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In de badkamer en het toilet

Douchestoeltje met ronde zitting
Lichtgewicht en stabiele douchetaboeret in aluminium
met kunststof zitting.
• hoogteverstelbaar
zitting

vloeroppervlak

gewicht max. belasting

32,5 x 32,5 cm (min. hoogte)
• standaard model Dino
Ø 32 cm
34,5 x 34,5 cm (max. hoogte)
34 - 52 cm

1,6 kg

130 kg

AD104299

€ 53,00

34,5 x 34,5 cm (min. hoogte)
35,5 x 35,5 cm (max. hoogte)

1,5 kg

113 kg

AD045217

€ 69,70

• hoog model 51 - 61 cm Ø 34 cm

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.
• hoogteverstelbaar van 40 tot 52 cm
• zitting: 50 x 30 cm
• vloerbasis: 48,5 x 49,5 cm (min. hoogte),
50,5 x 53,5 cm (max. hoogte)
• gewicht: 2 / 2,9 kg
• maximale belasting: 130 kg
• taboeret

AD149289

€ 66,00

• met rugleuning

AD149291

€ 87,00

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

hoogteverstelbaar van 46 tot 59 cm
zitting: 37 x 28 cm
vloerbasis: 50 x 36 cm (min. hoogte), 51 x 39 cm (max. hoogte)
gewicht: 2,8 kg
maximale belasting: 160 kg
AD135579

€ 97,50
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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 voetjes.
•
•
•
•

hoogteverstelbaar van 39 tot 54 cm
zitting: 50 x 30 cm
afstand tussen de armleuningen (optie): 51,5 cm
vloerbasis: 55 x 34 cm (min. hoogte),
58 x 38 cm (max. hoogte)
• gewicht: 1,8 / 2,4 kg
• maximale belasting: 150 kg
• standaard
• met rugleuning
• optie: armsteunen, hoogte 19 cm (per paar)

AD162640
AD162641
AD162642

€ 81,00
€ 112,00
€ 43,00

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

hoogteverstelbaar van 41 tot 56 cm
totale hoogteverstelling (rugleuning inbegrepen): van 68 tot 83 cm
zitting: 40 x 31 cm
afstand tussen de armleuningen: 53 cm
vloerbasis: 42,5 x 49 cm (min. hoogte), 48 x 53 cm (max. hoogte)
gewicht: 2 kg
maximale belasting: 190 kg
AD101326

€ 170,00

Douchezit voor muurbevestiging Profilo
Design douchezitting voorzien van drainagegaatjes. Model Compact is ideaal voor kleine doucheruimtes.
Opgeklapt neemt de zitting weinig ruimte in.
•
•
•
•
•
•
•

• Compact

AD162623

€ 144,00

• standaard

AD162624

€ 205,00

• standaard, met steunpoten

AD162625

€ 244,00

• armsteunen (per paar)

AD162626

€ 185,00

• rugleuning

AD162627

€ 79,00

opties
Bewezen kwaliteit
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combinatie van kunststof, aluminium en inox
zitting Compact: 39 x 30,5 cm
zitting standaard/met steunpoten: 42 x 47 cm
hoogteverstelling steunpoten: van 40 tot 55 cm
rugleuning (optie): 38,5 x 21 x 5,5 cm
antislip armsteunen (optie): 45 x ± 6 cm
maximale belasting zonder steunpoten: 125 kg,
met steunpoten: 150 kg

In de badkamer en het toilet
Douchezit voor muurbevestiging Days
In de gebogen kunststof zitting bevinden zich
2 ingewerkte handvatten voor meer veiligheid.
• hoogte van 40 tot 55 cm (model met steunpoten),
te kiezen bij de installatie
• zitting: 49 x 28 cm
• diepte vanaf de muur: uitgeklapt 38 cm,
opgeklapt slechts 12 cm
• maximale belasting: 114 kg (zonder steunpoten),
160 kg (met steunpoten)
• zonder steunpoten

AD135649

€ 75,00

• met steunpoten, in aluminium

AD136947

€ 107,50

Douchestoel voor muurbevestiging Ropox
Deze kwalitatieve, opklapbare douchestoel biedt een comfortabele, veilige
ondersteuning. Hij is vervaardigd uit slijtvaste materialen, voelt niet koud
of hard aan en is makkelijk te reinigen.
•
•
•
•

hoogte van 45 tot 57,5 cm (model met steunpoot), te kiezen bij installatie
zitting: 47 x 42,5 cm
diepte vanaf de muur: uitgeklapt 55 cm, opgeklapt slechts 12,5 cm
maximale belasting: 150 kg (zonder steunpoot), 200 kg (met steunpoot)

opties

• zonder steunpoot

AD162588

€ 530,00

• met steunpoot

AD141938

€ 770,00

• rugleuning en armsteunen

AD160960

€ 660,00

• rugleuning

AD162590

€ 245,00

• hoog/laag unit voor zitting+rug

AD160961

€ 550,00

Douchestoel voor muurbevestiging EASA

NIEUW

Gekende
kwaliteit

Comfortabel opklapbare douchestoel voorzien van armsteunen en
rugleuning. De bekledingen zijn makkelijk te verwijderen voor reiniging.
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61,5 cm
• zitting: 46 x 55 cm (tot muur)
• maximale belasting: 190 kg

AD150803

€ 520,00

Douche-/toiletrolstoel met wielen, aluminium, Deluxe Days
Volledig waterbestendige en eenvoudig te reinigen
douche-/toiletrolstoel, met afneembare zitting.
Het kussen heeft vooraan een uitsparing voor de intieme hygiëne.
Een sluitstuk is voorzien om de toiletemmer af te dekken. Met
wegklapbare armsteunen voor gemakkelijke transfers.
•
•
•
•

zitting: B x D x H: 45,7 x 42,5 x 54 cm
afstand tussen armsteunen: 46,5 cm
vrije ruimte onder de zitting: 46,5 cm
maximale belasting: 125 kg

Buitenmaten:
• model met kleine wielen, L x B x H: 55,5 x 55,5 x 99 cm
• model met grote wielen achteraan, L x B x H: 69 x 69 x 99 cm
• 4 kleine wielen

AD080264

€ 600,00

• met grote wielen achteraan

AD080265

€ 725,00
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In de badkamer en het toilet

Douche-/toiletstoelen Etac
Etac is een zeer gekend kwaliteitsmerk binnen de wereld van de aangepaste hulpmiddelen.

Douchestoeltje ronde zitting Etac Easy
• vloerbasis: 49,5 x 49,5 cm (min. hoogte),
53,5 x 53,5 cm (max. hoogte)
• gewicht: 2,8 kg
• maximale belasting: 150 kg

Stabiele douchetaboeret in aluminium
met kunststof zitting.
• hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
• zitting: Ø 40 cm
• Etac Easy taboeret
• optie: zachte zitting,
donkergrijs

AD167151

€ 145,00

AD167775

€ 92,40

Variant met draaischijf voor vlotte transfers
• Etac Easy Swivel
met draaischijf

Douchestoel hoekmodel Etac Edge
Driehoekig model in aluminium met kunststof zitting. De zitting kan lichtjes gekanteld
worden om het rechtstaan te vergemakkelijken.

AD167776

€ 299,00

• zitting: 45 x 40,5 cm
• vloerbasis: standaardversie 50 cm (min.
hoogte), 52 cm (max. hoogte), lage versie
49 cm (min. hoogte), 50 cm (max. hoogte)
• gewicht: standaardversie 2,6 kg, lage
versie 2,4 kg
• maximale belasting: 130 kg

• hoogteverstelbaar van 44 tot 59 cm
(standaardversie), van 37 tot 44 cm (lage
• standaardversie
versie)
• lage versie

AD167152

€ 110,00

AD167773

€ 120,00

• optie: zachte zitting, donkergrijs

AD167774

€ 93,00

Douche-/toiletstoel met wielen Etac Clean
In roestvrij staal met kunstof zitting, rugleuning, armsteunen en
voetsteun. De ergonomische zitting heeft een verlaagde voorzijde
en een opening achteraan voor een optimale persoonlijke verzorging. Hierdoor is hij ook bruikbaar als toiletstoel. De armsteunen
kunnen gemakkelijk verwijderd of weggeklapt worden.
De voetsteun kan gemakkelijk onder de zitting geschoven
worden zodat hij niet in de weg zit bij transfers.
Tal van opties zijn mogelijk op aanvraag vb. toiletemmer,
rug- en zitbekleding, veiligheidsgordels, zeepbakje, …
•
•
•
•
•

zitting: 48 x 44 cm
totale breedte: 50 cm
totale hoogte: 98 - 107 cm, afhankelijk van model
gewicht: 13,5 kg - 14,5 kg, afhankelijk van model
maximale belasting: 130 kg

met vaste zithoogte

44 cm
wit

lichtgroen

49 cm
wit

55 cm

lichtgroen

wit

lichtgroen

• 4 kleine vergrendelbare wielen AD167784 AD167786 AD167214 AD167178 AD167695 AD167576

op aanvraag

• 4 kleine wielen, 2 vergrendelbaar

AD167682 AD167788 AD167683 AD167789 op aanvraag

• 2 grote wielen achteraan

AD167693 AD167694 op aanvraag

met verstelbare zithoogte, 47,5 - 60 cm, enkel wit
• 4 kleine vergrendelbare wielen AD167790
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op aanvraag

Etac heeft ook kleine ADL- hulpmiddelen in het gamma: zie ook pag. 14 en 51

In de badkamer en het toilet
Douchestoel Etac Swift
Modulaire douchestoel, in aluminium en kunststof.
Zeer eenvoudig uit elkaar te nemen om te reinigen
en gemakkelijk mee te nemen. Met een uitsparing
vooraan en brede antislip voetjes.

