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Houten tafeltje voor op het bed
Multifunctioneel houten tafeltje dat over de bovenbenen gezet wordt.
Rondom bevindt zich een klein boordje om te beletten dat voorwerpen van het blad schuiven.
Verstelbaar in 5 verschillende hoeken.

Bankrek. nr. BE40 0018 2038 5963
Zie de voorlaatste pagina voor het bestelformulier.

• afmetingen blad: 54 x 31 cm

ONZE WEBSHOP

AA5852

Naast deze papieren catalogus hebben wij een prachtige
online webshop met nog meer hulpmiddelen aan heel scherpe prijzen.
Het volledige gamma is vlot te raadplegen op

www.thuiszorgwebshop.be

€ 60,00

Bedtafel op 4 wieltjes

U kunt zoeken op:
• Productnaam (de titel die bij elk product in deze cataloog staat)
- bv. Douchestoeltje ronde zitting
• Artikelcode (de code die in de kolom net voor de prijs vermeld staat)
- bv. AD104299
• Type Product
- bv. douchestoel, drinkbeker, kousenaantrekker,...

Dit bedtafeltje bestaat in 2 uitvoeringen:
• met 1 blad van 55 x 40 cm in houtprint, het blad kan licht schuin
gezet worden
• met 1 kantelbaar blad van 60,5 x 38,7 cm in houtprint en 1 kleiner
vast blad van 38,7 x 20,5 cm: hierdoor is het mogelijk om bv. het
groot blad schuin te zetten tot 45° om te lezen en tegelijk een kop
koffie binnen handbereik te hebben
Alle bladen zijn rondom voorzien van een klein boordje.
• met 1 blad

INHOUDSTAFEL

753C

• met 1 vast en 1 kantelbaar blad

In de slaapkamer

€ 85,00

AD160081

€ 160,00

Gezondheid

veiligheid en mobiliteit in en rond het bed

3

pillendoosjes

38

positioneren en kussens

5

zitcomfort

40

bescherming tegen doorliggen	

6

braces

43

aankleden

7

oefenen thuis

44

2 in 1:
• een stevige transferhulp die u vlot volledig naar beneden
klapt
• 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.
Een handige opbergtas met vakken is inbegrepen.

Eten en drinken

In huis

bestekken

10

huishouden en ontspanning 

46

borden en bordranden

15

grijpers

47

bekers

17

lezen en schrijven47

in de keuken

23

Mobiliteit

Bedsponde-transferhulp aanpasbaar Stander™

• gewicht: 6,3 kg
• maximale belasting: 180 kg

In de badkamer en het toilet

8000

€ 165,00

douche

50

kleine verplaatsingen

28

badplanken en badzitjes	

52

Universele zetelleuning Freya Railo

loophulpen

32

handgrepen

53

rolstoelaccessoires

34

kleine hulpmiddelen in en rond het bad

56

De universele zetelleuning Railo om gemakkelijk opnieuw
op te staan.

rolstoelkledij

36

lichaamsverzorging

57

toiletverhogers

59

toiletstoelen

60

veiligheid in het toilet

61

hygiëne

62

• gebruiksvriendelijk, gemakkelijk instelbaar en zeer licht
• de Freya Railo wordt onder het sofakussen geplaatst
• het biedt comfortabele steun om uw armen op te laten
rusten tijdens het lezen of het tv-kijken
• de hoogte is instelbaar tussen 27-35 cm en de breedte
tussen 50-85 cm
• met grijze steunen

F10

€ 89,99

• met zwarte steunen

F11

€ 89,99
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Aanpassing voor lattenbodems

Bedladder

De meeste bedsponden/transferhulpen hebben een kader onder de
matras. Bij lattenbodems, zeker bij de verstelbare modellen, is een
setje met glijlatten aangewezen. Deze worden vastgeklikt op elk type
lattenbodem en zorgen voor extra veiligheid en gebruiksgemak.

Eenvoudige bedladder met 4 kunststof grepen van 20 cm breed en een
diameter van 2,5 cm. Ze overbruggen telkens 18 cm.
• lengte: 3 m

• afmetingen: 35 x 3 cm

AA3660
• set van 4

AD156771

€ 32,00

€ 18,00

Optrekbeugel-zelfoprichter op voet

Verstelbare rugsteun voor bed, met kussentje

Deze zelfoprichter of perroquet wordt onder en achter het bed geschoven
en tovert een gewoon bed om in een ziekenhuisbed. U kunt de beugel
uit elkaar nemen in 3 delen om die gemakkelijker te transporteren en te
stockeren.

Deze losse steun is bedoeld voor een gewoon bed en maakt het mogelijk
om een gemakkelijkere positie aan te nemen voor het eten, lezen, … De
rug is bekleed met een ademende nylon stof. Voor extra comfort is er een
comfortabel kussentje voorzien.

• hoogte: 190 cm, grondvlak: 74 x 72 cm
• nodige ruimte onder het bed: 4,5 cm
• handvat met een verstelbare hoogte
tussen 95 en 131 cm boven de grond

•
•
•
•

• max. trekkracht 75 kg
• max. trekkracht 125 kg

AD159824

€ 150,00

799

€ 335,00

l x B: 56 x 50 cm
maximale hoogte: 58 cm
verstelling: 45° - 90°
maximale belasting: 120 kg
AD127218

€ 55,00

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

Meubelverhogers in kunststof

• 70 x 60 x 20 cm

Set van 4 sterke verhogers waarmee u meubels kan verhogen,
al dan niet met poten.
•
•
•
•
•
•
•
•

traploze verstelling door een schroefsysteem
verhoging van 3,8 tot 10 cm
voor extra veiligheid kan men de verhogers verbinden met elkaar
geschikt voor verschillende pootvormen:
rond, vierkant, wieltjes tot een diameter van maximaal 7 cm
ook geschikt om vast te schroeven aan een meubel, bv. een sofa
of bed zonder pootjes
neutraal, weinig opvallend uitzicht
• set van 4
kleur: zwart
•
verbindingsset
2 kruisen
maximale belasting: 700 kg

€ 70,00

Opblaasbaar wigkussen voor de benen
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.
• afmetingen: 63 x 68 cm
• dikte: van ± 4 tot ± 18 cm, afhankelijk van het opblazen
AD135806

€ 72,00

AD161229

€ 45,00

AA3625

Set van 4 stevige verhogers uit milieuvriendelijk bamboe.
Er zijn 2 types:
• Kubussen van 9,3 cm met in 3 zijden een gat van 1,6 cm
diepte met verschillende diameter: 3,2 / 5,1 / 7,6 cm.
De effectieve verhoging is 7,6 cm.
• Hoge blokken van 15,5 cm met een gat bovenaan van
7,5 cm en een verbrede voet van 14,6 x 14,6 cm voor
grotere stabiliteit. De effectieve verhoging is 13,5 cm.
• maximale belasting: 380 kg (verdeeld over 4 blokken)
• 9,3 cm, set van 4

AD156757

€ 65,00

• 15,5 cm, set van 4

AD156758

€ 100,00

€ 39,00

Abductiekussen knieën

Meubelverhogers in bamboe

4

AD159845

1

2

Voorgevormd kussen dat tussen de knieën geplaatst wordt.
Het kussen wordt met klittenband bevestigd.
Met afneembare zachte bekleding.
• 1: 26 x 21 x 16 cm
• 2: 24 x 19 x 14 cm
• 3: 52 (open) x 19 x 8,5 cm

3
• 1 met stevige foam

AD162661

€ 22,95

• 2 met visco foam

AD162688

€ 39,95

•3 met visco foam, kan opengelegd worden

AD149865

€ 35,00
5
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Hiel- en elleboogbeschermers GelBodies™

SlipLift® Traveler: slipjesaantrekhulp, opvouwbaar

Comfortabele beschermers voorzien van een siliconen gelkussen. Gelbodies™ zijn ontwikkeld voor langdurig
gebruik. Nochtans raden we u aan ze niet langer te dragen dan 12 uur per dag.

Het geniale ontwerp van de SlipLift® kent een vervolg: de opvouwbare versie,
gemakkelijk om op te bergen of mee te nemen op reis. De SlipLift® is de
winnaar van het tv-programma ‘De Bedenkers’ op één. Pierre van Den Broeck
maakte het originele ontwerp voor zijn zus, ADVYS is de producent. De SlipLift®
is exclusief via ADVYS verdelers verkrijgbaar.
Het is bedoeld voor diegenen die om de een of
andere reden moeilijk hun voeten kunnen bereiken
en kan gebruikt worden voor slips, maar ook voor
lange broeken die elastisch zijn bovenaan.

Voor de maatname meet u de omtrek van de kuit net
boven de enkelknobbels, voor de elleboog meet u de
omtrek van de bovenarm. Bij twijfel neemt u de grotere
maat. Voor de hielen kunt u opteren voor een versie met
extra bescherming aan de zijkant. Dat is nuttig bij zijlig.
U kunt deze gel verwijderen indien u de kous wilt wassen. Het siliconen gelkussen mag in geen geval in de
wasmachine of de droogkast.
Voor hiel en elleboog - per paar:
• S 15-23 cm

GB010

€ 60,00

• M 23-30 cm

GB011

€ 60,00

• L 30-36 cm

GB012

€ 60,00

• XL 36-41 cm

GB013

€ 60,00

• standaard

AD136939

€ 35,95

• XXL

AD149285

€ 44,95

Knopenhaak en ritstrekker
Een knopenhaak is vooral bedoeld voor
mensen met fijnmotorische problemen.
Het handvat is verdikt voor een betere
greep. U schuift een inox lus over de knoop,
vervolgens trekt u aan de lus en maakt u
tegelijk een draaibeweging.

Voor de hiel met extra bescherming opzij - per paar:
• S 20-25 cm

GB030

• M 25-30 cm

GB031

€ 67,00

• L 30-35 cm

GB032

€ 67,00

€ 67,00

Hiel- en elleboogbeschermkous met Akton™ Gel
Comfortabele rekbare kous met een Akton™ gel pad voor een effectieve
bescherming door een maximale drukverdeling. Akton™ Gel is ontwikkeld voor langdurig gebruik. Nochtans raden we u aan de beschermers
niet langer te dragen dan 12 uur per dag.
U kunt de gel verwijderen indien u de kous wilt wassen. Het siliconen
gelkussen mag in geen geval in de wasmachine of de droogkast.

• knopenhaak met verdikt handvat

AA4671

€ 9,95

• combinatie met ritstrekker

AA4673

€ 7,50

Kousenaantrekker
Eenvoudige kousenaantrekker, bedoeld voor mensen die moeilijk
hun voeten kunnen bereiken, maar die wel hun twee handen kunnen
gebruiken. Bestaat uit een plooibaar plastic gootje waaraan een lint
bevestigd is.
• standaard

AA4650Y

• S 23 cm - per paar

A730001

€ 60,00

• met kleine inkeping

AA4652Y

€ 8,95

• M/L 28 cm - per paar

A730002

€ 60,00

• dubbel, voor panty’s

AA4654Y

€ 14,00

• XL 33 cm - per paar

A730003

€ 60,00

€ 7,50

Ringvormige hielbeschermer holle vezel
Dit ringvormige kussen brengt de hiel volledig los van de onderlaag. De
vulling bestaat uit een comfortabele holle gesiliconiseerde polyestervezel.
De sluiting is in klittenband. De hoes is in hoogwaardig PU, wasbaar,
rekbaar, ademend en ondoordringbaar.
AD159947

€ 45,00

Dekenboog
De basis van deze metalen boog schuift onder de matras en blijft hierdoor
stevig op zijn plaats. U kunt de boog op 2 hoogtes instellen: 45,4 of 68 cm.
Ook kunt u hem gemakkelijk uit elkaar halen voor transport.
• lengte: 35,6 cm
• breedte: boven 56,5 cm, onder matras 71 cm
AA3652
6

Kousenaantrekker/verlengde schoentrekker
Dit is een combinatie van kousenaantrekker en schoenlepel. Bedoeld
zowel voor links- als rechtshandigen, vermits u de koker kunt
draaien. Aan de andere kant bevindt zich een schoentrekker. Die is
voorzien van een uitsparing voor het uittrekken van sokken.
AA4666

€ 21,00

€ 58,00
7

In de slaapkamer

In de slaapkamer
Kousenaantrekker met badstof bekleed

Ook last bij het aan- of uittrekken van steunkousen?

Deze comfortabele kousenaantrekker heeft een
speciaal design om een kous gemakkelijk rond
de hiel te schuiven, een nylon binnenbekleding met minimale weerstand en een badstof
buitenkant die voldoende wrijving geeft om de
kous lang genoeg tegen te houden tot zij volledig rond de voet zit. Stevige en gemakkelijke
handvatten. Enkel met de hand te wassen.
AD160987

Het aan- en uittrekken van therapeutische steun-, druk- of compressiekousen zijn vaak moeizame
handelingen die dagelijks terugkeren. Bij verzorgenden 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.
Op de website van Advys vindt u een link naar duidelijke instructiefilmpjes.

Kousenaan- en uittrekhulp Arion voor druk- of steunkousen

€ 14,00

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

Kousenaantrekker voor drukkousen op kader
Deze kousenaantrekker heeft een metalen
frame met een plastic coating om de drukkous
over te schuiven. Het oppervlak is glad waardoor de kous niet beschadigd wordt. Bedoeld
voor mensen die wel hun 2 handen kunnen
gebruiken, maar die door een beperkte mobiliteit hun voeten niet meer kunnen bereiken. De
handvatten zijn uittrekbaar en 90° draaibaar,
waardoor ze steeds de perfecte positie aannemen.
AA4653

XS <34 S 34-37 M 38-41 L 42-45 XL >45
• Aantrekken Open teen Easy-slide E01500 E01501 E01502 E01503 E01504
• Aan- en uittrekken Open teen Sim-Slide
E0SL01 E0SL02 E0SL03 E0SL04
M <=40 L 41-45 XL >45
• Aantrekken Gesloten teen
• Aan- en uittrekken Gesloten teen

€ 37,00

Schuif de
Easy-Slide®
over de voet.

