G

• 122 x 40,5 cm

2794J

• 91,5 x 25 cm

2794C

Wandrek voor Tumble Forms 2™ cilinderkussens
Speciaal ophangrek, waaraan 6 tot
12 rolkussens kunnen opgehangen
worden.

Technische info:
• lengte: 168 cm
• 6 haken

7297

Tumble Forms 2™ half cilindervormig kussen
Steunkussen voor positionering en therapie in halve cilindervorm, waardoor meer
stabiliteit dan een cilinderkussen.
Bruikbaar bij ondersteuning van de knieën en de nek.
Deze kussens zijn met klittenbandstroken uitgerust onderaan, ze kunnen gemakkelijk
gecombineerd worden met andere Tumble Forms 2™ elementen.
Verkrijgbaar in 4 groottes.
• 46 x 10 x 5 cm

2789A

• 61 x 15 x 11,5 cm

2789C

• 46 x 10 x 7,5 cm

2789B

• 76 x 20 x 15 cm

2789D

Tumble Forms 2™ wigvormig kussen
Deze wigkussens zijn met klittenbandstroken uitgerust, ze kunnen gemakkelijk
gecombineerd worden met elkaar of met andere Tumble Forms 2™ elementen.
Verkrijgbaar in 2 groottes, waarin telkens 4 hoogtes.
• 51 x 56 cm x 10 cm

2795A

• 61 x 71 cm x 15 cm

2795D

• 51 x 56 cm x 15 cm

2795B

• 61 x 71 cm x 20 cm

2795E

• 51 x 56 cm x 20 cm

2795C

• 61 x 71 cm x 25 cm

2795F

• 51 x 56 cm x 25 cm

2795J

• 61 x 71 cm x 30 cm

2795L

Tumble Forms 2™ modulair zitsysteem
Set van 1 zetel en
8 positioneringelementen:
• 2 driehoekige kussens
• 1 ringkussen
• 1 schijfvormig kussen

298

De zetel is 51 x 51 x 28 cm

2797

PRIJZEN

• zetel + set van 8 positioneringskussens

• 2 lange rechthoekige kussens
• 2 korte rechthoekige kussens
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Tumble Forms 2™ wig-ligkussen met straps
Dit wigkussen is met zachte straps uitgerust.
Het zorgt voor een positionering met het bovenlichaam in extensie (strekking).
Verkrijgbaar in 2 groottes en 5 hoogtes.
• 51 x 56 cm x 10 cm

2779A

• 61 x 71 cm x 25 cm

2779D

• 51 x 56 cm x 15 cm

2779B

• 61 x 71 cm x 30 cm

2779E

• 61 x 71 cm x 20 cm

2779C

Tumble Forms 2™ wigkussen met laterale steun Biform
Dit wigvormig kussen zorgt voor een veelVerkrijgbaar in 2 groottes met telkens
zijdige positioneringcombinatie in buiklig
2 hoogtecombinaties.
en in extensie (strekking).
De elementen zijn ook afzonderlijk
Het kussen is hol waardoor er een zijdeverkrijgbaar.
lingse ondersteuning is.
Afhankelijk hoe men het kussen draait
• 45,5 x 56 cm, hoogte 10 of 15 cm 2805A
heeft men hogere zijsteunen.
Dit wigkussen is met zachte straps uitge- • 45,5 x 56 cm, hoogte 20 of 25 cm 2805B
rust.
• 56 x 66 cm, hoogte 15 of 20 cm 2805C
• 56 x 66 cm, hoogte 25 of 30 cm

2805D

Tumble Forms 2™ buikligcombinatie adolescenten
Deze set van 3 kussens zorgt voor een
veelzijdige positioneringscombinatie
in buiklig en in extensie (strekking).
Het grote kussen heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
• vlakke zijde voor een vrije positie,
• holle zijde waardoor er een zijdelingse ondersteuning is
Dit wigkussen is met zachte straps
uitgerust.
Het kleine kussen is trapeziumvormig, men plaatst het voor het
ligkussen.

Het derde kussentje is een abductieklos voor de abductie van de benen.
Aan verschillende zijden van het
wig- en abductiekussen zijn er klittenbandstroken, waardoor het kan
gecombineerd worden met andere
Tumble Forms 2™ elementen.
De elementen zijn ook afzonderlijk
verkrijgbaar.
• set van 2 kussens

2799A

• klein trapeziumkussen

922799

• groot trapeziumkussen

92279901

Tumble Forms 2™ Therapist Starter Kit
Deze selecties van Tumble Forms 2™
elementen werd speciaal uitgekiend
om therapeuten een eind op weg te
helpen met dit gamma.

Set 2:
• halve cilinder 76 x 15 x 20 cm
• cilinder 91,5 x 25,5 cm
• wigkussen 61 x 71 x 30,5 cm (22,5°)

Set 1:
• halve cilinder 61 x 11,5 x 15 cm
• cilinder 61 x 20 cm
• wigkussen 51 x 56 x 15 cm (12,5°)

Set 3:
• halve cilinder 61 x 11,5 x 15 cm
• cilinder 122 x 40,5 cm
• wigkussen 51 x 56 x 15 cm (12,5°)
• wigkussen 61 x 71 x 25,5 cm (20°)

Therapiekussens in vinyl

AA9815B

• halve cilindervorm 50 x 17 x 8,5 cm beige

AA9815H

• cilindervorm 50 x 17 cm blauw

AA9816B

• cilindervorm 50 x 17 cm beige

AA9816H

• cilindervorm 50 x 25 cm blauw

AA9817B

• cilindervorm 50 x 25 cm beige

AA9817H

• wigvorm 40 x 40 x 10 x 1 cm blauw

AA9818B

• wigvorm 40 x 40 x 10 x 1 cm beige

AA9818H

• trapeziumvorm 65 x 35 x 40 cm blauw

AA9819B

• trapeziumvorm 65 x 35 x 40 cm beige

AA9819H

• rechthoekig 60 x 30 x 15 cm blauw

AA9820B

• rechthoekig 60 x 30 x 15 cm beige

AA9820H

556800

• set 2

556801

• set 3

556802

PRIJZEN

Deze stevige kussens in verschillende vormen zijn voorzien van
een afneembare hoes in afwasbaar vinyl.
Bruikbaar in therapiesituaties of
als positionering.
In blauw of beige verkrijgbaar.

• halve cilindervorm 50 x 17 x 8,5 cm blauw

• set 1
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PANat

Met de mond opblaasbare spalken, ontwikkeld door Margaret
Johnstone.
Dit concept wordt constant bijgewerkt door de wetenschappelijke
groep PANat http://www.panat.info.
Ze worden gebruikt in de therapie bij CVA en MS-patiënten, plexusletsels en alle aandoeningen die tot contracturen kunnen leiden.

Urias®-Johnstone spalk
Volwassenen, 1 luchtkamer.
• arm - 70 cm

70-002-0

• arm - 80 cm

70-001-0

• arm - 53 cm

70-003-0

• elleboog - 40 cm

70-004-0

• voet

70-008-0

• vinger

70-109-0 SC

Urias®-Johnstone spalk (DC)
Volwassenen, dubbele kamer.
Met een dubbele kamer kan men vaak beter corrigeren:
bv. voor- en achterzijde van de spalk worden met
een verschillende kracht opgeblazen.
Door goed te doseren kan men een maximale correctie van
het lidmaat bekomen.

Doel:
• positionering (voor een beperkte tijd)
• maximale sensorische input door de goed verdeelde
druk

• hand

70-005-0

• hand-pols

70-009-0

• been - 60 cm

70-007-0

• been - 70 cm

70-006-0

• voet- voor stand en gang

70-108-0

• arm - 53 cm

70-103-0

• arm - 70 cm

70-102-0

• arm - 80 cm

70-101-0

Mogelijke toepassingen:
• bewegingstherapie: men kan proximale gewrichten
oefenen (vb. schouder) terwijl de distale (vb. elleboog,
pols en vingers) geen kans krijgen om in een verkeerd
patroon te komen
• vroegtijdige gewichtsoverbrenging op een plegisch
lidmaat
• hulpmiddel bij de controle van ledematen: vb. in de
gangrevalidatie doet men een armspalk aan om te
beletten dat er geassocieerde reacties optreden

300

PRIJZEN

Uriasspalken zijn vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld
PVC. De binnenste laag is een unieke zachte PVC die
aangenaam aanvoelt voor de patiënt en de druk uiterst
gelijkmatig verdeelt.
De buitenste laag is steviger en geeft de stabiliteit.
Doordat de spalken transparant zijn heeft men steeds
een perfecte visuele controle op de positie van het
lidmaat.
Via de link naar PANat kan je een brochure downloaden
met theoretische en praktische uitleg.
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Het opblazen moet met de mond gebeuren, omdat men dan
pas zeker is van een goede temperatuur en een maximale
druk van 40 mm Hg.
Om te beletten dat er ademvocht in de spalk komt bij het
opblazen kan men gebruik maken van speciale filters.
Voor de hygiëne zijn er kleine individuele mondstukjes
beschikbaar voor gebruik op de filters of op verlengbuisjes
(niet rechtstreeks op de spalk).
De spalk mag niet aangelegd worden op een lidmaat in
direct zonlicht, anders ontstaat een serre-effect en kunnen
brandwonden ontstaan.

Veiligheidsvoorschriften:
• gedurende ‘hands on’ of ‘hands off’ therapiesessies (afhankelijk van de spalk) max. 20 minuten of 1 uur/sessie voor
de spalken voor volwassenen, met een maximale druk van
40mmHg
• steeds binnenshuis gebruiken, geen direct zonlicht
• spalken na gebruik telkens reinigen met een gewone zeep,
met open rits goed laten drogen door de spalk op te hangen
• beperkte levensduur, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden ontstaan na een tijd scheurtjes in de omgeving van de
lasnaad

Urias®-Johnstone MS-spalk
Speciale beenspalken, oorspronkelijk ontwikkeld voor MS.
• 3/4 been en voet (lucht onder de voet)

71-002-0

• 3/4 been + zool (voetzool raakt de grond)

70-012-0

Urias -Johnstone spalk baby
®

70-109-0 DC

Urias®-Johnstone spalk bariatric
Speciale reeks spalken die extra breed zijn, speciaal bedoeld voor
de behandeling van zwaardere personen.

Urias -Johnstone spalk kind
®

• arm dubbele kamer 70 cm

70-112-0

• arm dubbele kamer 80 cm

70-111-0

• been dubbele kamer 56 cm

70-017-0

74-019-0

• been dubbele kamer 66 cm

70-016-0

• arm - 20 cm

73-020-0

• arm - 20 cm

74-020-0

• been en voet met zool

71-012-0

• arm - 30 cm

73-030-0

• arm - 30 cm

74-030-0

• been en voet met de tenen vrij

71-111-0

• arm - 40 cm

73-040-0

• arm - 40 cm

74-040-0

• been ext. - 25 cm

73-125-0

• arm - 50 cm

74-050-0

• been ext.- 35 cm

73-135-0

• onder de knie - 20 cm

74-120-0

• been ext. - 45 cm

73-145-0

• been - 30 cm (DC)

74-230-0

• been - 40 cm (DC)

74-240-0

• been - 50 cm (DC)

74-250-0

• been ext. - 40 cm

74-140-0

• been ext. - 50 cm

74-150-0

• been ext. - 60 cm

74-160-0

• hand - 14,5 cm (DC)

• hand - 20 cm (DC)

Basispakket 8 opblaasbare spalken
Starterspakket voor volwassenen.
Inhoud:
• de 5 spalken met 1 luchtkamer (behalve de vingerspalk)
• 3 spalken met dubbele luchtkamer: hand, hand-pols en been
70-010-0

PRIJZEN

• 70-001+2+3+4+5+6+8+9
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Urias®-Johnstone handspalk voor contracturen Parsnip
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

70-150-0

• met wasbare bekleding

Filters, mondstukjes en verlengbuisjes
voor Urias®-Johnstone spalk
De plastic “kristallen” in deze filters
drogen de lucht vooraleer hij in de
spalk gaat.
De korrels kunnen eventueel gedroogd worden in een gewone oven
op lage t°, waardoor ze opnieuw
bruikbaar zijn.

De wegwerpbare mondstukjes zijn
bedoeld voor de hygiëne en passen op
de filters of op de verlengbuisjes (niet
op de spalk zelf).
De verlengbuisje zijn 30 cm
en passen op elke spalk.

• 5 filters

75-011-0

• 100 mondstukjes

75-000-0

• 10 verlengbuisjes 30 cm

80-07-SB

Drukmeter voor Urias®-Johnstone spalk
Deze drukmeter meet van 0 tot 40 mm Hg.
Hiermee kan men zeer nauwkeurig de juiste druk evalueren in een
met de mond opgeblazen spalk.
Deze mag de 40 mm Hg niet overschrijden.
75-040-0

DVD Urias®-Johnstone therapie
Didactisch opgebouwde lessenreeks, de uitleg is in het Engels.
• in therapie

75-033-2

• thuis

75-033-4

Opblaasbare spalk voor eerste hulp Pilar First Aid

302
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Een snelle manier om fracturen te immobiliseren.
De voordelen zijn o.a. pijnverlichting, maximale bescherming,
vermindering van een eventuele bloeding.
Visuele controle blijft mogelijk.
RX gaat vlot doorheen de spalk.
Zeer gemakkelijk aan te brengen zonder speciale apparatuur,
de spalk wordt met de mond opgeblazen.
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• volledig been - volwassen 84 cm

71-102-0

• 1/2 been - volwassen 58 cm

71-103-0

• volledige arm - volwassen 68 cm

71-104-0

• 1/2 arm - volwassen 50 cm

71-105-0

• set volwassen 4 stuks

71-110-0
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Oefenzaal

Parallelle baren, hoogteverstelbaar, 2,3 m
Parallelle baren met een blauwe basis.
Technische info:
• hoogteverstelbaar met pinvergrendeling van 69 tot 100 cm
• greep van 4,5 cm, voorzien van een antislip coating
Verkrijgbaar in 2 versies:
• vouwbaar voor plaats besparende opberging, vaste breedte 66 cm
• niet vouwbaar, maar wel regelbaar in de breedte van 40 tot 61 cm
• maximale belasting: 140 kg
• inklapbaar

AA9562

• breedteverstelbaar

AA9517

Stapblokken - 4 stuks van 5 tot 20 cm hoogte
Set van 4 oplopende houten staptreden.
De oppervlakten zijn bekleed met
een gemakkelijk te onderhouden
rubberen antislip laag. De blokken
passen in elkaar voor gemakkelijke
opberging,
maar ook op elkaar voor creatieve
bewegingsoefeningen.

Technische info:
• 25 x 30 x 5 cm
• 30 x 35 x 10 cm
• 35 x 46 x 15 cm
• 40 x 51 x 20 cm
• maximale belasting: 180 kg
AA9552

Gangrevalidatie: opstapblokken en schuin vlak:
5 stuks van 5 tot 20 cm
Set van oplopende houten staptreden, een hellend vlak en een
platform. De oppervlakken zijn
bekleed met een gemakkelijk
te onderhouden rubberen
antisliplaag.

Technische info:
• 70 x 40 x 5 cm
• 80 x 40 x 10 cm
• 90 x 46 x 15 cm
• 100 x 100 x 20 cm (platform)
• 120 x 100 x 20 cm (hellend vlak)
• maximale belasting: 180 kg
AA95085

Armtafeltje
Comfortabel armtafeltje met
inclineerbaar kussen, op wieltjes.

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 75 tot 115 cm
• 60 x 30 cm

PRIJZEN

AA95401
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Sta- & tiltingtafels

1
Sta-tafel Ropox Get-up

6

2

5

3

4

Get-Up van Ropox is een kwalitatief hoogstaande mobiele
statafel met een hoogteverstelbaar werkblad en (in optie)
een elektrisch bediende personenlifter.
Speciaal ontworpen voor intensief gebruik in therapiesituaties.
De tafelverstelling en lifter kunnen afzonderlijk
of simultaan bediend worden.
De tafel is standaard voorzien van onderarmsteunen
en grijphendels.

• met elektrisch hoogteverstelbaar werkblad,
voorarmsteunen en handgrepen

10-76261

• toebehoren: elektrische lifter en kunststof tilband

10-76303

• toebehoren: rugsteun

10-76314

• toebehoren: kniesteun met voetplaat

10-76320

• toebehoren: hielsteun

10-76322

• toebehoren: tilband in leder

10-76305

• reserve tilband in kunststof

10-76304

• reserve handbediening

97000666

• reserve batterij

10-76312

• reserve controle box

97000564

De tilband van de optionele personenlifter is standaard in
kunststof, maar kan ook op aanvraag in leder geleverd worden.
Knie-, voet en rugsteun zijn afzonderlijk te bestellen.

91111

technisch
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• reserve trekkoord 2,5 m

meer info
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Technische info:
• hoogteverstelbaar van 75 tot 135 cm
• frame en werkblad: 79 x 68 cm
• maximale belasting: 135 kg
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AS-trainer Classic - Help arm - compleet met gewichten
De AS-Trainer is een suspensiesysteem voor de bovenste ledematen dat
de zwaartekracht gedeeltelijk of volledig opheft.
Schouder-arm-handoefeningen kunnen op die manier effectiever
uitgevoerd worden.
De zwenkarmen kunnen in elke bewegingsrichting aangepast worden.
Door de actieradius te beperken kan men de bewegingsuitslag controleren.
Men kan de bewegingshoogte regelen, afzonderlijk voor onder- en bovenarm.
De arm hangt in een enkele of in een dubbele sling.
2 versies: vrijstaand op wieltjes of voor wandmontage.
lndicaties:
Alle indicaties waarbij de schouderfunctie kan/mag ondersteund worden:
bv: hemiparese, tetraparese, PSH, chronische polyartritis, MS, orthopedische
indicaties, …
Doelen:
Spierversterking, mobiliseren, gebruik van de restfuncties stimuleren,
compensaties vermijden.

580600

• wandmodel

580800

meer info

video
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• vrijstaand model
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Technische info:
• 93 x 85 x 190 cm
• tussen de benen van de AS-trainer is er 80 cm ruimte zodat elke rolstoel
er vlot tussen kan
• maximale belasting van de arm: 30 kg
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Walkers
Een Walker wordt o.a. gebruikt om personen de mogelijkheid te geven te
stappen terwijl zij zelf nog onvoldoende kracht of stabiliteit hebben om de
zwaartekracht te overwinnen.
Bv. postoperatief, bij neurologische of orthopedische aandoeningen, rugproblemen, …

Walker All-In-One Ropox

Originele combinatie van patiëntenlift met walker.
info

Het voordeel is dat men moeilijk recht te brengen personen
gemakkelijk in stand kan brengen.
Tijdens de gangrevalidatie is de patiënt perfect veilig gesteund
door de slings (afzonderlijk te bestellen).
Men kan kiezen voor minder of meer ondersteuning.
Met de All-in-One kan men gangrevalidatie geven met
1 therapeut i.p.v. met 2.
Vrij compact zodat men vlot door binnendeuren kan rijden;
de achterste wielen zijn gericht in de rijrichting zodat het
toestel niet in zijn geheel opzij kan rijden.

• set 150 kg

25-20035

• set 200 kg

25-20526

• sling S

25-45021

• sling M

25-45022

• sling L

25-45023

• sling XL

25-45024

• Tillift kit (ombouw Walker naar passieve tillift)

25-20455

• Stand Up kit (ombouw Walker naar actieve tillift)

25-20120

• reservebatterij

25-29030-9

Als men de 2 vorken verwijdert kan de All-in-One tevens
perfect gebruikt worden als een passieve tillift.

Loopkader - walker Days Atlas
Days Atlas bestaat in 2 versies:
• type 203 met doorlopend steunkussen in U-vorm
• type 203A met individueel verstelbare zachte voorarmgoten
voor artritis
De achterste wielen zijn altijd met de voet rembaar.
Technische info:
• hoogte: 93 tot 142 cm
• totale breedte type 203: 63 cm
• totale breedte type 203A: 59 cm
• diepte: 76 cm
• maximale belasting: 160 kg
• type 203A - arthritic

306
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• type 203
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Putty oefenpasta Rolyan® en Micro-Fresh™
Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij en hypoallergeen.
Latexvrij.
Putty Micro-Fresh™: variant met toevoeging van een antimicrobiële en
schimmelwerende agens om geurvorming te vermijden.

Rolyan®

beige
X soft

geel
soft

rood
medium

groen
firm

blauw
X firm

grijs
XX firm

• 57 g

5065

5071

507199

5072

5073

929460

• 85 g

929910

929911

929912

929913

929914

929915

• 113 g

506501

5074

5075

5076

5077

929461

• 450 g

506502

507101

50719901

507201

507301

929462

• 2,3 kg

506503

507105

50719905

507205

507305

929463

Micro-Fresh™
5181

5182

5183

5184

5185

• 113 g

518104

518204

518304

518404

518504

• 450 g

518101

518201

518301

518401

518501

• 2,3 kg

518105

518205

518305

518405

518505

• 57 g

fiche

Putty oefeningen
AD49986

PRIJZEN

• gelamineerde fiche, 14 oefeningen

Advys-H9-fysieke_revalidatie.indd 307

307

28/06/17 16:24

RUBRIEK_NAAM_NL
FYSISCHE
REVALIDATIE
Handen: oefenmateriaal
subrubriek_naam_nl
grijpkracht

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

Technische info:
• 5 sterktes

medium

geel
• eivorm, Eggcersizer 6 x 4,5 cm

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

02-030202

rood
02-030203

firm

X firm

XX firm

groen

blauw

zwart

02-030204

02-030205

02-030206

Kneedbal
Aangename knijpbal in traagschuim: na 2 à 3 seconden neemt de bal
terug zijn vorm aan.
Latexvrij.
• 6 cm - per stuk
• 6 cm - per 12

5302
530212

Kleine egel stressbal
Kleine egelbal voor vinger- en grijpoefeningen, reflexzone-massage,
tactiele stimulatie en sensibiliteitsoefeningen.

308
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• 5 cm
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Schuimblokken voor handtherapie
Oefenblokken voor grijpoefeningen. Het schuim komt maar heel langzaam
terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Er zijn 4 gradaties met verschillende
kleuren en weerstanden.
Technische info:
• 4,4 x 4,4 x 7,6 cm
• wasbaar in warm water met zeep, aan de lucht laten drogen
• assortiment, 3 van elke kleur, per 12

A9088

• extra zacht, per 32 stuks

A9085

• zacht, per 32 stuks

A9086

• medium, per 32 stuks

A9087

Vingertrainer Flex-ion
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.
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.