•
•
•
•
•

zitting: 54 x 41 cm
opening: 13 x 11,5 cm
afstand tussen de armsteunen: 54 cm
vloerbasis: 54 x 50 cm
gewicht: 3,1 kg (taboeret), 3,9 kg (douchestoel met
armsteunen), 4,7 kg (douchestoel met rugsteun
en armsteunen)
• maximale belasting: 130 kg

• hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm (standaardversie), van 34,5 tot 42 cm (lage versie)
• hoogte met rugleuning inbegrepen: van 80 tot
95 cm (standaardversie), van 72,5 tot 80 cm
(lage versie)
douchestoel met
arm- & rugleuning
• standaardversie, grijs

AD167153

€ 245,00

• standaardversie, lichtgroen

AD167778

€ 275,00

• lage versie, grijs
• standaardversie, grijs

€ 210,00
AD167780
taboeret
€ 145,00
AD167674

• standaardversie, lichtgroen

AD167777

€ 160,00

• lage versie, grijs

AD167779

€ 160,00

• rugsteun, grijs

opties voor taboeret
€ 68,00
AD167670

• rugsteun, lichtgroen

AD167782

€ 66,00

• armsteunen, grijs (per paar)

AD167675

€ 55,00

• armsteunen, lichtgroen (per paar)

AD167783

€ 56,50

opties voor alle varianten
€ 47,00
• zachte rugbekleding, donkergrijs AD167671
€ 84,20
• zacht zitkussen, donkergrijs AD167673
• zeephouder, grijs

AD167669

€ 34,00

• zeephouder, lichtgroen

AD167781

€ 34,00

Douche-/toiletstoel Etac Swift Commode
Variant van de douchestoel Swift. Kan licht voorover
gekanteld worden om het rechtstaan te vergemakkelijken.
Standaard voorzien van comfortabele zit- en rugbekleding.
Inclusief toiletemmer met goed afsluitend deksel dat automatisch sluit wanneer de toiletemmer wordt verwijderd.
Voorzien van een grotere opening: 30 x 21,5 cm.
• Swift Commode

AD167668

€ 299,00

• optie: zeephouder grijs

AD167669

€ 34,00

Andere producten van Etac, verkrijgbaar op aanvraag:

Etac Swift Mobil-2

Etac Swift Mobil-2
met grote wielen achteraan

Etac Swift Mobil Tilt-2

Etac heeft ook kleine ADL- hulpmiddelen in het gamma: zie ook pag. 14 en 51
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In de badkamer en het toilet
Badplank 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 - 58,4 cm

AD029809

€ 65,00

• 69 x 23 cm

50,8 - 61 cm

AD026820

€ 65,00

• 71 x 23 cm
• 76 x 23 cm

53,3 - 63,5 cm
58,4 - 68,6 cm

AD029810
AD029811
AD023281

€ 65,00
€ 70,00
€ 14,90

• 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

binnenbreedte bad max. belasting

• standaard

70 X 35 cm

38 – 61 cm

150 kg

AD160966

• extra breed

78 X 35 cm

42 – 67 cm

150 kg

AD160967

€ 82,00

• met draaischijf

72,5 X 35 cm

42 – 67 cm

150 kg

AD160968

€ 117,00

€ 65,50

Badzit Savanah®
Sterk en comfortabel kunststof badzitje. Snelle afvoer van het water
tussen de zitstroken. Alle onderdelen zijn vervaardigd in roestvrij
materiaal. 4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.
• zitting: 45,5 x 29 cm
• vloerbasis: 34,5 x 30 cm

• gewicht: 2,2 / 3,2 kg
• maximale belasting: 190 kg
• 20 cm hoog

AD023291

€ 76,20

• 30 cm hoog

AD023292

€ 82,00

Hangende badzit
Deze geperforeerde 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.

1

2

3

Beschikbaar in 3 modellen:
rugleuning

zitting

binnenbreedte
max. belasting
bad

2

zonder
met

/
38 cm

zonder
zonder

41 x 23 cm
41 x 22 cm

58,5 – 67 cm
54 – 73 cm

100 kg
100 kg

AD072300
AD160084

€ 79,00
€ 118,00

3

met

36 cm

met

41 x 41 cm

61 – 80 cm

120 kg

AD094757

€ 149,00

1
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hoogte
hygiënische
rugleuning uitsparing
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Beugels en grepen speciaal voor de badkamer
Belangrijke opmerking: met de vermelde 'maximale belasting' wordt de kracht bedoeld die wordt uitgeoefend op de beugel of greep, niet het lichaamsgewicht. De werkelijke belasting ligt meestal lager en
hangt af van de stevigheid waarmee de beugel of greep bevestigd is.

Multifunctionele en verstelbare handgreep
voor op de badrand Hugo
De meest complete, stabiele greep voor op de badrand.
Voordelen:
• 2 handgrepen, 1 bovenaan en 1 opzij: deze laatste kan men links of rechts
plaatsen
• op de bovenste horizontale greep mag men met zijn volle gewicht steunen
Volledig roestvrij. De klem is bekleed om het bad niet te beschadigen.
Met 4 extra plaatjes als opvulling voor de holte tussen bad en handgreep.
• 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
€ 205,00
AD150842
• maximale belasting: 120 kg

Handgreep voor op de badrand - dwarsrichting
Stabiele handgreep voor een stevige steun bij het in en uit bad
stappen. 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 14 cm
gewicht: 2,4 kg
maximale belasting: 110 kg
AD155976

€ 67,00

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA
Gemaakt uit verzinkte inox met daarrond
een kunststof antislip coating Natural Touch®.
Bestaat in verschillende uitvoeringen.
• Ø greep: 3,2 cm
• maximale belasting: 150 kg

Modern design
van hoge kwaliteit

recht • 30 cm
• 45 cm
• 60 cm
• 90 cm
gebogen 135° • 27,5 x 27,5 cm
L-vorm zonder douchekop • 35 x 67 cm, links
• 35 x 67 cm, rechts
• 46 x 120 cm, links
L-vorm met douchekop
• 46 x 120 cm, rechts
en aansluitingsslang

wit

antraciet

AD152971
AD152970
AD152969
AD152968
AD155037
AD155039
AD155041
AD149518
AD149517

AD155033
AD155034
AD155035
AD155036
AD155038
AD155040
AD155042
AD153058
AD153059

€ 91,00
€ 102,00
€ 132,00
€ 150,00
€ 155,00
€ 196,00
€ 196,00
€ 449,00
€ 449,00
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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 de ondergrond.

NIEUW

Wandbeugel geanodiseerd aluminium
Ergonomische, ovale wandbeugel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium,
geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Wordt geleverd in standaard
lengtes, maar kan ook eenvoudig ingekort worden.
De montagesteunen zijn vervaardigd in versterkte kunststof,
de afdekkappen in ABS. Inclusief schroeven en pluggen in roestvrij staal.
Voor holle-wand bevestiging worden fischer pluggen geadviseerd.
• Ø greep: 3,5 x 2,5 cm (ovaal)
• vrije ruimte achter de handgreep: ± 5 cm
• wit - 40 cm

AD162650

€ 36,00

• wit - 50 cm

AD162651

€ 39,00

• wit - 60 cm

AD162652

€ 41,00

• zwart - 40 cm

AD168876

€ 42,00

• zwart - 50 cm

AD168877

€ 46,00

• zwart - 60 cm

AD168878

€ 48,00

Wandbeugel kunststof met fijne ribbels
Vervaardigd in sterke kunststof
met een fijn geribbelde structuur.
Bevestiging met schroeven die
netjes afgedekt worden met een
afdekplaatje.

• Ø greep: 3,6 cm
• vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
• 30,5 cm

AD024536

€ 19,50

• 41 cm

AD024538

€ 24,20

• 61 cm

AD024540

€ 26,80

Wandbeugel kunststof met antislip ribbels Prima
Stevige beugel met een kern van aluminium en voorzien van antislip ribbels, 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 afdekplaatje (zie foto). De zwarte variant is ook geschikt voor gebruik buitenshuis.
• Ø greep: 3,5 cm
• vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
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• wit - 30 cm

AD096591

€ 23,00

• wit - 40 cm

AD096592

€ 26,00

• wit - 45 cm

AD096593

€ 29,00

• wit - 60 cm

AD096594

€ 40,00

• wit - gebogen - 40 cm

AD096596

€ 43,00

• zwart - 45 cm - geschikt voor gebruik buiten

AD101436

€ 30,00

In de badkamer en het toilet
Wandbeugel staal
Wandbeugel met een witte of verchroomde gladde structuur.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
• Ø greep: 3,2 cm
• vrije ruimte achter de handgreep: 5 cm
• 30,5 cm
• 45 cm

epoxy gecoat wit

verchroomd

AD024503
AD024505

AD024504
AD022283

€ 22,40
€ 26,80

€ 32,60
€ 42,20

• 61 cm

AD024507

€ 30,90

AD024508

€ 48,40

• 91 cm

AD024509

€ 39,60

AD024510

€ 57,10

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

• 30 cm

AD024526

€ 29,10

• 40,6 cm

AD027443

€ 29,10

• 45 cm

AD024527

€ 30,20

• 60 cm

AD024528

€ 34,90

• 81 cm

AD027446

€ 34,90

• 30 cm

AD127242

€ 51,00

• 50 cm

AD127243

€ 63,00

• 60 cm

AD167058

€ 68,00

Wandbeugel inox met antislip ribbels
Wandbeugel in hoogglans gepolierd edelstaal, 100% roestvrij.
Met geribbelde structuur.
Zeer degelijke en zware kwaliteit.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
• Ø greep: 3 cm
• vrije ruimte achter de handgreep: 7 cm