Lange schoentrekker
Deze metalen schoenlepel van 60 cm bestaat in 2 versies:
• standaardmodel met op het uiteinde een handvat in soepele pvc en
een haak om de trekker gemakkelijk op te bergen.
• lichtgewicht model met een verend gedeelte dat de beweging volgt
bij het aantrekken van de schoen. Hij heeft een met leder bekleed
handvat dat is voorzien van een lusje om de trekker gemakkelijk op
te bergen.
• met haak
• lichtgewicht, met verend gedeelte

AA4606Y

€ 13,00

AA4608

€ 36,00

€ 30,00
€ 35,00

E01513 E01514 E01515

€ 40,00

Magnide 2 in 1

E01540 E01541 E01542

€ 50,00

Soms is het moeilijk om een steunkous hoog genoeg op te trekken,
bv. bij een liesmodel. Het verlengstuk SlideX kan dan
als hulpmiddel de taak vergemakkelijken.
SlideX

Schuif de kous
over de
Easy-Slide®.

Magnide

M – diameter van het been < 20 cm

E01520

€ 19,00

L – diameter van het been > 20 cm

E01521

€ 19,00

Antislip handschoenen zorgen er voor dat er minder kracht nodig
is en ze verlengen hierdoor ook de levensduur van de drukkousen.
Antislip handschoenen

S

E08030-1

M

E08010-1

€ 7,50

L

E08020-1

€ 7,50

€ 7,50

Elastische schoenveters
Elastische schoenveters hoeven niet telkens opnieuw geknoopt te
worden. Zodra ze op hun plaats zitten, wordt de gewone schoen een
mocassin of inschuifschoen. Dit systeem is zeer nuttig voor personen
die hun voeten niet meer kunnen bereiken, te weinig kracht hebben
in de handen of éénhandig zijn.
• standaarddikte voor gewone schoenen: 5 mm
• standaarddikte voor fijne schoenen: 3 mm

8

• 5mm - zwart - 61 cm (3 paar)

A77811

€ 12,00

• 5mm - bruin - 61 cm (3 paar)

A77813

€ 12,00

• 3mm - zwart - 65 cm (2 paar)

6066

€ 15,50

Trek de kous
over de hiel.

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

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

9
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Alle bestekken zijn in principe geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur,
tenzij anders vermeld.

Aangepast bestek Kura Care
Kura Care is een perfect voorbeeld van Universal Design:
de anatomische grepen zijn onopvallend en antislip.
De gekleurde streep in het handvat is zorgvuldig gekozen,
zodat het veel minder opvalt dat het handvat gebogen
is. De kinderversie is uitgevoerd in aantrekkelijke kleuren, de volwassen versie is stijlvol
donkergrijs/wit. De vork, de lepel
en het mes zijn ook afzonderlijk
verkrijgbaar.

Aangepast en buigbaar bestek Good Grips®
Het bestek Good Grips® heeft zachte antislip handvatten die
een goede houvast bieden, ook indien men ze met vochtige
handen gebruikt. De comfortabele grepen zijn tot 3,5 cm
dik en gemaakt van een zacht rubberachtig materiaal met
flexibele ribbels die zich aan iedere hand aanpassen. Er is 1
buigbaar punt zodat de lepels en vorken in iedere gewenste
hoek gebogen kunnen worden, zowel links als rechts, in
principe één maal.
• lengte handvat: 11 cm
• gewicht: 80 g

• lengte handvat: 12,8 cm
• gewicht: van 50 tot 55 g
• set van 3, volwassen versie donkergrijs/wit

M80270

€ 20,00

• set van 3, kinderversie, heldere kleuren

M80282

€ 20,00

• mes Rocker

AD127408

€ 14,95

• mes Rocker getand

AD127412

€ 24,95

• vork

AD127407

€ 14,95

• eetlepel

AD127411

€ 14,95

• theelepel

AD127409

€ 14,95

• kleine lepel

AD135734

€ 14,95

Aangepast bestek Newstead
Newstead-handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch gevormd, vervaardigd uit ABS en latexvrije rubber.

Gebogen bestek Newstead

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

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.

• mes

AA55200

€ 21,00

• vork

AA55201

€ 21,00

• lepel

AA55202

€ 21,00

• theelepel

AA55203

€ 21,00

• set van 4

AA55204

€ 72,00

• mes 90°

AA55209

€ 22,00

• vork links gebogen, voor de rechterhand

AA55205

€ 22,00

• lepel links gebogen, voor de rechterhand

AA55206

€ 22,00

• vork rechts gebogen, voor de linkerhand

AA55207

€ 22,00

• lepel rechts gebogen, voor de linkerhand

AA55208

€ 22,00

Lichtgewicht gebogen bestek met schuim handvat
Lichtgewicht bestek met schuim handvat
Extra lichtgewicht bestek.
Handvatten in stevig lichtgrijs schuim met ribbels voor een betere
grip. Vaatwas is niet aan te raden.
• lengte handvat: 115 mm
• diameter: 28 mm
• gewicht: van 30 tot 45 g
• mes

10

AA5550

Gebogen versie van de lichtgewicht bestekken. Schuimhandvatten
zijn van het type gesloten cel. Het speciale 90° kantelmes kan ook
worden gebruikt door éénhandigen.
Vork en lepel zijn 40° gebogen.
Vaatwas is niet aan te raden.
AA5555

€ 15,50

• vork 40° rechts, voor de linkerhand

• mes 90°

AA5556L

€ 11,50

€ 10,95

• vork 40° links, voor de rechterhand

AA5556R

€ 11,50

AA5557L

€ 11,50

AA5557R

€ 11,50

• vork

AA5551

€ 13,50

• lepel 40° rechts, voor de linkerhand

• lepel

AA5552

€ 12,95

• lepel 40° links, voor de rechterhand

• koffielepel

AA5553

€ 13,50

• set van 4

AA5554

€ 45,00
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Eénhandig bestek Newstead

Bestekhouder Multi-Holder

Newstead-handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch, vervaardigd uit ABS en latexvrije rubber. Een Nelsonmes snijdt door het mes
te kantelen, niet door een zaagbeweging uit te voeren.

Multi-Holder is gemaakt van zachte, rekbare stof en is bruikbaar
voor bestekken, pennen, borstels, kammen, …
Bedoeld voor links- en rechtshandigen.

• vork/lepel

AA55215

€ 23,00

• Nelsonmes (mes/vork)

AA55216

€ 23,00

AA5587

€ 18,50

Houder voor bestek of pen Gripoballs en Gripofix
Lichtgewicht éénhandig bestek
Uiterst lichte schuimhandvatten met een diameter van 2,8 cm.
Een Nelsonmes snijdt door het mes te kantelen, niet door een
zaagbeweging uit te voeren.
Vaatwas is niet aan te raden.
• vork/lepel

AA55511

€ 15,50

• Nelsonmes (mes/vork)

AA55501

€ 16,00

Kantelmes

Gripo is een originele bolvormige verdikking van 4 cm diameter 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. bij Parkinson). Gripofix is een strap rond de hand die men
ook met een Gripobal kan combineren. Met Gripofix kan men bestek,
een tandenborstel, schrijfgerei etc. bevestigen.
Vaatwasbestendig.
• Gripoballs set van 3

AD156293

€ 16,00

• verzwaringskogeltjes set van 5

AD156865

€ 15,00

• Gripofix strap zwart

AD160954

€ 19,00

• Gripofix strap wit

AD160955

€ 19,00

Bij een kantelmes wordt de kracht in het verlengde van de arm
uitgeoefend, hierdoor is er minder belasting in de pols. Tevens is
er minder kans op verschuiven van het te snijden voedsel.
• T vorm inox lemmet - 10 cm

€ 60,00

Aangepast bestek Henro-Grip®

Verdikking handvat Ornamin Elan

Dit mooie Scandinavische bestek is volledig uitgevoerd in
kunststof. Het gamma omvat een lepel, een kantelmes
en een vork-lepelcombinatie. Die laatste wordt ‘Spork’
genoemd.
In de kinderversie bepaalt de kleur of het een links- of
rechtshandig bestek betreft: blauw is voor rechtshandigen, groen voor linkshandigen. De volwassen versie is
discreet donkergrijs of rood. De rode versie is speciaal
voor personen met Alzheimer. Zie meer info op pag. 18.

Elan is een verdikking met uitstekende antislip eigenschappen. Eigentijdse vormgeving, bedoeld voor een
gewone dagdagelijkse vork of lepel.
De opening is plat en is 15 x 2 mm groot.
Vaatwasbestendig.

kinderversie

• Spork: vork/lepel rechts
• Spork: vork/lepel links

• rood

98611911

€ 4,60

• zwart

98611910

€ 4,60

volwassen versie

groen (li)
of blauw (re)
AD127268

AD155985

AD156238

€ 12,00

AD127269

AD155986

AD156239

€ 12,00

donkergrijs

rood

• lepel rechts

AD127270

AD155987

AD156240

€ 12,00

• lepel links

AD127271

AD155988

AD156241

€ 12,00

AD160034

AD160035

€ 12,00

• kantelmes
12

920359

Onze expertise in ergotherapie is er voor u!
Hoe kiest u een aangepast bestek? Kies voor een:
• bestek met verdikt handvat als uw handkracht 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.
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Alle borden, bordranden en bekers zijn in principe geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een
matige temperatuur tenzij anders vermeld.

Last van beven of
geconfronteerd met
Parkinson?

Bordrand

Het is aangetoond dat een zwaarder voorwerp vasthouden
zorgt voor minder beven. Kies daarom voor verzwaarde
bestekken of draag een gewichtsbandje aan de pols.
Er zijn een paar uitstekende oplossingen om morsen bij
het drinken te vermijden. Ze zorgen er voor dat het drinken
meer gecontroleerd gebeurt.

Flexibele bordrand met 3 klemmen voor platte borden met een diameter
tussen 19 en 25,5 cm. Polypropyleen (PP) is een zachtere kunststof,
meer bestand tegen breuken, maar minder tegen krassen.
ABS is zeer hard en krasbestendig, maar kan eventueel breken als
men de ring te ver opentrekt.

Ook kan men denken aan verzwaarde bestekverdikkingen
Gripo (pag. 13) of een antislip bekerhouder.

• PP wit

Verzonken drinkdekseltje Ornamin
Bij schudden of beven blijft de vloeistof grotendeels onder het dekseltje, als de beker aan de mond is vloeit
deze geleidelijk door de 12 openingen.
Enkel geschikt voor de Ornaminbekers van pag. 17 en 19.
81411908

€ 3,20

Klassiek bord diameter 26 cm

• 0,5 kg, zwaardere versies
op aanvraag

• wit
• wit met blauwe rand

9015790

€ 33,95

9019641

€ 41,95

• wit met rode rand

9016403

€ 41,95

• kunstleder - per stuk

AA9896A

€ 21,00

Dessertbord diameter 20 cm

• soft - per paar

AA9823A

€ 30,00

• wit
• wit met blauwe rand

90210141

€ 33,95

• wit met rode rand

90210144

€ 33,95

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!

€ 5,50

AD160962

• ABS wit

7092491

€ 13,00

• ABS blauw

7092394

€ 13,00

• ABS rood

7092393

€ 13,00

€ 8,50

Asymmetrisch bord Ornamin Vital,
melamine

Gewichtsbandje voor de pols
Een gewichtsmanchet zorgt door zijn
extra gewicht voor minder beven of
tremor en dus meer stabiliteit bij het
bewegen. Wordt vaak gebruikt door
personen met Parkinson. Bevestigd
met klittenband.

AA5662Y

• PP rood

9025790

Vital is ongetwijfeld het beste, mooiste en
meest kwalitatieve kunststofbord. Bovendien is
het aangepast zonder opvallend te zijn. Melamine is zowat de sterkste kunststof die bestaat en
het meest bestand tegen vaatwassers. Het bord
heeft net zoals een keramisch bord een zachte
glans. Het bord heeft een schuine bodem zodat
het voedsel naar één kant geschoven wordt.
Daar komt het tegen een overhellende boord
terecht. Onderaan bevindt zich een antislip ring.
Melamine is beter bestand tegen krassen, maar
is niet microgolfbestendig.

€ 28,50

Soepkom diameter 15,5 cm
• wit
• wit met blauwe rand

9038170

€ 19,95

9039654

€ 22,95

• wit met rode rand

9039657

€ 22,95

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.
14
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Bord met verhoogde rand Scoop
Lichtgewicht bord in polypropyleen met een rubberen antislipring
onderaan. De laagste rand is slechts 1,3 cm hoog, waardoor u
gemakkelijk aan het voedsel kunt. De rand loopt op tot 3,8 cm op zijn
hoogste zijde. Microgolfbestendig.
• diameter 23 cm - wit

AA5608

€ 20,00

Bord met 3 vakken
Melamine bord.
Melamine is beter bestand tegen krassen,
maar is niet microgolfbestendig.

Beker Ornamin Culinar met 1 groot open handvat 350 ml

• hoogte: 3 cm
• diameter 25,7 cm - wit

7301330

€ 24,95

Isolerend bord met deksel
Dit bord heeft 2 vakken en is voorzien van een deksel. Men doet warm
of gemalen ijs in de opening, die wordt afgesloten met de schroefdop.
Onderaan is een antislip ring voor de nodige stabiliteit.
Een transparant deksel wordt bijgeleverd.
Microgolfbestendig.
• diameter 22 cm

AD160969

Door zijn glans heeft deze beker de look van een
keramische beker.
De bovenrand is lichtjes naar buiten gebogen voor
een optimale lipstand. De beker is in PBT, vrij goed
bestand tegen krassen en tegelijk microgolf- en
vaatwasbestendig.
Combineerbaar met drinkdeksel 121414249 (zie
verder).