• 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

Vingertrainer Digi-flex®
Digi-flex® heeft afzonderlijke veertjes voor elke vinger. In tegenstelling tot
andere handoefenmaterialen kan een sterke vinger hier geen compensatie
bieden aan een zwakkere.
Digi-flex® wordt dan ook zeer frequent gebruikt in handrevalidatie.
Een informatie/oefenboekje is inbegrepen.
• soft geel 0,7 - 2,3 kg

A39715

• medium soft rood 1,47 - 4,5 kg

A3973

• medium groen 2,3 - 7,3 kg

A3975

• firm blauw 3,5 - 10,4 kg

A3977

• extra firm zwart 4,1 - 14,1 kg

A3979

• set van 5 + display

A39710

Handtrainer VIA
• X-soft - geel

AD127038

• soft - rood

AD127039

• medium - groen

AD127042

• firm - blauw

AD127043

• X-firm - zwart

AD127044

PRIJZEN

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.
Verkrijgbaar in 5 sterktes.
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Oefenveer voor de hand Hand Grips
Eenvoudig oefenapparaat met anatomisch gevormde handgrepen.
Blijft zijn kracht houden.
Per 2 om beide handen tegelijk te kunnen oefenen.
Er is 11 cm tussen de buitenkant van de uiteinden.
• medium (per 2)

A8481

• firm (per 2)

A8482

• extra firm (per 2)

A848003

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.
Deze elastiekbanden zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar:
A3482 en volgende (zie pag. 311).
A3488

Hand exerciser ergonomisch-EX
Lichtgewicht toestel voor grijpoefeningen.
Zacht gevormd handvat.
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.
Deze elastiekbanden zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar: zie pag. 311.
• set

A3481

• reserveclips (4)

A3486

Hand exerciser Ultigrip™
Volledig vernieuwd toestel voor grijpoefeningen met de volle hand,
of met de afzonderlijke vingers.
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.
De onderzijde is speciaal gevormd naar de handpalm.
Er zijn 3 uitvoeringen:
• geel: met een zachte, ronde meedraaiend rolletje in schuim
• rood: voor elke vinger is er afzonderlijk een meedraaiend rolletje
• groen: klassieke harde greep
091550383

• rood, met afzonderlijke rolletjes per vinger

091550359

• groen, met klassieke greep

091550367

PRIJZEN
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Elastiekband fijn 8,9 cm
Technische info:
• zakje van 85 g
• ± 120 elastiekjes

Elastiekband, speciaal ontwikkeld
voor handtherapie en voor dynamische orthesen.
4 gradaties met kleurcode.

• 3,2 mm - extra soft geel

A3482

• 6,4 mm - soft rood

A3483

• 9,5 mm - medium groen

A3484

• 13 mm - firm blauw

A3485

Handtherapie oefenbar 30 cm
Globale spierversterking van vingers,
handen, polsen, ellebogen en schouders.
Geschikt voor mobilisatie van gewrichten en weke delen, spierversterking bovenste ledematen en romp,
versterking van de handgreep.

Technische info:
• Ø 5 cm
• X-light - geel

091564103

• light - rood

091564111

• medium - groen

091564129

• firm - blauw

091564137

Progressieve wasknijpers
Deze knijpers werden speciaal ontworpen voor handoefeningen.
5 gradaties in 5 goed herkenbare kleuren.
De set omvat een opbergdoos met 3 metalen stangen van verschillende Ø.
Een verticale stang van 95 cm geeft de mogelijkheid tot oefenen in de hoogte.
• volledige set, 7 x 5 knijpers, statief en opbergdoos

A1966

• geel - soft 0,45 kg (per 7)

A196100

• rood - medium soft 0,9 kg (per 7)

A196200

• groen - medium 1,8 kg (per 7)

A196300

• blauw - medium firm 2,7 kg (per 7)

A196400

• zwart - firm 3,6 kg (per 7)

A196500

• assortiment van elke (5) kleur 1 stuk

A196600

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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Kneedbal-set
In de flexibele transparante ballensets zit 1 geel balletje. Dit moet men met
kneedbewegingen proberen naar de andere kant te krijgen. De 3 sets hebben
hun eigen kleur en een oplopende moeilijkheidsgraad.
Technische info:
• lengte: 14 cm
• Ø 6 cm
• 3 stuks met oplopende moeilijkheidsgraad

548101

Power-Web® Flex-Grip®
Originele combinatie van oefenballetje en strektoestel: is 1 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
om te knijpen, de andere om de afzonderlijke vingeroefeningen te doen.
Latexvrij.
• light - geel

02-021102

• medium - rood

02-021103

• firm - groen

02-021104

Handmaster™ Plus
Ontwikkeld door therapeuten.
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.
• soft - blauw

02-050102

• medium - rood

02-050103

• firm - oranje

02-050104

Digi-Extend®
De Digi-Extend® is één van de meest professionele, unieke therapie instrumenten
voor het verstevigen van de strekspier. Isoleert de strekking van alle vingers en
vingergewrichten.
Versterkt de intrinsieke en extrinsieke spiergroepen om de gezamenlijke
beweging, coördinatie en spierfunctie van de hand en voorarm te maximaliseren.
De Digi-Extend® concentreert zich op de strekspier van één of alle vingers en richt
zich op de delen van de hand die revalidatie nodig hebben.
De gebruiker kan het weerstandsniveau gemakkelijk veranderen en hun handposities voor specifieke doeleinden aanpassen om hun oefening doelstellingen
te maximaliseren en verwondingen te verhinderen. Dit kan eveneens gebruikt
worden voor strek- en buigoefeningen van de vingers.
De 4 weerstanden laten elke spier/gewricht toe om op een comfortabele manier
de kracht te doen toenemen.
Compact, hightech, gemakkelijk en comfortabel in gebruik.

312

02-010201

PRIJZEN

• unit + 4 weerstanden
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Power-Web®
Er is een grote variatie
aan oefeningen mogelijk: buigen, strekken,
spreiden, …

Technische info:
• Ø 36 cm
• in duurzaam bewerkt
rubber
• gewicht: 450 g

• ultra light - beige

02-020201

• light - geel

02-020202

• medium - rood

02-020203

• firm - groen

02-020204

• super firm - blauw

02-020205

• ultra firm - zwart

02-020206

Power-Web® Combo
In elke Web Combo zitten
2 gradaties verwerkt,
hierdoor vangt men
progressieve evolutie op.
Voor de moeilijkheidsgraad
vergelijkt men met de
kleurcodes van de gewone
Power-Webs.

Technische info:
• Ø 36 cm
• duurzaam bewerkt rubber
• gewicht: 450 g

• beige - rood

02-020101

• geel - groen

02-020102

• rood - blauw

02-020103

• groen - zwart

02-020104

Power-Web® Junior
Power-Web® Junior is half zo
groot als de gewone.
Hierdoor meer geschikt
voor personen met kleinere
handen.

Technische info:
• Ø 18 cm
• in duurzaam bewerkt rubber
• gewicht: 225 g

• light - geel

02-020302

• medium- rood

02-020303

• firm - groen

02-020304

Wrist Exerciser
De Wrist Excerciser is een van de enige therapiematerialen waarmee men
analytisch en progressief de pols kan oefenen.
Bestaat uit een anatomisch gevormde voorarmsteun en een zachte handgreep.
Deze kan in 4 posities gezet worden.
De weerstand kan progressief opgevoerd worden.
Zowel voor polsflexie (buiging) als extensie (strekking).
02-070201

Velcro-oefenbord E-Z Exer
De meeste handtherapiematerialen zijn gericht op de grijpfunctie.
Deze originele oefenset geeft ook mogelijkheden voor andere bewegingen:
extensie (strekking), spreiding, pro- en supinatie en polsbewegingen.
Het bord staat op zuignapvoetjes voor een maximale stabiliteit tijdens
het oefenen.

PRIJZEN

A7251
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Arm oefenlabyrinth
met voorarmmanchette Loopliner
De Loopliner wordt in tegenstelling met
soortgelijke artikelen bevestigd met een
manchet en klittenband aan de voorarm (of
bovenarm). Hierdoor is geen grijpfunctie vereist om toch
elleboog en schouder te kunnen oefenen.
Volg met het plastic schijfje het parcours met gevarieerde
bochten in alle richtingen.
Bruuske en ongecontroleerde bewegingen hebben geen
effect, deze oefeningen zijn dan ook vooral bedoeld voor
de spierversterking en coördinatie van de gehele arm.
Men kan de oefening verzwaren met gewichtsmanchetten
of met tijdsmeting.
1013750

Arm oefenlabyrinth Loopliner 2
Bij de Loopliner 2 is de labyrint draad dwars bevestigd op
een plankje, dat men vast neemt met beide handen,
eventueel met behulp van de polsstraps. Hierdoor is niet
noodzakelijk veel grijpfunctie vereist om toch elleboog en
schouder te kunnen oefenen.
Met Loopliner 2 wordt er een grotere amplitudo van
schouder en elleboog getraind dan met de gewone versie.
Technische info:
• lengte plankje: 50 cm
• totale hoogte: 30 cm
1013751

Arm oefenlabyrinth Jux-a-cisor
Volg met het plastic schijfje het parcours met 25 haakse bochten in alle
richtingen over een totale lengte van 152 cm.
Bruuske en ongecontroleerde bewegingen hebben geen effect, deze oefeningen zijn dan ook vooral bedoeld voor de spierversterking en coördinatie van
de gehele arm.
Men kan de oefening verzwaren met gewichtsmanchetten of met tijdsmeting.
Latexvrij.
5288

Ringboom horizontale staven
De oefeningen vereisen elevatie, schouderfunctie, bimanuele coördinatie.
De 3 horizontale staven kunnen geplaatst worden volgens de moeilijkheidsgraad op 6 verschillende hoogtes tot 72 cm.
De basisplaat wordt bevestigd aan de tafel met schroefklemmen (niet meegeleverd) of permanent.
De persoon die oefent kan zitten of staan.
Inhoud:
• 36 plastic ringen, 12 van 3 cm, 4 cm, en 5 cm Ø
• 3 staven van resp. 30 cm, 61 cm en 91 cm lang
• basisplaat: 91 cm

314

PRIJZEN
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Ringboom verticale staven
De oefeningen vereisen elevatie,
schouderfunctie, bimanuele coördinatie.
Inhoud:
• 12 plastic ringen per staafdikte
• 6 staven van resp. 33 en 46 cm lang, dikte
van 6,4 mm tot 2,5 cm Ø
• basisplaat: 55 x 37 cm

Na gebruik kan alles netjes opgeborgen
worden in de doos zelf.
• set
• reserveringen (72)

A4142
A41420

Schouderladder Climbing Board
Op de verticale steunen zijn 7 tappen waarop men een oefenstaaf met
handgrepen aan de uiteinden plaatst. Eventueel kan men de oefening verzwaren
door gewichtjes aan de staaf te hangen.
De oefeningen vereisen elevatie, schouderfunctie, bimanuele coördinatie.
Eventueel kan men de basis bevestigen met spanvijsjes (niet inbegrepen).
Technische info:
• kader: 91 cm hoog en 62 cm breed
• de tappen zijn 10 cm van elkaar
• oefenstaaf: 96,5 cm lang
Optioneel kan men een bijkomende set
verkrijgen:
• 2 werkplaten met patronen aan de 2
kanten
• gekleurde nylonkoord
• gekleurde taps, genummerd van 1 tot 7
De werkplaten worden met klittenband aan
de schouderladder bevestigd.
A3591
• optie: extra set accessoires

A35910

Inclineerbaar schuifbord
Dit schuifbord kan in verschillende
hoeken opgesteld worden.
Men kan er zowel éénhandig of
bimanueel mee oefenen.
In het verschuifbare deel kan men
gewichtjes leggen om de oefening te
verzwaren.

Technische info:
• lengte: 79 cm
• breedte: 22 cm
A4101

Voorarm skateboard
Deze voorarmsteun loopt op kleine, geruisloze rubberen wieltjes.
De bijgeleverde voorgevormde schelp zorgt voor een correcte en neutrale
houding van de vingers.
Met de optionele linker- en rechterschelp kan men de hand in pronatie
positioneren met de vingers in gescheiden gootjes.
Snelle en accurate bevestiging met straps.
A4062

• toebehoren: handschelp rechts

A4064

• toebehoren: handschelp links

A4065

PRIJZEN

• basis met neutrale handschelp
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Pro-supinatiewiel
Eenvoudig, doch effectief therapiemiddel voor pro- en supinatie.
Comfortabele greep die past voor elke hand of eventueel een flexiehandschoen.
De buitenzijde is met een rubberen laagje bedekt, zodat het wiel niet
glijdt tijdens de oefeningen.
A4141

Liggende acht
Behendigheidsplank in 8-vorm waarbij men
door gecoördineerde bimanuele bewegingen
een kogeltje het parcours laat afleggen.
Mooie uitvoering in beuk.
• 50 x 20 cm

524465

Plastic kegels antislip
Kegels met een speciale oppervlaktestructuur die een gemakkelijke
greep mogelijk maakt. Latexvrij, 18 cm hoog.
Verkrijgbaar in 2 formaten:
• klein: omtrek 9,5 cm boven, 15 cm aan de basis, gemiddeld 5 cm Ø
• groot: omtrek 14 cm boven, 20 cm aan de basis, gemiddeld 7 cm Ø
• klein: gemiddeld 5 cm Ø (per 30)

5153

• groot: gemiddeld 7 cm Ø (per 30)

515301

Kegeloefening
In het grote plastic oefenbord van 61 x 91 cm zijn er 54 plaatsen waarin
de 6 kegelbasissen kunnen vastgeschroefd worden.
Hierop kan men dan opdrachten uitvoeren met de 30 transparante
kegels.
Men kan werken met kegels van 5, 6 of 7 cm Ø. Deze zijn niet inbegrepen
en dus afzonderlijk te bestellen.
Indien men de opdracht bimanueel laat uitvoeren, past ze uitstekend in
de vele oefenschema’s voor hemiplegie.
Een grote variatie in patronen is mogelijk.
A5002
A5001

PRIJZEN
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• patroonbord met 6 kegelbasissen
• 30 transparante kegels in 6 kleuren + wit oefenbordje
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Curamotion Exer
Curamotion is een oefensysteem bedoeld voor grote, globale
oefeningen van de bovenste ledematen. Hierdoor is hij heel nuttig
voor het oefenen van de schoudermobiliteit en -kracht, tevens
algemeen voor de bloedcirculatie.
Voorzien van een LCD schermpje waarop het aantal omwentelingen, de snelheid, de tijd en het calorieverbruik wordt weergegeven.
De magnetische weerstand is regelbaar.
De beweging kan in beide richtingen uitgevoerd worden.

Curamotion Exer 2: wandopstelling, muurbevestiging
• voorzien van pedalen voor beenoefeningen
Curamotion Exer 3: tafelopstelling
• voorzien van draaihendel op een aanpasbare arm
Curamotion Exer 4: wandopstelling, muurbevestiging
• mogelijkheid voor draaigreep, 2 hendels op staaf,
2 hendels aan straps
• 1 - wandunit voor schouderrotatie

03-030101

• 2 - wandunit met pedaalsysteem

03-030102

• 3 - tafelunit voor rotatie

03-030103

• 4 - wandunit, 3 oefeningen modulair

03-030104

PRIJZEN

Er zijn 4 uitvoeringen:
Curamotion Exer 1: wandopstelling, muurbevestiging
• hoogteverstelbaar zodat in staande of zittende positie kan
geoefend worden
• aanpasbare arm van 33 tot 56 cm
• 95,6 x 44,5 x 45 cm
• gewicht: 11,5 kg

Varianten 2,3 en 4 vertrekken van het basisapparaat zoals type 1.
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Pilko therapie systeem

Dit functioneel, therapeutisch revalidatieproduct
nodigt uit tot experimenteren.
Lichtgewicht aluminium blauwe en rode balletjes,
buisjes en verbindingselementen kunnen met
schroeftechniek onderling quasi onbeperkt gecombineerd worden van eenvoudige tot complexe
twee- of driedimensionale constructies.
Pilko is nauwkeurig vervaardigd zoals een precisie instrument.
Het klinisch geteste Pilko therapie systeem bevordert en verbetert de fijne motoriek,
handvaardigheid, bimanuele en éénhandige coördinatie en de oog-hand coördinatie.
Het stimuleert de behendigheid, precisie en krachtdosering alsook mentale vaardigheden
(vorm- en kleurherkenning, …), de verbeelding en creativiteit.

318
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Verkrijgbaar in 4 sets:

Pilko Kennismakingsbox
7 balletjes , 12 verbindingen, 5 buisjes, instructieboekje
804100

Pilko Mini Box
2 balletjes , 2 verbindingen,
instructieboekje
804105

Pilko Karussel
Pilko Trainingsbox 1
28 balletjes , 33 verbindingen,
32 buisjes, instructieboekje

20 balletjes , 30 verbindingen, 10 buisjes,
adapterring, instructieboekje
804110

804112
Technische info 4 sets:
• duurzaam lichtgewicht aluminium dat snel
de lichaamstemperatuur aanneemt ; eenvoudig te reinigen
• balletjes: Ø 2.7 cm
• buisjes: 12.2 tot 20.5 cm

Pilko Twistbox
Een type solitaire waarin edelstalen pluggen geschroefd worden
op een acryl paneel. Men kan geometrische structuren creëren
of andere creatieve vormen.
Specifiek voor het oefenen van de fijne motoriek met de klassieke
pincetgreep.
Inhoud Pilko Twist:
acrylplaat, 20 pluggen, magneetplaat (voor toepassingen
op magnetische oppervlakten)
Technische info Pilko Twist:
• acrylplaat: 19,5 x 14,5 cm
• pluggen: 2,5 x 1,5 cm en Ø 1 cm

meer info
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Tipexpress
Inhoud:
• 6 tweekleurige ronde kleurschijven met elk 24 uitgesneden schijfjes
• 2 ronde vingertopspellen uit kunststof met plexiglas deksel
Er zijn verschillende varianten mogelijk:
• men schudt een kunststof doosje en probeert het patroon met
de schijfjes na te maken
• men maakt een patroon met de vingertoppen
• 2 spelers doen hetzelfde om ter snelst
• set (2 + 6 schijven)

1010223

Vingertopspel Easy Tip
De balletjes bevinden zich in een gesloten
rond doosje, met aan de bovenzijde een
transparant deksel en aan de onderzijde
vingergaatjes, waar de balletjes net niet
door kunnen, maar waarin men deze met
de vingertoppen kan verplaatsen.
Patroonkaarten inbegrepen.
• 12,3 cm (per 2)

1010220

Ketting grote schakels en patronen
De schakels zijn 6,5 cm groot en liggen daardoor goed in de hand.
Aan de zijkant van elke kettingschakel is er een kleine opening,
waardoor de schakels gemakkelijk samen te voegen of te openen zijn.
Men kiest voor een bonte ketting, of voor één kleur.
Spelenderwijs wordt de fijne motoriek geoefend.
Inhoud:
• 120 schakels in kunststof, rood, groen, blauw en geel
• 12 voorbeeldkaarten
• alles zit in een kunststof box met deksel
540402

Vormschroeven en moeren
Grote schroeven in frisse kleuren.
Zoek de gelijke vormen en schroef ze in elkaar.
Enkel de juiste vorm van moer past op de juiste vorm van schroef.
De schroeven zijn 6,3 cm lang.
In elke vorm bestaan er ook verschillende kleuren, zodat een variatie
aan opdrachten mogelijk is.
Inhoud:
• 24 schroeven + moeren
• 3 verschillende vormen: vierkant, rond en driehoekig
• de vierkante kop is 4,3 cm
• alles zit in een kunststof box met deksel

320
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• set 1: 2 x 24 stuks (verpakt in kunststof bokaal)
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Steekknoppen Rimosa
De gekleurde drukknoppen worden zoals steekparels op de soepele ondergrond
vast geklikt. Men kan ze ook vrij gemakkelijk terug losmaken.
Bijzonder is dat men de verschillende grondplaten aan elkaar kan bevestigen
om zo telkens nieuwe vormen te ontwerpen.
• pakket met 10 vierkante, 10 zeshoekige platen en ± 1560 knopjes

202213

• ± 1500 knopjes in 5 verschillende kleuren

202212

• 12 vierkante grondplaten 12,5 x 12,5 cm

202210

• 12 zeshoekige grondplaten 14,5 x 16,5 cm

202211

Steekparels
Klassieke steekparels in bonte kleuren.
De basisborden zijn in witte kunststof en kunnen met de meegeleverde
verbindingsstukjes tot een grotere plaat omgevormd worden.
2 groottes van steekparels zijn te gebruiken.
• grondplaten 22 x 16 cm (per 10) + 16 verbindingsstukjes

516821

• ronde steekparels - 1,5 cm (± 1300)

516823

Balandis Duo
Evenwichtsspel waarbij de basis gevormd wordt door een houten speelbord
van 27 x 19 cm dat onderaan rust op 2 ronde steunen van 9 cm hoog.
De bedoeling is om aan beide zijden evenveel gewicht te plaatsen zodat het
evenwicht hersteld wordt.
Men kan dit alleen of met meerdere spelers uitvoeren.
Er zijn enorm veel mogelijkheden in gradatie.
Zo kan men werken met de 48 houten bouwstenen in verschillende vormen en
kleuren, 12 vulbare transparante potjes. De bouwstenen en de parels kunnen
ook in de hoogte op elkaar geplaatst worden door ze op de staafjes te steken.
103298

Legspel met gekleurde kogeltjes
Activiteit voor fijne motoriek waarbij de bolletjes in rijen of volgens patronen
in het legbord worden geplaatst. Er kan ook een piramide gelegd worden. De
balletjes worden geplaatst met de vingers of met een pincet. Dit vraagt concentratie, fijne motoriek en oog-hand coördinatie. Het legbord is langs beide
kanten bruikbaar.
Inhoud van de kleine set, tussen haakjes van de grote set:
• 500 (1250) houten balletjes in 10 kleuren Ø 10 mm
• 2 (5) legplanken in beuk 19 cm x 19 cm
• 2 (5) houten pincetten 7,5 cm
• boekje met voorbeelden
• opbergkist in hout: 32 x 32 x 5 (7,5) cm
102367

• grote set

103367
PRIJZEN

• kleine set
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Pincetten voor fijne motoriek
Speciale pincetten voor fijnmotorische oefeningen.
Er zijn 2 versies:
• reuzepincetten van 15 cm in kunststof, 6 kleuren. Deze zijn voorzien van
antislip zones voor een goede greep. Er is een redelijke kracht nodig
om de pincet dicht te duwen.
• houten pincetten van 7,5 cm lang en 6 mm breed, waarbij de kracht wordt
bepaald door een elastiekje.
• 12 grote pincetten van 15 cm in kunststof

558007

• 5 pincetten van 7,5 cm in hout

102365

Magna Bands met gekleurde elastieken
Innovatief spel waarbij gekleurde elastieken volgens patronen rond
ingezaagde, magnetische vierkanten worden gespannen.
De afgewerkte vierkanten worden in de magnetische kader geplaatst voor e
en mooi symmetrisch resultaat.
Voor het oefenen van de fijne motoriek, concentratie, visueel en ruimtelijk
inzicht, kleurherkenning, …
Inhoud:
• 1 magnetische kader: 25 x 25 cm
• 4 magnetische houten vierkanten: 18 x 18 cm
• 8 patroonkaarten: 11 x 11 cm
• 64 elastieken in 9 kleuren
• opbergbox
1010173