Wandbeugel op zuignap Solido
De zuignappen hebben een Ø van 12 cm, de Ø van de handgreep is 3,5 cm. Solido heeft geen
veiligheidsindicator: het is aangewezen om ze regelmatig te controleren. De korte versie
van 10 cm lengte is bedoeld voor 1 hand. Kan eveneens gecombineerd worden met de
zelfklevende inox muurplaatjes als de ondergrond poreus of ongelijk is, of als de
tegels kleiner zijn dan 14 cm. Het is ook aangewezen om wandbeugels op zuignappen en hun ondergrond regelmatig te reinigen en de beugels terug te plaatsen:
een reinigingsset voor zuignappen is eveneens verkrijgbaar.
• vaste lengte - 10 cm (32,5 cm totale lengte)

AD075953

• vaste lengte - 32 cm (58 cm totale lengte)

AD075954

€ 76,00

• vaste lengte - 62 cm (88 cm totale lengte)

AD075955

€ 114,00

• verstelbaar van 22 tot 34,5 cm (44 - 57 cm totale lengte)

AD101712

€ 77,00

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

AD121319

€ 46,75

• reinigingsset voor zuignappen - 1 flacon 100 ml + reinigingsdoek

AD155855

€ 32,00

€ 51,00
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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.
Er zijn 2 types verkrijgbaar: met of zonder veiligheidsindicator. 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. Meer producten van Mobeli® vindt u op onze website www.advys.be.

Wandbeugel op zuignap
Mobeli® met
veiligheidsindicator
Mobeli® is een Duits product, van de
hoogste kwaliteit en TÜV getest.
De zuignappen hebben een Ø van
12 cm, de Ø van de handgreep is
3,5 cm. Tal van toepassingen met
deze zuignappen zijn mogelijk: toiletbeugels, badverkorters, stangen
voor het bad …
Het bevestigen of verwijderen
van deze handgrepen vereist
Andere modellen
enige kracht, wat kan verminderd
verkrijgbaar
op aanvraag
worden door het optionele verlengde handvat te gebruiken. Dit kan over de hendel
blijven zitten; men kan dan bv. opteren voor een handvat op elke zijde. Op een
poreuze of ongelijke ondergrond, of bij tegels kleiner dan 14 cm, is een wandbeugel op zuignap niet geschikt. Inox
muurplaatjes kunnen dit oplossen: deze hebben een sterke kleeflaag, maar kunnen nadien zonder beschadiging
verwijderd worden. Mobeli® beugels zijn gemakkelijk uit elkaar te halen en kunnen dus vlot mee op reis.
• vaste lengte - 21 cm (43 cm totale lengte)

AD121380

€ 159,50

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

AD121306

€ 181,50

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

AD121307

€ 214,50

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

AD121311

€ 225,50

• verlengd handvat voor de Mobeli® zuignaphendel

AD167068

€ 34,00

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

AD121319

€ 46,75

• reinigingsset voor zuignappen - 1 flacon 100 ml + reinigingsdoek

AD155855

€ 32,00

TIP VOOR DE DUURZAAMHEID:

reinig frequent de zuignappen en hun ondergrond!
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Stapelbare badopstap Savanah®,
met antislip comfortlaag
De hoogte van 1 element is 10 cm, met 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.
• 38 x 48 cm
• gewicht van elke module: 1,3 kg
• maximale belasting: 190 kg
• per stuk

AD023423

€ 62,90

Stapelbare bad opstaptegels, met antislip structuur
Hoogte van elke tegel: 2,5 cm.
• 45 x 35 cm
• gewicht: 3,4 kg
• maximale belasting: 190 kg
• per 4

AD101400

€ 95,00

Antislip douche- en badmat
Gemaakt uit natuurlijk rubber, die schimmel- en bacteriewerend is.
Voorzien van kleine zuignapjes over de volledige oppervlakte.
• 54 x 54 cm

AD023416

€ 23,60

• 56 x 56 cm

AD023412

€ 30,60

• 57 x 35,5 cm

AD023415

€ 22,40

• extra lang: 95 x 35 cm

AD026885

€ 32,90

Antislip veiligheidsstrips/-cirkels voor bad,
douche en badkamer
Zelfklevend, zacht aanvoelend.
Gemakkelijk reinigbaar.
• 21,6 x 1,9 cm (per 20)

AD023202

€ 12,50

• 24,5 x 2,5 cm (per 12)

AD162643

€ 16,00

• cirkels Ø 3,5 cm (per 32)

AD162644

€ 15,00
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Badspons op buigbare metalen steel
U kunt de steel van deze spons buigen om hem zo optimaal mogelijk aan te
passen aan uw individuele behoefte. De steel heeft een verdikt grijs handvat.
• 61 cm

AD023429

€ 20,70

Ergonomische lichaams-/haarborstels
en kammen met verlengd handvat Etac
Zeer mooi gamma met ergonomisch design waardoor ze
erg goed in de hand liggen en weinig druk uitoefenen op
de gewrichten.
De haarwasborstel is zo ontworpen dat hij elke plaats van het
hoofd kan bereiken en dus de vingers kan vervangen.
De sponskussentjes zijn vervangbaar (op aanvraag).
• haarwasborstel - 30 cm

AD167184

€ 33,50

• lichaamsborstel - 37 cm

AD167189

€ 33,50

• rugborstel - 77 cm

AD167179

€ 43,00

• haarborstel - 30 cm

AD167180

€ 32,50

• haarborstel - 37 cm

AD167181

€ 33,50

• kam - 30 cm

AD167182

€ 27,50

• kam - 37 cm

AD167183

€ 32,50

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

AD131401

€ 25,60

Teenwasser met verlengd handvat
Deze borstel helpt personen die hun voeten en tenen niet of moeilijk
kunnen bereiken.
• 71 cm, incl. 2 tampons

AD023438

€ 31,50

• reserve tampons (per 3)

AD167725

€ 4,80

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.
AD023440
14
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Zeepdispenser voor éénhandig gebruik
Geschikt voor badkamer en keuken.
Vul de dispenserhelft met wasmiddel of handzeep en water.
Schud grondig. Met een lichte druk op de bovenkant stroomt
de exacte hoeveelheid zeep uit op een spons, borstel of
in de hand.
• kunststof, transparant/zwart

AD165777

€ 18,00

• silicone, gemarmerd

AD167066

€ 31,00

• silicone, wit/grijs

AD167067

€ 31,00

Handborstel op zuignappen voor éénhandig gebruik
Met 2 zuignappen om te fixeren zodat men makkelijk de handen, voeten,
nagels kan reinigen zonder dat men 2 handen nodig heeft.
AD165797

€ 13,80

Nagelvijl op zuignappen voor éénhandig gebruik
Met 2 zuignappen om te fixeren zodat men makkelijk de nagels
kan vijlen zonder dat men 2 handen nodig heeft.
AD165799

€ 25,30

Nagelknipper op zuignappen, met vergrootglas
Het grote handvat om de nagels te knippen is eenvoudig te bedienen
met de arm, de pols of vinger. Het vergrootglas wordt bevestigd met
een kleine magneet op de nagelknipper en maakt dat men nauwkeuriger kan zien tijdens het nagelknippen. Het vergrootglas is ook
draaibaar voor een nog nauwkeuriger gezichtsveld.
Voorzien van een nagelvijl met licht gebogen punt voor het schoonmaken onder de nagels.
3-in-1:
knippen, vijlen,
reinigen

• afmetingen nagelknipper: 10 x 5,6 x 3,5 cm
• vergrootglas: Ø 3,8 cm, vergroting x 4
AD167584

€ 30,00

Aangepaste nagelknippers
De vingernagelknipper is ontworpen voor mensen met beperkte handfunctie. Op de duwhendel is
een brede antislip vorm met een zachte coating bevestigd. Dit geeft een hefboom effect waardoor weinig
kracht vereist is. Gemonteerd op een kunststof antislip voetje voor meer stabiliteit. Ook voorzien van
een nagelvijltje.
Met de lange teennagelknipper moet men zich minder diep voorover buigen.
De handvatten zijn ook voorgevormd en voorzien van een zachte coating voor
comfort en controle. Het grote contactoppervlak zorgt voor een goede
drukverdeling tijdens het knippen. De verlengde snijvlakken zijn vervaardigd in
roestvrij staal, staan in een lichte hoek voor een natuurlijke polshouding
en zijn licht gekarteld, zodat zij niet wegslippen tijdens het knippen.
Ideaal voor mensen met pijnlijke vingergewrichten zoals bij artritis.
• vingernagelknipper, groen

AD002795

€ 18,00

• lange teennagelknipper, groen

AD156761

€ 22,00
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Tubeknijper
Zeer handig hulpmiddel voor mensen met weinig kracht, maar wel
met de functie van beide handen. Deze knijper zorgt ervoor dat u
gemakkelijk alle tandpasta of zalf uit de tube krijgt, zonder dat de
vingers veel kracht moeten zetten.
• per 2

AD021315

€ 7,20

Tubeknijper met staander
Door te draaien aan de vleugelschroef krijgt men
makkelijk de gewenste hoeveelheid tandpasta of
crème uit de tube, zonder veel kracht. Voorzien
van antislip onderaan.
AD168727

NIEUW

€ 3,80

Opblaasbaar 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 hand- of voetpomp
(niet inbegrepen). Bij type AD168311 is er wel een handpomp inbegrepen,
alsook een waterreservoir.
Het haarwasbekken is voorzien van een drainagebuisje.
Opblaasbare haarwasbekkens hebben een beperkte levensduur:
bewaard in opgeblazen toestand en goed afgedroogd gaan ze langer mee.
• 64 x 52 cm, vinyl, compact
• 64 x 52 cm, vinyl, set met
waterreservoir en handpomp