Beker 1201, 350 ml
• volledig wit
• geel/wit

120112663

€ 13,95

120112660

€ 13,95

• blauw/wit

120112659

€ 13,95

• groen/wit

120112661

€ 13,95

• rood/wit

120112662

€ 13,95

€ 13,00

Eenvoudige drinkbeker Ornamin 250 ml
Isolerend bord Ornamin Thermo
Stevig en origineel isolerend bord in
melamine (wit binnenkant) en PP-polypropyleen (buitenkant). U doet warm water in
één van de openingen die zich discreet onder
de gekleurde antislipgreep bevinden.
Men kan het bord ook vullen met gemalen ijs
om langdurige koeling te bekomen. Onderaan
bevindt zich een antislipboord.
Melamine is beter bestand tegen krassen,
maar is niet microgolfbestendig.
Thermoborden gaan langer mee als ze enkel
met de hand afgewassen worden.
Andere kleuren zijn op aanvraag.
Bord diameter 25,5 cm, 4,2 cm hoog
€ 32,95
• wit - blauw 20110866
• wit - groen

20110865

€ 32,95

• wit - rood

20110863

€ 32,95

Diep bord diameter 19 cm, 6,3 cm hoog
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• wit - blauw
• wit - groen

20310861

€ 29,95

20310860

€ 29,95

• wit - rood

20310858

€ 29,95

Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker in polypropyleen.
De maatverdeling aan de binnenzijde helpt bij het opvolgen van de vochtbalans. De buitenzijde is licht antislip.
Verkrijgbaar in verschillende aantrekkelijke transparante kleuren. Combineerbaar met de verschillende types
tuitjes van Ornamin (zie verder). Andere kleuren zijn op
aanvraag.
• transparant

8051146

€ 2,45

• rood

8051148

€ 2,45

• blauw

8051149

€ 2,45

• groen

8051150

€ 2,45

Beker met 2 handvatten Ornamin ErgoPlus
250 ml
Deze stevige beker in polypropyleen ligt steeds goed
in de hand en is verkrijgbaar in verschillende aantrekkelijke transparante kleuren. Combineerbaar met de
verschillende types tuitjes van Ornamin. Andere kleuren
zijn op aanvraag.
• transparant

8163187

€ 8,00

• blauw

8163195

€ 8,00

• oranje

8163191

€ 8,00
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De bekers van Ornamin zijn in Duitsland gemaakt en vallen op door hun hoge kwaliteit en mooie
design. De ergonomische aanpassingen zijn tegelijk zo onopvallend mogelijk.
Materiaal: polypropyleen, zeer duurzaam en nagenoeg onbreekbaar bij normaal gebruik.
Tevens geschikt voor de microgolf en de vaatwasser op matige temperatuur.
Andere kleuren op aanvraag.

Isolerende beker

Deze sterke en mooie drinkbeker van
Ornamin is dubbelwandig en heeft zeer
goede isolerende eigenschappen.
De beker is verkrijgbaar in verschillende aantrekkelijke kleuren en voorzien van
een ergonomisch handvat. Door zijn
stabiele vorm valt hij moeilijk om.
Combineerbaar met de verschillende types
Ornamin tuitjes.

Waarom zijn rode kleuren belangrijk bij personen met Alzheimer ?

GEWONE BEKER

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.

Thermo 204, 320 ml
klassieke beker met 1 handvat
• wit
• groen

BEKER MET TRECHTERVORM

Producten voor eten en drinken met een rood kleuraccent:
• standaard bord Ornamin Klassik, melamine 26 cm met rode rand

50410208

€ 15,95

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

9016403

€ 41,95

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

90210144

€ 33,95

• rode bordrand

AD160962

€ 8,50

8051148

€ 2,45

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

20510853

€ 9,50

• 2 drinktuitjes Ornamin: grote en kleine opening, rood

AD149424

€ 6,45

• aangepaste vork met rood handvat

M56620

€ 16,00

• aangepaste kleine lepel met rood handvat

M56607

€ 16,00

• aangepaste eetlepel met rood handvat

M56619

€ 16,00

• aangepast kantelmes met rood handvat

M56632

€ 21,00

• aangepast bestek met rood handvat 4 stuks

AD161059

€ 55,00

• verdikking voor gewoon bestek Elan rood

98611911

€ 4,60

Meer producten met een rood kleuraccent
vindt u op de website van Advys.
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20413182

€ 11,50

20410850

€ 11,50

• rood

20410848

€ 11,50

• blauw

20410851

€ 11,50

• geel

20410849

€ 11,50

Dezelfde beker bestaat ook met een trechtervormige
binnenkant, waardoor hij dezelfde functie heeft als
een neusbeker. U hoeft het hoofd echter niet achteruit
te buigen om vlot te kunnen drinken.
Grote voordelen:
• u kunt de beker niet verkeerd vastnemen, wat bij een neusbeker vaak gebeurt
• de beker is combineerbaar met de verschillende types tuitjes
• er is geen uiterlijk verschil met de gewone isolerende beker
• verkrijgbaar met 1 of 2 handvatten
Thermo 815, 200 ml,
trechtervorm en 2 handvatten

Thermo 205, 200 ml,
trechtervorm en 1 handvat
• wit
• groen

20513145

€ 9,50

€ 12,00

€ 9,50

• wit
• groen

81513147

20510855

81512488

€ 12,00

• rood

20510853

€ 9,50

• rood

81512489

€ 12,00

• blauw

20510856

€ 9,50

• blauw

81512485

€ 12,00

• geel

20510854

€ 9,50

• geel

81512487

€ 12,00
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Drinktuitjes Ornamin
Robuuste tuitdekseltjes voor de verschillende Ornaminbekers.
De diameter van de kleine opening is 5 mm, de grote is ovaal:
13 x 6 mm.

Bekers Adhome

Alle bekers zijn vaatwasbestendig op matige temperatuur,
tenzij anders vermeld.

• half doorzichtig polypropyleen
• met ml maataanduiding

Telkens een setje van twee met een grote en kleine opening
• transparant
• geel

AD149385

€ 6,45

AD149420

€ 6,45

• oranje

AD149422

€ 6,45

• rood

AD149424

€ 6,45

• blauw

AD149426

€ 6,45

• groen

AD149437

€ 6,45

Bekersets
Drinkbeker met of zonder bekerhouder en 2 tuitjes.
Er zijn 4 verschillende tuitjes: lange of korte met kleine of grote opening.
Elke set bevat een specifieke combinatie.
Alles is afzonderlijk nabestelbaar.

Drinktuitje Non drip Ornamin
‘Non drip’ lekt nauwelijks als de beker neerligt.
Hij zorgt bovendien voor gedoseerd drinken.
Geschikt voor de verschillende Ornaminbekers.

• geschikt voor de microgolfoven (behalve de bekerhouder)

• diameter opening: 5 mm
• kleur: wit
8081203

Neusbeker
Neusbekers hebben een uitsnijding die ervoor zorgt dat het
hoofd en de nek minder moeten bewegen. Hierdoor is het
slikken gemakkelijker en de kans op morsen minder.

€ 6,45

• niet geschikt voor de microgolfoven

Drinkdekseltje Ornamin

Dysphagiebeker

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. Ideale oplossing voor
personen met tremor, bv. bij Parkinson (zie ook pag. 14).
• 811 met 1 opening
• 814 verzonken 12 openingen

8112397

€ 3,20

81411908

€ 3,20

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 diameter en aan de andere kant een ovaal gaatje van 17 x 2 mm.
transparant
wit

rood

blauw

geel

groen

oranje

Beker met bekerhouder en 2 korte, schuine tuitjes met kleine/grote opening, 250 ml
AD160973

AD162346

AD162348

AD162350

AD162352

AD162354

€ 10,00

AD162751

€ 7,50

Beker met 2 lange, rechte tuitjes met kleine/grote opening, 250 ml

Rillenbeker met 2 tuitjes 200ml

AD162718

Mooie en praktische beker in helder polycarbonaat met een
zeer goede greep. Twee tuitjes met een grote en kleine
opening zijn inbegrepen, met een diameter van resp. 8 en 4 mm.
U kunt de ventilatiegaatjes van de tuitjes afsluiten met een
bijgeleverd rubberen dopje, waardoor de beker nog nauwelijks
lekt als hij omvalt. Hij zorgt bovendien voor gedoseerd drinken.
Andere kleuren zijn op aanvraag.
Vaatwasbestendig, geschikt voor microgolfoven.
• transparant

AD149412

€ 9,00

• transparant blauw

AD149414

€ 11,00

• bekerhouder: geel handvatje
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102031H

€ 7,00

AD162743

AD162745

AD162747

AD162749

Neusbeker Adhome 200 ml
AD160964

€ 5,50

Dysphagiebeker Adhome 200 ml
AD162318

€ 6,50

Bekerhouder met 2 handvatten Adhome
Past op alle Adhome bekers op deze pagina. Men kan de bekerhouder ook combineren met elk ander
type beker met een diameter van max. 4,5 cm onderaan.
• niet geschikt voor de microgolfoven
• wit - diameter 4,5 cm onderaan

AD160976

€ 5,00
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Handycup® schuine beker en 2 tuitjes
De Handycup® is een handige en originele beker
voor kinderen en volwassenen om het drinken te
vergemakkelijken.
• het schuine design maakt het slikken vlotter
zodat u het hoofd niet naar achteren hoeft te
bewegen, de Handycup werkt als een neusbeker
• twee grote handvatten
• brede voet waardoor de Handycup®
niet makkelijk omvalt
• transparant zodat steeds duidelijk is hoeveel
• er nog in de beker zit
• vaatwasbestendig tot max 65°C in een huishoudelijke vaatwasser
• geschikt voor de microgolfoven
• twee tuitjes inbegrepen: opening van 4 mm diameter voor dranken
en 8 mm diameter voor onder meer soep en yoghurt

Clips voor rietjes
Witte klemmetjes voor rietjes.
• per 10

€ 12,00

Bekerhouder Dycem® antislip
Antislip bekerhouder in originele Dycem kwaliteit. Maakt tevens de
voet breder, zodat een glas of beker moeilijker omvalt.
Geschikt voor een diameter tussen 6 en 8 cm.

Ook in andere transparante kleuren verkrijgbaar.
• 237 ml - transparant

1310800

€ 13,00

• 237 ml - transparant met ml maataanduiding

1310822

€ 14,00

• limoen groen
• blauw

Afgeschuinde neusbeker met 2 handvatten 250 ml
Nosey Cup neusbeker met een weinig opvallende uitsnijding
die er voor zorgt dat het hoofd en de nek minder moet bewogen worden. Hierdoor is het slikken gemakkelijker en de kans
op morsen minder.
2 open handvatten, lichtjes schuin geplaatst voor een natuurlijke grijphouding. Helder polycarbonaat, en geschikt voor de
microgolfoven.
091536283

102033-10

NS07/CH/LM

€ 13,00

NS07/CH/1

€ 13,00

Boterhamplankje kunststof
Kunststof rechthoekig plankje met twee boorden. Er is ook een model
met fixatiepinnen. De 9 inox pinnen zitten op een verwijderbaar cirkeltje dat in de plank past.
Vaatwasbestendig.
• L x B: 25,5 x 18 cm
• zonder pinnetjes
• met fixatiepinnetjes

AA5284

€ 15,50

AA528401

€ 20,00

€ 18,95

Boterhamplankje melamine
“One Way” rietjes Pat Saunders
Deze rietjes zijn voorzien van een bolletje dat als een terugslagklep werkt, waardoor ze met vloeistof gevuld blijven ook
als u even stopt met zuigen. Dat maakt rustig drinken mogelijk
zonder dat u te veel lucht inslikt. Deze rietjes zijn uitgerust met
een clip, waardoor u ze aan de bovenrand van de beker of het
glas kunt bevestigen. In de set bevinden zich een groot rietje van
26 cm en een kleiner van 18 cm, beide met 6 mm diameter.
• set van 1 klein (18 cm) en 1 groot (26 cm)
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F17914

€ 12,00

Robuust rechthoekig plankje, verkrijgbaar in aantrekkelijke kleuren
en vervaardigd in melamine, zowat de sterkste kunststof die er
bestaat. Aan de onderzijde is er antislip. De drie boorden maken het
plankje bruikbaar voor links-, rechts- en éénhandigen.
Een interessante optie is de clip met plastic pinnetjes. Hierdoor kunt
u het plankje ook gebruiken om bv. fruit te snijden.
Vaatwasbestendig.
• L x B: 22 x 17 cm
Boterhamplankje

incl. clip met pinnetjes

• wit
• rood

9006263

€ 28,50

AD149387

€ 36,95

9006597

€ 28,50

AD149389

€ 36,95

• geel

9006598

€ 28,50

AD149391

€ 36,95

• blauw

9006599

€ 28,50

AD149393

€ 36,95

• groen

9009109

€ 28,50

AD156779

€ 36,95
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Slabben voor éénmalig gebruik

Geruite grote slab
Deze watervaste slab bestaat uit
twee lagen:
• oppervlakte: 100% polyester,
Schotse ruit
• achterzijde: PVC-laag,
volledig waterdicht
• XL - blauw/groen

Voorzien van een anti-leklaag.
Onderaan is een vouw om voedingsresten op te vangen.

Sluiting met klittenband.
• handwas
• L x B: 91 x 43 cm

• L x B: 64 x 36 cm
• per 50

AD162723

AD161237

€ 10,00

€ 12,95

Slabhouder
Handig hulpmiddel om slabben op hun plaats te houden.
De twee knijpers zijn verbonden door een fijne ketting.

Slab in badstof, met opvangzone

• totale lengte: 50 cm

Grote slab met ondoorlaatbare voering uit PU. Vervaardigd uit 80% katoen en
20% polyester. Onderaan kan men een plooi maken om voedingsresten op te
vangen. Sluiting met drukknoppen.