Knopen tellen, rijgen en sorteren
Grote plastieken knopen met verschillende kleuren en verschillend
aantal gaten van 1 tot 5.
Men kan rijgen met de meegeleverde rijgveters, sorteren volgens kleur
of aantal gaten.
De knopen zijn tevens voorzien van braille tekens.
Inhoud:
• 140 knopen van 4 cm met gaatjes van 5 mm Ø
• 10 rijgveters
• het geheel zit in een handig doorzichtig doosje
540408

Veters rijgen
Draden rijgen blijft een traditionele activiteit waarbij fijne motoriek,
kleurperceptie, tellen en concentratie geoefend worden.
De witte oefenplaten zijn 17,5 x 17,5 cm met 144 gaatjes.
Veters in de kleuren rood, geel, blauw en groen.
De bedoeling is om tekeningen of geometrische figuren te “naaien”.
067070
067072

PRIJZEN
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• 1 grondplaat, 4 veters
• 10 grondplaten, 10 voorbeelden, 40 veters
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Figuren rijgen met gekleurde draden en stift
De gekleurde draad wordt door het stiftje gestoken en hiermee komt de figuur
punt voor punt tot stand.
Inhoud:
• 4 steekplaten: 20 x 28 cm
• 4 stiften
• 16 draden van 1 m: geel, rood, blauw, groen (elk 4)
549468

Insteek- & rijgpuzzel
Combinatie van steek- en rijgspel. Biedt veelzijdige creatieve mogelijkheden
door de materialen in verschillende groottes, kleuren en vormen.
Kan ook verticaal geplaatst worden.
Verschillende moeilijkheidsgradaties zijn mogelijk op vlak van
oog-hand coördinatie, fijne motoriek, bimanuele/éénhandige coördinatie.
Inhoud:
• 30 delen
• houten kistje
6862

Cubelix
In de verschillende gaten kunnen verschillende materialen zoals kettingen,
touwen en snoeren worden gestoken en gerijgd.
De verwijderbare acrylplaat en spiegel geven steeds nieuwe visuele effecten.
Kubus:
• 1 beukenhouten kubus: 20 x 20 x 20 cm
• 2 glijplaten met gaten
• 2 transparante acrylplaten
• 1 spiegel
Toebehoren:
• 2 doeken in katoen, 2 in chiffon
• 1 vilten snoer van 75 cm
• 2 transparante slangen (1 m, polyethyleen, Ø 5 en 10 mm), 1 polyester koord
• 1 kunststof ketting
• 1 noppenbal
• 3 krulijzertjes
• 1 polyester snoer met 40 houten kralen
• basiskubus

103891

• toebehoren

103892

Rijgspel Torens en Rupsen
Combinatiespel met veel mogelijkheden.
De dikke massieve houten ringen in felle kleuren nodigen uit om te rijgen op
de veters of om te stapelen op de houten torens. De ringen zijn dubbel,
soms met gelijke, soms met verschillende kleuren.
Rijgen blijft een traditionele activiteit waarbij fijne motoriek, kleurperceptie,
tellen en geduld geoefend worden.
Mooie voorbeeldplaten op ware grootte, met oplopende moeilijkheidsgraad.
Het geheel wordt opgeborgen in een houten kist met plexi deksel.
Inhoud:
• 36 houten gekleurde (dubbele) ringen: 5 x 3 cm
• 16 voorbeeldkaarten
• 4 veters van 28 cm met houten begin- en eindstuk
103323
103305
PRIJZEN

• basisset
• extra vormen (36)
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Bamboleo
Bamboleo is een spelvorm waarbij
voorwerpen van verschillende afmetingen en gewicht op een wankele
houten schijf geplaatst worden.
De bedoeling is de schijf zo horizontaal mogelijk te houden. Dit doet men
door telkens de inclinatie te compenseren door het plaatsen van een
voorwerp op de meest aangewezen
plaats.

Bamboleo doet beroep op coördinatie,
ruimtelijk inzicht en inschattingsvermogen.
Inhoud:
• houten schijf: Ø 35 cm
• meer dan 30 houten
gekleurde vormen
• 1 sokkel
• 2 kurken ballen

524454

Magnetisch Coördinatiespel
Met behulp van de staaf wordt een spelschijf voortbewogen. Ze zijn beide
magnetisch en stoten elkaar af, men raakt de schijf dus niet aan. De bedoeling
is om de overkant te bereiken via een opgegeven parcours zonder dat de schijf
in één van de gaten valt. Bij elke succesvolle beurt mag men één van de gaten
vullen met een gekleurde schijf.
Het spel is vervaardigd in een harde schuimstof.
Een handleiding is inbegrepen.
1010199

Coördinatielabyrinth om zelf op te bouwen
De labyrinten afgebeeld op de opdrachtkaarten worden nagebouwd en vervolgens als hindernissenparcours gebruikt voor 1 of meerdere balletjes door het
speelbord te bewegen.
Oefent de oog-hand coördinatie, fijne motoriek, …
Inhoud:
• 1 speelbord
• 17 bouwdelen
• 2 rode en 2 blauwe balletjes
• 10 opdrachtkaarten
• instructieboekje
551559

Magnetische spellenset Doku
Multifunctionele oefenset, gebaseerd op een gesloten
raam, afgedekt met plexiglas en waarbij men de balletjes
verplaatst met een magneetpen.
Leuk oefenmateriaal als voorbereiding op
schrijfmotoriek.
Doordat de set gesloten is, is de kans op het vallen
of verlies van balletjes veel kleiner.
Inhoud:
• stevig houten raam: 42 x 33,5 cm
• 2 magnetische pennen, die in het bord kunnen
opgeborgen worden
• 81 gekleurde balletjes die opgesloten zitten:
9 x 9 verschillende kleuren
• 24 verwisselbare patroonkaarten, die in het raam
kunnen geschoven worden

324

PRIJZEN

Voorbeelden van patroonkaarten: kleurfiguren,
nummercode, logische rijen, sudoku, tic-tac-toe, merels.
Er zijn ook 2 blanco kaarten voorzien voor eigen
creativiteit.
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Kreisel set
2 houten schijven van 25 cm Ø met langs elke kant
een parcours (4 motieven in totaal).
Men moet door te balanceren proberen behendig
het metalen kogeltje op zijn plaats te krijgen.
Balletjes zijn inbegrepen, het geheel is op te
bergen in een meegeleverde katoenen zak.
1400829

Sleutelspel Tucky
Bij Tucky krijgt men 5 houten sleutels die elk in een “sleutelgat”
passen.
Door de specifieke vormen is er een oplopende moeilijkheidsgraad.
Het spel is stevig uitgevoerd en wordt handig opgeborgen in de
bijgeleverde katoenen zak.
Technische info:
• sleutels: 16 cm
• plaatjes: 10 x 10 cm
103316

Houten kralen XXL + veters
Zeer grote (± 5 cm) houten kralen, schijven en kegels met een
boorgat van 0,5 cm Ø.
Hierdoor krijgt men een rijgoefening die ook voor minder handige
vingers mogelijk is.
Inhoud:
• 48 houten kralen in 6 kleuren
• 12 veteres in 6 kleuren, 55 cm lang
103125

Staafweefraam voor op tafel
Terug van weggeweest: het tafelweefraam waarmee men restjes
wol en katoen kan verwerken tot een tapijtje, een tas enz.
Wordt met bijgeleverde klemmen bevestigd aan de tafelrand.
Technische info:
• in beukenhout
• lengte: 70 cm

PRIJZEN

103154
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Pennenbord met houten pennen van verschillende lengte
Eenvoudig en stevig pennenbord in hout.
De pennen hebben 5 verschillende kleuren, elk met een verschillende lengte.
Technische info:
• bord: 15 x 15 cm
• 25 houten pennen 18 mm Ø
051900

Pennenbord hout
Houten pegborden voor fijne motoriek.
De dikke houten pennen zijn 24 mm lang en 18 mm dik.
De fijne kunststofpennetjes zijn slechts 12 mm lang en 7 mm dik.
Verschillende groottes en verpakkingen.
• groot bord 25 x 25 cm voor 100 pennen van 18 mm Ø

141601

• klein bord 17 x 17 cm voor 49 pennen van 18 mm Ø

001281

• klein bord 12,5 x 12,5 cm voor 25 pennen van 18 mm Ø

104300

• houten pennen van 18 mm Ø, 25 mm lang, 6 kleuren (100)

128200

• houten pennen van 18 mm Ø, 25 mm lang, 6 kleuren (200)

102220

• houten pennen van 18 mm Ø, 12 mm lang, 6 kleuren (100)

001044

• klein bord 13,5 x 13,5 cm voor 100 pennen van 7 mm Ø

001038

• stervormig bord van 15 x 15 cm voor pennen van 7 mm Ø

001211

• kunststof pennen van 7 mm Ø en 12 mm lang, 5 kleuren (1000)

225002

Pennenbord met 25 korte gekleurde pennen
Dit pennenbord heeft 5 x 5 rijen en 25 korte dikke houten pennen in
4 felle kleuren.
Technische info:
• pennen: Ø 2,5 cm
• bord: 22,5 x 22,5 cm
5328

Pennenbord halfrond Rolyan®
Op het groot kunststof pennenbord zijn 3 halve cirkels waarop 43 pennen
geplaatst worden.
In het midden vooraan is er een afsluitbare ruimte om de pennen op te bergen.
Technische info:
• pennen: Ø 6,4, 13 en 16 mm
• elke dikte is er in 2 lengtes: 2,5 en 9,5 cm
• bord: 66 x 36 cm

326

PRIJZEN

A4057
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Pennenbord: schroef een tekening
Patronen en tekeningen maken d.m.v. schroeven.
Oefening ter bevordering van oog-hand coördinatie, kleurperceptie en fijne
motoriek.
De bijgevoegde patronen zijn opgebouwd volgens moeilijkheidsgraad en in
originele grootte.
Tevens is een blanco patronenkaart bijgevoegd om eigen patronen te creëren.
Inhoud:
• grondbord: 26,5 x 26,5 cm
• patroonkaarten: 20 stuks
• kunststof schroeven: 120 stuks – 5 kleuren
• schroevendraaier: lengte 5 cm
• 3 schroefmodellen
• schroevensleutel: lengte 17 cm
• schroevendraaier op batterijen
549850

Solitaires

Solitaire extra dikke pennen
De houten pennen van deze solitaire zijn 5 cm dik en 8 cm hoog.
Hierdoor nodigen ze uit om met de volle hand te grijpen.
Technische info:
• bord: 58 x 58 cm
050950

Solitaire met schroeven
Houten solitaire met bouten voor fijne motoriek.
Er zijn 3 mogelijkheden:
• vleugelmoeren
• moeren
• houten kogeltjes met ingewerkte schroefdraad
Technische info:
• bord: 36 x 36 cm
102772

Solitaire met beugeltjes
Deze solitaire wordt gespeeld met een totale andere vingermotoriek
dan gewoonlijk: de beugeltjes kunnen opgenomen worden door een vinger
te buigen of te strekken.
Ook zonder grijpfunctie kan men spelen of men kan gebruik maken van
een haak of een wasspeld.

PRIJZEN

102907
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Oefenborden met sluitingen
8 stevige houten borden met telkens 1 type sluiting.
Technische info:
• elk bord: 24 x 15 cm
• set van 8

529204

Schoen met veter
Massieve houten schoen van 14 cm om het knopen van veters te oefenen.
141600

Set van 4 schoenen met veters
Eenvoudig en handig oefenmateriaal in
hout voor het aanleren van het knopen
van veters.
Technische info:
• 40 x 22 cm
8158

Bimanuele oefenwerkbank Rolyan®
Deze uitgebreide oefenset is vooral geschikt voor het trainen van spierkracht
van de bovenste ledematen, van schouder tot vingertop.
Tevens vereist hij een groot aantal motorische en fijnmotorische vaardigheden.
Door de opening kunnen een aantal handelingen bimanueel en “verborgen”
gebeuren, wat bewegingscontrole vereist zonder dat men visuele
ondersteuning heeft.
De opdrachten kunnen zowel in zit als in stand gebeuren.
Alle benodigde gereedschappen, zoals schroevendraaiers en sleutels
zijn inbegrepen, alsook een gereedschapsbak.
Een rekje zorgt er voor dat alles netjes kan opgeborgen worden.
Technische info:
• werkplaat: 48 x 38 x 15 cm
• 11 rijen met 7 verschillende schroeven en bouten

328
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• set
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Oefenbord Grahamizer voor aan de wand
Veelzijdig oefenbord dat aan de muur of zelfs aan een deur kan opgehangen
worden (deurdikte 3-5 cm).
Het bevat een hele reeks standaardoefeningen voor het bovenste lidmaat:
22-step ladder, 2 dikke handgrepen van 15 cm, nylon touw + katrol met 73 cm
bewegingsamplitudo, aanpasbaar schouderwiel, knijpbal, …
Zeer goed bruikbaar in therapieën, maar ook op de kamer of in thuissituaties.
Door zijn veelzijdigheid kan de Grahamizer gebruikt worden voor alle mogelijke oefeningen voor het bovenste lidmaat, maar vooral voor de reikwijdte
en de schouderfunctie.
Technische info:
• hoogte: 107 cm
• breedte: 29 cm
5026

Coördinatie werkbank
voor de bovenste ledematen
Deze multifunctionele unit is een plaatsbesparende oplossing om een
hele reeks activiteiten voor de bovenste ledematen in op te bergen.
Door de verschillende werkbladen is het mogelijk om met een aantal
personen tegelijk te oefenen in zit of stand. De sociale interactie die
hierdoor ontstaat kan stimulerend werken.
Inbegrepen: een hele reeks oefensets voor de bovenste ledematen:
pro-supinatieset, kegeloefeningen, houten pennenbord, ADL-bord
met sluitingen, schouderladder, bimanueel schouderoefenbord
met staaf, solitaire met beugeltjes, schouderboog met ringen,
Ez-exercizer, schroevenbord, wasknijperboom, …
Technische info:
• 2 rolstoeltoegankelijke en in hoogte + hoek verstelbare werkbladen.
• uitschuifbaar blad achteraan, geschikt voor zittend oefenen
• afsluitbare deuren
• 2 paar verstelbare legplanken binnenin
• stevige uitvoering met Formica werkbladen
• vlot rijdende, rembare wielen
• hoogte: 99 cm, lengte: 96 cm, diepte: 61 cm
2046

Scharen: “Developping Basic Scissor Skills” (Engels)
Engelstalig boek geschreven door ergotherapeuten uit de UK.
Alle aspecten van het knippen met een schaar komen aan bod,
zowel met gewone als met aangepaste scharen.
Kan aangevuld worden met een set van 20 bijhorende A5 kopieerbare
werkkaarten met 40 praktische schaaropdrachten.
• boek

PDSS-WS

PRIJZEN

• 20 opdrachtkaarten

PDSS-B
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In Duitsland hebben een aantal ergotherapeuten al deze
taken en vaardigheden geanalyseerd en geprobeerd om het
merendeel van deze diverse handelingen te groeperen
en te schematiseren in standaardopdrachten.
Dit heeft geresulteerd in het project WorkPark in
samenwerking met Nitzbon.

meer info

Aan therapeuten in revalidatiecentra wordt meer en meer
gevraagd om doelgerichte pre-professionele training te
voorzien, bv. op het einde van een rugrevalidatie.
De praktische organisatie binnen een revalidatiesetting
is echter niet steeds zo evident. Vaak vereist het heel wat
denkwerk, improvisatie en creativiteit om de precieze
werkomstandigheden na te bootsen.
Voor bureau-, schoonmaak- of huishoudelijk werk is dit
vaak nog relatief doenbaar. Voor andere beroepen zoals een
garagist, dakwerker, buizenfitter, bandwerker, monteur, …
zijn er tot op heden geen systematische manuele opdrachten
op de markt.

WorkPark is een concept, gebaseerd op een opstelling, bestaande uit een
twaalftal deelsets, en dit in een ruimte van ± 50 m².
Deze deelsets (WP1-WP15) zijn multifunctioneel inzetbaar en combineerbaar
met elkaar zodat verschillende complexe opdrachten getraind kunnen worden. Bijvoorbeeld het wandsysteem WP3 dat gebruikt wordt om verschillende
werkposities (bv. in stand, in hurkzit, etc.) te simuleren, kan gecombineerd
worden met de werkwagen WP2. Bijgevoegde foto’s tonen meer combinatiemogelijkheden tussen de verschillende sets.

Het wandsysteem WP3 in combinatie
met de werkwagen WP2.

Mobiel kader voor grove motoriek WP9 wordt
gebruikt voor het krachtig hanteren met en zonder
werktuig in verschillende typische werkposities.
Hier wordt WP9 gecombineerd met de hindernisstaaf WP6 als extra barrière.
WP9 kan ook nog gecombineerd worden met de
multiladder/opstap WP7 en de de multi-functieset
WP12.
Het arbeidsrek WP1 in combinatie
met de multitrap WP7. Het arbeidsrek is een multifunctioneel werkrek
voor het trainen van de onderste en/
of de bovenste extremiteiten in diverse
werkposities (in stand, in hurkzit, etc.).
Balanceerbalk WP11 wordt
gebruikt in combinatie met het
dragen van materiaal en bakken
van het arbeidsrek WP1 en de
hindernisstaaf WP6.
De elektrische draaitafel
WP8 in combinatie met de
werkwagen WP2 en het
WP Arbeidsmateriaal.

Knielende bewegingstraining
met de magnetische grijpwereld
WP5 en ruimtebeperking
dankzij twee legplanken van
het arbeidsrek WP1.

330
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Voor bepaalde opdrachten dient men te werken met een
hoogteverstelbare tafel en/of een zadelstoel.
Je vindt deze terug in hoofdstuk 7 “Meubilair”.
Intussen is de volledige set gerealiseerd in de belangrijkste
revalidatieziekenhuizen in Duitsland. Deze centra zijn
verbonden aan de verzekeringsmaatschappijen. Ook in België
werden de eerste WorkPark opstellingen gerealiseerd.

Bovendien beantwoorden de WorkPark therapiematerialen aan
de internationale industrienormen.
Alle onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar, maar om zoveel
mogelijk verschillende beroepen te simuleren, is het uiteraard
ideaal om over de volledige set te beschikken. Advys biedt de
volledige set inclusief een initiatie in één pakket aan.
Gelieve ons hiervoor te contacteren.

WorkPark WP1 Arbeidsrek
WP1 is een multifunctioneel werkrek voor het trainen van de onderste en/of de bovenste ledematen.
Meetindicatie voor de hoogte links
en rechts.
Voorzien van vergrendelbare
wielen.
Combinatiemogelijkheden:
• 65-delige set “Dozen-KrattenEmmers”
• “Zandzakkenassortiment”
10-delig
• WP2 “Werkwagen”
• WP5 19-delige
“Magnetische grijpwereld”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP11 “Evenwichtsbalk”
• WP12 “Multifunctieset”

Technische info:
• 17 mogelijkheden om de legplanken in te schuiven met een
tussenafstand van 10 cm
• 3 planken met een staaloppervlak en veiligheidspin
• maximale belasting: 40 kg/plank
= 120 kg in het totaal
162151

WorkPark WP2 Werkwagen
WP2 is een multifunctionele mobiele werkwagen, vaak gebruikt als
afzetzone in combinatie met vele
andere WorkPark toestellen. Tevens nuttig voor het opbergen van
toebehoren zoals de set “Boxen/
jerrycans/emmers”.
Als afzetzone o.a combineerbaar
met:
• 65-delige set “Dozen-KrattenEmmers”
• WP3 “Wandsysteem”
• WP9 “Mobiel kader voor grove
motoriek”

Inbegrepen:
• 8 industriële stapelbakken
• vergrendelbare wielen
Technische info:
• 130 x 42 x 95 cm
• maximale belasting: 150 kg
(verdeeld)
162251

WorkPark WP3 Wandsysteem
WP3 is een aluminium wandopstelling met vooraan een slede, die met een zwengel over een lengte van 100 cm traploos
in de hoogte ingesteld kan worden.
Hierop is een “kist” voor handigheidsoefeningen gemonteerd, deze kan in de diepte aangepast en tot 90° gedraaid worden.
De kist is kantelbaar, voorzien van 2 openingen Ø 14 cm, met een flexibel plexiglas afdekking.
Combinatiemogelijkheden:
• WP2 “Werkwagen”
• WP5 19-delige “Magnetische grijpwereld”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP11 “Evenwichtsbalk”
• WP12 “Multifunctieset”
Inbegrepen:
• 1 set schroeven en moeren in verschillende maten
• gymnastiekmat
Technische info:
• hoogte: 200 cm
• wandafstand: ca. 25 cm
• kist: 60 x 26 x 32 cm
• mat: 190 x 60 x 2,5 cm

PRIJZEN

162210
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WorkPark WP4 Trek/duw- en schuifelement
WP4 is een wandopstelling die toelaat om te schuiven, te
trekken en te duwen met verschillende kracht en in alle
mogelijke richtingen.
Ingebouwde weegschaal/dynamometer.
4 mogelijkheden: plank, trekgreep, elastiek en henneptouw.
Combinatiemogelijkheden:
• WP11 “Evenwichtsbalk”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• traploos hoogteverstelbaar over 130 cm
• 90° kantelbaar
• hoogte: 150 cm, schuifzone 16 cm breed
• maximale belasting: 100 kg
162301

WorkPark WP5 Magnetische grijpwereld 19-delig
WP5 bestaat uit 19 verschillende houten elementen, voorzien van magneten.
O.a. cilindervormen, sleutelgreep, bolvorm, schijven, …
Metalen element met 3 oppervlakken, voorzien van antislipvoetjes.
Combinatiemogelijkheden:
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP10 “Magneetwand met toebehoren”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• metalen element: 57 x 50 x 38 cm
162360

WorkPark WP6 Hindernisstaaf
WP6 bestaat uit 2 staanders van 200 cm en een dwarsstaaf
van 250 cm. Wordt gebruikt als hindernis om eronder
of erover te moeten en als barrière.
Voorzien van een meetindicatie op elke zijde en een
lichte dwarsstaaf uit kunststof, die in de hoogte variabel
instelbaar is.
WP6 kan gecombineerd worden met bijna alle andere
WorkPark toestellen.
Technische info:
• traploze verstelling van 15 tot 180 cm
162400

WorkPark WP7 Multiladder/opstap
Combineerbaar met alle WorkParktoestellen.
WP7 bestaat uit 2 elementen:
• vaste opstap uit staal
• aluminium Multiladder
De vaste opstap heeft 2 smalle
treden (volgens industrienorm) en
een breder bovenvlak voor evenwichtstraining en het oefenen van
de belasting op de voorvoet.