AD160970

€ 43,75

AD168311

€ 59,90

Opblaasbaar haarwasbekken voor gebruik aan de lavabo
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

AD149347

€ 55,00

• optie: douchekop met aansluitslang 140 cm

AD149351

€ 35,00

Waterproof gipshoes voor het douchen Sealcuff
Deze beschermingshoes schuift men over
een gipsverband, spalk, infuus, catheter,
... om deze te beschermen tijdens het
douchen, zwemmen, ... Voorzien van een
stevige elastische rand als afsluiting.
Makkelijk aan te brengen met 1 hand.
Geschikt voor gebruik onder de douche,
in het zwembad of aan zee. Duurzame
kwaliteit. Voor volwassenen. Latexvrij.
Bewezen kwaliteit
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• hand

AD167427

€ 22,50

• halve arm

AD167428

€ 24,00

• hele arm

AD167429

€ 27,50

• voet

AD167430

€ 26,00

• half been

AD167431

€ 27,50

• heel been

AD167432

€ 27,50
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Toiletverhoger Savanah®
Uiterst comfortabele gevormde toiletverhoger die op bijna
alle standaard toiletten past. De klemmen zijn voorzien
van antislip en zijn gemakkelijk te hanteren. Het deksel is
eenvoudig te plaatsen of te verwijderen.
• 37 x 41 cm
• maximale belasting: 190 kg
zonder deksel

met deksel

• 5 cm - wit

AD023514

• 10 cm - wit

AD023519

€ 35,00

• 13,2 cm - wit

AD023520

€ 110,90
€ 50,40

€ 41,70

• 5 cm - wit

AD023515

• 10 cm - wit

AD023518

€ 55,20

• 13,2 cm - wit

AD023521

€ 123,20

• reserveklemmen wit (2)

AD155724

€ 7,40

Toiletverhoger Serenity
Deze toiletverhoger is ontworpen om zoveel mogelijk op een standaard
toiletbril te lijken. Makkelijk te reinigen door de gladde aflijning en hoogglansafwerking. Deze toiletverhoger past op standaard toiletten maar ook
op vierkante toiletten! Perfect combineerbaar met de plasbeschermer
Derby P-Guard (AD101354) op pag. 22: bij elke Serenity toiletverhoger wordt
standaard hiervoor een bevestiging bijgeleverd. Deksel apart verkrijgbaar.
• maximale belasting: 220 kg
Past ook op
vierkante toiletten

• 5 cm

AD156754

€ 40,00

• 10 cm

AD156753

€ 44,00

• enkel deksel

AD156755

€ 22,00

Toiletverhoger met handgrepen
Deze toiletverhoger heeft vooraan een lichte uitsparing voor intieme
reiniging. Hij wordt bevestigd op het toilet met 3 aanpasbare klemmen.
De handgrepen zijn bekleed met zacht materiaal dat een goede grip geeft.
• hoogte handgrepen: 19 cm
• afstand tussen handgrepen: 44,5 cm
• maximale belasting: 180 kg
• 10 cm

AD027353

€ 230,00

Toiletverhoger TSE 120 met opklapbare armsteunen,
hoogteverstelbaar
Compacte toiletverhoger met deksel
en wegklapbare armsteunen.
Met hygiëne-uitsparing voor- en
achteraan.
Hij is hoogteverstelbaar in 3 standen.
• hoogteverstelbaar 8,5 - 12 - 15,5 cm

De stevige bevestiging met klemsysteem komt in de plaats van de
gewone bril.
• maximale belasting: 120 kg
AD165778

€ 119,00
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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.
• 5 cm

AD023609

€ 34,90

• 10 cm

AD023610

€ 47,00

Gel/viscokussen voor toiletstoel
Compact en comfortabel gelkussen, speciaal ontworpen voor het
gebruik op een toiletstoel. Er wordt een sluitstuk bijgeleverd om de
opening te vullen, zodat het ook kan gebruikt worden als volwaardig
zitkussen. Met antislip basis en een waterafstotende, afneembare en
machinewasbare hoes (30°C).
• 40 x 40 x 2,5 cm

AD159822

€ 175,00

Toiletkader
Stevig toiletkader, in de hoogte verstelbaar.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:
• staal, wit gecoat: vaste breedte van 59 cm, in de hoogte verstelbaar
van 69,5 tot 85 cm. De diepte is 46 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 49 cm.
Gewicht: slechts 2,8 kg, wat nuttig is bij dagelijkse verplaatsingen.
Door zijn stevigheid en formaat ook geschikt voor zwaardere
personen.
Het prijsverschil is te wijten aan het type materiaal en de maximale
belasting.
max. belasting
• staal, wit gecoat

160 kg

AD136962

€ 99,00

• aluminium, met aanpasbare breedte

190 kg

AD023620

€ 170,80

3

4

Intieme reiniger
Ontworpen om de anale zone via de voorkant te bereiken.
Op het uiteinde bevinden zich insnijdingen die het toiletpapier
vasthouden. Model 3 is zeer gemakkelijk te bedienen.
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.
vaste lengte
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1

• standaard

3

• Easywipe

26 cm
37,5 cm

2
1
plooibaar

AD023703

€ 53,50

2

AD060139

€ 100,80

4

12 cm
19 cm

AD023704

€ 57,30

AD162660

€ 105,00
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Toiletstoel TS 130
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.
AD149402

• hoogteverstelbaar van 50 tot 64 cm
• zitting intern: 43 cm breed, 44 cm diep
• vloerbasis: 50 x 58 cm (min. hoogte),
55 x 62 cm (max. hoogte)
• gewicht: 8,5 kg
• maximale belasting: 130 kg

€ 195,00

Luxe toiletstoel/-zetel
Traditionele, luxueuze toiletstoel die uitstekend past in een
klassiek interieur. De armleuningen zijn hoog genoeg om steun
te geven bij het rechtkomen of neerzitten.
De volledige stoel is makkelijk te reinigen.
Verkrijgbaar in 2 varianten:
1 Model Basket Weave: houten toiletstoel met wit/beige kunststof geweven bekleding. Met comfortabel zitkussen. De zitting is
wegneembaar en heeft een kunststof toiletemmer met deksel en
handvat. Dit model is niet hoogteverstelbaar.

• zithoogte: 46 cm
• binnenbreedte van de zit: 44 cm
• vloerbasis: 55 cm vooraan x 44 cm zijdelings
x 43 cm achteraan
• gewicht: 7,2 kg
• maximale belasting: 160 kg

1

• beige

AD096589

€ 580,00

2 Model Walton: toiletstoel in aluminium met witte of
donkerbruine kunststof geweven bekleding. Met comfortabel
zitkussen en onder de wegneembare zitting een kunststof
toiletemmer met handvat en deksel voorzien van een sluit
systeem om morsen te voorkomen.
Dit model is wel hoogteverstelbaar.

• zithoogte: 42 tot 58 cm
• binnenbreedte van de zit: vooraan 49 cm, achteraan 40 cm
• vloerbasis: 58 cm vooraan x 46 cm zijdelings
• beige
x 40 cm achteraan
• donkerbruin
• gewicht: 10 kg
• maximale belasting: 190 kg
• reserve emmer

2
AD162581

€ 580,00

AD162582

€ 580,00

AD166520

€ 110,00

Toiletrolstoel TRS 130 met voetsteunen
Toiletstoel in verchroomd staal met
4 wieltjes, waarvan 2 geremd.
Voorzien van afneembare en
hoogteverstelbare voetsteunen.
De armsteunen zijn wegklapbaar voor
een vlotte transfer.
Kleur: zwart/grijs.
AD135757

€ 229,00

• zitting: breedte 44 cm,
diepte 42,5 cm
• totale breedte: 56 cm
• zithoogte: 52 cm
• Ø toiletemmer: 30 cm
• vrij ruimte onderaan: 43 cm hoogte
• wielen: Ø 12,4 cm
• gewicht: 14,4 kg
• maximale belasting: 130 kg
19
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Opklapbare toiletbeugel Ropox
Kwaliteitsvolle toiletbeugel met extra brede ellipsvorm
voor een breder steunvlak. De gegolfde versie heeft
vooraan een verhoging van 8 cm voor een optimale
steunhoogte bij het staan en het zitten. Bij de rechte
beugel krijgt u hetzelfde effect door deze te combineren
met de stevige steunknop in optie.
Opgeklapt is de beugel 13 cm van de muur verwijderd.
• 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

AD160015

AD121200

€ 250,00

• recht

AD160014

AD121184

€ 230,00

• steunknop

AD121189

€ 43,50

• toiletrolhouder

AD121191

€ 43,50

Hoogteverstelbare lavabo Ropox Quickwash
NIEUW

De “Quick Wash” is de ideale lavabo voor gebruik in zit en in stand.
Door het ontgrendelen van de lavabo kan deze zachtjes naar voor en
naar beneden bewegen. Dit zorgt voor een maximaal bereik.
De lavabo wordt geleverd inclusief mengkraan, flexibele aansluitslangen en overloop.
Voor meer informatie of offerte: www.advys.be
• lavabo 50 x 43 cm, hoog/laag unit,
mengkraan + flexibels

NIEUW

Ropox Toilet Lifter
De Ropox Toilet Lifter is een gloednieuwe hoog-laag unit,
ideaal om uw toiletgebruik te vergemakkelijken en langer
zelfstandig te kunnen blijven functioneren.
Verkrijgbaar in een manuele of een elektrische versie en
combineerbaar met comfortabele toiletbeugels.
De meeste standaard hangtoiletten zijn op dit toestel te
monteren. Voor meer informatie of offerte: www.advys.be.
prijs op aanvraag
20

AD168399

prijs op aanvraag
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Opklapbare toiletbeugel Days
Beugel in gecoat staal met een goede prijs/
kwaliteitsverhouding. Blokkeringsmechanisme in verticale
stand. Met steunpoot, voor extra stabiliteit en tegelijk minder
spanning op de muurbevestiging.
•
•
•
•

lengte: 74 cm
hoogteverstelbaar tussen 72 en 92 cm
muurfixatieplaat: 23 x 10 cm
maximale belasting: 125 kg
• met steunpoot

Opklapbare toiletbeugel Premium
Mooi afgewerkte toiletbeugel in staal.
Blokkeringsmechanisme in verticale stand.
De muurfixatie is voorzien van afdekkapjes zodat de vijzen
niet zichtbaar zijn (montagemateriaal niet bijgeleverd).
In optie is een toiletrolhouder verkrijgbaar, die makkelijk te
monteren is.