AD161241

€ 8,95

• L x B: 45 x 90 cm
• machinewasbaar tot 95°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
• XL - lichtblauw

AD161000

€ 14,00

• XL - lichtgroen

AD162604

€ 14,00

Kitchen Workstation

• XL - wit

AD162662

€ 14,00

Multifunctionele kunststof keukenplank met
verschillende fixatiemogelijkheden:
• wegneembare rasp met een beschermkap
• 2 boorden
• wegneembare inox fixatie pinnetjes
• wegneembare klem tot 11 cm met ronde of
rechte rand voor potten of bokalen

Grote slab in badstof, met opvangzone
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.
• L x B: 80 x 43 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
• L - rood

AD140908

€ 42,50

• L - donkerblauw

AD140842

€ 42,50

• L - koningsblauw

AD149862

€ 42,50

Onderaan bevinden zich zuignapvoetjes.
Alles kan in de vaatwasser.
AA5272

€ 135,00

• L x B x H: 50 x 30 x 10 cm

Bandana slab
Waarom zou het per se moeten opvallen dat u een slab draagt?
Deze originele discrete slab heeft de vorm van een bandana. Mooi
afgewerkt in badstof en behandeld met een waterafstotende nylon
achterzijde. Andere kleuren zijn op aanvraag.
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
jongeren
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volwassenen

• donkerblauw

AD140843

€ 16,00

AD140844

€ 18,00

• rood

AD140909

€ 16,00

AD140910

€ 18,00

• koningsblauw

AD149499

€ 18,25

AD149501

€ 19,95

Bokaalopenerset voor 3 formaten,
incl. flessen- en bokaalopeners
Pottenklemstysteem voorzien van drie conische openingen,
bekleed met antislip materiaal. Inclusief 3 losse bokaal- en flessenopeners in antislip materiaal 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) met een diameter van 2 tot 10 cm.
AD160799

€ 30,00
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Antislipmatjes Dycem®

Bokaalopener Jarkey

Originele en vertrouwde topkwaliteit van Dycem®: 3,2 mm dik, gif- en reukvrij.
Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Deze originele en stevige bokaalopener laat zonder veel moeite
lucht in een bokaal, waardoor deze vlot kan geopend worden.

14 cm rond
• blauw
• rood
• limoen groen

19 cm rond
NS02/14/1
NS02/14/2

€ 10,00

• blauw
• rood

NS02/14/LM

€ 10,00

• limoen groen

€ 10,00

NS02/19/1
NS02/19/2

€ 15,00

NS02/19/LM

€ 15,00

Kleine placemat 25 x 18 cm
• blauw
• rood

NS02/SM/1

€ 20,00

NS02/SM/2

€ 20,00

NS02/MD/1

€ 30,00

NS02/MD/2

€ 30,00

Flessen- en bokaalopener Dycem®

• voor flessen
• voor bokalen

Grote placemat 45 x 38 cm
• blauw
• rood

NS02/LG/1

€ 50,00

NS02/LG/2

€ 50,00

€ 6,50

Originele en gekende topkwaliteit van Dycem®. Klein handig hulpje in soepel
antslip materiaal voor alle flessen of bokalen met een schroefdop. Vooral
bedoeld voor mensen met een verminderde krachtgreep, maar in combinatie
met een antislipmatje geschikt voor éénhandig gebruik. Ook geschikt voor het
openen van deuren, knoppen van verwarming, gasvuur,… Gif- en reukvrij.

Placemat 35 x 25 cm
• blauw
• rood

AD21307

€ 15,00

NS07/BO/1M

€ 6,00

NS07/JO/1

€ 8,00

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

Ergonomisch keukenmes Easi-Grip®
Deze roestvrij stalen messen hebben een verdikt, ergonomisch gevormd
antislip handvat dat zorgt voor een natuurlijke polshouding.
Lichtgewicht: 120 à 130 g. De aangegeven lengte is deze van het lemmet.
• gevorkt mes - 15 cm

PKT-FK

€ 18,95

• vleesmes - 20 cm

PKT-CK

€ 18,95

• broodmes - 20 cm

PKT-BK

€ 18,95

091168699

Opener voor blikjes met trekring J-Popper
De blikopener J-Popper werkt als een hefboom. Hierdoor is hij bijzonder geschikt
voor personen met een verzwakte greep.
AD21309

€ 6,50

Uitwringsysteem voor de vaatdoek

Dunschiller met klem

Dit unieke systeem is uitermate geschikt voor mensen met
zwakkere handen. Men trekt het binnenste deel (piston)
uit decilinder en steekt de natte vaatdoek in het toestel.
Vervolgens komt de piston terug op zijn plaats. Gebruik het
lichaamsgewicht om op de dikke antislip kop te duwen. De
vaatdoek is uitgeperst en kan verwijderd worden uit het
toestel.

Deze schiller wordt aan de rand van een tafel of werkblad bevestigd.
Ideaal voor éénhandig gebruik. De dikte van het werkblad mag tussen de 1,2 en
5,5 cm zijn. Het fruit of de groente wordt met één hand over het mesje geschoven in een beweging van de persoon weg. De schillen vallen vervolgens in een
bordje dat achter de schiller op tafel staat.
AA5208

€ 75,00

66036

Zelfopenende keukenschaar Easi-Grip

®

Grote en comfortabele keukenschaar met roestvrij stalen snijbladen.
Door een ingebouwde veer is de schaar zelfopenend.
Een veiligheidssluiter houdt de schaar dicht als ze niet in gebruik is.
• 22 cm
26

€ 30,00

PKS-1

€ 15,95

€ 40,00

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!
Veel mensen overbelasten hun handgewrichten, zelfs op jonge leeftijd.
Tijdig kleine hulpmiddelen inschakelen die het knijpen, draaien en
wringen verminderen, verlengt de pijnvrije levensduur van gewrichten.
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Draaikussen

Bed transferbeugel Mobility Rail Stander™

Zacht draaikussen, gebaseerd op twee lagen, met daartussen de stof
van een glijdlaken. Geschikt voor gebruik in een stoel of zetel, bed
of auto. Onderaan is er een antislip laag, de bovenzijde is een dun
kussen.

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.

• diameter 43 cm
• maximale belasting: 120 kg
• voor zittende transfers

AD155979

€ 29,95

Draaischijf Turntable
Vooral bedoeld voor staande transfers. Turntable bestaat uit hard en
gemakkelijk te reinigen materiaal, waardoor het zeer goed bruikbaar
is voor transfers met schoenen, transfers buiten, naar de auto, …
• diameter 40,5 cm
• maximale belasting: 115 kg

• 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

• voor staande transfers

AA8823

5850

€ 137,50

€ 60,00

Bed transferbeugel lichtgewicht Econorail
Stander™
Lichtgewicht bed transferhulp in geanodiseerd aluminium.
• de bovenzijde van de greep is met antislip bekleed
• kan volledig uit elkaar worden genomen en getransporteerd in een compact meegeleverd tasje, handig
om mee te nemen op reis

Rechte transferplank
Transferplank in milieuvriendelijk bamboe, de uiteinden zijn
dunner om een soepele glijbeweging mogelijk te maken.
Groot draagvermogen, mag tot 190 kg belast worden.
• lang type 76 cm, met 1 handvat

AD156775

€ 55,00

Het metalen kader schuift onder de matras en wordt
bevestigdmet een bijgeleverde strap.
Een handige opbergtas is inbegrepen.
• hoogte van de beugel boven de onderkant van de
matras: 54 cm
• kader: 50 x 40 cm
• gewicht: slechts 700 g
• met handige reistas

5100

€ 85,00

Gebogen transferplank
Deze transferplank heeft een gebogen vorm en kan daardoor in zeer veel verschillende situaties gebruikt worden, bv.
van stoel naar rolstoel, naar het toilet, de auto. De onderkant
is voorzien van rubberen strips tegen het wegglijden.
Verkrijgbaar in 2 versies:
• milieuvriendelijk bamboe: maximale belasting tot 190 kg
• kunststof: maximale belasting tot 152 kg

Bed transferbeugel
BedCane Stander™
Mooie transferhulp die onder de matras
schuift en gefixeerd wordt met straps.

• bamboe - 65,6 cm

AD156777

• kunststof - 70 cm

AA8835

€ 75,00
€ 130,00

• hoogteverstelbaar van 48 tot 56 cm
• gewicht: 5,6 kg
• met handige opbergtas 4 vakken

28

2041

€ 137,50
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Transferhulp Stander™ Handy Handle

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!

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.
AD161038

Vlot in en uit de auto

€ 23,00

Een aantal hulpmiddelen kunnen het in- en uitstappen
makkelijker maken:
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 antislip greep.
De Metro Car past in de rechthoekige beugel van de sluiting van
de meeste autodeuren
• maximale belasting: 130 kg
De Car Caddie van Stander™ bestaat uit een stevig handvat en
een strap die aan de bovenzijde van de autodeur bevestigd wordt.
Werkwijze: raam naar beneden, men opent de sluiting en steek ze
doorheen de opening. Vervolgens terug sluiten, en de Car Caddie
is gereed voor gebruik.

Transferhulp voor de zetel Stander™
Een solide stalen kader dat onder de zetel of sofa
geschoven wordt en voorzien is van antislip voetjes. Het
grote handvat is in de hoogte verstelbaar en aanpasbaar
voor linker- of rechterzijde. Voorzien van een handig
wegdraaibaar werktafeltje.
•
•
•
•
•

handvat: hoogteverstelbaar van 87,5 tot 102 cm
tafelhoogte: hoogteverstelbaar van 66,5 tot 81 cm
vloerbasis: lengteverstelbaar van 51 tot 91,5 cm
maximale belasting tafel: 13,5 kg
totale maximale belasting : 113,5 kg
• met wegdraaibaar tafeltje

2050

€ 265,00

• maximale belasting: 120 kg
De Autoglide is een speciaal type glijd- en draaikussen, ontwikkeld voor het vlot in- en uitstappen van een auto.
Dit soepel draaikussen kan ook vlot zijwaarts verschuiven, de
begeleider kan eventueel aan lussen meehelpen en de stof is ademend, zodat ook bij langere
ritten comfort gewaarborgd is.
• machinewasbaar tot 60°C
• Metro Car

AD149861

• Car Caddie

AD156174

• AutoGlide

AG

€ 45,00
€ 21,00
€ 105,00

Sta-op hulp met visco-elastische zitting
De universele sta-op-hulp, ook wel katapultzit genoemd
is een draagbaar lichtgewicht kussen dat van elke stoel
een liftsysteem maakt. De kracht wordt gerealiseerd door
een pneumatische cilinder of een elektrische motor en
kan gemakkelijk aangepast worden aan het gewicht van de
gebruiker. Voorzien van een zwart visco-elastisch kussen
geschikt voor langdurig zitten. De katapultzit is gemakkelijk dicht te vouwen voor transport en is dan slechts 5 cm
dik.
Pneumatisch, gewicht van 4 kg:
• voor personen van 35 tot 110 kg
• zwaardere versie voor personen van 90 tot 160 kg
De elektrische versie weegt 6,2 kg en is geschikt voor
personen tot 136 kg.

Transferlaken HyperGlideToo© - tunnelvorm
De HyperGlideToo is gemaakt van een nieuw en uniek weefsel,
speciaal voor transfers. Het weefsel combineert uitzonderlijke
stevigheid, zachtheid, soepelheid en glijdcapaciteit door zijn
extreem lage wrijvingsweerstand.
Hyperglide Too is in tunnelvorm gestikt en ideaal om bv. iemand
hogerop te brengen, te positioneren, voor wisselhouding.
©

• machinewasbaar tot 60°C
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• 70 x 70 cm

TLT7070

€ 26,00

• 130 x 90 cm

TLT13090

€ 64,00

• pneumatisch, standaard 35 - 105 kg

AD149855

€ 225,00

• pneumatisch, zware versie 90 - 160 kg

AD149856

€ 225,00

• elektrisch, 0 - 136 kg

AD149857

€ 345,00

Voetenheffer Leg Lifter
Een voetenheffer heeft onderaan een stijve lus waarvan men
de vorm kan aanpassen. Handig om de voeten in en uit het
bed, de auto of van de rolstoelvoetensteun te helpen als de
kracht ontbreekt.
AA8620

€ 11,00
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Lichtgewicht wandelstok

Eiffel wandelstok Days

Topkwaliteit wandelstok in aluminium en daardoor heel licht.
Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Voor deze Eiffel heeft men de keuze tussen een brede en een smalle basis,
met 3 of 4 pootjes. Een grotere basis geeft meer stabiliteit, maar is minder
handig in kleine ruimtes.

• niet vouwbaar, metaalkleur, 73,5 - 93,5 cm
• vouwbaar in 4, zwart, 84 - 94 cm

AD127056

€ 11,00

N28564

€ 20,00

• maximale belasting: 125 kg
grondoppervlak

Wandelstok met anatomische palmgreep

hoogte

• smalle basis 3 poten

16,5 x 14 cm

69 - 94 cm

420A

€ 35,00

• smalle basis 4 poten

12,5 x 12,5 cm

69 – 94 cm

420

€ 35,00

• brede basis 3 poten

38 x 31 cm

74 – 100 cm

474A

€ 39,00

• brede basis 4 poten

38 x 26 cm

74 – 100 cm

474

€ 39,00

Speciaal ontworpen voor personen met artritis in de handen. De druk wordt
verspreid over de volledige handpalm.
• gewicht: 382 - 420 g
links

rechts

74 – 95,5 cm

max.
belasting
136 kg

AA8118L

AA8118R

€ 32,00

88 – 110 cm

100 kg

AD156768

AD156769

€ 18,00

115 kg

AA8110AL

AA8110AR

€ 35,00

115 kg

AA8110BL

AA8110BR

€ 35,00

zwart

hoogte

• niet plooibaar
• niet plooibaar

• plooibaar in 4 77,5 – 87,5 cm
• plooibaar in 4 72,5 – 92,5 cm

Paraplu/wandelstok combinatie
Originele combinatie van een stevige wandelstok en een
kwaliteitsvolle paraplu. Voorzien van mooi massief houten
handvat en rubberen dop.
• maximale belasting: 100 kg
AD161035

Wandelstok Fantasy, met houten handgreep
Trendy wandelstok in aluminium.
De wandelstok is ook met een Stabicane stabilisator verkrijgbaar
(zie verder).