332

De Multiladder is een vouwbare
aluminiumtrap met 2 x 2 smalle
treden (volgens industrienorm).
Technische info Multiladder:
• hoogte: 46 cm, treden 3 x 40 cm
• gewicht: 1,8 kg
• maximale belasting: 150 kg

PRIJZEN
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Technische info opstap:
• hoogte: 68 cm
• gewicht: 7 kg
• maximale belasting: 150 kg
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WorkPark WP8 Elektrische draaitafel
WP8 bestaat uit 2 elementen:
• draaitafel
• werkwagen met statief

• WP5 19-delige “Magnetische grijpwereld”
• “houten pennenbord met metalen pennen
en magneten onderaan”

De tafel is elektrisch hoogteverstelbaar
waardoor men arbeid in zit of in stand kan
simuleren.
Het ronde tafelblad draait met een elektronisch instelbare snelheid. De bediening
gebeurt met het centraal opgestelde bedieningspaneel. Men kan snelheid gerelateerde opdrachten simuleren, bv. bandwerk.
De rotatierichting kan men kiezen. De bediening is beveiligd met een sleutel en een
noodstop.
Er kunnen tot 4 personen tegelijk plaats
nemen.

Technische info draaitafel:
• tafelblad: Ø 110 cm
• elektrisch hoogteverstelbaar
van 69 tot 119 cm
• netvoeding vanuit het plafond
is noodzakelijk
• maximale belasting: 50 kg
De werkwagen is voorzien
van een hoogteverstelbaar
statief waarop voorwerpen
of bakjes kunnen geplaatst
worden.
4 vergrendelbare wielen.

Combinatiemogelijkheden:
• 65-delige set “Dozen-Kratten-Emmers”
• Zandzakkenassortiment 10-delig
• WP2 “Werkwagen”

162710

WorkPark WP9 Mobiel kader voor grove motoriek
WP9 is een stevig vrijstaand
multifunctioneel oefenkader
voorzien van 4 vergrendelbare
wielen.
Tevens wordt een 116 delige
set buiselementen bijgeleverd,
en aan beide zijden een industriële box.

Combinatiemogelijkheden:
• WP6 “Hindernisstaaf”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• hoogte: 190 cm
• breedte: 106 cm
• diepte: 63 cm
162600

WorkPark WP10 Magneetwand met toebehoren
WP10 is een magneetwand met groot metalen
oppervlak, bedoeld voor bewegingsopdrachten
in elk mogelijk vlak.
Inbegrepen:
• 4 elementen in gecoate staalplaat:
100 x 100 cm
• 2 stevige plakspanen of troffels: 24 x 10 cm
• 5 stuks gekleurde magneetband
van 1 m lengte, 1 cm breed
• aftrekker met kunststofbekleding: 35 cm
• 4 uitwisbare kleurstiften
• 2 microfaser wisdoekjes

Combinatiemogelijkheden:
• WP5 19-delige “Magnetische grijpwereld”
• WP6 “Hindernisstaaf”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• 200 x 200 cm
• als kleur werd gekozen voor RAL7035
lichtgrijs om een uitgebalanceerd contrast
te verkrijgen
162430

• extra magnetische plaat 100 x 100 cm

162440

WorkPark WP11 Evenwichtsbalk
WP11 is een kantelbare evenwichtsbalk met een smalle en een brede kant.
De balk is uit massief beukenhout, de kantelelementen uit staal.
De evenwichtsbalk wordt vaak gebruikt in combinatie met de andere WorkPark
elementen of om een parcourslandschap op te bouwen.
Technische info:
• 200 x 7 cm / 200 x 14 cm
• gewicht: 15 kg
• maximale belasting: 200 kg
162270

PRIJZEN

Combinatiemogelijkheden:
• Zandzakkenassortiment 10-delig
• WP5 19-delige
“Magnetische grijpwereld”
• WP10 Magneetwand met toebehoren
• WP12 “Multifunctieset”
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WorkPark WP12 Multifunctieset
WP12 is een set met 3 verschillende
elementen:
• trap met 2 hoogtes: 18 en 36 cm,
60 x 32 cm
• schuin aluminium vlak 100 x 60 cm,
met steun 10-30°
• platform op wielen met aan de ene
kant een vak met losse keien 60 x
80 cm en aan de andere kant een
dubbel (bilateraal) digitaal weegplatform 60 x 80 cm
Hiermee kan men verschillende types
parcours simuleren. Men kan alle
elementen afzonderlijk gebruiken.

De dubbele weegschaal kan zeer
nuttig zijn in de evaluatie van de
afzonderlijke belasting.
WP 12 wordt meestal in combinatie
met andere elementen gebruikt.
Combinatiemogelijkheden:
• 65-delige set “Dozen-KrattenEmmers”
• Zandzakkenassortiment 10-delig
• WP5 19-delige
“Magnetische grijpwereld”
• WP10 Magneetwand
met toebehoren
•…

162230

WorkPark WP13 Meeteenheid
voor uitgangshouding van de voeten
De meeteenheid bestaat uit een aluminium profiel waarmee de
uitgangshouding van de voeten gemeten kan worden.
De meeteenheid kan gebruikt worden in combinatie met alle andere
WorkParktoestellen.
Technische info:
• horizontale schuifmogelijkheid: 2 x 60 cm
• verticale schuifmogelijkheid: 120 cm
• gewicht: 5 kg
162900

WorkPark WP 14 Trek/duw- en schuifelement Walker
In tegenstelling tot WP 4 heeft WP 14 een dynamische component:
stappen in combinatie met trek-, duw- en schuifbewegingen vanuit
verschillende uitgangsposities.
Met instelbare trekhoogte (10-220 cm) en instelbare trekrichting.
De treklengte is max. 10 m, de trekkracht is instelbaar tussen 2 en 11 kg
in 6 standen d.m.v. een spindel.
Een trek-duwbeugel is inbegrepen. Montage op een draagmuur is vereist.
Benodigde ruimte: 1 m muurbreedte en 10 m vrije kamerruimte.
De inrichting kan worden gecombineerd met de handvatten van de WP4.
Technische info:
• 230 x 47,5 x 16 cm
• gewicht: 110 kg
162910

WorkPark WP 15 Multifunctionele trainingswagen
Handige trek-duw-hef-trainingswagen voor therapie en evaluatie van arbeidsvaardigheden.
Met lage rolweerstand zodat de wagen makkelijk hanteerbaar is met een lading
en de vloer niet beschadigt.
Wordt geleverd met een 4-delige set handvatten voor éénhandig, bimanueel, verticaal
en horizontaal gebruik.
Met 5 wielen: 2 grote wielen, 2 kleine vergrendelbare wielen en 1 klein uitschuifbaar wiel.
Combineerbaar met “Zandzakkenassortiment 10-delig”.
Technische info:
• stalen frame: 100 x 60 x 96 cm
• laadvlak in multiplex: 65 x 50 cm
• handvat is hoogteverstelbaar
van 20 tot 96 cm met hoogteschaal
• maximale belasting: 150 kg
• gewicht: 21 kg

334
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WorkPark toebehoren: houten pennenbord met metalen
pennen en magneten onderaan
Pennenbord uit beukenhout.
60 metalen pennen met verschillende diktes die passen in het gatenpatroon
van het paneel.
Magneet aan de onderzijde van het paneel.
Technische info:
• 32 x 26 cm
162720

WorkPark WP Arbeidsmateriaal:
Dozen-Kratten-Emmers
65-delige set bestaat uit:
• bidons
• kratten en emmers
• ronde plastic container met groot schroefdeksel
• vierkante plastic containers met groot schroefdeksel
• bouwstenen met handgat
• stopwatch
Alle materialen voldoen aan de desbetreffende
industrienormen.
• set 65-delig

162805

WorkPark WP Arbeidsmateriaal:
Zandzakkenassortiment 10-delig
De zakken zijn vervaardigd uit dubbelwandig, extra dik,
PVC-vrij kunstleder (10 stuks).
Technische info:
• gewicht: van 5 tot 40 kg
• kleur: donkerblauw
• Zandzakkenassortiment 10-delig

162895

WorkPark WP Arbeidsmateriaal: Gereedschap
21-delige gereedschapsset bestaat uit:
• set schroevendraaiers
• set ringsleutels
• momentsleutel
• set taaie rubberhamers

PRIJZEN
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Thermoplastplaten
Wij bieden een assortiment aan laag temperatuur thermoplasten en bijhorende accessoires.
De thermoplasten hebben een gemakkelijke en vertrouwde
hanteerbaarheid en vervormbaarheid.
De opwarming gebeurt in een warmwaterbad van 60 à 65°C
gedurende 60 à 90 seconden.
Als men het materiaal uit het bad haalt daalt de oppervlaktetemperatuur vrij snel naar 40°C, waardoor men de juiste
vorm kan aanmeten direct op de huid.
Na enkele minuten begint het materiaal uit te harden.
Bij droge opwarming is een zeer goede verbinding mogelijk.
Het materiaal is RX doorlatend.

Diktes:
• 1.6 mm: kleine spalken zoals voor vingers, de hand en voor
kinderen
• 2.0 mm: kleine spalken waarbij iets meer stevigheid
nodig is
• 2.5 mm: vaak gebruikt voor statische en dynamische
spalken voor de hand, de pols
• 3.2 mm: geschikt voor grotere spalken

Perforaties:
• Non:
gladde plaat met maximaal draagvlak,
perfect te reinigen
• Micro: veel kleine gaatjes, voor meer sterkte:
kies een dikkere plaat

• Mini:

verspreide gaten 3,5 % perforatie, de plaat blijft
ongeveer even sterk

• Opti:

meerdere gaten, optimale ventilatie

Micro

Mini

Opti

ORTHO+E Semi-sticky Thermoplast

ORTHO+E Sticky Thermoplast

De ideale thermoplast voor vele toepassingen.
Kleeft lichtjes bij verwerkingstemperatuur. Niet direct klevend
waardoor er geen ongewenste lassen ontstaan en waarbij het
mogelijk is om tijdelijke verbindingen te maken.
Vergelijkbaar met andere niet-klevende thermoplasten.

Kleeft bij verwerkingstemperatuur. Sterke kleefeigenschappen
bij het maken van lassen.
Het werken met Sticky materiaal vereist enige ervaring.

dikte

perforatie

afmeting

1.6 mm

non

60 x 43 cm

1.6 mm

micro

60 x 43 cm

kleur

art nr.

dikte

perforatie

afmeting

kleur

art nr.

60 x 43 cm

beige

EOTP 16A

micro

60 x 43 cm

beige

EOTP 16B

geen

60 x 43 cm

beige

EOTP 20A

beige

EOTPNS 16A

1.6 mm

non

beige

EOTPNS 16B

1.6 mm

2.0 mm

geen

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 20A

2.0 mm

2.0 mm

micro

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 20B

2.0 mm

micro

60 x 43 cm

beige

EOTP 20B

2.5 mm

geen

60 x 43 cm

beige

EOTP 25A

2.5 mm

geen

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 25A

2.5 mm

opti

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 25E

EZ ORTHO Thermoplast

B-ORTHO Semi-sticky Thermoplast

Een sterke thermoplast met veel drape en weinig geheugen.
Kleeft bij droge verwerkingstemperatuur.
Maximale modelleerbaarheid, medium/hoge stijfheid.
Ideaal bij cliënten die niet kunnen meewerken, spasticiteit,
rustspalken.

Een stugge thermoplast voor meer weerstand. Ideaal voor de
grotere spalken. Zeer eenvoudig te modelleren. Valt mooi in
model volgens de contouren van het lidmaat. Zeer licht klevend,
maximaal geheugen, modelleerbaarheid en stijfheid.
Eenvoudig te hanteren ook voor minder ervaren spalkenmakers.

perforatie
non

afmeting

kleur

art nr.

60 x 45 cm

wit

EZ 320 A

dikte

perforatie

afmeting

kleur

art nr.

60 x 45 cm

wit

BOTP 20A

micro

60 x 45 cm

wit

BOTP 20B

geen

60 x 45 cm

wit

BOTP 32A

micro

60 x 45 cm

wit

BOTP 32C

1.6 mm

non

1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm

PRIJZEN

dikte
3.2 mm
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Precuts – voorgesneden splints
Pre-cuts zijn voorgesneden thermoplast vormen,
waarmee tijd en materiaal bespaard wordt en
waarbij de juiste knipvorm reeds aanwezig is.
Er werd telkens gekozen voor de meest geschikte
dikte en perforatie.
De meeste pre-cuts zijn uit Ortho+E, welke een
uiterst gebruiksvriendelijke thermoplast is.

Eigenschappen:
• kleur beige
• transparant bij verwerkingstemperatuur 60 à
65°C
• maximale rekbaarheid
• maximaal geheugen
• maximale vervormbaarheid
• goede binding bij droge opwarming

Duimspalk
• klassieke vlindervorm, bv. bij rhizartrose, skiduim, …
• beige of zwart
• per 2 stuks
dikte

perforatie thermoplast maat

kleur

art nr.

2.0 mm

micro

Ortho+E

S

zwart

OTB 32 S20

2.0 mm

micro

Ortho+E

M/L

zwart

OTB 32 M20

1.6 mm

micro

Ortho+E

S

beige

OT 32 S16

2.0 mm

micro

Ortho+E

M/L

beige

OT 32 M20

Thumb Hole Wrist splint
• geschikt voor statische spalken of als basis voor dynamische
• palmair, maar ook dosaal mogelijk
• per 2 stuks
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

3.2 mm

non

Ortho Semi-sticky

S

beige

OT 39 S32

3.2 mm

non

Ortho Semi-sticky

M/L

beige

OT 39 M32

Cock-up splint
• doorsteektype: proximaal dorsaal en distaal palmair
• per 2 stuks
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

3.0 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 47 S30

3.0 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 47 M30

Positioneringspalk
• palmaire ondersteuning voor diverse toepassingen
• per stuk
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 50 S32

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 50 M32

Rustspalk
• palmaire ondersteuning voor diverse toepassingen
• per stuk
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 50 S32

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 50 M32

PRIJZEN
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Velcro, Padding

Standaard klittenband
Originele Velcro kwaliteit, zacht en soepel. Zeer sterke hechting. Op aanvraag andere breedtes en kleuren mogelijk.
• Standaard lusband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

1,6 cm

25 m

SLR 1625 000

SLR 1625 020

2,5 cm

25 m

SLR 2525 000

SLR 2525 020

SLR 2525 140

5 cm

25 m

SLR 5025 000

SLR 5025 020

SLR 5025 140

blauw

fluo groen

SLR 2525 050

SLR 2525 220

• Standaard haakband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

1,6 cm

25 m

SHR 1625 000

SHR 1625 020

2,5 cm

25 m

SHR 2525 000

SHR 2525 020

SHR 2525 140

5 cm

25 m

SHR 5025 000

SHR 5025 020

SHR 5025 140

blauw

fluo groen

SHR 2525 050

SHR 2525 220

• Zelfklevende lusband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

2,5 cm

25 m

ZLR 2525 000

ZLR 2525 020

ZLR 2525 140

5 cm

25 m

ZLR 5025 000

ZLR 5025 020

ZLR 5025 140

• Zelfklevende haakband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

2,5 cm

25 m

ZHR 2525 000

ZHR 2525 020

ZHR 2525 140

5 cm

25 m

ZHR 5025 000

ZHR 5025 020

ZHR 5025 140

Foamband
Voorzien van een huidvriendelijke foamlaag met gelamineerde zachte
lus klittenband, perfect te gebruiken in combinatie met haakband.
Aan de andere zijde is er tricot, waardoor de band niet uitrekt.
3,2 mm dik.
breedte

lengte

wit

beige

2,5 cm

23 m

FBR 2523 000

FBR 2523 140

5 cm

23 m

FBR 5023 000

FBR 5023 140

Soft strapping foamband beige
5-lagen gelamineerde foamband voorzien van een huidvriendelijke
foamlaag met zachte lus klittenband aan beide zijden,
perfect te gebruiken in combinatie met haakband.
De zijkanten zijn geseald.
6,4 mm dik.
breedte

beige

2,5 cm

9m

SFB 2509 140

5 cm

9m

SFB 5009 140

PRIJZEN
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Velcro elastische lusband
Deze elastische lusband is rekbaar tot 150 %.
De randen zijn zacht en de band is vervaardigd uit rubber en nylon.
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

25 m

VELR 2525 000

VELR 2525 140

5 cm

25 m

VELR 5025 000

VELR 5025 140

Velours lusband
Zeer zachte en fijne lusband, ideaal voor vingerspalken.
breedte

lengte

1,6 cm

wit
VLR 1650 000

50 m

Splintstrap
Een splintstrap is een kant en klare sluiting en bestaat uit een lusband, gehecht aan een smallere zelfklevende haakband.
Verkrijgbaar in 2 kwaliteiten lijm: standaard of industriële S-lijm.

Naast de vermelde kleuren wit en beige zijn op aanvraag ook bepaalde types mogelijk in zwart, rood of blauw.
• Standaard splintstrap (per 10)
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

40 cm

SPL 25400 000

SPL 25400 140

2,5 cm

60 cm

SPL 25600 000

SPL 25600 140

• Splintstrap met S-lijm (per 10)
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

40 cm

SPLS 25400 000

SPLS 25400 140

2,5 cm

60 cm

SPLS 25600 000

SPLS 25600 140

• Foam Splintstrap met S-lijm (per 10)
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

40 cm

FSPLS 25400 000

FSPLS 25400 140

2,5 cm

60 cm

FSPLS 25600 000

FSPLS 25600 140

Back to back klittenband
Klittenband met aan de ene zijde haak- en aan de andere zijde lusband.
Soepel en gemakkelijk circulair te verwerken.
breedte

wit

zwart

25 m

BTBS 2525 000

BTBS 2525 020

PRIJZEN
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& accessoires

Heteluchtpistolen
Hoogwaardige kwaliteit voor hete lucht toepassingen. Luchtstroom (debiet) en t°
zijn afzonderlijk instelbaar, maar men kan dit
met één hand vlot uitvoeren.
• 1600 watt

Type 1600 watt:
• t° in 2 stappen 300° of 500°
• luchtstroom in 2 stappen
• alleen geschikt voor reduceerstuk
van 20 mm S-16005

S-16001

• Reduceerstukken
• 9 mm

S-16003

• 14 mm

S-16004

• 20 mm

S-16005

Fiskars Softouch schaar
Zachte grip en minimale inspanning bij het knippen.
Ergonomisch design voor zowel de linker- als de rechterhand.
Met schuifslot voor de veiligheid.
• 21 cm

S-2911

Zware zelfopenende schaar
Zeer sterke schaar die ook gemakkelijk door koude thermoplasten knipt.
Het knipblad heeft groefjes tegen het wegglijden.
• 23 cm

S-9865

Gebogen schaar
De gebogen schaar is ideaal voor het bijknippen van warm
thermoplastmateriaal.
Ook holle (concave) bochten kunnen zonder vervelende randjes geknipt
worden.
S-9872

Veren
Verschillende veertjes voor het maken van dynamische handspalken.
foto

vorm

voorbeeld

1

vinger extensie veertje dorsaal (10)

n. radialisverlamming

S-35013

2

vingerveertje lateraal (10)

boutonnière

S-35011

3

vingerveer lateraal (10)

n. ulnarisverlamming

S-35010

Cold Spray
• zeer goed afkoelende spray
• nuttig bij thermoplastische materialen met een geheugenfunctie
• men kan bepaalde delen van de spalk reeds in hun definitieve vorm fixeren,
terwijl de rest nog soepel en bewerkbaar blijft
• er wordt een fijn spuitkanaaltje meegeleverd, zodat men zeer gericht kan werken
• bevat geen CFK’s.

340
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Oval 8 splint
Discrete 3-punts vingerspalk, bedoeld voor PIP of DIP gewrichten.
Toepasbaar bij o.a. boutonnière, swan neck, laterale deviatie, mallet en ter
preventie van een trigger finger.
Gemaakt uit 1,6 mm half doorzichtige kunststof in huidskleur.
Men kan met een heteluchtblazer de vorm wijzigen (max. 20°), dit dient te
gebeuren door een professioneel.
Omdat vingergewrichten relatief klein zijn en de krachthefbomen vrij kort is
het belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk de juiste maat te gebruiken.
Een vinger kan zwellen of ontzwellen.
Om deze reden wordt de Oval 8 steeds in een setje van 3 verkocht met telkens
3 opeenvolgende maten.
Het is als professional sterk aan te raden om eerst een
basisset van 14 maten aan te schaffen, waardoor men perfect kan uitproberen
welke maat geschikt is.
• setje van 3 met n° 2-3-4 (4,3 - 4,95 cm)

RP1008-001

• setje van 3 met n° 4-5-6 (4,95 - 5,7 cm)

RP1008-002

• setje van 3 met n° 6-7-8 (5,7 - 6,14 cm)

RP1008-003

• setje van 3 met n° 8-9-10 (6,14 - 6,8 cm)

RP1008-004

• setje van 3 met n° 10-11-12 (6,8 - 7,4 cm)

RP1008-005

• setje van 3 met n° 13-14-15 (7,65 - 8,2 cm)

RP1008-006

• basisset van 14 verschillende (4,3 - 8,2 cm)

S-1008-S

Proximaal

Distaal

Swan Neck

Mallet

Immobilisatie

Trigger Finger

Laterale deviatie
PRIJZEN

Boutonnière
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Tactiele schijven

• set 1 - 2 x 5 stuks

1502203

• set 2 - 2 x 5 stuks

1502118

video

2 groottes: 11 cm Ø voor in de hand en 27 cm Ø voor op de grond.
Van elke grootte zijn er 5 verschillende structuren, elk met hun
eigen kleur. Gemaakt van aangenaam aanvoelende rubber.
Geschikt voor proprioceptietraining: men kan bv. geblinddoekt
de kleine handschijf in de hand geven en met de blote voeten de bijhorende
voetschijf zoeken, of omgekeerd.
Er zijn 2 sets met telkens verschillende structuren en kleuren.
Op de afbeelding: set 1 links, set 2 rechts.