AD140733

€ 100,00

NIEUW

• muurfixatieplaat: 10 x 13,5 cm
• maximale belasting: 125 kg

• wit - 60 cm

AD168927

€ 98,00

• wit - 70 cm

AD168928

€ 104,00

• wit - 80 cm

AD168929

€ 110,00

• zwart - 70 cm

AD168931

€ 110,00

• RVS - 60 cm

AD168933

€ 120,00

• RVS - 70 cm

AD168934

€ 132,00

• RVS - 80 cm

AD168935

€ 144,00

opties

• toiletrolhouder, wit

AD168936

€ 16,00

• toiletrolhouder, zwart

AD168937

€ 16,00

• toiletrolhouder, RVS

AD168938

€ 16,00

Bidet voor op het toilet
Handig voor het wassen van de intieme zone. Past op de meeste standaard toiletten, kan niet gecombineerd worden met een toiletverhoger.
AD160972

€ 11,80
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Urinaal
Goed te reinigen urinalen, voorzien van gradaties voor
het meten van de vochtbalans. Het model voor mannen is
voorzien van een afsluitdop.
met handvat
• man, 1 liter

AD045372

€ 10,40

• vrouw, 0,8 liter

AD045373

€ 11,30

• optie: reinigingsborstel

AD168379

€ 5,00

zonder handvat
• man, 1 liter,
met lange hals
• vrouw, 1 liter,
met deksel

AD168376

€ 7,00

AD168377

€ 7,00

Bedpan
Eenvoudige bedpan voor algemeen gebruik in witte kunststof.
Anatomische vorm met brede rand. Zeer goed reinigbaar met
heet water.
€ 25,30
AD168429
• 27 x 39 cm.

Bedpan met deksel BioCote® Selina
Kwaliteitsbedpan met laag profiel en voorzien van een deksel.
Vervaardigd in polypropyleen, waardoor het steriliseerbaar is tot 137°C.
• 33,5 x 24,5 cm, 5 tot 8 cm diep
• 1 liter

AD023710

€ 37,30

Plasbeschermer 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

€ 45,00

Urineverwijderaar Uri-Go

®

Urinegeuren en -vlekken hebben een groot effect op het levenscomfort.
Met Uri-Go® zijn de urinegeurtjes vanaf nu verleden tijd.
Wordt geleverd in een handige sprayfles en kan overal toegepast worden
waar het nodig is: op vloeren en wanden, op toiletten, gebruiksvoorwerpen, kledij…
• sprayfles 750 ml

AD071406

€ 15,50

AANRADER

Weg met onfrisse
geurtjes!
Ook voor kids

Squat-N-Go opvouwbaar steuntje voor toilet
Voor een correcte houding tijdens
het toiletbezoek. Een natuurlijke
gehukte houding tijdens de ontlasting vermindert het persen, constipatie en de kans op aambeien. De
universele vorm maakt dit steuntje
geschikt voor elk toilet. Voozien van
antislip onderaan voor stabiliteit.
Makkelijk te reinigen, compact en
makkelijk op te bergen.
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• 40 x 25 x 18 cm
• gewicht: 1 kg
• wit

AD167001

€ 24,95

• grijs

AD167727

€ 24,95

• zwart

AD167728

€ 24,95

• groen

AD167729

€ 24,95

• blauw

AD167730

€ 24,95

In de slaapkamer
Houten bedtafeltje
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.
• afmetingen blad: 54 x 31 cm
AD024482

€ 69,70

Bedtafel op 4 wieltjes, waarvan 2 rembaar
Dit bedtafeltje bestaat in 2 uitvoeringen:
• met 1 blad 55 x 40 cm in houtprint, het blad kan licht schuin gezet
worden
• met 1 kantelbaar blad 60,5 x 38,7 cm in houtprint en 1 kleiner vast
blad 38,7 x 20,5 cm: hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld 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 om te beletten
dat voorwerpen van het blad schuiven.
• met 1 blad

AD135663

€ 104,20

• met 1 vast en 1 kantelbaar blad

AD160081

€ 190,00

Eenvoudige bedsteun voor beide zijden
Deze steun schuift onder de matras en kan worden
aangepast op 94 of 140 cm. Hierdoor krijgt u 2 stevige handgrepen
aan beide zijden. Demonteerbaar voor gemakkelijk transport.
• hoogte van de grepen: 44,5 cm
• maximale belasting: 127 kg
AD127337

€ 75,00

Bedsponde-transferhulp aanpasbaar Stander™
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.
• gewicht: 6,3 kg
• maximale belasting: 180 kg
AD149599

€ 199,00
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Bedsponde - transferhulp RST
Roestvrij stalen transferhulp in een strakke neutrale uitvoering,
die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps.
•
•
•
•

hoogteverstelbaar van 42 tot 53 cm
kader: 88 x 51 cm
gewicht: 2,6 kg
maximale belasting: 100 kg
AD156773

€ 79,00

Glijlatten voor bed/transferbeugel op lattenbodem
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.
• afmetingen: 35 x 3 cm
• set van 4

AD156771

€ 20,50

Optrekbeugel-zelfoprichter op voet
Deze 'bedpapegaai' 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. Verkrijgbaar in 2 types staander en 1 type voor muurbevestiging.
TIP VAN ONZE EXPERT
Kijk bij de keuze
niet naar het
lichaamsgewicht maar
hou rekening met uw
gezondheidstoestand.
Laat u eventueel
adviseren.

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

AD159824

€ 189,00

AD168182

€ 230,00

AD168026

€ 235,00

Muurbevestiging
• max. trekkracht 100 kg

Meubelverhogers in kunststof, voor meubilair met of zonder poten
Set van 4 sterke verhogers waarmee u meubels kan verhogen zoals stoelen, bedden, sofa’s
of tafels. Kunnen onderling aan elkaar verbonden worden met een verbindingsset voor extra
veiligheid.
• traploze verstelling door een schroefsysteem
• verhoging van 3,8 tot 10 cm
• geschikt voor verschillende pootvormen: rond, vierkant, wieltjes tot een Ø van maximaal 7 cm
• ook geschikt om vast te schroeven aan een meubel,
bijvoorbeeld een sofa of bed zonder pootjes (via de
bijgeleverde plaatjes)
• neutraal, weinig opvallend uitzicht
• kleur: zwart
• maximale belasting: 700 kg (verdeeld over 4 verhogers)
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• set van 4

AD135806

€ 89,00

• verbindingsset - 1 kruis

AD161229

€ 36,00

• verlengstuk voor verbindingsset

AD161230

€ 15,00

In de slaapkamer
Meubelverhogers in bamboe
Set van 4 stevige verhogers uit milieuvriendelijk bamboe.
Er zijn 2 types:
• kubussen van 9,3 cm met in 3 zijden een gat van 1,6 cm diepte met
verschillende Ø: 3,2 / 5,1 / 7,6 cm. De effectieve verhoging is 7,7 cm.
• hoge blokken van 15,5 cm met een gat bovenaan van Ø 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 verhogers)
• 9,3 cm, set van 4

AD156757

€ 79,00

• 15,5 cm, set van 4

AD156758

€ 120,00

Bedladder
Eenvoudige bedladder met 4 kunststof grepen van 20 cm breed
en een Ø van 2,5 cm. Ze overbruggen telkens 18 cm.
Wordt gefixeerd met een nylon snoer achteraan het bed.
• lengte: 3 m
• 4 handvatten
AD024000

€ 38,40
AANRADER

bij gevaar voor
vallen uit bed

Uitvalmat voor naast het bed
Deze mat is vervaardigd uit een brandvertragend schuim en voorzien van een ademende en
afwasbare PU hoes. De mat is vouwbaar in 3 en
voorzien van een strap/handvat om gemakkelijk
weg te bergen.
• opengevouwd: 180 x 60 x ±5 cm
• opgevouwd: 60 x 60 x ±15 cm
• maximale belasting: 100 kg

AD104330

€ 195,00

Verstelbare rugsteun voor bed, met hoofdkussentje
Deze losse steun is bedoeld voor een gewoon bed en maakt
het mogelijk om een gemakkelijkere positie aan te nemen
voor het eten, het lezen,…
De rug is bekleed met een ademende nylon stof. Een comfortabel
kussentje (met velcro bevestiging) wordt meegeleverd.
• afmetingen: 50 x 65 cm
• inclinatie: 5 standen
• maximale belasting: 113 kg
AD168232