Wandelstokstoeltje in aluminium
Bijzonder licht driepootstoeltje. Dichtgevouwd is het geheel een
stevige wandelstok met een gesloten handvat. Bronskleurig
frame, de zitting bestaat uit zwarte kunststof.
Hoogteverstelbaar.

• diameter 19 mm
• maximale belasting: 100 kg
• donkerblauw, 76 - 99 cm

AD160041

€ 35,00

• wit/bloemen, 76 - 99 cm

AD156963

€ 35,00

• zwart/bloemen, 76 - 99 cm

AD156964

€ 35,00

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. Ook zorgt hij voor meer
veiligheid op een gladde of natte ondergrond.
De combinatie met een plooibare wandelstok is minder aan te raden.
• geschikt voor wandelstokken met een gewicht tot 500 g
• diameter 10,5 cm, gewicht: 240 g
• maximale belasting: 130 kg

•
•
•
•
•

diameter 21 cm
lengte: 85 tot 95 cm
zithoogte: 45,5 tot 54 cm
gewicht: slechts 900 g
maximale belasting: 100 kg
AD127233

€ 49,95

Kleine accessoires voor wandelstokken en krukken
AD162716

€ 2,20

AD162714

€ 2,20

• uitklapbaar extra horizontaal handvat

AD155808

€ 29,95

AD155807

€ 29,95

• donkergrijs gemarmerd
• Fantasy donkerblauw, met houten handgreep

AD156080

€ 55,00

AD160042

€ 65,00

• Fantasy wit/bloemen, met houten handgreep

AD156960

€ 65,00

• Fantasy zwart/bloemen, met houten handgreep

AD156961

€ 65,00

Wandelstok, kant-en-klaar voorzien van Stabicane
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• polslusje voor wandelstok, bruin
• polslusje voor wandelstok, zwart
• wandelstokhouder, voor steun op de tafel

Stabilisator Stabicane
• voor stokken met diameter 16 - 18 mm
• voor stokken met diameter 19 - 21 mm

€ 50,00

AA8244
AD156178

€ 5,00
€ 19,00

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.
• per stuk

AD162664

€ 6,50
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Drempelplaat aluminium

Lichtgewicht oprijgoten, uitschuifbaar

De entree van uw woning is makkelijk toegankelijk met deze
gebruiksvriendelijke drempelhulp van lichtgewicht aluminium.
Voorzien van ribbels tegen uitglijden, een handvat en 2
bevestigingsgaten.
Montagemateriaal niet inbegrepen.
Verkrijgbaar met of zonder poedercoating.

Lichtgewicht aluminium goten voor rolstoelen. Inclusief draagtas.

•
•
•
•

•
•
•
•

lengte: 156 cm of 210 cm, telescopisch in 3 delen, opgevouwen: 97 cm
breedte intern: 10 cm
gewicht: ± 7,2 kg per paar
maximale belasting: 180 kg

AD162632/AD162635: 78 x 20 cm
AD162633/AD162636: 78 x 40 cm
AD162634/AD162637: 78 x 54 cm
maximale belasting: 150kg

• per paar

AD162712

€ 230,00

• tot 150 kg, 78 cm voor drempels tot 3 cm

AD162632

€ 33,00

• tot 150 kg, 78 cm voor drempels van 4 tot 7 cm

AD162633

€ 72,00

• tot 150 kg, 78 cm voor drempels van 5 tot 15 cm

AD162634

€ 99,00

Boodschappentas voor achteraan op de rolstoel

€ 45,00

Ruime tas voorzien van 2 stevige lussen voor de bevestiging
ervan. Deze tas is gemaakt van sterke, waterdichte nylon en
zorgt ervoor dat rolstoelgebruikers hun kleine persoonlijke
spullen binnen handbereik hebben.

met poedercoating
• tot 150 kg, 78 cm voor drempels tot 3 cm
• tot 150 kg, 78 cm voor drempels van 4 tot 7 cm

AD162635
AD162636

€ 83,00

• tot 150 kg, 78 cm voor drempels van 5 tot 15 cm

AD162637

€ 111,00

• kleur: zwart
• L x B x H: 34 x 39 x 15 cm

Modulaire drempelhulp kunststof

AD127236

Vervaardigd uit duurzame UV-bestendige kunststof, bestaat uit verschillende
losse onderdelen die eenvoudig in elkaar gezet kunnen worden.Voorzien van
geïntegreerde antislip noppen.
Het modulair systeem maakt maatwerk mogelijk: zijwaartse op- en afritten,
afwijkende breedtes en hoogtes en vlakke plateaus. Kan op verschillende
manieren aan de ondergrond bevestigd worden. Geschikt voor gebruik binnen
en buiten.
Vederlicht doch ijzersterk en makkelijk demonteerbaar.
Verkijgbaar in 3 standaard sets, geschikt voor de meeste
drempels. Andere combinaties op aanvraag.
Inclusief montagemateriaal.
5 jaar garantie.
• onderhoudsarm
• zeer hoge maximale belasting: 850 kg/m2!

€ 55,00

Veelzijdige opbergtas voor achteraan op de rolstoel
Waterdichte en extra sterke opbergtas die over de rugleuning van bijna elke
rolstoel past. Voorzien van een vak voor kleine spullen en 2 zijzakjes voor bv. een
drinkbus. Binnenin is er nog een extra waterdicht compartiment, bv. voor een gsm.
Het hoofdvak is extra bekleed en opgevuld voor nog meer bescherming.
• kleur: zwart
• L x B x H: 40 x 60 x 15 cm
091187707

€ 95,00

Athlon Carbon Rollator
De lichtste rollator op de markt vervaardigd uit carbon.
De Athlon rollator vertegenwoordigt de elegantie en de prestaties
van de Rehasense rollators. Met een gewicht tot onder de 5,5 kg kan
de Athlon tot 150 kg belast worden! Zeer uitgebalanceerd ontwerp
en de makkelijkste rollator op de markt om op te tillen.
•
•
•
•
•
•
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kleur: zwart
max. gewicht: 150 kg
anatomische handvaten
zitbreedte 46cm
gewicht: vanaf 5 kg voor de lichtste uitvoering
materiaal frame: carbon fiber

• set n° 2 - 84 x 33 cm, voor een drempel van 2,5 - 3 of 3,5 cm

AD162647

€ 69,00

• standaard - zithoogte 62 cm

CRBKL600

€ 499,00

• set n° 3 - 84 x 45 cm, voor een drempel van 4,5 - 5 of 5,5 cm

AD162648

€ 102,00

• medium - zithoogte 55 cm

CRBKM550

€ 519,00

• set n° 4 - 84 x 57 cm, voor een drempel van 6,5 - 7 of 7,5 cm

AD162649

€ 144,00

• small - zithoogte 50 cm

CRBKS500

€ 539,00
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Met deze onderlichaambeschermingen bent u gewapend tegen
de koude dagen.
Voorzien van een lange rits om gemakkelijk in- en uit te stappen.
Verhoogd ruggedeelte met straps voor de bevestiging aan
de rolstoel.

Benen- en onderlichaambescherming voor
rolstoel
Waterdicht en gevoerd deken met gequilte katoen voor
extra koude-isolatie.
Boven- en onderzijde zijn elastisch, zodat men de bescherming vlot kan overtrekken en het goed aansluit rond het
lichaam en de voeten. U kunt deze combineren met een
regenponcho tot aan de knieën.

Rolstoelponcho
De ideale bescherming tegen onverwachte regenbuien.
Deze waterdichte poncho is voorzien van een ritssluiting en aantrekbare kap. Hij biedt bescherming voor het bovenlichaam en een extra
lengte voor de knieën.

• handwas

• handwas

AA8677
• tot de knieën

AA8641

€ 56,00

• tot de voeten zonder mouwen

AA8642

€ 53,00

• tot de voeten met mouwen

AA8643

€ 80,00

€ 70,00

Scooterponcho met volledige bescherming
van rijder en scooter
Lichtgewicht poncho die zowel gebruiker als scooter beschermt.
100% waterdichte nylon met een ritssluiting ter hoogte van
de borst. Door het doorzichtige gedeelte blijft u het bedieningspaneel goed zien, bovendien schijnt de scooterverlichting
erdoor. Universele maat voor drie- of vierwielers.
• handwas
AA8533

€ 80,00

Extra warme benen- en
onderlichaambescherming voor rolstoel,
met aangepaste maat
De bovenrand kan dichtgesnoerd worden
om warmteverlies tegen te gaan.
• praktisch zijvak
• waterafstotend
• handwas

Benen- en onderlichaambescherming
met kunstvacht voor rolstoel
Warme bescherming. Een lange rits maakt gemakkelijk
in- en uitstappen mogelijk.
Verhoogd ruggedeelte met straps voor bevestiging aan
de rolstoel. In combinatie met een regenponcho bent u
gewapend tegen elk weer.
• handwas
• heupomtrek: max. 140 cm
• standaard
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AA8645

€ 99,95

• n° 1 - kind tot 6 jaar

80 cm

omtrek hoes
t.h.v. de lenden
80 cm

AD155765

€ 99,95

• n° 2 - kind tot 12 jaar

100 cm

90 cm

AD155766

€ 99,95

• n° 3 - junior tot 16 jaar

125 cm

110 cm

AD155767

€ 99,95

• n° 4 – volwassen M

135 cm

120 cm

AD155768

€ 99,95

• n° 5 – volwassen L

145 cm

130 cm

AD155769

€ 99,95

• n° 6 – volwassen XXL

155 cm

140 cm

AD155770

€ 99,95

lengte hoes
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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

€ 3,95

• blauw

AD162419

€ 3,95

Pillenvergruizer/splijter met opbergvakje

Anabox behoort tot het hoogste kwaliteitssegment en wordt in Duitsland vervaardigd.

Zet niet-gecoate medicatie om in kleinere stukjes of poeder
door een eenvoudige schroefbeweging.
Voorzien van een kleine opbergruimte.
• standaard vergruizer, groen
• extra strong vergruizer, wit

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 vijfde
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 door mensen mensen
met reuma en bevende handen.
Bij de pillenbox voor 1 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 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, ook Frans is mogelijk op aanvraag.

AD160999

€ 12,00

AA9934

€ 35,00

Pillendoosje Anabox voor 1 week, 1 vak per dag
Afgeronde en compacte pillendoos met 1 compartiment per dag.
Aantrekkelijke kleuren en transparante dekseltjes.
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. Een ideaal geschenk!
• L x B x H: 13,6 x 5,1 x 2 cm
• standaard, diverse kleuren

AD155882

€ 9,95

• luxe zwarte versie in lederen etui

AD155886

€ 31,95

Pillendoosje Anabox voor 1 dag, 5 vakken
Pillendoosje met LCD klok
Zeer compact pillendoosje met 2 compartimenten en een
herinneringssysteem. 1 minuut voor de ingestelde tijd, hoort
u een geluidssignaal.
• benodigde batterij: LR44 (inbegrepen).
• L x B x H: 4,7 x 6,5 x 1,6 cm
AD121133

€ 19,95

Pillendoosje met LCD klok en trilfunctie
Dit handig medicamentendoosje heeft 5 vakjes, elk met een vibratie
en/of geluidssignaal. Ideaal voor personen met gehoor- of gezichtsbeperking.
• werkt op 2 soorten batterijen: 1 x V13GA of LR44 batterij
(inbegrepen) + 1 x AAA batterij (niet inbegrepen)
• diameter 8 cm
AD121134
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€ 32,00

Zeer handig en compacte dagdoseerder met 5 vakjes waarbij het
ochtendvak iets groter is dan de rest, tevens is er een extra vijfde
reservevak. Aantrekkelijke kleuren en transparante dekseltjes.
• afmetingen: L x B x H: 11,3 x 4,2 x 2,5 cm
• diverse kleuren

AD155884

€ 4,95

Pillendoos Anabox voor 1 week, 5 vakken per dag
De weekbox bestaat uit 7 dagdoseerders die hun plaats vinden in
een box. Elke dagdoseerder heeft 5 vakjes waarbij het ochtendvak iets groter is dan de rest, tevens is er een extra vijfde reservevak. Op elke dagdoseerder staat de naam van de dag, iedere
dag heeft zijn eigen kleur. Er is ook een sobere witte versie met
lichtblauwe dekseltjes.
• afmetingen: L x B x H: ± 18 x 12 x 5 cm
• rainbow: elke dag andere kleur
• wit met lichtblauwe
transparante dekseltjes
• kinderbox, elke dag andere kleur

AD155880

€ 19,95

AD155878

€ 19,95

AD155932

€ 19,95
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Soms ontstaan er ernstige samentrekkingen of contracturen in de hand en vingers, bv. na een beroerte.
Als er met revalidatie geen verdere vooruitgang meer mogelijk is ontstaan er vaak in hygiëneproblemen
in de palm van de hand veroorzaakt door de druk van de vingertoppen en –nagels.
We hebben dit eenvoudig hulpmiddel geselecteerd, dat gemakkelijk door een begeleider of familielid kan
aangebracht worden:

Urias®-Johnstone handspalk voor
contracturen Parsnip

Het nekkussen geeft u een comfortabele ondersteuning in lig of zit,
bv. tijdens het reizen of televisiekijken. Het traagschuim visco zorgt
ervoor dat uw nekspieren perfect ontspannen.
De zachte hoes van velours is behandeld tegen huismijt
en hypoallergeen.
U kunt de hoes verwijderen om te wassen.
• 25 cm

De Parsnip bestaat uit een kegelvormige opblaasbare spalk, bekleding
en pompje. De bekleding is wasbaar voor extra comfort en hygiëne.
Er worden 2 bekledingen voorzien, zodat deze regelmatig kan gewassen
worden zonder dat de persoon de spalk hoeft te missen.
De spalk wordt met de punt vanaf de wijsvinger door de gesloten hand
getrokken door aan het lusje te trekken tot de gewenste plaats bereikt is.
Vervolgens pompt men de spalk op met behulp van het pompje tot de gewenste dikte. Voor het verwijderen van de Parsnip steekt men het pompje
omgekeerd in het buisje, waardoor de lucht er terug uit kan. De Parsnip
spalk is zeer eenvoudig te gebruiken.
70-150-0

Visco-elastisch nekkussen

€ 46,95

AD104250

€ 39,95

Matrasbeschermer PU RFM Medical
Waterdichte matrasbeschermer bestaande uit 2 lagen:
• een ondoordringbare PU laag
• daarop molton (100% katoen) of badstof
Rondom zijn de randen afgestikt.
Machinewasbaar tot 95°C.
Molton

Badstof

• 50 x 90 cm

AD155775

AD155776

€ 10,00

• 75 x 100 cm

AD155771

AD155773

€ 14,50

• 90 x 150 cm

AD155772

AD155774

€ 18,50

Ringkussen
Ringvormig kussen, waardoor er geen druk is op de stuit.