Tastdozen voor hand- en voetperceptie
Veelzijdige activiteiten zijn hiermee mogelijk, van eenvoudige
associaties maken tot memoryspel en dit zowel met één als met
beide handen en voeten.
Stimuleert de ontwikkeling van de tactiele basisvaardigheden en
de taalontwikkeling.
Inhoud:
• 10 houten boxen (18 x 19 x 11 cm) waarin verschillende materialen zitten zoals artificieel gras, rooster van pijpenrager, stevig
vastgelijmde kiezelsteentjes, plastieken noppen, schuurpapier,
kurk, schuimrubber, metaal, veilig plexiglas en stof
• 10 voelschijven met dezelfde materialen die bovenop de boxen
passen
• vilten gordijntjes
150025

Tastkubussen
Iedere deelnemer probeert al draaiend de dobbelstenen in paren te verdelen
door de 12 verschillende materialen visueel of tactiel te herkennen.
Dit is mogelijk in horizontale of verticale positie.
Stimuleert de ontwikkeling van tactiele en visuele vaardigheden.
Voor individuele therapie of kleine groepjes.
Inhoud:
• houder van 45 cm
• 6 kubussen van 6 cm
• katoenen zakje
102951

Pennenbord met tastelementen
Spelenderwijs worden verschillende gewichten, oppervlakken, texturen
en kleuren ontdekt. Bevordert de krachtdosering, de sensomotorische
en oog-hand coördinatie en materiële ervaring.
Inhoud:
• staven in beukenhout, acryl, katoen, borstel, kurk, beton,
kunststof polyethyleen: Ø 3 cm, lengte 6,5 cm
• bord in beukenhout: 20 x 20 x 2 cm

PRIJZEN

103238
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Tastplaten met zandstructuur
De tastplaten hebben elk een duidelijke grondvorm in zanddruk. Dit is vergelijkbaar met de textuur van grof schuurpapier.
Men kan dit hierdoor op verschillende manieren aanwenden in de therapie:
• geblinddoekt vormen betasten, herkennen, benoemen, natekenen, …
• een plaat bedekken met een papier en er overgaan met krijt of wasco
• sommige vormen zijn gelijkaardig: spiraal of concentrische cirkels, vierkant labyrint of vierkanten, …

Inhoud:
• 10 harde platen: 25 x 25 cm
• handleiding
102304

Tast-streel spel
In een beukenhouten doos zitten 2 of 4 sets van elk 9 voelelementen
(5,5 x 3 cm): o.a. linnen, aluminium, leder, gummi, sisal, …
• 2 sets

150000

• 4 sets

150002

Tastdoos
De 6 voelplaatjes van een set worden in het deksel van de tastdoos
geschoven. Vervolgens wordt de doos gekanteld, zodat de opdracht
niet meer zichtbaar is.
De controleplaatjes dienen op dezelfde manier geordend te worden.
Door de doos weer te kantelen kan men gemakkelijk zelf controleren
wat juist is en wat niet.
Er zijn 6 sets beschikbaar: textielstructuren, dobbelsteenzijden,
gladde oppervlakken, geometrische vormen, schuurpapiersoorten,
roosterstructuren.
Inhoud:
• 72 plaatjes van 6 x 4 cm
• alles zit in een beukenhouten doos
102328

Memory met voelkussentjes
Kussentjes gemaakt in 10 paar verschillende materialen: bv. leder,
pluche, netstof, …
Te gebruiken als memory of als sorteeroefening.
Inhoud:
• 10 paar kussentjes met verschillende texturen: 7,5 x 7,5 cm
• het geheel wordt opgeborgen in een katoenen zak
van 24,5 x 22,5 cm, deze kan ook als voelzak dienen

344
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Voelbollen
In een stevig houten kastje zitten 7 paar voelbollen van 4 cm Ø.
Dit formaat ligt zeer aangenaam in de hand.
Zowel het gewicht, de structuur, het warmte- of koudegevoel
als het geluid kunnen verschillen: hout, vilt, steen, glas, kurk,
gummi, …
Combineerbaar met de houten standaard met 7 voelzakken
(zie hieronder).
• kastje met 7 paar

102326

Houten standaard met 7 voelzakken
Deze houten standaart is 74 cm lang en 14 cm hoog.
In de 7 voelzakken kan men elk soort materiaal stoppen.
(bv. de voelbollen 10236).
De afgebeelde bollen zijn niet inbegrepen.
102325

Houten voel-vierkanten
Houten vierkanten met 16 houten noppen met een eigen structuur.
De middelste 4 noppen zitten op een kleiner vierkant dat er uit kan
genomen worden.
De bedoeling is om bv. geblinddoekt de bijhorende stukken samen
te voegen.
Inhoud:
• 6 houten vierkanten van 9 x 9 x 1,5 cm
• 6 kleine houten vierkanten van 4,5 x 4,5 x 0,7 cm
558381

Tasthandschoenen
Handschoenen met verschillende oppervlakte structuren:
zacht, ruw, glad, …
Ze bevorderen de tastzin en sensibiliseren
de oppervlaktegevoeligheid.
Inhoud:
• 10 paar handschoenen: 21,5 x 16 cm

PRIJZEN
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Druk Memory
6 paar blokken die een verschillende
drukweerstand hebben.
De oplossing staat aan de onderzijde.
Geleverd in een houten kistje.
Technische info:
• 4 x 4 x 4 cm
102605

Tactilo
Tactilo bevat 25 houten vormen, 5 speelborden en een voelzak.
De vormen zijn goed herkenbaar.
Een grote variatie van oefeningen is mogelijk: de vormen zoeken
in de zak, vergelijken met de visuele vorm op de kaart,
werken op beschrijvingen, …
Technische info:
• speelborden: 21 x 13,5 cm
• vormen: 2 tot 6 cm
513868

Tastmax
Uitgebreide set voor het oefenen van de tastperceptie bestaande uit
beuken elementen. Deze passen per 4 in een houten kader.
Op de bovenzijde zijn er telkens geometrische figuren gekleefd met
verschillende textuur: schuurpapier, vilt, rubber, klittenband, ….
Een opdrachtenboekje is inbegrepen.
Technische info:
• 16 beuken elementen: 8 x 8 cm
1400990

Houten gewichtscilinders
In een stevig houten kistje zitten 6 paar houten cilinders met een verschillend
gewicht, maar met een identieke grootte.
Op de onderzijde staat een kleurcode, zodat men een controle heeft over de
juiste paren met hetzelfde gewicht.
Technische info:
• de cilinders zijn 4 x 6 cm en liggen hierdoor vlot in de hand
• houten kistje: 20 x 15,5 cm

346
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Uitgebreide set tastgevoeligheid Sensory Bag
Handige set van 33 items die te maken hebben met oppervlakteen tastgevoeligheid.
Zeer veelzijdige selectie: Sensory bag, Masse (2), Bobo massager,
Animal massagers (3), Smoothies (4), Finger massagers, Rubber Wheel
massagers (4), Massage rollers (2), Octopus massager, Dolphin massager,
Spiky massagers (4), Massage rings (2), Wheel foot massager, Massage
roller ball, Shaving brushes (3), Dome massager, Foot massager, …
Alles kan compact opgeborgen worden in een bijgeleverde zak.
Technische info:
• zak: 45 x 36 cm
M17390

Zandtafel
Massieve beukenhouten zandbak met
Verkrijgbaar in 2 groottes:
een bodem uit veiligheidsglas. Het is
• groot: met 1 kg kwartszand, 1
aan te raden enkel met dit speciale
gladstrijker,
zand te werken om de glasplaat niet
2 decoratieve rakels
te beschadigen.
• klein: met 0,5 kg kwartszand
Deze activiteit past perfect in de
Het kleine model is gemakkelijk
Montessori-aanpak, het stimuleren
stapelbaar.
van de proprioceptie, de tastzin en de
vormperceptie.
• groot ( 65 x 50 x 5 cm) 102201
Men kan onder de glasplaat werken
met kleur of aluminiumfolie, dit om
• klein (37 x 27 x 5 cm) 102202
speciale effecten te bereiken.
• deksel voor grote zandtafel 102317

Toebehoren voor zandtafel
Extra toebehoren voor zandtafel:
Set 1:
• 1 zandbuis 21 cm
• 1 egelbal 6 cm
• 2 magnetische loopkevers
• 1 gladstrijker
• 4 voetjes
• 1 instructiefolder
Set 2:
• 3 verschillende kammen
• 1 egelbal 6 cm
• 2 penselen en een stift
• 1 gladstrijker

Daarnaast is het speciale kwartszand
afzonderlijk verkrijgbaar.
1 kg volstaat voor het vullen van de
grote zandtafel.
• set 1

102306

• set 2

102305

• kwartszand 1 kg

102316

Scherm voor sensorische testen en tastoefeningen
Dit voorgevormd kunststof scherm is multifunctioneel voor testen en tastoefeningen.
Opvouwbaar voor gemakkelijke stockage.
A4541

Voelkast
Technische info:
• kast: 36 x 30 x 16 cm
• openingen: Ø 7,5 cm
128306

PRIJZEN

Een uitstekend hulpmiddel bij het
geven van tastoefeningen.
Aan de ene zijde van deze stevige
houten doos zijn 2 openingen voor de
handen, aan de andere zijde kan de
therapeut observeren wat er precies
gebeurt en kunnen voorwerpen aangeboden worden.
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Comprimo: stapblokken in schuim
met verschillende hardheid
Set van 10 schuimblokken met 5 verschillende hardheden
of densiteiten.
Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden: bv. de paren
sorteren per 2 gelijken, blokken in oplopende volgorde leggen, …
Op de onderzijde bevindt zich een kleurcode waarmee men
kan controleren.
Onderaan zijn de blokken voorzien van kleine gumminoppen waardoor ze ook op een gladde vloer niet gemakkelijk verschuiven.
Technische info:
• blokken: 24 x 16 x 10 cm
• verwijderbare, stevige hoes (ritssluiting): machinewasbaar op
60°C
192992

Tactiel voetpad met 6 elementen
Deze set bestaat uit 6 elementen met elk een andere structuur om blootsvoets
verschillende tactiele prikkels en massage-effecten te ervaren.
Elk in een levendige kleur en met verschillende oppervlakten: lengtegolven,
zigzagpatroon, diagonale en dwarse groeven, kleine massagestippen
en zachte, ronde bolletjes.
Voorzien van 2 clips (1 op de lange en 1 op de korte zijde) voor tal van
aansluitmogelijkheden.
Technische info:
• elementen: 52 x 14 x 4 cm, op 4 antislip voetjes,
gemaakt van hoogwaardige kunststof
• instructieboekje
• makkelijk te reinigen
• maximale belasting: 120 kg
1013985

Tactiel voetpad met 7 zakken
In de 7 voelzakken kan men verschillende materialen stoppen.
Meegeleverde vulling: schuimballen, touwen, kersenpitten, polystyreenparels,
rondhout, houten bord met gaten, …
Men kan de zakken eventueel aan elkaar bevestigen met klittenband om een
pad te maken.
Toepassingen:
• met de hand aanvoelen wat erin zit en wat de verschillen zijn,
idem met de voeten
• met de voelzakken een parcours maken waarop men met de blote voeten
stapt: hiermee krijgt men diepe stimuli en oefent men de proprioceptie
en evenwicht
• individueel of met meerdere personen
Technische info:
• 35 x 24 cm
• de voelzakken zijn machinewasbaar
op 30°C
• alle vullingen zijn gifvrij en veilig
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Honingraat inlegpuzzel met gekleurde cirkels
Een puzzel met zeshoekige houten
elementen waarop telkens de helft
staat van een gekleurde cirkel. Men
moet de juiste combinatie vinden.

Technische info:
• basisbord met 7 zeshoekvormige
puzzelstukken in hout
• 28 x 28 x 3 cm
560666

Lijnpuzzel
Maak de opdrachten naast of op de
voorbeeldkaart. Er zijn opdrachten
met tussenlijnen, zonder tussenlijnen en vrije opdrachten.
Doel: stimuleren van het ruimtelijk
denken, kunnen loskomen van een
eerste indruk en komen tot een
juiste analyse.

Inhoud:
• beukenhouten kader met
schuifdeksel
• 12 kunststof kaarten =
24 opdrachten
• 12 lijnstukjes
• handleiding
3005470

Magnetische Quadrant
Legspel met verschillende kleuren.
Hierdoor is het aantal mogelijkheden zeer groot.
Magnetisch, hierdoor geschikt
om ook op een schuin werkvlak
te spelen en meer bestand tegen
onverwachte bewegingen.

Afzonderlijk te bestellen:
• grondbord: 30 x 30 cm
• legvierkantjes: 16 x 16 x 4 mm
• grondbord

102763

• legvierkantjes (100)

102759

Geometrische legvormen Mozaïek Box
Inhoud:
• 4 kaarten
• 90 vormen
• houten doos met schuifdeksel
2412

PRIJZEN

Op de kaarten (voor- en achterkant)
worden de gekleurde vormen gelegd
volgens motief. Ook eigen creaties
met de afzonderlijke onderdelen zijn
mogelijk. Voor het oefenen van de
oog-hand coördinatie, fijne motoriek,
herkennen/benoemen van kleuren/
vormen, … ook als ontspanning.
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Magische mozaïek + voorbeeld brochure
Educatieve, geometrische puzzel om
de observationele en logische vaardigheden te oefenen alsook vormherkenning, fijne motoriek en oog-hand
coördinatie.
Men kan de patronen naleggen of
eigen patronen vormen.
Vanaf 6 jaar, ook voor volwassenen en
ouderen.
• zwart/wit

102758

• geel/rood

001322

Inhoud:
• frame: 24 x 24 cm
• 64 houten driehoeken: 0,5 x 0,85 cm
• patronen met 180 motieven

Quadrate, eenvoudige tangram Nikitin N3
Quadrate bevat opdrachten om een vierkant te vormen, telkens
samengesteld met puzzelstukken. Vergelijkbaar met Tangram.
De opdrachten gaan in opklimmende moeilijkheidsgraad van
2 tot 7 puzzelstukken.
Inhoud:
• 68 puzzelstukken in 4 basiskleuren
• voorbeeldboekje
3013

Circo
Maak de figuren na met kwartcirkels. Dit kan op de
opgavenkaart zelf of op de kaart met het hulpraster.
Er zijn opgaven van klein naar groot. Wil je nog verder?
Maak zelf een patroon en laat iemand anders dit naleggen!
Doel:
• stimuleren van het ruimtelijk inzicht
• het maken van onderscheid tussen het geheel en de delen
Inhoud:
• beukenhouten kader met schuifdeksel
• 1 kunststof kaart met raster, om de opgave te maken of om
zelf een patroon te leggen
• 14 kunststof opgavenkaarten met in totaal 28 opgaven
oplopend in formaat en moeilijkheidsgraad
• 2 x 14 kunststof speelkaartjes met kwartcirkels
• handleiding
3005465

Driehoeksspel
Maak de modellen na met de driehoekjes. De modellen lopen op
in moeilijkheidsgraad en zijn ingedeeld in 6, 7 of 8 driehoekjes.
Doel:
• bevorderen van het logisch denken en redeneren
• stimuleren van het visueel ruimtelijk inzicht
Inhoud:
• houten kader
• 12 kunststofplankjes
• 8 kunststofdriehoekjes
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Logische rijen - vorm- en kleursortering
Vorm- en kleursortering van Nikitin.
24 bedrukte kubussen van 3 cm met geometrische figuren en kleuren.
In een bijgevoegd voorbeeldenboek worden 48 opdrachten gegeven, dit in goed
uitgekiende oplopende moeilijkheidsgraad.
3008

Qwirkle Domino
Verschillende opdrachten zijn mogelijk met deze blokken: onderscheiden
of associëren van de vormen en/of kleuren, al dan niet met puntenscore, …
Stimuleert het logisch denken, het reactievermogen, de fijne motoriek,
de oog-hand coördinatie, …
Voor 2-4 spelers vanaf 6 jaar, ook voor volwassenen en ouderen.
Inhoud:
• 108 houten blokken: 3,5 x 3,5 x 1,5 cm
• 1 zakje
556765

Inlegbord vormen
12 verschillende geometrische
vormen hebben elk een stevige
houten knop.

Technische info:
• 40 x 30 cm
• vormen ± 8 cm
537308

Triplet driekleurig legspel
Legspel, domino en Memory in één.
Kan als gezelschapsspel of als opdracht in therapie gebruikt worden.

Inhoud:
• 48 houten driehoeken van 8 cm
• een beukenhouten kader
• spelvoorbeelden en patronen
3021

Mozaïek
Inhoud:
• 96 houten ruiten
• 32 kwartetkaarten
• handleiding
• houten doos
102362

PRIJZEN

Talrijke varianten met ordenen en
aanleggen zijn mogelijk.
Het uitgangspunt is steeds een
kleurrijke zeshoek.
Op de 4 kaarten van één sessie wordt
het voorbeeld in stapjes getoond.
Deze voorbeelden legt men na, terwijl
het uiteindelijke voorbeeld steeds
zichtbaar blijft.
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Parelsorteerspel
Massieve houten kralen in verschillende kleuren.
Technische info:
• 41,5 x 9 x 28 cm
• kralen: Ø 5 cm
001328

LoGeo + patroonkaarten
3 vormen in 3 kleuren vormen samen 9 “LoGeo’s”,
d.w.z. houten blokjes met geometrische figuren in
reliëf. Het bijgeleverd voorbeeldboek is didactisch
opgebouwd van zeer eenvoudig tot moeilijk. Het
spel oefent de ruimtelijke oriëntatie en het logisch
denken.

Inhoud:
• patroonkaarten
• spelbord

1400832

Magna shapes- kleuren en vormen
Inhoud:
• 4 magneetborden van 24 x 24 cm
• 16 magneetborden van 11 x 11 cm
• 64 zwarte kadertjes in karton
• 24 voorbeeldkaarten
1010176

video

Magna Shapes bevat originele
opdrachten waarbij met zwarte
raampjes met uitsnijdingen in de
4 basisvormen gewerkt wordt:
cirkel, driehoek, vierkant en ster.
Er worden 4 magnetische basisborden meegeleverd, waardoor men
met verschillende personen tegelijk
kan werken.
Op de basisborden komen telkens
4 kleinere magneetborden waarop
men de opdrachten uitvoert aan
de hand van voorbeelden.

Roadrunner
Een interessant verticaal strategiespel, volledig in hout uitgevoerd.
Men kan het individueel of met 2 spelen. De gekleurde houten topjes moeten
verschoven worden tot de vereiste positie. Een aantal voorbeeldpatronen
zijn bijgevoegd. Dit spel vereist middelgrote motoriek en coördinatie.
De beweging wordt geleid, zodat ongecontroleerde bewegingen
gecorrigeerd worden.
Technische info:
• 36 x 33 cm
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Legspel met gekleurde driehoeken
Dit legspel verkent de eigenschappen van de driehoek en varianten
zoals ruit, trapezium en hexagon. Ook voor het oefenen van de
oog-hand coördinatie, fijne motoriek, …
De bijgeleverde patronen kunnen nagelegd worden en men kan
ook eigen patronen bedenken.
Inhoud:
• 6 driehoekige houten legkaders: 30 x 30 x 30 cm
• 108 gekleurde houten driehoekjes
• 12 patroonkaarten: 20 x 20 cm
• houten opbergbox
1100239

Optical Illusion
Optical Illusion doet vooral beroep op vormcombinaties, zwart/wit
contrast en figuur achtergrond.
Het spel biedt heel wat variatie in de opdrachten:
• sorteren op aanverwante stukken
• bij elkaar leggen van contrasterende stukken
• in volgorde leggen van zwart/wit tot wit/zwart…
Inhoud:
• 36 houten zwart/wit vormen: 5,5 x 5,5 cm
• handleiding
• katoenen opbergzakje
103468

Hartenpuzzel
Legspel waarbij elke legsteen een hartvormige figuur bevat in
kleur of in zwart/wit combinatie.
Hiermee kunnen een aantal puzzels gevormd worden met behulp
van het meegeleverde voorbeeldenboekje.
Inhoud:
• 6 witte legramen in kunststof van 21,5 x 21,5 cm
• 1000 legstenen
• patronenboekje met 32 voorbeelden
225107

Bouwstenen Ornament
Deze klassieker is gebaseerd op houten blokken van 2,4 cm.
Deze hebben effen kleurvlakken of diagonaal gesplitste.
Er wordt steeds gecombineerd met 4 basiskleuren: rood, geel,
blauw en wit.
Met deze bouwstenen kan men de 25 bijgeleverde voorbeeldpatronen naleggen of vrij improviseren in 2D of 3D.
Verkrijgbaar in 2 formaten:
• klein: 36 blokken (6 x 6), kistje van 17 x 17 x 4 cm
• groot: 64 blokken (8 x 8), kistje van 21,5 x 21,5 x 4 cm
150006

• 64 blokken

150005
PRIJZEN

• 36 blokken
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Inlegpuzzel met 3D geometrische vormen in hout
In totaal 12 verschillende beukenhouten vormen, verdeeld in 3 groepen
met elk 4 stukken met een thema:
driehoek, rond, vierkant.
Elk thema heeft een verschillende
kleur.

Inhoud:
• 3 speelborden, elk geschikt voor
4 figuren van 1 thema
Technische info:
• borden: 24 x 24 x 1,3 cm
• vormen: 5 tot 7,5 cm

103375

Tetrolino
Magnetisch puzzelspel met kleurvormen: gecombineerde vierkanten.
De bedoeling is het vlak te vullen met
de verschillende vormen door deze te
verschuiven met de magneetstift.
Het betreft een “gesloten” spel: alles
zit achter plexiglas, niets kan verloren
gaan.

Inhoud:
• spelbord: 44,5 x 34 x 1,2 cm
• 2 sterke magneetstiften
• 18 geometrische vormen in 6 groottes
en 6 opvallende kleuren

1400891

video

Perlo - kralenrijgoefening
De bedoeling is om eventueel met behulp van de voorbeelden parelrijen samen te stellen.
Inhoud:
• 48 houten parels van ± 3,5 cm Ø
• 4 houten standaards
• 48 voorbeelden op houten plankjes
• houten kistje
102205

Grote sorteerkast
Met de grote sorteerkast kan men steeds afwisselende
opdrachten bedenken waarbij men spelenderwijs
kleuren, vormen en figuren leert herkennen.
Technische info:
• 4 voorbeeldplanken
• 70 bijhorende plaatjes in hout: 6,5 x 4,3 cm
• houten kistje: 46 x 16,5 x 6,5 cm

354
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Combinatie legspel met Wilde Dobbelsteen
Combinatiedoos met verschillende mogelijkheden.
Inbegrepen is een heel speciale dobbelsteen: elk van de 6 vlakken bestaat uit een
“doosje” met transparant deksel waarin 1 tot 6 metalen kogeltjes zitten.
De bodem van die doosjes bestaat uit een 4 x 4 raster, zodat de kogeltjes in een
willekeurige vorm komen te liggen. Deze vorm verschilt meestal van de klassieke
vorm waarin men een gegooid getal ziet en dit maakt de opdracht moeilijker.
Deze dobbelsteen noemt men een “wilde dobbelsteen” en is ook apart verkrijgbaar
(zie pag. 277).
Het spelbord kan aan beide zijden gebruikt worden.
Aan 1 zijde bevindt zich hetzelfde 4 x 4 raster van de dobbelsteen, maar dan vergroot;
met behulp van de 16 bijgeleverde houten bolletjes kan men dan verschillende
opdrachten uitvoeren.
Aan de andere zijde kan men een transparant rooster leggen waarop figuren kunnen
nagelegd worden met de 52 houten vormen.
In het bijgeleverde boekje zitten heel wat spelopdrachten met opklimmende
moeilijkheidsgraad (Engels/Duits).
103318

Aximo
Stevige houten sorteerstandaard met 5 of 10 gleuven. In de standaard met
10 gleuven passen 100 Aximorollen, in deze met 5 gleuven 25 rollen.
Aximorollen bestaan uit 2 helften en kunnen in verschillende kleurcombinaties
samengesteld worden.
De rollen bestaan in 6 kleuren en worden afzonderlijk besteld.
Er is ook een basisset met een grote staander en een assortiment van
60 rollen in 6 kleuren.
Op de staanders passen ook vierkante i.p.v. ronde Aximorollen.
202349

• staander - 10 gleuven

102366

• staander - 5 gleuven

102533

• gekleurde rollen (25)

202353

• rollen diverse kleuren (150)

202334

video

• set: staander 10 gleuven, 60 gekleurde rollen en 10 patroonkaarten

Vierkante Aximoblokjes
Variant op de ronde Aximorollen. Door de vierkante vorm wordt de figuur volledig “gevuld”.
Past op de Aximostaanders met 5 of 10 gleuven.
Een staander dient afzonderlijk besteld te worden (zie hierboven).