€ 68,50
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Wigvormig contourkussen voor de onderbenen
Uitstekende drukverdeling door het gebruik van traagschuim.
Het kussen neemt zachtjes de ligpositie en vorm aan van de
onderbenen.
Zorgt voor een aangenaam en rustgevend gevoel.
Afneembare en afzonderlijke wasbare hoes.
• 70 x 60 x 20 cm

AD159845

€ 89,00

Opblaasbaar wigkussen voor in bed
Dit opblaasbaar kussen is speciaal ontworpen voor een relaxte
houding. Gemakkelijk om mee te nemen op uitstap of op reis. Ook
nuttig als hoofd- of rugsteun. Een pompje wordt bijgeleverd.
• afmetingen: 70 x 50 cm
• dikte: 10 tot 20 cm, afhankelijk van het opblazen
AD168418

€ 31,60

Konbanwa Leg Pillow: abductiekussen knieën
Het Konbanwa Leg Pillow is een ergonomisch ovaalvormig
kniekussen dat comfortabel tussen de knieën past, waardoor het
je lichaam ‘s nachts de nodige ondersteuning geeft. De handige
band zorgt ervoor dat het kussen tijdens de nacht niet afzakt.
Zorgt voor een optimale drukverlaging en een rechte uitlijning
van de wervelkolom, heupen en het bekken. Verlicht pijn in je
rug, heupen, benen en knieën, verbetert de bloedcirculatie en
zorgt voor een correcte slaaphouding. Gemaakt van geventileerd
schuim. Het kussen is compact en is makkelijk op te bergen in
een tas of koffer. De hoes is afneembaar en kan gewassen worden
op 30°C. De hoogwaardige kwaliteit van de hoes zorgt ervoor
dat het kussen lang meegaat.
AD168269

• afmetingen: 26 x 24 x 14 cm

€ 27,45

Abductiekussens knieën
Voorgevormd kussen dat tussen de knieën
1. AD162661: 26 x 21 x 16 cm
geplaatst wordt.
2. AD162688: 24 x 19 x 14 cm
Het kussen wordt met klittenband bevestigd.
3. AD149865: 52 (open) x 19 x 8,5 cm
Alle kussens zijn geschikt voor in zijlig, kussen 3
1 • met stevig foam
AD162661
is ook geschikt voor in ruglig omdat het ook open
kan gebruikt worden voor ondersteuning van de
2 • met visco foam
AD162688
hielen.
3 • met visco foam - elastisch (traagschuim)
AD149865

1
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3

€ 29,00
€ 46,50
€ 42,50
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Hiel- en elleboogbeschermers GelBodies™

1

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.
Bij twijfel voor de juiste maat, neemt u de grotere maat.
Voor de hielen kunt u opteren voor een versie met extra
bescherming aan de zijkanten. Dat is nuttig bij zijlig.
U kunt de gel verwijderen indien u de kous wil wassen.
Het siliconen gelkussen mag in geen geval in de wasmachine
of droogkast.
1 Voor hiel en elleboog - per paar:

MAATNAME

2

• S - 20-25 cm

AD121053

€ 67,50

• M - 25-30 cm

AD121054

€ 67,50

• L - 30-36 cm
• XL - 36-41 cm

AD121055
AD121056

€ 67,50
€ 67,50

2

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

AD121064

• M - 25-30 cm

AD121062

€ 76,00

• L - 30-35 cm

AD121063

€ 76,00

€ 76,00

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
wil wassen. Het siliconen gelkussen mag in geen geval in de
wasmachine of droogkast. Verkrijgbaar per paar.
• S - 23 cm

AD026714

€ 71,90

• M/L - 28 cm

AD026715

€ 71,90

• XL - 33 cm

AD026716

€ 71,90

Hielbeschermer Heel Protector
Beschermt de hiel en zorgt dat de voet in de juiste positie blijft liggen.
Het gebruik van een speciale binnenvoering zorgt voor minder wrijving.
De hielopening bevordert de circulatie en maakt eenvoudige controle mogelijk.
Wordt geleverd met een speciale waszak.
• latexvrij
• machinewasbaar tot 40°C
• geschikt voor droogkast op lage t°

• per stuk

AD163703

€ 54,50

Ringvormige hielbeschermer Adhome
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 bekleding in hoogwaardig PU is rekbaar, ademend
en ondoordringbaar. Het kussen is machinewasbaar tot 40°C.
• per stuk

AD159947

€ 64,00
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Waterdichte matrasbeschermer
2 lagen:
• een ondoordringbare PU laag
• daarop molton (100% katoen) of badstof-stretch
• machinewasbaar tot 95°C
• 50 x 90 cm
• 75 x 100 cm
• 90 x 150 cm

Molton

Badstof

AD155775
AD155771
AD155772

AD155776
AD155773
AD155774

€ 15,00
€ 19,00
€ 27,00

Matrashoes incontinentie
Waterdichte matrashoes in flexibele vinyl. Geluidsloos, duurzaam en huidvriendelijk.
• machinewasbaar tot 95°C
• 90 x 200 cm

AD168359

€ 19,90

• 160 x 200 cm

AD168360

€ 29,00

• 140 x 200 cm

AD168273

€ 19,90

• 180 x 200 cm

AD168361

€ 29,00

Positioneringskussens
Deze kussens zijn geschikt voor de ondersteuning van bepaalde lichaamsdelen.
De vulling bestaat uit fijne polystyreenkorrels. De afmetingen slaan op een
volledig uitgerekt kussen. De kussens zijn voorzien van een afwasbare,
waterdichte en ademende PU hoes en zijn machinewasbaar tot 90°C.
Een afzonderlijk te bestellen katoen-polyester sloop kan zorgen voor extra
comfort en hygiëne. De slopen zijn machinewasbaar tot 60°C.
Andere kussens: zie onze website www.advys.be.
• groot rechthoekig kussen voor onder de benen of de achter rug PL8 - 55 x 10 cm

AD159828

• sloop PL8

AD161064

€ 31,00

• klein rechthoekig kussen voor onder de arm PL10 - 40 x15 cm

AD159830

€ 43,00

€ 61,00

• sloop PL10

AD161065

€ 27,00

• driehoekig kussen voor onder de knieën PL12 - 55 x 30 x 25 cm

AD159832

€ 89,00

• sloop PL12

AD161067

€ 44,00

• groot hoefijzerkussen voor in rug- of zijlig PL16 – 161 cm

AD159835

€ 132,00

• sloop PL16

AD161069

€ 64,00

• groot slangvormig kussen voor in zijlig PL17 – 180 cm

AD159827

€ 163,00

• sloop PL17

AD161063

€ 70,00

• klein hoefijzerkussen voor de nek PL18 – 45 cm

AD159843

€ 59,00

• sloop PL18

AD161072

€ 29,00

Advies van onze ergotherapeuten…
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Hiel-, elleboogbeschermers en positioneringskussens zorgen voor meer steun en/of
verminderde druk op ledematen en gewrichten wanneer u zit of ligt.
Deze hulpmiddelen zijn ook ideaal om doorligwonden te voorkomen.
Een schema voor het correct gebruiken van positioneringskussens kan u vinden op
onze website www.advys.be
Meer kussens zoals bijvoorbeeld nekkussentjes maar ook kussens om uw zitcomfort te
verhogen, vindt u eveneens in deze catalogus op pag. 72, 75 en 76 en op onze website.
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SlipLift® Traveler: slipjesaantrekhulp, opvouwbaar
De alom bekende SlipLift® is de winnaar van het tv-programma
‘De Bedenkers’ op één. Pierre van Den Broecke 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.
Gemakkelijk op te bergen of mee te nemen op reis.
• standaard - opening 34 x 18 cm AD136939

€ 41,50

• XXL - opening 41,5 x 20,5 cm AD149285

€ 51,00

1

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.
De variant in de gekende BIG- GRIP™ kwaliteit (voorheen Good Grips®)
is zeer geschikt voor kleine knoopjes zoals van hemden/blouses, …
1

• knopenhaak met verdikt handvat

AD024271

• combinatie met ritstrekker

AD024273

€ 9,20

• knopenhaak BIG- GRIP™

AD136999

€ 26,00

2

3

2

€ 12,50

3

Kousenaantrekker
Eenvoudige kousenaantrekker, bedoeld voor mensen die moeilijk
hun voeten kunnen bereiken, maar die wel hun beide handen
kunnen gebruiken. Bestaat uit een plooibaar plastic gootje
waaraan een lint bevestigd is. Model AD024262 is voorzien
van een inkeping om de kous makkelijker op zijn plaats
te houden tijdens het aantrekken.
• standaard

AD024260

• met kleine inkeping

AD024262

€ 9,20

• dubbel, voor panty’s

AD024264

€ 17,10

€ 10,40
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2 in 1!

Kousenaantrekker/verlengde schoentrekker
Dit is een combinatie van een kousenaantrekker en een 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.
AD024270

€ 25,30

Kousenaantrekker Comfort bekleed met badstof
Deze comfortabele kousenaantrekker heeft een speciaal
design om een kous/sok gemakkelijk rond de hiel te schuiven.
De nylon binnenbekleding zorgt voor minimale weerstand, de
badstof buitenkant geeft voldoende wrijving om de kous lang
genoeg tegen te houden tot deze volledig rond de voet zit.
Stevige en gemakkelijke handvatten.
Enkel te reinigen door handwas.
AD160987

€ 16,90

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 beide 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.
• enkel

AD045571

€ 45,70

• panty

AD060253

€ 69,50

Aangepaste schoentrekkers

1
2

3

2 in 1!