Thermoskin artritis handschoenen
Anatomische 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.
• handwas
• materiaal: buitenkant in nylon, binnenkant in polyester
en laagje rubber ertussen

Visco ringkussen inclusief badstoffen hoes
• diameter 45 cm - lichtgroen
• diameter 45 cm - donkerblauw

AD162665

€ 47,00

AD162679

€ 47,00

• reserve hoes - lichtgroen

AD162680

€ 11,00

• reserve hoes - donkerblauw

AD162681

€ 11,00

AD162713

€ 40,00

AD162735

€ 16,00

AD162720

€ 55,00

AD162722

€ 15,00

Opblaasbaar rubberen kussen
• XS - 15 tot 17 cm

AD161043

€ 33,50

• S - 18 tot 20 cm

AD161044

€ 33,50

• M - 21 tot 23 cm

AD161045

€ 33,50

• L - 24 tot 26 cm

AD161046

€ 33,50

• XL - 27 tot 29 cm

AD161047

€ 33,50

Verhogingskussen
Stevig schuimkussen, dat u kunt gebruiken als de bestaande zitting
te laag is. Als u hoger zit, kunt u gemakkelijker recht komen uit de
zetel.
• 44 x 44 x 10 cm, zonder hoes

F20913

€ 40,00

• diameter 45 cm - inclusief disposable hoes
en pompje
• reserve disposable hoes - wit (10 stuks)
Latex kussen
• diameter 42 cm - inclusief
badspons hoes
• reserve badstof hoes - wit

Visco-elastisch zitkussen
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
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AD104265

€ 69,95
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Lendenkussentje

Neo-G orthopedische sportondersteuningen

Geeft ter hoogte van de onderrug extra steun en brengt de wervel
kolom in een betere houding.

Neo-G is een kwalitatieve reeks sportbraces 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.

• afneembare hoes, machinewasbaar
• afmetingen: 28 x 25 cm
AD149871

€ 39,95

Onderhoud:
• met de hand te wassen op 30°C
• drogen op kamertemperatuur
• geen strijkijzer gebruiken

Fixatiegordel bekken Safebelt©

Neo-G braces

Comfortabele en stevige 15 cm brede gordel die achteraan
de rolstoel bevestigd wordt. De binnenkant is antislip en
fluweelzacht.
Indien hij vooral dient om het onderuitzakken te beletten is
het aan te raden hem te combineren met een One Way Glide.

• polsband R+L

091160381

€ 26,00

• polswrap R+L

091160431

€ 26,00

• pols met versterking R

091166594

€ 32,00

• pols met versterking L

091166586

€ 32,00

• lengte: 180 cm
ATVGB

€ 125,00

ATVGM

€ 84,00

• duim R+L

091171420

€ 34,00

• tenniselleboog R+L

091160340

€ 28,00

• elleboog R+L

091160365

€ 34,00

• schouder R

091159730

€ 50,00

• schouder L

091159748

€ 50,00

One Way Glide
One Way is gebaseerd op een glijdlaken, maar dan eentje
die slechts in 1 richting kan schuiven.
De persoon kan zichzelf naar achter schuiven, al dan niet met
hulp van een hulpverlener, maar kan dan niet meer terug onderuit schuiven.
• voor zetel 45 x 45 cm - antislip

OWGZ

€ 155,00

• voor rolstoel 37 x 43 cm - antislip

OWGS

€ 145,00

• knie, opening R+L

091160621

€ 34,00

• knie, opening, met versterking R+L

091160639

€ 56,00

• enkel L+R
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• knie, gesloten R+L

091160613

€ 32,00

• knie, met scharnierfunctie

091160647

€ 68,00

091162056

€ 32,00

• onderrug

091160464

€ 44,00

• onderrug, met versterking

091160472

€ 65,00
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2 handvatten en katrol voor
schouderoefeningen met deurbevestiging

Oefenballetje gel
Oefenballetjes om de spierkracht en soepelheid in vingers en hand te
verbeteren. Aangenaam om vast te houden en door de gelstructuur
veilig voor de gewrichten. Tevens geschikt als anti-stressbal.
Verkrijgbaar in ronde of eivorm.

Dit economisch en eenvoudig oefensysteem kan aan
elke deur met een minimumdikte bevestigd worden.
• PVC handvatten
• houten handvatten

5347

€ 13,95

01-400105

€ 14,95
rond oefenballetje 5 cm

Elastische therapieband
Deze elastische oefenband is van een uitstekende kwaliteit.
Hij is verkrijgbaar in andere sterktes, lengtes en ook in
een latexvrije versie.

eivorm, Eggsercizer 6 x 4,5 cm

• x-soft - roze
• soft - blauw

AA9800

€ 5,50

€ 10,95

€ 5,50

• X-soft - geel
• soft - rood

02-030202

AA9801

02-030203

€ 10,95

• medium - groen

AA9802

€ 5,50

• medium - groen

02-030204

€ 10,95

• firm - oranje

AA9803

€ 5,50

• firm - blauw

02-030205

€ 10,95

• x-firm - zwart

AA9804

€ 5,50

• X-firm - zwart

02-030206

€ 10,95

latexvrij
• soft - geel 1,5 m
• medium - rood 1,5 m

AD162736

€ 5,50

5,5 m

01-120502

€ 12,00

AD162737

€ 6,50

5,5 m

01-120503

€ 13,50

• firm - groen 1,5 m

AD162738

€ 7,50

5,5 m

01-120504

€ 15,00

Kneedpasta voor handoefeningen Putty
Geurloze oefenpasta die geen sporen achterlaat op de
hand. Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, bevat geen latex
en is hypoallergeen. Verkrijgbaar in 5 sterktes. Potjes van
113 g, voldoende voor de meeste handoefeningen.
Andere formaten zijn op aanvraag.

met latex
• soft - geel 1,5 m
• medium - rood 1,5 m

AD160833

€ 5,00

5,5 m

01-100502

€ 16,95

AD160834

€ 6,00

5,5 m

01-100503

€ 18,95

• firm - groen 1,5 m

AD160835

€ 6,50

5,5 m

01-100504

€ 19,95

• X-soft - beige

Oefenhalters
De halters zijn bekleed met een aangename
zachte vinyl laag in aantrekkelijke kleuren.
Zwaardere halters zijn op aanvraag.

506501

€ 14,50

• soft - geel

5074

€ 14,50

• medium - rood

5075

€ 14,50

• firm - groen

5076

€ 14,50

• X-firm - blauw

5077

€ 14,50

Vingertrainer Flex-Ion

• 0,5 kg - fuchsia (per 2)

06-010102

€ 8,00

• 1,0 kg - geel (per 2)

06-010103

€ 15,00

• 1,5 kg - rood (per 2)

06-010104

€ 20,00

• 2,0 kg - groen (per 2)

06-010105

€ 27,00

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

€ 24,00

• geel 0,7 kg / 2,3 kg

02-000102

€ 24,00

• rood 1,4 kg / 4,5 kg

02-000103

€ 24,00

• groen 2,3 kg / 7,3 kg

02-000104

€ 24,00

• blauw 3,2 kg / 10,4 kg

02-000105

€ 24,00

• zwart 4,1 kg / 14,1 kg

02-000106

€ 24,00

Oefenfietsje
Eenvoudige bewegingstherapie op de kamer, in bed, voor in de zetel of
rolstoel. De weerstand is regelbaar met de draaiknop bovenaan. Het fietsje
heeft antislip voetjes. Bij de versie met een digitale display leest u de volgende gegevens af: het aantal omwentelingen, de tijd en de calorieën die
u heeft verbruikt. Het fietsje is een compact lichtgewicht waardoor u het
gemakkelijk kunt meenemen. De digitale versie is opvouwbaar.
• standaard
• met digitale display
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AA9058

€ 59,95

AD127219

€ 75,00

Flex-Grip®
Originele combinatie van oefenballetje en strektoestel: is een van de enige
oefenmaterialen die de knijpkracht, de strekking en de spreiding van de vingers
oefent. Men kan de Flex-Grip® aan de 2 kanten gebruiken: de zijde met de
balvorm gebruikt men meer om te knijpen, de andere om de afzonderlijke
vingeroefeningen te doen. Latex-vrij. Verkrijgbaar in 3 sterktes.
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• soft - geel

02-021102

€ 31,00

• medium - rood

02-021103

€ 32,00

• firm - groen

02-021104

€ 33,00
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Ergonomisch tuingereedschap Easi-Grip®
Tuingereedschap met ergonomische handvatten in een schuine hoek
zodat de pols in de minst belastende houding komt. Met "Soft feel"
handgreep.

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

AA6240

€ 7,75

• 2 sleutels

AA6242Y

€ 13,00

• 3 sleutels

AA6241

€ 13,00

Speelkaarten en speelkaartenhouder voor op
tafel
Originele speelkaartenhouder in witte kunststof.
Door de V vorm kan men de kaarten gemakkelijk plaatsen,
ook als men een minder goede controle over de handbewegingen heeft. Extra Visible-kaarten hebben een normale
grootte. Ze hebben een extra grote opdruk. Speciaal voor
slechtzienden.
• speelkaartenhouder - 30 cm
• speelkaarten Extra Visible

• kwalitatief roestvrij staal.
• schopje (troffel)

PGT-T

€ 21,00

• hark

PGT-C

€ 21,00

• vork (gaffel)

PGT-F

€ 21,00

• wieder

PGT-W

€ 21,00

Voorarmondersteuning voor tuingereedschap
Easi-Grip®
Deze voorarmondersteuning is nuttig bij een verzwakte
armfunctie en mensen met RSI-risico.
Deze steun schuift in:
• fixatie grip PGT-AH
• rechtstreeks in de Easi-Grip® schop, vork, wieder of hark
PGT-AS

€17,75

AD135644

€ 7,50

Fixatie-grip voor gereedschap Easi-Grip®

106313101

€ 7,25

Deze extra greep staat in een ergonomisch verantwoorde hoek en
maakt normaal tuingereedschap gemakkelijker hanteerbaar. Per 2.
• maximale diameter: 4 cm
PGT-AH

€31,50

Ronde speelkaartenhouder in kunststof
voor in de hand
2 schijfjes die bij elkaar gehouden worden met een veer.
Men plaatst de kaarten samen in 1 pakje in de houder en draait
aan de schijven: ze vormen automatisch een mooie waaier.
PAP-CH

Halfronde speelkaartenhouder in beuk
Mooie licht gebogen speelkaartenhouder.
• klein - 25,5 cm

529219

€ 11,00

• groot - 51 cm

529218

€ 13,50

€ 7,50

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…
• sprayfles 750 ml
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UR0100

€ 13,50
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Grijper RevoReach™

Penverdikking, driekantig holle greep

RevoReach™ is een robuuste, bijzonder goed uitgekiende én lichtgewicht
grijphulp. Voorzien van een antislip ergonomisch handvat en antislip
grijpers. Het voorste deel kan over 360° draaien.
Griplock is voorzien van een meervoudige blokkering:
aan de rechterzijde van het handvat bevindt zich een extra hendeltje waarmee u het voorwerp kunt blokkeren.
U kunt ook kiezen voor een automatische blokkering en
een ‘halfweg’-blokkering. Dit laatste is interessant als u
kleine voorwerpen goed wilt controleren.

Zachte PVC-penverdikking, driekantig en licht uitgehold voor een stevige greep.
• boring: 8 mm
• per 3

• Xcel - 66 cm

091204825

€ 24,00

• Xcel - 81 cm

091204833

€ 26,00

• Griplock - 66 cm

091204791

€ 26,00

• Griplock - 81 cm

091204809

€ 28,00

AA7200SY

€ 8,50

Leesliniaal
Leeslinialen vergroten slechts in 1 richting. Letters worden
daardoor langer, terwijl de breedte niet wordt gewijzigd.
• lengte 30 cm, vergroting x 2

AD162710

€ 10,00

Grijper Handi-reacher
De verlengde arm Handi-Reacher heeft 1 vaste grijparm en
1 beweegbare. Op de top zit een magneetje voor het opnemen
van kleine metalen voorwerpen. De grijper heeft ook een
kledinghaak.
Het voorste deel kan over 360° draaien. De handgreep is bedoeld voor de volle hand zodat u maximaal kracht kan zetten.
• kort - 61,3 cm

AA8054Y

€ 9,50

• standaard - 76,6 cm

AA8056Y

€ 11,50

• extra lang - 89,4 cm

AA8058Y

€ 12,95

Grijper met zuignappen Suction Tip
Aluminium grijper met op het uiteinde 2 stevige rubberen zuignappen. De kracht wordt overgebracht door metalen strips in
plaats van touw, wat minder onderhevig is aan slijtage en tevens
zwaarder belastbaar.
• 76 cm

AA8085

€ 20,00

Vergrootblad
Soepel vergrootblad dat men in de hand kan houden.
• 27 x 19 cm, vergroting x 3 à 4

AD161037

€ 15,00

Vergrootglas op voet
Loep op 2 voetjes, voorzien van LED
lichtjes.
Met het meegeleverde halskoordje ook
bruikbaar als borduur-of leesloep.
• afmetingen loep: 24 x 16 cm
• vergroting: x 3,5
AD161036

€ 15,00

Vergrootglas op staander

Penverdikkingen
Handig setje met 9 verschillende schrijfhulpen
en penverdikkingen.