Inhoud:
• 150 stuks in wit, zwart, geel, rood, groen,
blauw, oranje en lila
• foldertje met voorbeelden
• diverse kleuren (150)

202355

Legpuzzel kleuren en vormen Formentera
Formentera bevat zowel rechthoekige, driehoekige als meer complexe ronde
vormen. Hiermee kan vrij en creatief geïmproviseerd worden, maar men kan
ook werken volgens de bijgeleverde patronen op werkelijke grootte.
Inhoud:
• 2 legramen: 40 x 25 cm
• 28 bedrukte vellen transparante folie
• 48 houten vormen voorzien van een magneetje
• voorbeeldpatronen
• houten kistje: 37,7 x 29 cm
553333

Figuroform

547157
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Inhoud:
• 3 werkkaarten: 32,5 x 32,5 cm
• 6 x 48 vormen in 6 kleuren
• 12 opdrachtkaarten: 32,5 x 16 cm
• houten kistje
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Legspel met speciale vormen die
telkens een cirkel vormen.
De opdrachtkaarten zijn op ware
grootte, men kan dus op de kaarten
zelf leggen of ernaast.
Doelstellingen: visuele waarneming,
vorm- en kleurperceptie, ordening.
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Lotto Photo
Veelzijdige lotto met eenvoudige afbeeldingen uit de dagelijkse leefwereld.
Op verschillende manieren bruikbaar in therapie of spelvorm.
Inhoud:
• 4 spelborden: 18 x 18 cm met aan beide zijden 9 afbeeldingen
• 36 fotokaarten: 5,2 x 5,2 cm
546370

Memory met 3 geassocieerde kaarten - safari
Speciale Memory met met dierenthema en met telkens 3 i.p.v. met 2 plaatjes.
De plaatjes zijn niet identiek, maar horen visueel bij elkaar.
Inhoud:
• 20 x 3 kartonnen kaartjes: 6,5 x 6,5 cm
• verpakking: 27 x 7 x 3 cm
556707

Figuur en achtergrond: thema dieren Animaldress
Er zijn telkens 2 plaatjes die bij elkaar horen: op het ene staat een dier,
op het andere een detail.
Aan de rugzijde kan men zelf controleren of het juist is.
Inhoud:
• 30 houten plaatjes, bedrukt en gelakt
• handleiding
• katoenen zak
103623

Kleurenmemory Memo & Co
Unieke memory die kleuren en herkenbare figuren combineert.
Bv. de afbeelding van een ananas bevat de kleuren bruin, groen en zwart, op
een ander kaartje komen deze 3 kleuren voor. Deze kaartjes horen bij elkaar.
Er zijn kaartjes met 2 tot 6 kleuren, zodat men het spel kan gebruiken voor
visuele oefeningen met oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud:
• 64 stevige gelamineerde kaarten: 8 x 8 cm, waarvan 32 figuren
en 32 kleurkaarten
• handleiding in Engels, Duits en Frans
103490

Memory in hout met beroepen
Verschillende beroepen zijn afgebeeld ter stimulering van observatie,
taal en geheugenvaardigheden. Kan ook gebruikt worden om conversaties
op gang te brengen.
Voor individuele therapie of kleine groepen tot 4 personen.
Inhoud:
• 30 kaarten uit multiplex: 6 x 6 x 0,5 cm
• katoenen zakje

356
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Domino met vlinders
Leuke variant op het klassieke dominospel.
Voor het leren van symmetrie en richtinggevoel,
oefenen van fijne motoriek, …
Inhoud:
• 28 houten dominostenen: 10 x 5 x 0,8 cm
• houten kistje
1100237

Verborgen figuren
Wie herkent de verborgen figuur?
Wordt geleverd met een kleurendobbelsteen, zodat op
verschillende manieren opdrachten kunnen gegeven worden,
telkens komt een deel van de figuur te voorschijn.
Zeer eenvoudig niveau.
Inhoud:
• 2 x 39 voorbeeldfiguren
Technische info:
• doos: 19 x 20 x 11 cm
• speldoos + kaartenset “natuurfoto’s”

5059

• speldoos + kaartenset “voorwerpen”

5060

• kaartenset “tekeningen”

5058-C

• kaartenset “natuurfoto’s”

5059-C

Flocards
Logisch redeneren en verbanden leggen
Het educatieve spel “Flocards” versterkt het observatievermogen,
het geheugen, concentratie en logisch denken. Dankzij de magnetische
uitvoering en de mogelijkheid om de oefening zelf te controleren,
wordt de interesse extra gestimuleerd.
Het spel bestaat uit een basisdoos met magneetblokjes van verschillende vormen en kleuren, en een set kaarten met verschillende soorten
vragen en antwoorden. Elke set bevat 12 blauwe kaarten met vragen en
12 rode kaarten met antwoorden. Op de achterkant van de rode kaarten
staan de symbolen voor de controle van de oefening.
Elke kaart met vragen bestaat uit 12 oefeningen rond een bepaald
thema, met achteraan een beschrijving van de oefening.
De kaarten hebben een oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud van artikel 8001 Flocards basisbord met geometrische vormen:
• metalen doos (19 x 33 x 1 cm) met een linker-en rechter speel vak
• 12 magnetische blokjes met geometrische vormen: driehoek,
vierkant en rond in kleur rood, geel, blauw en groen
• instructiekaart
• basisbord met geometrische magneetvormen

8001

• set kaarten: “dagdagelijkse objecten en situaties”

8406
8408
8503

• set kaarten: “prerekenen niveau 6 jaar”

8504

PRIJZEN

• set kaarten: “voeding”
• set kaarten: “kleur- en vormperceptie niveau 5 jaar”
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Memory met oplopende moeilijkheidsgraad
Door het heffen van de dekseltjes kan men zoeken naar
de 2 identieke motieven. Elke opdrachtkaart kan op 4 verschillende
manieren in het houten speelbord geschoven worden zodat
de volgorde verandert. Verschillende niveaus zijn mogelijk van
concrete motieven tot abstracte patronen.
Bevordert het geheugen, de fijne motoriek, concentratie en
het ruimtelijk inzicht.
Voor 2 tot 6 spelers vanaf 3 jaar, maar ook voor volwassenen
en ouderen.
Inhoud:
• 1 houten spelbord: 30 x 31 x 2 cm
• 16 plastieken dekseltjes: Ø 6 cm
• 5 dubbelzijdige opdrachtkaarten (afwasbare kunststof)
556841

Grote sorteerset
Met deze set kan men heel gevarieerde opdrachten
bedenken om spelenderwijs kleuren en vormen te leren
herkennen alsook leren tellen.
Inhoud:
• 600 verschillende voorwerpen: o.a. fruit, voertuigen,
dieren, geometrische vormen, kettingschakels, …
• sorteerbox met 8 vakken: 36 x 27 cm
• getallendobbelsteen
• 3 draaischijven: respectievelijk met kleuren, vormen
en getallen
video

546287

Groenten en Fruit sorteer- en vragenspel

358

Inhoud:
• 110 houten schijfjes met een levensmiddel: 6 cm
• 5 houten sorteerborden: 14 x 28 cm
• 7 x 2 houten kleurschijfjes: 6 x 6 cm
• 10 x 2 thema plaatjes in hout: 6 x 6 cm
103916

PRIJZEN

Groeien kiwi’s onder de grond? Is het een groente?
Veelzijdig sorteer- , leg- en vragenspel met als thema
levensmiddelen. De bedoeling is verbanden te leggen tussen
kleuren, vruchten en groenten. Deze verbanden kunnen
bv. zijn: groeit dit aan een boom of onder de grond?
Er wordt bewust gewerkt met realistische foto’s.
Het spel kan dan ook bij jongeren, volwassenen en ouderen
gebruikt worden.
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4 op een rij - 3D
Het gekende “4 op een rij”, maar dan in
een driedimensionale versie.
Alle richtingen zijn toegelaten, ook
diagonaal doorheen het volledige blok.
Als vereenvoudiging of om het spel aan
te leren kan men ook gewoon op
1 niveau spelen.

Technische info:
• 14 x 14 cm
4462

Bouwstenen hout Nikitin N4 - van bouwplan tot constructie
Deze set bestaat uit 8 identieke blokken en 48 bouwplannen.
De opgaven zijn progressief opgebouwd van 2 tot 8 blokken.
Elke figuur wordt vanuit 3 invalshoeken getoond.
Men kan de moeilijkheidsgraad van de opgave nog opdrijven door telkens
slechts 2 van de 3 afbeeldingen te tonen. Hierdoor doet men nog meer beroep
op het analytisch ruimtelijk voorstellingsvermogen en de concentratie.
In tegenstelling tot de eerste indruk biedt deze set ook voor volwassenen
een volwaardige moeilijkheidsgraad.
3004

Patroonblokken Nikitin N1
Deze instapklassieker bevat 16 houten kubussen van 3 cm met 8 verschillende
vlakken in verschillende kleurpatronen.
Hiermee worden figuren gelegd. Men kan eigen ontwerpen maken of
de opgaven uit de 2 bijgevoegde boekjes gebruiken.
Deze opgaven zijn ontwikkeld met grote zorg voor stapsgewijze didactiek.
Afzonderlijk verkrijgbaar: set van 60 rastervoorbeelden op ware grootte
met controleraster.
• set van 16 blokken en 2 voorbeeldboekjes

3001

• patroonkaarten (60) met controleraster

3124

Geo-blokken Nikitin
27 basisvormen, bestaande uit 2 of meer aan elkaar gelijmde kubussen
in basiskleuren. Dit zijn bouwelementen waarmee men de opgegeven
constructies kan nabouwen. De kleur kan een hulp zijn, iedere vorm heeft
nl. zijn eigen kleur.
In het boekje zijn er 70 opgaven met stijgende moeilijkheidsgraad.
De moeilijkste uitdaging is de volledige reuzenkubus.
Doel:
• trainen van ruimtelijk inzicht
• concentratie
• logisch denken

PRIJZEN
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Uni-blokken Nikitin N2- van 2 naar 3 dimensies
Ruimtelijk denken en driedimensionaal voorstellingsvermogen worden
spelenderwijs gestimuleerd.
De doos bevat 27 houtblokken met rode, gele en blauwe zijden waarmee
de figuuropgaven gebouwd worden.
Het boek bevat 47 zorgvuldig gekozen opeenvolgende opdrachten.
Men leert zowel de ruimtelijke oriëntatie van het geheel als van elke blok
afzonderlijk waarnemen.
3002

Logische blokken
Met de geometrische basisvormen kruis, driehoek, vierkant en
rechthoek in 3 kleuren en 2 groottes zijn diverse opdrachten mogelijk van associaties tot vorm- en kleurherkenning tot het oefenen van mathematische basisvaardigheden en de fijne motoriek.

Inhoud:
• 48 vormen, bv. groot vierkant: 5,5 cm
• houten doos met schuifdeksel: 27,5 x 17,5 cm
520946

Constructiepuzzel vormen Vario
Multifunctionele 3D puzzel met 3 spelmogelijkheden, waarbij men gebruik maakt
van de solide, fel gekleurde beukenhouten puzzelstukken.
De opdracht is om de grote stukken te situeren rond de kleine geometrische vormen.
Op het stevige houten kader kan men aan de boven- of onderzijde werken, of verticaal.
Inhoud:
• bord: 30 x 27 cm
• 9 puzzelstukken in
geel, groen en rood:
8 x 8 x 1,5 cm

360
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3D - Bouw een berg
Bouw een berg na van de kaart met of zonder dieren en bomen.
Heb je genoeg geoefend, bouw dan je eigen berg! Als je klaar bent
kun je je berg zelf tekenen in een plattegrond of zijaanzicht!
Doel:
• associëren van tekeningen met ruimtelijke vormen
• verbanden leggen tussen een plattegrond en een zijaanzicht
met ruimtelijke vormen
• inzicht krijgen in het gebruik van coördinaten
• ruimtelijke elementen in symbolen vertalen
Inhoud:
• 8 kunststof voorbeeldkaarten van bergen
(aan 1 kant een plattegrond, aan de andere kant een zijaanzicht)
• een houten kader met coördinaten
• 5 houten schijven met verschillende Ø
• houten figuren
• 2 kopieerbladen om aanzichten te tekenen
• handleiding
• houten kistje met transparant schuifdeksel
3130

3D - Bouw een landschap
Bouw met de houten speelstukken het berglandschap met of zonder
dieren van een landkaart na. Is er iets achter de berg verborgen?
Let goed op de plattegrond! Na genoeg oefenen kun je je eigen
landschap creëren.
Doel:
• stimuleren van het ruimtelijk inzicht
• verbanden leggen tussen een plattegrond, zijaanzicht
en ruimtelijke vormen
• inzicht krijgen in gebruik van coördinaten
• symbolen leren thuisbrengen
• zelf een situatie leren weergeven met behulp van coördinaten
en symbolen
Inhoud:
• 11 kunststof opgavenkaarten van een landschap
• een houten kader met coördinaten
• 5 houten driehoeken, oplopend in grootte
• 5 houten halve cirkels, oplopend in grootte
• houten figuren
• 1 kunststof kopieerkaart met rasters voor plattegrond en zijaanzicht
• handleiding
• houten kistje met transparant schuifdeksel
3135

3D - Bouw een huis
Ontwerp een ruimte zoals je deze goed kent van thuis, bv. je eigen
slaapkamer of de keuken. Oefen eerst met de voorbeeldkaarten
en controleer het resultaat op de achterkant aan de hand van de
ruimtelijke tekeningen.
Met het “maatmannetje” kan je zien of de tafel niet te hoog is,
of juist te laag.
Inhoud:
• 10 kunststof opgavenkaarten van een ruimte in een woonhuis,
met in totaal 12 opgaven, oplopend in niveau
• een houten spelbord met stramien
• houten bouwblokken
• 1 kunststof maatmannetje
• 1 legendekaart en een kopieerkaart
• handleiding
• houten kistje met transparant schuifdeksel

PRIJZEN
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Vormentoren
Opstijgende moeilijkheidsgraad door
zwart/wit en gekleurde opgaven, voor
het oefenen van de visuele perceptie,
kleur- en vormherkenning en fijne
motoriek.
Voor individuele therapie of kleine
groepjes tot 4 personen.
Leeftijd: vanaf 3 jaar, ook voor
volwassenen en ouderen.

Inhoud:
• 4 houten standaards voor 8 schijven
• 8 bollen
• 4 kleine kubussen van 4,5 cm en
4 grote van 8 cm
• voorbeeldkaarten: 20 x 6 cm voor
16 oefeningen
520285

Cubicolor
De bedoeling is de blokken zó te plaatsen dat de gekleurde vlakken langs voor,
langs opzij en langs boven met de kleur op het patroon overeenstemmen.
Hoe meer blokken er in het spel komen, hoe moeilijker het wordt de gekleurde
vlakken op de juiste plaats te zetten.
De naar moeilijkheidsgraad opgebouwde patronen voeren je stap voor stap
naar een moeilijkere bouwkunst. Er zijn eveneens patronen waar de blokken
schuin gelegd moeten worden; dit wordt aangegeven door 2 kleuren in 1 vak op
het patroon.
Aanvullend zijn er enkele blanco patronen om zelf enkele patronen te maken.
Inhoud:
• 9 houten blokken van 4 cm in felle kleuren geel, blauw en rood
• 20 gelamineerde patronen, inclusief 2 blanco’s
• 2 clipjes om de patronen samen te houden
• houten kistje
102991

3D geoMo
GeoMo doet beroep op het combinatievermogen waarbij men de verschillende vormen en kleuren dient te
combineren in een verticaal vlak.

• concentrische cirkels

103580

• ringen

103581

• driehoeken

103582

Inhoud:
• houten werkraam met 4 staven:
28 x 10 x 26 cm
• 72 gekleurde en verschillende
vormelementen ± 3,5 cm
• voorbeelden

Schaduw bouwspel 3D Schatti
Constructieopdracht met als
bedoeling de 3 bouwstenen zodanig
te plaatsen dat de schaduw op de
bodem en de 2 wanden klopt.
De 12 voorbeelden zitten in een
voorbeeldboekje en zijn op ware
grootte.
Dit boekje wordt in een gleuf
geplaatst op het grondbord.

362

Inhoud Schatti Too:
• vormen: halve ring, 2 halve
cilinders, trapezium en
verbindingsstaafje
• voorbeeldboekje met 12 opdrachten
• grondbord: 17,5 x 17,5 cm

103372

PRIJZEN

• set 1 + 2 + voorbeeldenboek

Inhoud Schatti standaard:
• vormen: balk, cilinder, trapezium
en verbindingsstaafje
• voorbeeldboekje met 12 opdrachten
• grondbord: 17,5 x 17,5 cm
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Schaduw bouwspel 3D
Een bouwwerk is plots verdwenen!
Enkel de raadselachtige schaduwen
en de grondvesten zijn nog zichtbaar.
Nu komt het erop aan het bouwwerk
weer op te bouwen.
Bijzonder origineel en uitdagend spel
dat beroep doet op de ruimtelijke
oriëntatie.
Een hele reeks oefeningen met
oplopende moeilijkheidsgraad.
Men kan ook op de bijgeleverde
blanco kaarten eigen opdrachten
verzinnen.

Extra kaartenset A: bevat nieuwe
opgaven met dezelfde basisstenen
van de basisset.
Extra kaartenset B: bevat nieuwe
opgaven in diagonaal en nieuwe
stenen. Deze kan men combineren
met de basisset.
Er zijn aanvullende vormen voorzien
zoals kegel en cilinder, waardoor
nieuwe varianten kunnen gemaakt
worden: auto, trein, …

Inhoud:
• 38 blokken met verschillende
vormen
• 20 gelamineerde voorbeelden
• 2 kunststof panelen voor de
voorbeelden
• houten kistje met schuifdeksel:
31,5 x 23,5 x 12,5 cm

• basisset

102753

• extra kaartenset A

102754

• extra kaartenset B

102989

Magna Disc
Magna Disc is gebaseerd op het fysisch
fenomeen dat tegengestelde magneten elkaar
aantrekken en gelijke elkaar afstoten.
Zolang de gekleurde schijfjes met magneet op
tafel liggen kan men niet zien welke zijde er
boven ligt. Van zodra men ze op 1 van de
4 houten standaards schuift, ziet men of de
schijf valt of in de lucht blijft hangen.
Diverse oefeningen in de sfeer van
pre-rekenen en kleurperceptie zijn mogelijk.

Inhoud:
• 4 houten standaards
• 12 voorbeeldkaarten in kunststof
+ 8 blanco’s
• 40 magneetdiscs

• voor 2 spelers

1010197

• voor 4 spelers

1010196

Visuele perceptie: pre-rekenen/lezen

Magnetisch telraam
Met de magneetstift kan men de
gekleurde kogeltjes verplaatsen
doorheen het parcours. Men kan met
eigen opdrachten werken of met de
meegeleverde opdrachtkaarten.
Het is een “gesloten” spel: alles zit
achter plexiglas, niets kan verloren
gaan.

Inhoud:
• houten bord met transparant
deksel: 29,5 x 29,5 cm
• gekleurde metalen kogeltjes
• magneetstift
• 6 opdrachtkaarten: 9 x 9 cm
547152

Doelen: pre-rekenen, aantallen,
kleurherkenning, ordenen,
fijne motoriek, concentratie.

1,2,3 Magnet-box
Technische info:
• 82 magnetische houten blokjes
• 33 x 19 x 1 cm
5028
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Leuk legspel om spelenderwijs te
leren tellen, meten en rekenen.
De ene zijde van de doos is een handig magnetisch opbergvak,
de andere zijde is een magnetisch
spelbord.
Individueel gebruik, vanaf 6 jaar.
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PERCEPTIE
Visuele perceptie:
subrubriek_naam_nl
pre-rekenen/lezen

Matrici prerekenen Nikitin
Met Matrici krijgt men 12 verschillende opdrachten, elk bestaat uit een
grondbord van 26 x 26 cm en 16 kaarten. Aan de boven- en aan de linkerzijde bevinden zich opdrachten. Op het kruispunt legt men het kaartje
met de juiste combinatie.
Categorieën:
• groottes, lengtes, series, kleuren, vormen, optellen, aftrekken, ….
3310

Getallen en kleuren
Pre-rekenset uit natuurhout. Het verband wordt gelegd
tussen het aantal voorwerpen, noppen en cijfers.
516154

Parels rijgen + patroonkaarten
Met logische rijen moet men de voorbeelden van de kaarten namaken,
zowel in grootte, kleur als aantal parels.
De opgaven zijn in oplopende moeilijkheidsgraad.
Inhoud:
• 180 kleurrijke kunststof parels in 6
vormen en 5 kleuren
• 4 stevige houten staanders voorzien
van een houten pin en een gleuf
• 16 kunststof voorbeeldkaarten met
parelrijen, op de ene zijde enkel
de vorm (kleurloos), op de andere
het volledige voorbeeld: men kan
ze men in de gleuf van de staander
steken
• 4 snoeren

Technische info:
• voorbeeldkaarten: 30 x 8 cm
• houten kistje: 47,5 x 33 x 5 cm
905030

Gecombineerde perceptie

KikeriMuh
Ludiek kaartspel dat gespeeld wordt met 5 handkaarten waarop telkens
3 verschillende dieren zijn afgebeeld in 3 verschillende groottes, die ook
aangeduid worden door symbolen. De kaarten moeten zo snel mogelijk
afgelegd worden door het maken van het juiste bijhorende dierengeluid.
Een spel ter bevordering van communicatie en rekenvaardigheden.
Vanaf 3 jaar.
Technische info:
• 36 kaarten: 7 x 10 cm
• gebruikshandleiding
103919

PRIJZEN

video
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Gecombineerde perceptie

Gecombineerde zintuigenset Sensi-Bar
Vaak moeten therapeuten improviseren als ze meerdere zintuigen willen
stimuleren of testen.
Sensi-bar kan helpen om hierbij een mooi professioneel ogend werkinstrument te maken om de verschillende zintuigen te prikkelen.
De doosjes zijn geschikt voor levensmiddelen en zijn afwasbaar.
Men kan naar eigen wens de doosjes vullen met voorwerpen of stoffen
waarmee men 1 of meerdere van de 3 zintuigen kan prikkelen: proeven,
ruiken en zien.
In de bijgevoegde handleiding (Duits) worden nog heel wat tips gegeven.
Men kan de platte doosjes gebruiken als controlemiddel, waarbij men enkel
kan kijken, maar niet voelen, smaken of ruiken.
Inhoud:
• 7 identieke doosjes: 5 x 7 cm met een dubbel deksel, die passen in een
gelakte grondplaat van 62,5 x 9 cm
• 7 platte doosjes: 6,4 x 1,5 cm met een transparant deksel
• blauwe set

192985

• groene set

192986

Tactiel spel Ruggespraak
Met dit spel worden vormen op de rug
van de tegenspeler getekend, of op een
ander lichaamsdeel.
Aan de hand van bijgevoegde kaarten
probeert men te raden wat er getekend
wordt. Stimuleert het lichaamsbewustzijn, de visuele verbeelding en verbale
expressie.
Verschillende spelvarianten zijn mogelijk.
Inhoud:
• 80 kunststof kaarten: 10,5 x 7,5 cm

556730

Geluiden en kleuren sorteren
Een sorteerset voor kleuren, vormen en geluiden, vooral voor kinderen.
Verschillende zintuigen worden aangesproken. Spelenderwijs worden inzichten, vaardigheden en ritme ervaren. Bevordert de concentratie, oog-hand
coördinatie, herkenning van geluiden, kleuren en vormen en de woordenschat.
Spelvarianten met verschillende moeilijkheidsgraden zijn mogelijk.
Inhoud:
• 4 geluidspopjes: 7,5 cm hoog
• 4 geluidskubussen: 4 x 4 cm + 4 geluidsballen van 5 cm Ø, elk vervaardigd in
beukenhout in de kleuren rood, groen, geel en blauw
• 4 vilten rondjes: Ø 16 cm, 100% polyester, handwas op 30°C
• 1 zwarte doek: 50 x 50 cm van 100% polyester, machinewasbaar tot 30°C
• instructieboekje
103120

Sorteer-legspel Fantasie edelsteentjes
Inhoud:
• 36 schijfjes: Ø 6 cm
• 2 kleurdobbelstenen: Ø 2,5 cm
• 2 klassieke dobbelstenen: Ø 2,5 cm
• gebruikshandleiding
Alles kan netjes opgeborgen worden
in een fluwelen zakje.
103770

PRIJZEN

Veelzijdig spel dat bestaat uit beukenhouten schijfjes in de 6 regenboogkleuren, kleurdobbelstenen en gewone dobbelstenen. Men kan spelen op
kleuren en aantallen, …
Biedt verschillende speelmogelijkheden.
Stimuleert de fijne motoriek, concentratie en cognitieve ontwikkeling:
kleurherkenning, hoeveelheidsbegrip,
taal, …
Spreekt ook de eigen creativiteit aan.
Leeftijd: vanaf 3 jaar.
Voor groepen van 2 tot 6 personen.
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PERCEPTIE
Gecombineerde
subrubriek_naam_nl
perceptie
‘Sinneswand’ is een reeks decoratieve wandelementen met als thema “zintuigen”.
Voor elk zintuig zijn er 2 sets. Sinneswand wordt toegepast in therapielokalen,
maar ook in wachtplaatsen of ontspanningsruimtes. Het nodigt uit om te experimenteren.