Verschillende varianten:
1 economische kunststof versie met antislip aan het handvat
2 versie 2 in 1 in kunststof met rugkrabber
3 metalen versie met op het uiteinde een
handvat in soepele antislip kunststof en een haak om de trekker
gemakkelijk op te bergen
4 metalen, lichtgewicht versie met een verend gedeelte dat de
beweging volgt bij het aantrekken van de schoen. Voorzien van een
kunststof handvat met een lusje om de trekker gemakkelijk op te
bergen.

2

AD168317

€ 6,00

• 2 in 1, kunststof, 56 cm

AD168357

€ 13,30

• metaal, kunststof handgreep, 60 cm

AD024250

€ 16,00

• metaal, lichtgewicht, met veer, 60 cm

AD045565

€ 42,20

3
4
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• kunststof, 60 cm

1

4
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Ook last bij het aan- of uittrekken van steunkousen?
Het aan- en uittrekken van therapeutische steun-, druk- of compressiekousen zijn vaak moeizame
handelingen die dagelijks terugkeren. Bij zorgprofessionals staat deze opdracht bij de top 3 van zwaar
belastende handelingen. Voor veel ouderen is deze activiteit niet meer zelfstandig mogelijk. Arion heeft
een volledige lijn ontwikkeld voor elk type kous, gebaseerd op zeer glijdende stoffen. Elk product is
voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Desinfecteren is mogelijk door het product met een
alcoholoplossing te reinigen.

Aan- en uittrekhulp Arion voor druk- of steunkousen
Bij de keuze van het meest geschikte hulpmiddel houdt men rekening met:
• drukkous met open of gesloten teen?
• enkel voor het aantrekken of ook voor het uittrekken?
XS < 34
• Aantrekken Open teen Easy-slide AD155873
• Aan- en uittrekken Open teen Sim-Slide

S 34-36

M 37-38,5

L 39-41

XL >42

AD155874

AD155875

AD155876

AD155877

€ 35,20

AD155904

AD155905

AD155906

AD155907

€ 46,80

M < 39
• Aantrekken Gesloten teen
• Aan- en uittrekken Gesloten teen

€ 49,00

Magnide 2 in 1

AD161051 AD161053 AD161054

€ 68,20

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.
Maatname: lange kous - Ø bovenbeen
gewone kous - Ø kuit
SlideX

M – Ø van het been < 20 cm

AD155957

€ 22,60

L – Ø van het been > 20 cm

AD155958

€ 22,60

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

Trek de kous
over de hiel.

XL >44

AD155901 AD155902 AD155903

Schuif de
Easy-Slide®
over de voet.

Schuif de kous
over de
Easy-Slide®.

L 39-43

Magnide

S - < 7,5 cm
M - 7,5 - 8,5 cm

AD155998
AD155996

€ 11,60
€ 11,60

L - 8,5 - 9,5 cm

AD155997

€ 11,60

MAATNAME
HANDSCHOEN

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.

Andere Arion hulpmiddelen:
zie ook pag. 60 en 71.
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Quickshoelace elastische schoenveters
De elastische veters van Quickshoelace hebben een heel
innovatief ontwerp met 3 grote troeven: ze zijn tijdsbesparend,
vereenvoudigen het leven en zijn bovendien ook een modieus
schoenenaccessoire. Past in elke veterschoen en heeft een
universele lengte van 120 cm die men gewoon kan afknippen
op de gewenste lengte. Verkrijgbaar in diverse, ook gedurfde
kleuren. Geschikt voor alle generaties, van kinderen tot senioren!
Wordt geleverd in een metalen doosje en omvat:
• 1 paar elastische schoenveters met Q-logo
(lengte: 120 cm, dikte: 7 mm)
• 4 metalen bevestigingen
• 4 metalen schijfjes (schuifregelaars, stoppers)
• 4 schroefjes
De metalen deeltjes zijn roestvrij.

standaard
• wit

AD167051

€ 19,25

• beige

AD168267

€ 19,25

• bruin

AD167046

€ 19,25

• grijs

AD167041

€ 19,25

• zwart

AD167040

€ 19,25

• koper

AD168268

€ 19,25

• zilver

AD167042

€ 19,25

• goud

AD168329

€ 19,25

• rood

AD167043

€ 19,25

• turquoise

AD167047

€ 19,25

• blauw

AD168325

€ 19,25

• marineblauw

AD167045

€ 19,25

• fuchsia

AD168326

€ 19,25

• paars

AD167044

€ 19,25

• geel

AD168327

€ 19,25

TIP

Een gebruikersvideo vindt
u op www.advys.be

neon

KE
KLASSIE
STIJL

• oranje

AD167048

€ 19,25

• roze

AD167049

€ 19,25

• groen

AD167050

€ 19,25

• geel

AD168328

€ 19,25

• rainbow

AD168324

€ 19,25

€ 6,70

Klassieke elastische schoenveters
• extra fijn, 3 mm zwart 65 cm (2 paar)

AD044318

€ 18,90

Spiraalveters
standaard, 5mm
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• bruin (1 paar) - 100 cm

AD168363

• zwart (1 paar) - 100 cm

AD168364

€ 6,70

• blauw (1 paar) - 100 cm

AD168365

€ 6,70

• wit (1 paar) - 100 cm

AD168366

€ 6,70

Eten en drinken
Alle bestekken zijn geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur, tenzij anders vermeld.

Aangepast bestek Senior
Bestekset uit roestvrij staal, bestaande uit 1 vork, 1 mes,
1 eetlepel en 1 theelepel. De dikkere handvatten bieden meer
controle bij verminderde grijpfunctie, verminderde kracht, ...
Vaawas is niet aan te raden.
• gewicht: 32 g

• set van 4

AD167711

€ 28,75

Aangepast bestek Kura Care
Kinderversie

Kura Care is een perfect voorbeeld van het Universal Design concept: de anatomische grepen zijn onopvallend door hun 2 kleuren 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 of rood/wit voor personen met visuele problemen
of dementie. Verkrijgbaar in set maar ook afzonderlijk op aanvraag, zie ook onze
website www.advys.be.
• lengte handvat: 12,8 cm (volwassenen), 10 cm (kinderen)
• gewicht: van 50 tot 55 g

• set van 3, volwassen versie donkergrijs/wit

AD150328

€ 32,00

• set van 3, volwassen versie rood/wit

AD157136

€ 32,00

• set van 3, kinderversie, felle kleuren

AD150329

€ 22,00

Aangepast bestek Newstead
Newstead handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch,
vervaardigd uit ABS en latexvrije rubber. De verzwaarde versie is
bedoeld voor personen met tremor. De standaardversie is enkel
in set verkrijgbaar, van de verzwaarde versie zijn de bestekken
ook afzonderlijk verkrijgbaar op aanvraag, zie ook onze website
www.advys.be.
gewicht: 80 g
• lengte handvat: 13,8 cm
€ 79,20
• set van 4 AD045639

TERUG
VERKRIJGBAAR

verzwaarde versie: 130 g
€ 85,00

AD045649

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: 11,5 cm
• gewicht: van 30 tot 45 g

• mes

AD024385

€ 13,70

• vork

AD024386

€ 16,60

• lepel

AD024387

€ 16,00

• koffielepel

AD024388

€ 16,60

• set van 4

AD024389

€ 52,40

Lichtgewicht gebogen bestek met schuim handvat

BUDGETTIP!

Gebogen versie van de lichtgewicht bestekken. Het speciale 90° kantelmes kan
ook worden gebruikt door éénhandigen. Vork en lepel zijn 40° gebogen.
Vaatwas is niet aan te raden.
• mes 90°

AD024390

€ 18,40

• vork 40° rechts, voor de linkerhand

AD024391

€ 14,20

• vork 40° links, voor de rechterhand

AD024392

€ 14,20

• lepel 40° rechts, voor de linkerhand

AD024393

€ 14,20

• lepel 40° links, voor de rechterhand

AD024394

€ 14,20
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Stabiele en dynamische lepel ELISPOON
NIEUW AR
IJGBA

De ELISpoon maakt het mogelijk om meer gecontroleerd
en zelfstandig te eten met beperkte hand- en/of
armmobiliteit. Een systeem van tegengewicht en
rotatieassen houdt de lepel stabiel ongeacht hoe men de
hand of arm draait, buigt of beweegt, waardoor men het
voedsel makkelijk kan opscheppen en het er niet afvalt.
Bevat geen elektrische componenten of batterijen voor
makkelijk gebruik en reiniging. Geschikt voor rechts- en
linkshandig gebruik.
Verkrijgbaar in 2 versies: theelepel en soeplepel. De
grote lepel is geschikt voor soep en warme maaltijden,
de kleinere lepel voor het dessert. De kleine lepel wordt
ook aangeraden voor kinderen of mensen met beperkte
mondmotoriek.