Loep op een statief met verzwaarde voet. Hierdoor hebt
u de handen vrij en kunt u het vergrootglas in verschillende hoeken en op verschillende afstanden plaatsen.
• 25 x 18 cm, vergroting x 4

AD121585

€ 49,95

Boekensteun
Kunststof boekenstaander, opvouwbaar met clip.
U kunt de helling instellen in 9 posities.
AD149401

€ 21,00

• 30 x 20 cm
4065
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€ 38,00
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In de badkamer
en het toilet

In de badkamer
en het toilet
Douchestoel Adhome
Ideale douchestoel voor kleine ruimtes.
De comfortabele, bredere zitting is
vervaardigd in hoogwaardige kunststof,
voorzien van een antislip laag en een
drainage opening.
De pootjes zijn vervaardigd in geanodiseerd aluminium en voorzien van antislip
doppen.

Douchestoeltje ronde zitting
Lichtgewicht en stabiele douchetaboeret in aluminium
met kunststof zitting.
• hoogteverstelbaar
• zitting: diameter 32 cm

• hoogteverstelbaar van 39 tot 54 cm in stapjes
van ca. 2,5 cm
• zitting: 50 x 30 cm
• eenvoudig te reinigen
• gewicht: 1,8 / 2,4 kg
• maximale belasting: 150 kg

vloeroppervlak gewicht max. belasting
• standaard/laag, model Dino, 34 – 52 cm

34 x 34 cm

1,6 kg

130 kg

AD104299

€ 49,95

• hoog, 51 - 61 cm

36 x 36 cm

1,5 kg

113 kg

AA1591

€ 59,95

Douchestoel hoekmodel Delta
Handige, compacte oplossing in veel badkamers voor maximale beenruimte en laat plaats genoeg over voor eventueel andere gebruikers van de
douche. De geperforeerde zitting kan lichtjes geïnclineerd worden om het
rechtstaan te vergemakkelijken. Bestand tegen corrosie en voorzien van
zachte antislip voetjes.
Vervaardigd uit aluminium met kunststof zitting.
•
•
•
•
•

hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
zitting: 37 x 37 cm
vloerbasis: 44 x 44 cm
gewicht: 1,7 kg
maximale belasting: 150 kg
AD161225

€ 115,00

• standaard

AD162640

€ 65,00

• met rugleuning

AD162641

€ 90,00

• optie: armleuningen

AD162642

€ 34,00

Douchezit met armsteunen Days
Douchezit voorzien van handsteunen voor een gemakkelijke
en veilige transfer.
Aluminium frame met kunststof zitting voorzien van drainage gaatjes.
•
•
•
•

hoogteverstelbaar van 46 tot 59 cm
zitting: 37 x 28 cm
gewicht: 2,8 kg
maximale belasting: 160 kg
539L

Douchestoel met gevormde zitting Duro
Veilige douchetaboeret in aluminium met gevormde
en geperforeerde kunststof zitting. Deze is voorzien
van
2 ingewerkte handvatten voor betere stabiliteit.
Verkrijgbaar met of zonder rugleuning.
•
•
•
•
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hoogteverstelbaar van 40 tot 52 cm
zitting: 50 x 30 cm
gewicht: 2 / 2,9 kg
maximale belasting: 130 kg
• taboeret

AD149289

€ 49,95

• met rugleuning

AD149291

€ 69,95

€ 70,00

Hoge douchestoel Prima Modular
Attractieve lichtgewicht douchestoel met geperforeerde kunststof zitting.
De armsteunen en de rugleuning zijn gemakkelijk weg te nemen voor reiniging, stockage en om mee te nemen op verplaatsing. De poten zijn voorzien
van brede antislip voetjes.
•
•
•
•
•

breedte tussen de armsteunen: 43 cm
zitting: 40 cm
vloerbasis: 48 x 53 cm
gewicht: 2,6 kg
maximale belasting: 190 kg

Er zijn 2 uitvoeringen:
• schuine zit, waardoor men gemakkelijker recht kan komen,
hoogteverstelbaar van 48 tot 63 cm
• vlakke zit, hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
• vlakke zit, aluminium

AD101326

€ 150,00

• schuine zit, gecoat staal

AD101318

€ 95,00

51

In de badkamer
en het toilet

In de badkamer
en het toilet

Douchezit Days voor muurbevestiging

Badzit met strokenzitting Savanah®

Kunststof douchezitting voor muurbevestiging.
In de gebogen zitting bevinden zich 2 ingewerkte
handvatten voor meer veiligheid. Opgeklapt neemt
de zitting slechts 12 cm ruimte in beslag (14,5 cm met
steunvoet).

Sterk en comfortabel kunststof badzitje. Snelle afvoer van het
water tussen de zitstroken. Alle onderdelen zijn uit roestvrij
materiaal. 4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.
•
•
•
•

• zitting: 49 cm breed, 28 cm diep
• maximale belasting: 114 kg
• zonder steunvoet
• met aluminium steunvoet

zitting: 45,5 x 29 cm
vloerbasis: 34,5 x 30 cm
gewicht: 2,2 / 3,2 kg
maximale belasting: 190 kg

538

€ 60,00

• 20 cm hoog

AA1155B

€ 65,00

538DL

€ 90,00

• 30 cm hoog

AA1155C

€ 70,00

Douchezit voor muurbevestiging
met vloersteun Days

Hangende badzit

Comfortabele opklapbare douchezit. Hoogte van 46 tot 58 cm, te kiezen
bij de installatie. De bekleding van zitting en rug kunt u gemakkelijk
verwijderen om deze schoon te maken. Opgeklapt neemt hij 18 cm ruimte
in beslag.

Deze badzit hangt op de rand
van het bad met antislip doppen
die het bad niet beschadigen.
De witte kunststof zitting is
bevestigd op een aluminium
kader.

• zitting: 46 x 38 cm
• maximale belasting: 160 kg
538DAB

Beschikbaar in 3 modellen:

€ 330,00

Badplank kunststof wit Savanah®
Met witte kunststof stroken waardoor het water snel kan wegstromen.
De fixatieklemmen onderaan zijn afgerond en passen zich aan de vorm
van het bad aan. Een handgreep met een antislip laag is afzonderlijk
te verkrijgen.
• gewicht: ± 2 kg
• maximale belasting: 190 kg
binnenbreedte bad
• 66 x 23 cm

48,3 - 63,5 cm

AA1091A

€ 52,00

• 69 x 23 cm

58,4 - 73,7 cm

AA1091D

€ 52,00

• 71 x 23 cm
• 76 x 23 cm

51,3 – 66,6 cm
53,3 - 68,6 cm

AA1091B
AA1091C
AA1092

€ 53,00
€ 58,00
€ 12,00

• optie: handgreep

Badplank met gekleurde handgreep
Badplank met stevige geperforeerde en voorgevormde zitting.
Ook verkrijgbaar met een draaischijf, de ideale oplossing als transfers moeilijk
zijn:
• men brengt de schijf naar de buitenkant en gaat erop zitten
• men draait zich en brengt de benen in het bad
• vervolgens schuift men met de schijf naar het midden van de badplank

afmetingen
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binnenbreedte bad

max. belasting

• standaard

70 X 35 cm

43,5 – 68,5 cm

150 kg

AD160966

• extra breed

78 X 35 cm

51,5 – 76,5 cm

150 kg

AD160967

€ 68,00

• met draaischijf

72,5 X 35 cm

50 – 70 cm

100 kg

AD160968

€ 100,00

€ 55,00

rugleuning

hygiënische
uitsparing

zitting

binnenbreedte
max. belasting
bad

zonder
met

zonder
zonder

41 x 23 cm
41 x 22 cm

58,5 – 67 cm
54 – 73 cm

90 kg
100 kg

091170737
AD160084

met

met

41 x 41 cm

61 – 80 cm

120 kg

AD94757

€ 60,00
€ 99,95
€ 169,95

Multifunctionele en verstelbare handgreep
voor op de badrand Hugo
Hugo is ongetwijfeld de meest complete en stabiele greep
voor op de badrand.
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, dus kan eventueel minder hoog boven
de badrand uitsteken, waardoor hij stabieler wordt en de
beweging minder gehinderd wordt
De klem is bekleed om het bad niet te beschadigen en het
geheel is volkomen roestvrij.
•
•
•
•
•

verstelbare hoogte boven de badrand: 8 tot 14 cm
totale breedte: 39 cm
klem: bereik van 2,9 tot 13,5 cm
gewicht: 2,5 kg
maximale belasting: 120 kg
AD150842

€ 169,95
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Handgreep voor op de badrand kunststof - dwarsrichting
Stabiele handgreep die zorgt voor een stevige steun bij het in en uit het bad
stappen. De handgreep is volledig in kunststof waardoor hij aangenaam
aanvoelt.
De klem is bekleed om het bad niet te beschadigen.
• hoogte boven de badrand: 41 cm
• klem: bereik van 6,3 tot 15 cm
• maximale verticale belasting: 110 kg
AD155976

Wandbeugels 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.

Wandbeugel op zuignap Mobeli®
met veiligheidsindicator

€ 55,00

Wandbeugels om te boren

Omdat er grote verschillen bestaan in de soorten ondergrond, zijn de schroeven niet inbegrepen,
tenzij anders aangegeven. De maximale belasting hangt in de eerste plaats af van de correcte
bevestiging en ondergrond.

Wandbeugel kunststof met fijne ribbels
Vervaardigd in sterke kunststof met een fijn geribbelde
structuur. Bevestiging met schroeven die netjes afgedekt
worden met een beschermplaatje.
• diameter greep: 3,6 cm
• vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
• 30,5 cm

AA6061F

€ 16,00

• 41 cm

AA6063F

€ 20,00

• 61 cm

AA6065F

€ 22,00

Wandbeugel kunststof met antislipribbels Prima
Stevige beugel met een kern van aluminium en voorzien van antislip ringen, waardoor hij ook met vochtige
handen veilig blijft. De gebogen versie is zeer nuttig in het toilet.
Bevestiging met schroeven die netjes afgedekt worden met een eindstukje.
• diameter greep: 3,5 cm
• vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
• 30 cm

AD96591

€ 19,00

• 40 cm

AD96592

€ 20,00

• 45 cm

AD96593

€ 21,00

• 60 cm

AD96594

€ 30,00

• gebogen - 40 cm

AD96596

€ 32,00

De veiligheidsindicator meet
permanent de onderdruk
onder de zuignap en geeft
een betrouwbare indicatie
wanneer de zuigkracht
vermindert en de beugel niet
langer veilig is.
De zuignappen hebben een
diameter van 12 cm, de
handgreep is 3,5 cm.
Tal van andere toepassingen met deze zuignappen
zijn mogelijk: toiletbeugels,
badverkorters, stangen voor het bad …
Het bevestigen of verwijderen van de Mobeli® handgrepen vereist enige kracht. Met een verlengd handvat
wordt de kracht met minder dan de helft verminderd.
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.
Mobeli® is een Duits product dat de strengste TÜV-tests
heeft doorstaan. De kunststoffen en de rubbers zijn van
de hoogste kwaliteit.
Mobeli® beugels zijn gemakkelijk uit elkaar te halen en kunnen dus vlot mee op reis.
• vaste lengte - 21 cm (43 cm totale lengte)

1400225S

€ 134,95

• vaste lengte - 35 cm (57 cm totale lengte)

1400226S

€ 154,95

• verstelbaar van 22 tot 34,5 cm (totaal 44-56,5 cm)

1400221S

€ 184,95

• verstelbaar van 34 tot 46,5 cm (totaal 56-68,5 cm)

1400222S

€ 194,95

• verlengd handvat voor de Mobeli® zuignaphendel

1400573

€ 40,00

• inox plaatjes - 14,5 x 14,5 cm (per 2)

1461414

€ 37,95

Wandbeugel verchroomd met antislipribbels
Verchroomde wandbeugel met een geribbelde structuur.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
• diameter greep: 2,5 cm
• vrije ruimte achter de handgreep: 3,8 cm
• 30 cm

AA6049

€ 24,00

AA60491

€ 24,00

• 45 cm

AA6050

€ 25,00

• 60 cm

AA6051

€ 29,00

• 40,6 cm
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Badopstap Wave ±10 cm

Opblaasbare neksteun

Stapelbare badopstap 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.

Deze neksteun heeft een zeer zachte velours bekleding voor optimaal
comfort. U kunt het gebruiken als badkussen of als neksteun,
bv. in de auto, de bus, het vliegtuig, …
AA4001

€ 11,00

• afmetingen: 50 x 40 cm
• maximale belasting: 180 kg
• per stuk

AD162657

€ 45,00

Badspons op metalen steel buigbaar

Douche/badmat antislip, rubber met zuignapjes, wit
Gemaakt uit natuurlijk rubber, die schimmel- en bacteriewerend is.
Voorzien van kleine zuignapjes over de volledige oppervlakte.
• 54 x 54 cm

AA1803

€ 19,00

• 56 x 56 cm

AA1794

€ 25,00

AA1804A

€ 18,00

AA1805

€ 27,00

• 76 x 35,5 cm
• 95 x 35 cm

• 24,5 x 2,5 cm (per 12)

AD162643

€ 12,95

• diameter 3,5 cm (per 32)

AD162644

€ 11,95

AA1831CY

€ 17,00

Zeer mooie set van verlengde borstels van hoge kwaliteit. Perfect
uitgebalanceerd en daardoor vlot in de hand. De haarwasser is zo
ontworpen dat hij elke plaats van het hoofd kan bereiken en dus de
vingers kan vervangen. De sponskussentjes zijn vervangbaar.