Wandopstelling voor perceptie: voelen
Set A:
• 4 tastzakjes, waarin men zelf voorwerpen of texturen kan plaatsen,
bv. knikkers, rijst, zand, …
• reliëfbord met houten cilinders van verschillende hoogte
• 4 drukgevoelige kussens met verschillende weerstanden
Set B:
• “Berg en dal”: 5 halve rollen uit berkenhout
• “materialengolf”: landschap met 2 zones: gummi en kunstgras
• “materialengolf”: landschap met 2 zones: kurk en bont
• set A

103023

• set B

103024

Wandopstelling voor perceptie: horen
Set A
• klankbollen: 2 metalen kogels die tussen de staven beweegbaar zijn
en intussen een geluid produceren
• “klikwiel”: door aan het wiel te draaien ontstaat een leuk klikgeluid
• ribbelwand: de kogeltjes kunnen verschuiven en maken verschillende geluiden als ze over de geribbelde stroken bewogen worden
Set B
• “regenmaker”: de glitter elementen maken het geluid
van een regenbui als men aan het vierkant draait
• tamboerijn met natuurvel
• klapperlamellen: als men over de dunne en soepele houten
lamellen strijkt, klapperen deze tegen elkaar
• set A

103025

• set B

103026

Wandopstelling voor perceptie: zien
Set A:
• 3 draaibare optische rollen met pop-art achtige figuren
• lensfolie geeft voortdurend andere weerkaatsing als men de
kijkhoek verandert
• periscoop met 2 beweeglijke acryl spiegels
Set B:
• draaibare metalen “fladderschijven” zijn in een hoek bevestigd
op de 3 staven
• bedrukt zwart-wit raster met gezichtsbedrog effect op
de kruispunten
• berkenhouten draaibare kleurenrollen, bij snel draaien vermengen
de kleuren zich tot een nieuwe kleur: oranje, groen, violet, …
103027

• set B

103028

PRIJZEN
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Auditieve perceptie

Geluiden binnenhuis ColorCards®
De set bestaat uit een CD en 40 corresponderende fotokaarten.
De 40 geluiden zijn:
• menselijke geluiden: fluiten,
lachen, niezen, klappen, huilen,
snurken, zingen, geeuwen, drinken,
schreeuwen, …
• alledaagse geluiden: eten, roeren,
telefoon, klok, kloppen, bellen, op
een fluitje blazen, papier scheuren
en het breken van aardewerk

• activiteiten: tanden poetsen,
groenten hakken, een computer,
eieren breken, een haardroger, een
drankje inschenken, een viool, een
rammelaar, een ritselende krant,
een naaimachine, piano, knippen, …
Inhoud:
• 40 kaarten: 21 x 15 cm
• 14 volgordekaarten in 2 stappen
• 4 volgordekaarten in 3 stappen
• CD
001-5194

Geluiden buitenhuis ColorCards®
De set bestaat uit een CD en 40 corresponderende fotokaarten.
De volgende geluiden worden weergegeven:
• dierengeluiden: kalveren, schapen,
een paard, …
• omgevingsgeluiden: regen, wind,
een waterval, …
• sport en ontspanning: zwemmen,
tennis, golf, …
• transport: auto, helikopter, motor,
boot, trein, …

Inhoud:
• 40 kaarten: 21 x 15 cm
• 14 volgordekaarten in 2 stappen
• 4 volgordekaarten in 3 stappen
• CD
001-5199

Geluidenlotto Alledaagse geluiden
Op een speelse manier wordt het
luisteren en interpreteren van geluiden gestimuleerd.
Het betreft alledaagse, courante
geluiden: bromfiets, poes, donder,
fluitje, auto, zagen, knippen, eend, …

Inhoud:
• spelbord: 25 x 9,5 cm
• 12 individuele kaarten met telkens
3 afbeeldingen: 25 x 9,5 cm
• 40 speelschijven van 3 cm Ø
• CD met 36 geluiden
• gebruikshandleiding
549217

Dierengeluidenlotto
Op een speelse manier wordt het
luisteren en interpreteren van geluiden gestimuleerd.
Het betreft geluiden van 30 dieren en
hun specifieke omgeving.
Men heeft van elk dier telkens een
grote en een kleine kaart, zodat men
op verschillende manieren spel of
therapie kan integreren.

Inhoud:
• 30 grote (A4) en 30 kleine kaarten
(12 x 8,5 cm)
• CD met 44 dierengeluiden
• gebruikshandleiding
558362

Geluiden herkennen 8 klankparen
Het kan gebruikt worden als memoryspel maar bv. ook om in groep de
deelnemer met het gelijke kubusje
te vinden.
Inhoud:
• 16 gelakte houten kubusjes: 4 cm
• houten box met deksel uit plexiglas
102509

PRIJZEN

Kubusjes in paren gevuld met voorwerpen die geluid maken stimuleren
de auditieve perceptie en ook de
taalontwikkeling en vormherkenning.
Sommige geluiden klinken heel gelijk
dus wordt de concentratie op de proef
gesteld.
De bovenkant heeft een doorzichtig
deksel van plexiglas ter controle maar
het kan ook geopend worden met een
schroevendraaier om de voorwerpen
te vervangen door andere.
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EVALUATIE
Neuropsychologie, cognitie
Tenzij anders aangegeven zijn alle documenten in het Engels.

Cognitive Performance Test (CPT)
Gestandaardiseerde cognitieve
test voor de elementaire cognitieve functies bij volwassenen.
Hij is gebaseerd op de ‘Allen
Cognitive Disability Theory’.
Eigen aan deze test is het
evalueren van de capaciteiten
en eventuele compensaties in
verschillende contexten.
Toepassing: iedereen met cognitieve stoornissen, o.a. personen
met Alzheimer.

De test bestaat uit 7 subtests,
gebaseerd op ADL activiteiten:
• sorteren van dagelijkse medicatie
• kleren kopen
• handen wassen
• eten bereiden
• telefoongebruik
• zich verplaatsen van de ene
plaats naar een andere
• zich kleden

Al het materiaal voor het afnemen van de subtests is meegeleverd,
behalve een toaster.
Meegeleverde documentatie (Engels): Empirical studies,
longitudinal data and instructions.
AD135665

Dotca-CH Cognitieve test pediatrie
Gestandaardiseerde cognitieve
test, speciaal ontwikkeld voor
en door therapeuten en gebaseerd op de wereldwijd bekende
Lotca-testen (zie hieronder).
De Dotca-CH werd specifiek
gemaakt voor gebruik binnen
het werkveld therapie in de
pediatrie voor het testen van
kinderen van 6 tot 12 jaar.

De test bestaat uit 22 subtests
op 5 cognitieve gebieden:
• oriëntatie
• ruimtelijke perceptie
• praxis
• visuo-motorische constructie
• denkproces

In elk van de subtests zijn er meerdere opties,
o.a. met inbegrip van het korte termijngeheugen.
De test wordt o.a. gebruikt voor de evaluatie van schoolrijpheid.
Dotca is gestandaardiseerd en gevalideerd op basis van kinderen
met hersentraumata en/of leermoeilijkheden.
091163658

Lotca II - cognitieve test
Gestandaardiseerde cognitieve
test, speciaal ontwikkeld voor
therapeuten.
Hij bestrijkt 4 gebieden en
20 subtests waaronder oriëntatie,
perceptie, visueel/motorische
organisatie en denken.

Deze test wordt wereldwijd gebruikt
voor het testen van personen met
hersentraumata, CVA en andere centraal-neurologische stoornissen.
Voor ouderen is er een variant: LOTCA G (zie volgende).
Voor kinderen is er de DOTCA-CH (zie
vorige).
4910

LOTCA G - cognitieve test geriatrische versie
Gestandaardiseerde cognitieve
test, speciaal ontwikkeld voor
therapeuten.
De Lotca G-test werd specifiek
gemaakt voor gebruik binnen het
werkveld therapie in de geriatrie.
Speciaal ontwikkeld als
onderdeel van een doorlopende
geriatrische evaluatie op gebied
van neuropsychologische
dysfuncties.

Grotere onderdelen worden gebruikt
voor patiënten met visuele en
motorische moeilijkheden,
gedetailleerde prenten verduidelijken
de opdrachten.
In de Lotca zit tevens een onderdeel
voor het testen van het geheugen.
Gestandaardiseerd en gevalideerd
voor personen tussen
70 en 91 jaar.
Nederlandstalige handleiding.

PRIJZEN

491001
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EVALUATIE
Neuropsychologie, cognitie

PDMS-2 Peabody Development Motor Scales
Tweede editie van de bekende Peabody test.
Deze gestandaardiseerde test meet de grove en fijne motoriek
in combinatie met perceptie.
6 subtests: reflexen, stabiliteit/evenwicht, voortbeweging,
manipuleren van objecten, grijpfunctie en visueel-motorische
integratie.
Het resultaat zijn 3 scores op gebied van grove motoriek,
fijne motoriek en totale motoriek.
804302

Perceptietest Rivermead RPAB
Zeer bekende test in de Angelsaksische landen, vooral bedoeld voor
visuele perceptie.
Bv. kleur- en vormdiscriminatie, ontbrekende voorwerpen, opeenvolging.
Inclusief normeringtabellen voor leeftijden van 16 tot 97 jaar.
• complete set

AA9671B

• extra testboekjes (25)

AA9671A

Kracht handen
conversie

Een handige online omrekentool voor alle drukmetingen:

Hand Dynamometer hydraulisch Jamar®
De Jamar® Dynamometer is 1 van de meest beschreven handkracht testen
in wetenschappelijke artikels.
Klassieke, geijkte dynamometer voor de volle handgreep van 0 tot 90 kg.
5 posities instelbaar van 35 tot 87 mm.
Piekwaarde wordt bijgehouden met een tweede naald.
Jaarlijkse ijking is aan te raden, gelieve ons hiervoor te contacteren.
Geleverd in een koffertje.
5030J1

Hand Dynamometer Jamar® Plus digitaal met LCD scherm
Dynamometer zoals de gewone Jamar®, maar met een digitale aflezing.
Dit heeft een aantal voordelen:
• nauwkeurige aflezing
• na de test krijgt men een gemiddelde, standaarddeviatie en coëfficiënt;
tevens kan men alle pogingen 1 voor 1 oproepen
• men kan het aantal pogingen vooraf kiezen, ook kan men een uithoudingsmeting doen waarbij men bv. 20 x moet knijpen om de 1,5 of 3 seconden
(verwittigd met geluidssignaal)
• er is echter geen geheugenfunctie en de resultaten kunnen niet gedownload
worden op een pc: kies hiervoor de Jamar® Smart versie (zie verder)
• het toestel schakelt zichzelf automatisch uit 2 minuten na gebruik

370
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Metingen tot 90 kg.
Geleverd in een koffertje.
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Hand Dynamometer Jamar® Smart digitaal voor tablet
Nieuwste versie van de gekende dynamometer Jamar®, met een digitale
aflezing en een bluetooth koppeling via een app op de tablet.
Het hydraulisch mechanisme is vervangen door een elektronisch,
zonder bewegende onderdelen.
Hierdoor is er nooit een probleem van lekkage of enig mechanisch probleem.
De gegevens worden in real time op de eigen tablet weergegeven.
Er zijn 2 apps:
• gratis app: geeft alle resultaten, maar heeft niet de mogelijkheid tot historiek
en opslaan
• app tegen betaling: mogelijkheid tot opslaan van patiëntendossier,
vergelijken en e-mailen van resultaten en rapporten in pdf, …
Na de test krijgt men een gemiddelde, standaarddeviatie en coëfficiënt.
Tevens kan men alle pogingen accepteren of weigeren en 1 voor 1 oproepen.
Metingen tot 90 kg.
Geleverd in een koffertje.
091556034

Vigorimeter pneumatische handdynamometer Baseline®
Een Vigorimeter van Baseline® geeft reeds uitslag bij minimale kracht.
Hij is vooral geschikt om een vrij volledig beeld te krijgen van de totale hand in
zijn grijpfunctie.
De 3 peertjes kan men op verschillende manieren gebruiken.
Vaak hanteert men het grootste voor de volle handgreep, het middelste
voor de drievingergreep en de kleinste voor de sleutelgreep (pinch gauge).
De naald blijft staan bij de hoogste waarde.
De waarde wordt uitgedrukt in PSI (pounds per square inch).
De peertjes bevatten latex.
Geleverd in een koffertje.
AA96001

Baseline® pneumatic squeeze dynamometer
Vereenvoudigde versie van de Vigorimeter
met één peertje voor de volle handgreep.
De naald blijft staan bij de hoogste waarde.
De waarde wordt uitgedrukt in PSI (pounds
per square inch).

Het peertje bevat latex.
Geleverd in een koffertje.
091184365

Pinch Gaugemeter hydraulisch Jamar®
De Jamar® Pinch Gaugemeter is 1 van de meest beschreven
handkracht test in wetenschappelijke artikels.
Een Pinch Gaugemeter meet de laterale duimgreep
(zoals men een sleutel vast neemt).
In combinatie met een klassieke hand dynamometer die
de volle handgreep test, krijgt men al een behoorlijk idee van
de handkracht.
Geleverd in een koffertje.

PRIJZEN

749805
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Pinch Gaugemeter hydraulisch Baseline®
Een Pinch Gaugemeter meet de laterale duimgreep
(zoals men een sleutel vast neemt).
In combinatie met een klassieke hand hynamometer die de volle
handgreep test, krijgt men al een behoorlijk idee van de handkracht.
Deze Pinch Gauge bestaat in een aantal krachtvarianten,
afhankelijk van de doelgroep.
Zo is de zwaarste versie vooral bedoeld voor evaluatie tijdens
pre-professionele training, de lichtste voor personen die nog heel
weinig spierkracht hebben.
Geleverd in een koffertje.
• zilver 0 - 4,5 kg

927009

• goud 0 - 0,9 kg

AA9650

• blauw 0 - 13,6 kg

7486

• rood 0 - 27 kg

7485

Hand evaluatieset Jamar® (3 items)
Omvat 3 handevaluatie-toestellen van Jamar®.
in een stevige koffer:
• hand Dynamometer hydraulisch
• pinch Gauge 13,6 kg
• vingergoniometer
5030KIT

Poster met normwaarden Jamar®
Muurposter gelamineerd met standaardwaarden voor de
Jamar® Hand Dynamometer.
Het betreft de leeftijden van 6 tot 75 jaar met intervallen van 5 jaar.
De normering is uitgedrukt in kg.
De testprocedures zijn volledig uitgeschreven (Engels).
Technische info:
• 46 x 61 cm
091159490

Kalibratie Jamar® Dynamometer
Een jaarlijkse ijking van een dynamometer is aan te raden.
Hou er rekening mee dat een kalibratie enkel mogelijk is bij een
onbeschadigde meter.
Dus bv. niet als een dynamometer gevallen is.
Gelieve ons vooraf te contacteren.

372
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08-019900
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Goniometer transparant
Doorzichtige goniometer met schaalverdeling op 1 of 5 graden.
3 groottes.
• 15 cm - Pocket (per 5°)

08-030112

• 15 cm (per 1°)

08-030101

• 20 cm (per 1°)

08-030102

• 30 cm (per 1°)

08-030103

Goniometer transparant Jamar®
Doorzichtige goniometer met schaalverdeling op 1 of 5 graden.
4 groottes.
• 15 cm 180° (per 1°)

7539

• 17 cm 180° (per 5°)

7538

• 20 cm 180° (per 1°)

7540

• 30 cm 360° (per 1°)

7541

Vinger goniometer kunststof 120°
Kleine goniometer met schaalverdeling op 2 graden.
Korte arm van ± 2 cm, langere van 9,5 cm.
Hierdoor zeer praktisch voor het gebruik op kleine gewrichten.
De blauwe naald blijft op zijn plaats, zodat men de graden
kan aflezen nadat men de goniometer verwijderd heeft
van de vinger.
• per 2°

A4417

Vinger goniometer inox 9 cm 180°
Goniometer met schaalverdeling op 5 graden.
Korte arm van ± 2 cm, langere van 9 cm.
Hierdoor zeer praktisch voor het gebruik op kleine gewrichten.
08-030301

PRIJZEN

• per 5°
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Sensibiliteit & stereognosie

Stereognosie test
De test bestaat uit 17 herkenbare voorwerpen.
Elk voorwerp komt ook voor als afbeelding op een gelamineerde
kaart van 8 x 13 cm.
Een testscherm, bv. artikel A4541 (zie foto 2 en ook pag. 347)
kan nuttig zijn bij het afnemen van deze test.
Deze set is tevens bruikbaar als therapiemiddel.
• set

A4542

Aesthesiometer Baseline® schuifpasser
Regelbare tweepunts discriminatieset, gebaseerd op
een schuifpasser.
Het eventuele derde punt dient om snel te kunnen wisselen
tussen één- en tweepunts discriminatie, zonder van toestel te
moeten veranderen.
De punten zijn in kunststof, zodat de temperatuurverschillen
verwaarloosbaar zijn.
Technische info:
• maximale afstand: 14 cm
• 2 punts

AA9661

• 3 punts

AA9662

Semmes-Weinstein Monofilaments
Deze monofilamenttest is sedert 1978 de standaardtest voor
oppervlaktegevoeligheid.
Hij werkt op basis van nylondraadjes van verschillende diktes.
Deze worden tegen de huid geduwd en aan de patiënt wordt
gevraagd of hij/zij de aanraking voelt.
Er is een basisset van 5 diktes en een uitgebreide van 20 diktes.
Elk filament kan afzonderlijk besteld worden.
• volledige set van 20

A8351

• beknopte set van 5: 2.83-3.61-4.31-4.56-6.65

A8352

Tweepunts discriminator
2 punts sensibiliteitstest met tussenafstanden 1 tot 25 mm.
Dicrim-A-Gon™ van Baseline bestaat uit 2 schijfjes:
elke schijf bevat een verschillende range van 8 oplopende afstanden.
• D1 gaat van 1 tot 8 mm,
• D2 van 9 tot 15 mm met 1 mm intervallen; ook 20 en 25 mm zijn
voorzien.
De Touch-Test™ bestaat uit 1 schijf waarbij de tussenafstand
regelbaar is van 1 tot 15 mm met 1 mm intervallen;
ook 20 en 25 mm zijn voorzien.
• Baseline Dicrim-A-Gon™ 1 - 25 mm
• Touch-Test

374

091182997
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Handigheid & fijne vingermotoriek

Action Research Arm Test (ARAT)
De ARA test, ook wel ARAT genoemd,
werd ontwikkeld in Amsterdam en
heeft internationale bekendheid
verworven door zijn wetenschappelijke kwaliteiten.
Hij is verdeeld in de volgende
subtesten:
• subtest ‘vijfvingergreep’
• subtest ‘cilindergreep’
• subtest ‘pincetgreep’
• subtest ‘grove armbeweging’

Inhoud:
• chronometer
• instructiefilmpje op USB-stick
• testformulieren
• handleiding (meertalige versie)
LMI-ARA

De test zit in een stevige houten
kist die tevens dienst doet bij de
opdrachten.

Handtest Picking-up
Deze test is volledig samengesteld
uit kleine metalen voorwerpen.
Hierdoor is er geen verschil in
temperatuuraanvoelen en in textuur.
Deze test vereist een goede fijne
motoriek en een pincetgreep.
Indien deze test blind of met een
scherm wordt afgenomen is hij
uitstekend geschikt voor de fijne
stereognosie.
Normwaarden worden meegeleverd.

Een testscherm, bv. artikel A4541 (zie
foto 2 en ook pag. 347) kan nuttig zijn
bij het afnemen van deze test.
7457

Grooved Pegboard Test
De 25 pennetjes zijn niet volledig
rond van vorm, maar hebben aan
1 zijde een afplatting.
De gaatjes in het testbord hebben
dezelfde vorm, maar zijn telkens
anders georiënteerd.
Hierdoor moet men het pennetje
telkens tussen de vingers draaien
tot het past.

Een chronometer wordt niet bijgeleverd, maar is wel nodig om een
correcte testing te kunnen uitvoeren.
• original
• reserve: pegs (30)

091557206
A9685

Peg Test 9-Hole
Inhoud:
• chronometer
• handleiding
• set

A8515

• reserve: pegs (9)

A8516

PRIJZEN

Snel af te nemen en handige test voor
de fijne greep.
Men meet de tijd die nodig is om de 9
plastic pegs op het bord te plaatsen.
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O’Connor Dexterity Test
Klassieke test waarbij 100 metalen pinnetjes op het bord moeten
geplaatst worden.
Bij de O’Connor Finger Dexterity Test gebeurt dit met de vingers.
Bij de O’Connor Tweezers Dexterity Test met een pincet.
De test meet de precisie van de greep, de nauwkeurigheid van de beweging,
de fijne motoriek en de oog-hand coördinatie.
Een lijst met normwaarden wordt meegeleverd.
Een chronometer wordt niet bijgeleverd, maar is wel nodig om een
correcte testing te kunnen uitvoeren.
• Finger

7520

• Tweezers

7521

• reserve pennetjes (100)

A8514

Purdue Peg Board handigheidstest fijne motoriek
Originele gestandaardiseerde Purdue Pegboard Test.
Deze test meet zowel grove motoriek van handen, vingers en
armen alsook de fijne vingertopgrepen.
Wordt geleverd met (Engelse en Nederlandse) handleiding,
normentabel en 25 scorebladen.
Een chronometer wordt niet bijgeleverd, maar is wel nodig
om een correcte testing te kunnen uitvoeren.
AD156692

Roeder Handigheidstest
De Roedertest meet de snelheid waarmee kleine voorwerpen
kunnen gemanipuleerd worden door middel van verschillende
grepen en bewegingen.
Hierdoor is hij functioneler dan de tests die met pennetjes werken
en wordt hij toegepast bij preprofessionele testing.
Een normenlijst, testformulieren en gebruiksaanwijzing zijn
inbegrepen.
Een chronometer wordt niet bijgeleverd, maar is wel nodig om
een correcte testing te kunnen uitvoeren.
• volledige set

A8982

• reserve: 125 items

A8984

Minnesota Manual Dexterity Test
De Minnesota Test meet de snelheid waarmee men 60 ronde schijven
kan manipuleren.
Men kan hem afnemen met één hand of bimanueel.
Een normenlijst, testformulieren en gebruiksaanwijzing worden meegeleverd.
Een chronometer wordt niet bijgeleverd, maar is wel nodig om een correcte
testing te kunnen uitvoeren.

376

PRIJZEN
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Box & Blocks Test
Inhoud:
• 150 gekleurde blokken: 2,5 cm

Draagbare versie van de gestandaardiseerde Manual Dexterity test.
Snel en eenvoudig af te nemen.
Goede test voor mensen met verminderd
begrip of handigheid.

7531

Jebsen-Taylor Handfunctietest
Deze test werd ontwikkeld door handtherapeuten en bestaat
uit 7 onderdelen die elk op zich een handvaardigheid testen die
gelinkt is aan een activiteit uit het dagelijkse leven.
Er wordt gebruik gemaakt van herkenbare items zoals
paperclips, blikken, potloden, …
Instructies worden meegeleverd.
• volledige set
• 10 reserve schijven

8063
806301

Tijdsmeting

Reuze zandloper
Originele en leuke tijdsmeting in
de vorm van grote zandlopers.
Ideaal voor diverse spellen,
therapie en groepsactiviteiten.
De nadruk ligt niet zozeer op de
exacte tijd, maar wel in het visuele
aspect.
Tips: quiz, een opdracht uitvoeren
gedurende een bepaalde tijd, …

Technische info:
• hoogte: 24,5 cm
• bodem: Ø 11,4 cm
• het middelste deel voor het grijpen:
hoogte 10,2 cm en Ø 5,1 cm

Elk van de 6 zandlopers is vervaardigd in hoogwaardige kunststof en
heeft zijn eigen kleur.

• rood, 30 sec

1072119

• geel, 1 min

1072107

• blauw, 2 min

1072108

• groen, 3 min

1072125

• paars, 4 min

1072118

Therapie tijdsklok Time Timer
Deze klok kan dienst doen als
chronometer en is vooral nuttig
als de testpersoon de tijdsmeting
mee mag volgen.
De tijdsaanduiding betreft minuten,
de maximale instelling is 1 uur.
Men draait de rode cirkel tot de
gewenste minutenstand, waarna
de klok automatisch start.

Op het einde hoort men een geluidssignaal (zoals bij een eierklokje).
• klein - 7,5 x 7,5 cm

547211

• medium - 18 x 18 cm

547212

• groot - 30 x 30 cm

543307

Chronometer
Klassieke stopwatch.

PRIJZEN

A8423

Advys-H11-evaluatie.indd 377

377

28/06/17 16:34

INDEX
TREFWOORD

U zoekt een bepaalde beginletter? Volg de lichtroze vlakken.
PAG

TREFWOORD

PAG

TREFWOORD

PAG

2-points discriminator

374

badkussen

26

bijtring

181

3D bouwen

359

badlift

13

bimanuele werkbank

328

4 op een rij

276, 359

25

Bingo-set

278

4Single tafel
9-hole Peg-test
aangepaste scharen
aankleedstok
aantrekhulp Sliplift

®

aan-uittrekhulp voor steunkousen

375

badplank

9

205-207

badspons

27 ev

87

badverkorter

85

badzit

90-92
75, 84, 186

abductiekussen

Balance Beam
balanskussen
ballen

Action Research Arm test

375

balschaal

ademhalingsoefeningen

297

Bamboleo

Aesthesiometer

374

bandana slab

afvalsysteem voor luiers
Airex

65
290

™

78

Akton™ gel

203

alarm Home Alert

antislip manchet/ring voor bekers
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borden

132-133

109

Box & Blocks test

bedpan
bedsponde
bedsponde/transferbeugel
bedtafeltje

148

braces Neo-G
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134
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375
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314

armsteun voor aan de tafel
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355
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badmat

250
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323

Cubicolor

362
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79

105
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167

107

dienblad

143

96 ev
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367

Digi-extend®

312

16-23
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309

283 ev
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193

103

bidet voor toilet

63
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Big John toiletbril

58

disposable beker met tuitje

1
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159

89

Empathiepoppen

270-271

7

douche / toiletstoel met wielen
douche verzorgingstafel

41

douchebakken EASA

51

douchedeuren EASA

48-50

douchekophouder op zuignap

34

douchemat

25

douchescherm

34
7

douchestoel met wielen
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37-38

douchestoeltje
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douchezit met muurbevestiging

5-6

draadloos alarm

203
164
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12
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145
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166
1
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drinkdeksel

115, 123

drinktuitjes

115-119
89-91
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185

Dunlopillo

137-138
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290

dynamisch zitkussen

370 ev
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125
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48 ev
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ergonomisch keukenmes

137
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283

ergonomische badspons

28
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Ergoplus beker

227 ev
114
224-225

Ergorest

313

Hand Exerciser

Fantasy wandelstok

155

handdoek met handvatten

Feeder Seat

245

handgreep voor badrand

Figuroform

355

handgreep voor wandelstok

160

®

filters: Urias -Johnstone

302

HandiplaT

131

first aid: Urias®-Johnstone

302

Handmaster Plus

195, 312

fixatie voor steelpan/kookpot

136

handtrainer VIA

195-309

Handycup

fixatie-grip voor gereedschap

200, 204

hangende badzit

flessenopener

140-141

hartenpuzzel

122

®

hellend vlak

166

Fotobibliotheek

267

Hemiglide

296

Friemelen

278

Henkelbeker

gangrevalidatie

303

Henro-Grip bestek

8-36
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gebogen bestek
Gelbodies

98
76-77

™

gelkussen voor toilet
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gesloten drinkdeksel

54
349
115, 117, 123
304
108, 294-295

glijlatten voor bedsponde /
transferhulp
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72-149
373
98
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137
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86

®

Goodie-strap

107
19
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80
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236
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283
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169
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80
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47

hoog-laag tafels

247 ev
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44-46
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Hot & cold therapy
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53
366
180, 191
41
14-15
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152
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161
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323

131
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158

Grahamizer

329
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elastiekband

311
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281
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93
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®
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193, 293

353
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eierdopje op zuignap
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152
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13-14
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357
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294
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114
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291
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288
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358
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246
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EASA toiletbeugel inox
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leesliniaal

220

Multi-tip

Jarkey

139

Leg Lifter

154

muurhaken

Jebsen-Taylor

377

legspel

jongleerdoek

297

Leit verzorgingstafel

Joyk poppen

270-271

Jamar

®

Lendys stoel

321, 350
39

nagelknipper op voet
Neen bekkenbodemtraining

232

nekkussen

J-popper

142

lichtgewicht bestek

97, 99

Nelsonmes

Jumbo Rest

223

lichtgewicht wandelstok

155 ev

Neo-G braces

junior trippelstoel Vela

237

Liggende acht

316

neusbeker

kalibratie Jamar

372

lijnpuzzel

349

Newstead bestek

®

kantelmes

100-101

loep

katapultzit

153-154

LoGeo

kegeloefening
kegelspel

316
275, 281

220-221
352

logisch denken ColorCards®
Loire toiletbeugel

264 ev
60

Nielsen douchestoel
Nikitin
non drip drinktuitje
Novelle Clip-on toiletverhoger
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253,254
30
182-183
27,84
100
190-191
124
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359 ev
115, 123
52

Kennedy beker

120

loopkader

162

Novo cup

118

keramisch bord

112

loopkader voor kinderen

165

O’Connor Dexterity test

376

kersenpitkussen

180

Lotca, Lotca-G

369

oefenballetjes

keukenfixatieplank

135

lotion- en crème aanbrenger

keukenmessen

137
138

keukenschaar
keukensystemen

252-255

oefenbar

311

Lotto photo

356

oefenfiets

193

lumbaal steunkussen

186

oefenmat

Magna Bands

322

oefenpasta Putty

194, 307
194, 310
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364

Magna Disc

363

oefenveer

kinderbekers

127

magnetische Quadrant

349

oefenwerkbank

kinderbestek

104
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126

Mambo Max

kinderborden
kinderdouche - toiletstoel
kinderkrukken
kinderpillendoos
kinderstoelen
kindertoiletstoel

35, 36
159-165
177
236-245
57

90

One Way glide
One Way rietjes

134

opbergtas voor rolstoel

168

Maroon care bestek

105

opblaasbaar haarwasbekken

31

Massage balls

286

opblaasbaar nekkussen

27

80

opblaasbaar wigkussen

75

matras in traagschuim
matrasbeschermers

80, 181
75

opblaasbaar zitkussen

135

klemsysteem voor bokalen

136

Matrici pre-rekenen

364

opener voor drankblikjes

klittenband

338

Medeci bord

112

opener voor flessen
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308

Medi2 verzorgingstafel
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322

ophangnetje voor loopkader

40
79

273

oprijgoten

Metro Car

150

opstapbank

meubelverhogers
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opstapstoeltje
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Mikado

276

opstaptegel

kookpotfixatie

136
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376
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88-91
201

kracht handen

370 ev

60-62

opklapbare verzorgingstafel

Mens erger je niet

kraanopeners

164

opklapbare toiletbeugel
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kousaantrekkers

140-141

125-179

127
11
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176-178

101

kom op zuignap

13
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Knork bestek

26,184
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288

86

Komfort bather/badzit

43

opblaasbare badlift

Medicine gewichtsbal

knopenhaak

329
152, 189

111

184, 290

Matress tilter

75

289

Manoy ovalen bord

Kitchen workstation

knie abductiekussen

194, 308

29

Mobeli wandbeugel
®

Mobilio verzorgingstafel
modulair bestek Kings

20-23
42
102-103

optrekbeugel-zelfoprichter op voet
opvouwbare douchestoel
opvouwbare haarset

166
24-25
203
24-25
353
73, 148
2
32
202

Kreisel set

325

motoriekstenen

283

opvouwbare trolley

krukdoppen

161

mozaïek

350

opvouwbare wandelstok

156 ev

krukken

159

MS-spalk Urias®-Johnstone

301

orthesemateriaal

336 ev

Multi-holder

107

Otter badzit

Kura Care bestek

96, 104

kussens

80

labyrinth

314

Multi-Aktieset

Latin

230

multifunctionele handgreep

lavabo aangepast

44-46

Multi opener 6-in-1

multifunctionele kegel

136, 140
284
14-15
283

36

Oval 8

341

parachute

297

parallelle baren

303

paraplu / wandelstok

157

380
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Peabody Development Motor
Scales PDMS-2

370

Pedal Exercicer

193

Peg-test 9-hole

375

pennenbord

326

penverdikkingen

216 ev

Periform®

183

Peritone biofeedback

183

P-Guard
Physio Roll
Picking-up test

53, 67
285
375

Pilko

318-319

pillendoos

176-178
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ritstrekker/knopenhaak

29

Rivermead RPAB

370

Sim-slide Arion

90

rivierstenen

292

sinaasappelschiller

138

Roadrunner

352

Sit & Gymkussen

290

Rocking T knife

101

sjoelbak

276

53

rode toiletverhoger

slabhouder

rollator

163

slangvormig kussen

231

sleutelhulp

201

167, 188-189

Sleutelspel

325

170

SlideX Arion

92

rolstoelkussen

169

Sliplift, slip aantrekhulp

85

170-171

Rollhocker
rolstoelgordel
rolstoelhandschoenen

rolstoeltas

pincetten

322

rubberen dorpelovergang

166
281

soepel drinkdeksel Safesip®

placemat

210, 211

rugsteun met kussentje voor in bed

275

sorteerkast

354

Safebelt

188

speelkaart met grote opdruk

209

134

speelkaartenhouder

208

227

speelkaartenschudder

209

81-84

Salsa

pre-rekenen
Prima Modular douche- werkstoel
Prima wandbeugel

364
4
17

274, 327

168

positioneringskussens

330 ev

21

Solido wandbeugels

Rummikub

Safesip

preprofessionele training

©

®

228-229

Samba
Sangenic
Savanah® badopstap
Savanah® badplank
Savanah badzit
®

Savanah® toiletverhoger

67

spiraalveters

24

Splash Sentry Savanah

9
10-11

34

spiegel op zuignap

93
®

splinting
sportschoenveters

203

78

160

progressieve wasknijpers

311

schaduw bouwspel

362-363

stabilisator met wandelstok
Stabicane

proprioceptie

348

scharen

205-207

stahulp

316

scherm voor testen

putty
Quattro badbeugel op 4 zuignappen
Queens bestek

92
376
194, 307
22
96,99

93

Stabicane

schaapswol hielbeschermers

Purdue Peg Board

336 ev

sprekende wekker, horloge

222

Proth-Pro Arion voor prothese

67

52

Prisma bril

pro-supinatiewiel

134

rugzak voor rolstoel

69 ev

195, 313

74

261-263

solitaire

positioneren

Power-Web®

29

sociale vaardigheden ColorCards®

371-372

187

209

smokers robot
Soapy Soles

Pinch Gaugemeter

Power Flexor

84

168

rubberen werpschijven

8, 35, 36

133

376

179

positioneerbare douchestoel

132-133

slab

Roeder

pillenverwijderaar Poppet

260

202

ShowerSandal™

rolstoelponcho

Pocket ColorCards®

Shopping trolley met zitje

292

175

53, 67

PAG

River Stones

pillensplijter, -vergruizer

plasbeschermer

TREFWOORD

347

155, 160
234

stalen wandbeugels

16, 18

schoentrekker/kleedstok

87

Stander transferhulp

146 ev

schoentrekkers

89

stapblokken

303

schoenveters

93

stapblokken proprioceptie

348

sta-tafel

304

steekparels

321

stereognosie test

374

schouderladder

315

schouderoefeningen katrolsysteem 192, 296
216 ev

™

reachers

214-215

schrijfhulpen

regenponcho

170-171

schuifbord

315

stofblik en borstel

200

reminiscentie

268-269

schuimbal

287

storyCards ColorCards®

266
201

respiratoire oefeningen

297

schuimblokken

309

strijkplank met muurbevestiging

RevoReach

214

Scoop bord

111

Sure grip bestek

rietjes, rietjeshouder

134

scooterhoes

169

Surekatch ball

288

scooterponcho

171

suspensie AS-trainer

305

Scrabble magnetisch

274

Swippo

233

rijgen
rillenbeker
ringboom

322-323
118
314-315
185

Seahorse Plus

35

97

Swippolino

244

Securiseat

189

tactiel voetpad

348

ring-ritstrekker

87

Semmes-Weinstein

374

tactiele schijven

343

ringvormige hielbeschermer

79

Sensi-bar

365

Tactilo

346

Ringwood: toiletbeugel

61

Sensory bag

347

Tactori

272

ringkussen

381
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tafel voor bed of zetel

69-70

tafels

247 ev

tafelscharen
Tango

207
237, 238

Tapturner

201

tarwekussen

180

tas met één handvat Henkel

117

tastdozen

343

tasthandschoenen

345

tastkubus

343

Tastmax

346

tastplaten met zand

344

Taxi
technische info kunststoffen bij
serviesgoed

231
128-129

TREFWOORD

PAG

transportrolstoel opvouwbaar,
Travelchair

204

trechtervormige drinkbeker

123

vormschroeven en moeren

320

Tremorbeker Easi 2

121

vouwbare douchestoel

trippelstoel

227

Walker

163-164, 202

trolley

30

tubeknijper
tubings

293

tuingereedschap

204

Tumble Forms 2™

245

Twist: Pilko

319
74

uitvalmat
uitwringsysteem voor de vaatdoek

107

universele houder
Urias®-Johnstone spalk

teenwasser

29

Uri-Go® urninegeur verwijderaar

Teezi Breezi

247 ev
215

urinalen

telraam

363

urninegeur verwijderaar

therapieband
therapiemat
therapietafels
Thermobeker
thermoplastisch orthesemateriaal

369 ev
354
193, 293
289
240 ev
115
336-337

187, 300-302

64-65
67, 200
167

veiligheidsgordel rolstoel

25

veiligheidsstrips

338

velcro

313

velcro oefenbord

18-19

verchroomde wandbeugels
verdikkingen voor bestek

67,200
65

urinaal houder

TeleStik

143, 200
201

universele draaihulp

30

Tetrolino

107-108, 212-213
23

vergrendeling Mobeli®

ThermoSana

123

vergrootblad, -glas

Thermoskin artritis handschoen

180

verhogingskussen

184, 199

ThermoVital

123

verlengde armen

214-215

Time Timer

377

verlengde haarkam / -borstel

Tipexpress

320

verzorgingsartikelen

27 ev

220

32

toiletbeugel op zuignap

62

verzorgingstafel

38-43

toiletbril XL

58

verzwaard bestek

97, 98

toiletkader

55

veters rijgen

328

toiletkader XL

58

Vigorimeter

371

toiletkussen

54

vinger contractuur kussen

187

toiletsteun

61

vingertrainer Flex-ion

194, 309

toiletstoel

56-57

Vision tafel

248-249

toiletstoel XL
toiletverhoger
tractie set cervikaal
transfer badbank
transferbeugel bed
transfergordel

59
52 ev
192
12
72, 148 ev
150
146 ev

349 ev

visuele perceptie
Vital bord

110

vloerdomino

276

voelbollen

345

voelen: wandopstelling

366

voelkast

347

voelkussentjes

344

transferhulp voor de auto

150

voet coördinatie

296

transferhulp voor zetel

153

voetensteun

223

transferlaken

152

voetheffer

154

transfermat

154

voetwasser

transferpaal

154

volgordekaarten ColorCards

transferplank

151

voorarm skateboard

transferhulp voor bed

PAG

167

teennagelknipper

testen & evaluaties

TREFWOORD
voorarmondersteuning
voor tuingereedschap

Walking Trolley
wandbeugel
wandbeugel met douchekop
aansluiting
wandbeugel op zuignap
wandbeugelsysteem modulair
wandelstokhouder
wandelstokken
wandelstoklusje
wandelstokstoeltje

2
306
163
16 ev
16
20-23
19
160
155 ev
160
158-159

warmhoudborden

113

wasknijpers

200

waterdichte kussen-matras
beschermer

181

waterproof pants

181

weefraam
werkstoelen

325
227 ev

werktafel 4single

250

werpringen

280

werpspellen

279

wigkussens

74-75, 184

WorkPark
Wrist exercicer
Writing Bird
XL douchestoel
yoga-mat

330 ev
313
219
37-38
289

zadelstoel

227 ev

zandloper

377

zandtafel

347

zelfklevende antislip

212

zelfopenende schaar

205-207

zelfoprichter
zetel/toiletstoel
zetelverhogers

73, 149
56
73, 197 ev

zien: wandopstelling

366

zitbal

186

zitkussens
zuignap wandbeugel
zwaaidoek
zwenkbare lavabo

184
20 ev
297
44

29
®

264 ev
315

382
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ADVYS MASTERCATALOGUS
Het Advys team presenteert u met ﬁerheid de 9de editie van hun nieuwe Master Catalogus.
Een complete handleiding voor het kiezen van het juiste hulpmiddel en een uitgekiende selectie
van therapiematerialen voor iedereen die werkzaam is in de zorgsector.
Met nu nog meer keuze en een 500 tal nieuwigheden bieden wij één van de breedste gamma’s
in dit marktsegment.
Met de nieuwe lay-out hopen wij u beter te kunnen informeren over de producten waarnaar u op zoek bent.
Deze selectie is een momentopname in een snel evoluerend aanbod. Advys werkt voortdurend
aan het updaten en verbeteren van het gamma.
Op onze website kan u steeds de laatste aanpassingen opvolgen.

Bedankt

voor uw vertrouwen
in onze expertise!

WAT IS ER NIEUW?

EN
IM
EC
SP

PRIJZEN

Prijzen:
Op elke pagina staat er onderaan een handige QR code.
Even scannen met uw smartphone en u ziet onmiddellijk de prijzen van deze pagina en de volgende.
Bij heel wat producten is er extra informatie beschikbaar via een QR code
bijv. een video, technische ﬁche of brochure.

HOE KUNNEN WIJ U NOG BETER HELPEN?
Met kwaliteit en service hoog in het vaandel, staat ons toegewijd en
gemotiveerd team klaar om uw vragen te beantwoorden en uw bestellingen
zo goed mogelijk op te volgen.
Een team van o.a. 4 ergotherapeuten is ter beschikking om speciﬁeke vragen
met u door te nemen.

%

T +32 (0)78 151 171

HOE ZIE IK VOLLEDIGE PRIJSLIJSTEN EN MIJN EVENTUELE KORTING?
Het handigst is gebruik maken van uw persoonlijke log-in (klantnummer)
en paswoord op de website. De lijsten zijn in pdf en Excel.
Nog geen login of paswoord, of u bent het kwijt?
Geen nood, u kan op de website aanmelden op het contactformulier
of opvragen via info@advys.be

HOE BESTELLEN?
Bestellen kan gemakkelijkst per email op orders@advys.be
Ook mogelijk via de website of fax.
Telefonische bestellingen moeten steeds schriftelijk bevestigd worden.
Onze verkoopsvoorwaarden zijn te raadplegen op www.advys.be onder “veelgestelde vragen”.

www.advys.be
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MASTERCATALOGUS

T +32 (0)78 151 171
F +32 (0)78 151 181

info@advys.be
orders@advys.be
www.advys.be

De afbeeldingen kunnen soms licht verschillen van het geleverde product.
Gezien de uitgebreidheid van het gamma en de verschillende herkomst van onze producten,
is het mogelijk dat bepaalde handleidingen nog niet vertaald zijn.
Gelieve ons te contacteren indien u hiervan hinder zou ondervinden.
Onze verontschuldigingen voor het ongemak.
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