Zelfklevend, zacht aanvoelend.
Gemakkelijk reinigbaar.
A830600

• 61 cm

Ergonomische badspons met verlengd handvat

Veiligheidsstrips/cirkels voor bad en badkamer

• 21,6 x 1,9 cm (per 20)

U kunt de steel van deze spons buigen om hem zo optimaal mogelijk
aan te passen aan uw individuele behoefte.
De spons heeft een verdikt grijs handvat.

• haarwasborstel - 30 cm

AA1839

€ 48,00

• lichaamsborstel - 37 cm

AA1838

€ 50,00

AA183801

€ 32,00

AA1837

€ 55,00

AA183701

€ 35,00

• reserve spons voor lichaamsborstel - 37 cm

€ 9,95

• rugborstel - 77 cm
• reserve spons voor rugborstel - 77 cm

Badborstel
Opblaasbaar bad-zitkussen met zuignappen
Dit vierkant opblaasbaar badkussen wordt met 4 zuignappen
stevig op zijn plaats gehouden.
• 45,5 x 45,5 cm - wit

AA1814

€ 12,95

Lichtgewicht borstel om gemakkelijk rug of benen te wassen.
Zeer zachte borstel om kwetsuren te vermijden.
• 38 cm

091421080

€ 21,00

Teenwasser met verlengd handvat
Deze borstel helpt personen die hun voeten en tenen niet of moeilijk
kunnen bereiken.

Opblaasbaar bad-hoofdkussen
met badstof bekleding
Dit hoofdkussen is voorzien van een aangename badstofbekleding, dat het kussen heel comfortabel maakt. Het zorgt
voor een grotere stabiliteit en comfort in het bad en wordt met
zuignappen op zijn plaats gehouden.
• 53,3 x 40 cm - wit

AA1823

€ 14,00

• 71 cm, incl. 2 tampons
• reserve tampons (2)

€ 26,00

AA184601

€ 12,00

Handdoek met handvatten en bijhorend
washandje
Een strook van 80 x 10 cm met 2 handvatten maakt moeilijke plaatsen bereikbaar, zoals voeten of rug. De ene zijde
is een badspons, de andere zijde is ruwer en dient voor het
scrubben. Een bijhorend washandje is inbegrepen.
AA1856
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AA1847

€ 27,00
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Nagelknipper
De vingernagelknipper voor op tafel is gemonteerd op een kunststof
antislip voet. De grote hefboom vereist weinig kracht. Ook voorzien van
een nagelvijltje.
De lange teennagelknipper met vergroot oog vereist weinig kracht.
De snijvlakken staan in een lichte hoek en zijn zeer licht getand zodat zij
niet wegslippen tijdens het knippen.
Het kleine schaartje is zelfopenend en vereist bijzonder weinig kracht. Het
is zeer compact, voorzien van een scherpe punt en een beschermkapje.
Dit schaartje mag in geen enkele handtas ontbreken.
• vingernagelknipper

Tubeknijper

PNC-3

• teennagelknipper

PTC-3

€ 12,95

• mini schaartje zelf openenend

MEG-3

€ 10,50

€ 14,50

Zeer handig hulpmiddel voor mensen met weinig kracht, maar wel met
de functie van 2 handen. Deze knijper zorgt ervoor dat u gemakkelijk
alle tandpasta uit de tube krijgt, zonder dat de vingers veel kracht
moeten zetten.
• per 2

AD21315

€ 6,50

Opblaasbaar vinyl haarwasbekken voor gebruik in bed
Comfortabel bekken met een vorm die uw nek en schouders goed
ondersteunt. U kunt het opblazen met de mond of met een pompje (niet
inbegrepen). Het bekken is voorzien van een drainagebuisje.
Opblaasbare haarwasbekkens hebben een beperkte levensduur: bewaard in opgeblazen toestand en goed afgedroogd gaan ze langer mee.
• diepte: 15 cm
• 64 x 52 cm

Toiletkussen voor gewoon toilet of toiletstoel
Dit kussen in de vorm van een toiletverhoger wordt
met 4 klittenbanden bevestigd aan de gewone bril.
Hierdoor kunt u het gemakkelijk aanbrengen en verwijderen.
Het oppervlak bestaat uit gemakkelijk te reinigen wit vinyl.

€ 35,00

Opblaasbaar haarwasbekken voor gebruik
aan de lavabo

AA2137A

€ 29,00

AA2137B

€ 35,00

Toiletverhoger
Savanah® is een uiterst comfortabele gevormde verhoger en past
op bijna alle standaardtoiletten. De klemmen zijn voorzien van
antislip en zijn gemakkelijk te hanteren. Het deksel is eenvoudig te
plaatsen of te verwijderen.
• afmetingen: 37 x 41 cm
• maximale belasting: 190 kg
zonder deksel

• 5 cm - wit

AA2112

€ 35,95

• 10 cm - wit

AA2114Y

€ 29,95

AA2116

€ 95,00
€ 42,95

• 13,2 cm - wit
met deksel

AD160970

• 5 cm
• 10 cm

• 5 cm - wit

AA2112L

• 10 cm - wit

AA2114L

€ 46,95

• 13,2 cm - wit

AA2116L

€ 105,00

• 2 reserveklemmen

091543305

€10,00

De nekuitsparing is anatomisch gevormd voor een groter comfort. De
afgebeelde doucheslang van 140 cm lengte is een optie. U kunt deze
aansluiten op de meeste badkamerkranen.
• 60 x 35 cm, PVC blauw
• optie: douchekop met aansluitslang
140 cm

AD149347

€ 47,95

AD149351

€ 30,95

Toiletverhoger met opklapbare armsteunen,
hoogteverstelbaar
Deze toiletverhoger heeft een deksel, wegklapbare armsteunen en
hygiëne-uitsparingen vooraan en achteraan.
Hij is hoogteverstelbaar in 3 standen:
6,5 - 10 - 13,5 cm.
De stevige bevestiging met klemsysteem komt
in de plaats van de gewone bril.
• maximale belasting: 150 kg

Verlengde haarset
Zeer mooi gamma met een ergonomisch design
waardoor ze zeer goed in de hand liggen.
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• borstel - 37 cm

AA4721

€ 41,00

• kam - 37 cm

AA4723

€ 36,00

• TSE 150

AD135769

€ 110,00
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Toiletkader

Gel/visco kussen voor toiletstoel
Compact ringvormig comfortabel gelkussen, speciaal
ontworpen voor het gebruik op een toiletstoel.
Er is een bijkomend hulpstuk om de opening te vullen,
zodat het ook kan gebruikt worden als volwaardig
zitkussen. Met antislip basis en een waterafstotende,
afneembare en wasbare hoes.
• 40 x 40 x 2,5 cm

AD159822

€ 140,00

Stevig toiletkader, in de hoogte verstelbaar.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:
• staal, wit gecoat: breedte 59 cm, in de hoogte verstelbaar
van 69,5 tot 85 cm. De diepte is 45 cm. Gewicht: ± 3,5 kg.
• aluminium: zowel in de hoogte (62,5 tot 79 cm) als in de breedte (51 tot 56 cm) aanpasbaar. De diepte is 46 cm.
Gewicht: slechts 2 kg, hetgeen nuttig is als het kader dagelijks
moet verplaatst worden. Door zijn stevigheid en formaat ook
geschikt voor zwaardere personen.
max. belasting

Luxe toiletstoel/zetel Walton

• staal, wit gecoat

160 kg

503A

• aluminium met aanpasbare breedte

190 kg

AA2203

Traditionele, luxueuze en hoogteverstelbare toiletstoel in
aluminium en met geweven kunststof bekleding, ideaal in een
klassiek interieur. Met comfortabel zitkussen en onder de
wegneembare zitting een kunststof toiletemmer met handvat
en deksel voorzien van een sluitsysteem om morsen te voorkomen. De armleuningen bieden steun bij het rechtkomen of
neerzitten. Makkelijk te reinigen.
•
•
•
•
•
•

Opklapbare toiletbeugel Ropox
Kwaliteitsuitvoering in aluminium met extra brede ellipsvormige buizen.
Hierdoor krijgt u een breder steunvlak dan bij elke andere beugel.
De gegolfde versie heeft vooraan een verhoging van 8 cm. Hiermee
bereikt u een optimale steunhoogte bij het staan en het zitten. Hetzelfde
effect krijgt u door een rechte beugel te combineren met een stevige
steunknop.
Opgeklapt is de beugel nog 13 cm van de muur verwijderd.

zithoogte van 42 tot 57 cm
binnenbreedte van de zit: vooraan 49 cm, achteraan 40 cm
hoogte rugleuning: 36 cm
vloerbasis: 54 x 44 cm
gewicht: 10 kg
maximale belasting: 190 kg
• lichtgrijs

AD162581

€ 495,00

• donkerbruin

AD162582

€ 495,00

• verkrijgbaar in 2 lengtes: 76 en 90 cm
• breedte van het steunvlak: 6 cm
• maximale belasting op het uiteinde:
110 kg (76 cm) en 80 kg (90 cm)
76 cm

90 cm

• gegolfd

40-40151

40-40115

€ 215,00

• recht

40-40150

40-40110

€ 205,00

• steunknop

40-40925

€ 37,00

• toiletrolhouder

40-40910

€ 37,00

Opklapbare toiletbeugel Days

Toiletstoel

Beugel in gecoat staal met een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding.
Blokkeringsmechanisme in verticale stand.

Bijzonder kwalitatieve en stabiele toiletstoel met stalen kader.
Comfortabele gepolsterde bril, zitkussen, rugleuning en armsteunen. Gemakkelijk te reinigen: de bril en het zitkussen zijn
opklapbaar en gemakkelijk weg te nemen.
Kleur: zwart/grijs.
•
•
•
•
•
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Er zijn 2 versies: zonder of met vloersteun.
Zonder vloersteun:
• muurfixatieplaat: 23 x 10 cm
• lengte: 75 cm
• maximale belasting: 114 kg

hoogteverstelbaar van 45 tot 64 cm
zitting intern: 43 cm breed, 44 cm diep
totale breedte: 58 cm, totale diepte: 49 cm
gewicht: 8,5 kg
maximale belasting: 130 kg
• TS 130

€ 77,00
€ 140,00

AD149402

€ 135,00
• standaard

506A

€ 49,95

• met steunvoet

506D

€ 79,50

Met vloersteun, voor extra stabiliteit en tegelijk
minder spanning op de muurbevestiging:
• muurfixatieplaat: 23 x 10 cm
• lengte: 74 cm
• hoogte: instelbaar tussen 72 en 92 cm
• maximale belasting: 125 kg
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Wij leveren tot aan uw deur!

Intieme reiniger
Ontworpen om de anale zone via de voorkant te bereiken. Op het uiteinde bevinden zich insnijdingen die het
toiletpapier vasthouden. Easywipe is zeer gemakkelijk
te bedienen, de plooibare versie wordt geleverd in
een handig doosje. Het papier wordt eerst stevig vastgegrepen en door op de knop te drukken vervolgens
vlot losgelaten zonder het te moeten aanraken. Beide
versies zijn verkrijgbaar in een opvouwbare versie om
gemakkelijk mee te nemen.

UW GEGEVENS

• Easywipe

26 cm
37,5 cm

plooibaar

AA2650

€ 45,00

AA2651

€ 82,00

Opsturen per post naar:

Adres : ���������������������������������������������������������������������������

Thuiszorg Webshop

Telefoon*: �����������������������������������������������������������������������

vaste lengte
• standaard

Naam: ����������������������������������������������������������������������������

12 cm
19 cm

AA2652

€ 48,00

AD162660

€ 90,00

(*) want wanneer de bestelling klaar is, bellen we u

BESTELFORMULIER

Urinaal
Goed te reinigen urinaal met een praktisch handvat. Voorzien van gradaties voor het meten van de
vochtbalans. Het model voor mannen is voorzien van
een afsluitdop.
• man, 1 liter

AA2665

€ 8,50

• vrouw, 0,8 liter

AA2666

€ 8,95

ARTIKELCODE
UIT DE CATALOGUS
(bv. AA12345)

Roeselarestraat 40
8560 Wevelgem

Vragen?
+32 56 96 49 56
info@thuiszorgwebshop.be

OMSCHRIJVING
(bv. Wandbeugel 50cm, licht grijs)

AANTAL

PRIJS

Bedpan Economy
Bedpan in half transparante witte kunststof.
De rand buigt sterk naar binnen om ongelukjes
tijdens het transpor te vermijden. Zeer goed reinigbaar met heet water.
• 39 cm lang, 4,5 cm diep
AA2639

€ 21,00

TOTAAL

€

Plasbescherming Derby P-Guard
Een plasbeschermer is vooral bedoeld om ongelukjes
te vermijden wanneer een man of jongen zittend urineert.
Hij kan gekleefd worden op een bestaand toilet of
op een toiletverhoger.
AD101354

62

€ 36,00

Voor productvideo’s: www.thuiszorgwebshop.be
Opmerkingen & Voorwaarden
Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u vinden op onze website.

Thuiszorg Webshop is een concept van
		
		

Freya Products BVBA
Roeselarestraat 40
8560 Wevelgem

info@thuiszorgwebshop.be
www. thuiszorgwebshop.be

HOE KAN IK BESTELLEN?
BESTELLEN KAN OP DE VOLGENDE 3 MANIEREN
Surf naar www.thuiszorgwebshop.be
Zoek op naam of artikelnummer van het product.
Voeg het gewenste product toe aan je winkelmandje.
Rond de bestelling online af.

of
Vul bijgevoegd bestelformulier in en stuur het per post op naar:
Thuiszorg Webshop
Roeselarestraat 40
8560 Wevelgem

of
Bestel telefonisch op werkdagen tussen 8 uur en 20 uur
+32 56 96 49 56

Met gezonde groeten
Een team van heel enthousiaste collega’s

Bankrekeningnummer van Thuiszorg Webshop
BE40 0018 2038 5963

Het bestelformulier vindt u op de achterkant van deze pagina
Prijzen btw incl. geldig tot 31 december 2019.
De afbeeldingen kunnen soms licht verschillen van het geleverde product.
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