VERKR
IANTEN
IN 2 VAR

• lengte handvat: 15,5 cm
• gewicht: 68 g (theelepel), 78 g (soeplepel)
• theelepel

AD168838

€ 150,00

• soeplepel

AD168839

€ 180,00

Good Grips® is nu BIG-GRIP™:
identieke uitstekende kwaliteit

Aangepast en buigbaar bestek BIG-GRIP™
Het bestek BIG-GRIP™ 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 de gewenste hoek gebogen kunnen
worden, zowel links als rechts, in principe 1 maal. De
verzwaarde versie is bedoeld voor personen met tremor.
• lengte handvat: 11cm

• mes Rocker

34

gewicht: 80 g
€ 21,00

AD127408

verzwaarde versie: 170 g
€ 42,00

AD168770

• mes Rocker getand

AD127412

€ 36,50

• vork

AD127407

€ 21,00

AD168753

€ 42,00

• eetlepel

AD127411

€ 21,00

AD168754

€ 42,00

• theelepel

AD127409

€ 21,00

AD168863

€ 42,00

Eten en drinken
Aangepast bestek Henro-Grip®
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 visuele problematiek of Alzheimer.
kinderversie

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

groen (li)
of blauw (re)
AD127268
AD127269
AD127270
AD127271

• kantelmes

volwassen versie
donkergrijs

AD156238
AD156239
AD156240

€ 15,20
€ 15,20
€ 15,20

AD155988

AD156241

€ 15,20

AD160034

AD160035

€ 15,20

De Handy is een stevige vork/lepel, ook wel
'Spork' genoemd, die lichtjes hol is waardoor
voeding er minder makkelijk afvalt. De
Knork™ is een vork/mes combinatie waarbij de
snijfunctie gebeurt door een kantelbeweging,
waardoor men extra druk kan zetten.
1

rood

AD155985
AD155986
AD155987

2-in-1 gecombineerd bestek

2

Kinderversie

• Handy

AD165921

€ 17,00

• Knork™

AD072533

€ 43,10

1

2

Lichtgewicht éénhandig bestek
Uiterst lichte schuimhandvatten met een Ø van 2,8 cm. Het Nelsonmes snijdt
door het mes te kantelen, niet door een zaagbeweging uit te voeren.
Vaatwas is niet aan te raden.

BUDGETTIP!

• vork/lepel

AD045667

€ 18,40

• Nelsonmes (mes/vork)

AD045666

€ 19,50

Advies van onze ergotherapeuten…
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 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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Kantelmes T-Knife
Handig voor personen met te weinig kracht in de vingers en met
beperkte fijne motoriek. 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. Lemmet vervaardigd uit inox.
• lemmet - 10 cm

AD022983

€ 71,90

Anti-kwetsuur bestek
Deze kunststof bestekken zijn speciaal vervaardigd
om zich niet te kunnen verwonden.
• lengte handvat: 12 cm (mes), 13 cm (vork en lepel)
• gewicht: 13 g (vork), 14 g (mes), 15 g (lepel)
• mes groen

AD168235

€ 2,80

• lepel wit

AD168237

€ 2,80

• lepel zwart

AD168843

€ 2,80

• vork zwart

AD168236

€ 2,80

Tremor hulpstukje voor eetlepel
Bevordert zelfstandig eten: het voedsel blijft in de lepel
ondanks tremor. Discreet, past op standaard lepels.
Vervaardigd uit thermoplastisch rubber (TPE).
Vaatwasmachinebestendig op matige temperatuur.
• per stuk

AD163730

€ 6,60

• per 3

AD163731

€ 19,40
Discreet
hulpmiddel

Bestekhouder Multi-Holder
De Multi-Holder is gemaakt van zachte, rekbare stof en is bruikbaar
voor bestekken, pennen, borstels, kammen, …
Geschikt voor links- en rechtshandigen.
€ 22,40
AD024411

Verdikking voor gewoon bestek Elan, Ornamin
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.
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• rood

AD155009

€ 5,50

•zwart

AD155010

€ 5,50

Eten en drinken
Gewichtsmanchet 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,
o.a. tijdens maaltijdmomenten. Bevestigd met klittenband.
Zwaardere versies op aanvraag, zie ook onze website
www.advys.be.
• 0,5 kg (per 2)

AD168340

€ 13,75

Houder voor bestek of pen GripoBalls en Gripofix
GripoBall is een originele bolvormige verdikking van 4 cm Ø die men
over bestekken, pennen of tandenborstels schuift. Men kan ook 2 of
3 verdikkingen na elkaar steken of de verdikkingen verzwaren met
metalen kogeltjes (bijvoorbeeld bij tremor).
Gripofix is een strap rond de hand die men ook met een Gripoball
kan combineren. Met Gripofix kan men bestek, een tandenborstel,
schrijfgerei, ... fixeren.
De GripoBall en Gripofix zijn ook verkrijgbaar in kinderversie:
Mini-GripoBall en GripoKid.
Vaatwasbestendig.

• Gripoballs, per 3, blauw

AD156293

€ 20,50

• optie: verzwaringskogeltjes inox 10 g (per 5)

AD156865

€ 16,75

• Gripofix strap, zwart

AD160954

€ 21,50

• Gripofix strap, wit

AD160955

€ 21,50

• Gripofix strap, transparant

AD166773

€ 21,50

• 1 Gripoball, 1 Gripofix wit en 5 verzwaringskogeltjes 10 g

AD167112

€ 40,00

• 1 Gripoball, 1 Gripofix zwart en 5 verzwaringskogeltjes 10 g

AD160956

€ 40,00

• 1 Gripoball, 1 Gripofix transparant en 5 verzwaringskogeltjes 10 g

AD166774

€ 40,00

kinderversie
• Mini-Gripoballs, per 3, rood

AD167113

€ 20,50

• GripoKid strap, zwart, 2 stuks

AD162725

€ 21,50

• 3 Mini-Gripoballs, 2 Gripokids, zwart

AD167116

€ 31,00
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Alle borden, bordranden en bekers zijn in principe geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser
op een matige temperatuur tenzij anders vermeld.

Bordrand
Bordrand met 3 klemmen voor platte borden
tussen 19 en 25,5 cm Ø. 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.

Bord met opstaande rand en zuignap

TIP

bevestig de bordrand tegen de
scheprichting in!

• PP wit

AD024423

• PP rood

AD160962

€ 8,20

• ABS wit

AD142032

€ 15,50

• ABS blauw

AD142028

€ 15,50

• ABS rood

AD142030

€ 15,50

€ 6,60

NIEUW

Dit antislip kunststof bord met opstaande rand
maakt het gemakkelijker om zelfstandig te eten.
Door de opstaande rand kan het voedsel makkelijk
opgeschept worden. Microgolfbestendig op matige t°.
• Ø: 24 cm
• hoogte: 6 cm
• wit

AD168371

€ 21,20

• rood

AD168373

€ 23,60

Bord met opstaande rand
Het unieke ontwerp maakt dit bord geschikt voor alle
soorten gerechten, van soep tot dessert.
Door de opstaande rand kan het voedsel makkelijk
opgeschept worden.
Microgolfbestendig.
• Ø 24 cm
• hoogte: 5,7 cm
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• wit

AD166971

€ 32,80

• rood

AD166972

€ 32,80

• optie: wit deksel

AD166973

€ 13,70

Eten en drinken

Bord met verhoogde rand Scoop
Lichtgewicht bord in polypropyleen met een rubberen antislip
ring 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
aan de hoogste zijde.
Microgolfbestendig: het bord zelf wordt niet warm!
• Ø 23 cm - wit

AD027395

€ 28,00

Ovalen bord Manoy
Dit melamine bord is ovaal gevormd.
Eén zijde is extra hoog en dient hierdoor als stootrand.
Om het verschuiven te beletten combineert men ze best met een
antislipmatje, bv. Dycem®. Niet microgolfbestendig.

VERNIEUWDE
VERSIE

• afmetingen: 23 x 16 cm (kleine versie), 28 x 20 cm (grote versie)
• gewicht: 200 g (kleine versie), 260 g (grote versie)
• hoogte: 2,5 cm (kleine versie), 3 cm (grote versie)
• klein - 23 cm

AD024417

€ 19,80

• groot - 28 cm

AD024418

€ 26,80

Bord met 3 vakken
In melamine: is bestand tegen krassen, maar is
niet microgolfbestendig. Met antislip voetjes onderaan.
• hoogte: 3 cm
• Ø 22 cm - wit

AD168227

€ 24,10

Geschikt voor koude
en warme gerechten!

Isolerend bord met deksel
Dit kunststof bord heeft 2 vakken en is voorzien van
een deksel. Men doet warm water 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.
• Ø 22 cm

AD160969

€ 15,70
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Een aangepast bord integreert vaak de voordelen van een bordrand, zonder dat men deze
telkens moet aanbrengen en verwijderen. Een kunststof bord breekt zelden bij normaal
gebruik. Een breuk of barst blijft echter steeds mogelijk, afhankelijk uit welk type kunststof de borden zijn vervaardigd of hoe het eventueel valt.

Assymetrisch bord met ingebouwde
opstaande rand Ornamin
Borden met een discrete schuine bodem, zodat
het voedsel naar 1 kant geschoven wordt waar
het tegen een overhellende boord terecht komt.
Het klassiek bord is verkrijgbaar in kunststof
SAN. Het dessertbord en de soepkom zijn
verkrijgbaar in kunststof melamine, zowat de
sterkste kunststof.
Maar melamine is niet microgolfbestendig, de
variant SAN is dat wel. Men kan kiezen tussen
neutrale of gekleurde varianten. De gekleurde
varianten bieden visueel comfort bij personen
met visuele problemen en triggeren personen
met dementie om de voedselopname te stimuleren.De borden zijn voorzien van een antislip ring
onderaan.

Klassiek bord Ø 27 cm

AD166907

€ 23,80

AD166908

€ 30,00

• wit met gele rand

AD166912

€ 30,00

• wit met groene rand

AD166915

€ 30,00

• wit met rode rand

AD166917

€ 30,00

• wit met cassis rand

AD166919

€ 30,00

• wit met donkergroene rand

AD166921

€ 30,00

Bekend gamma

Isolerend bord Thermo Ornamin
U doet warm water in 1 van de openingen onder de
gekleurde antislip grepen. Men kan het bord ook vullen
met gemalen ijs om langdurige koeling te bekomen.
Onderaan bevindt zich een antislip ring.
In kunststof melamine (witte binnenkant) en polypropyleen (buitenkant). Melamine is beter bestand tegen
krassen, maar is niet microgolfbestendig.
Thermoborden gaan langer mee als ze enkel met
de hand afgewassen worden.
Andere kleuren op aanvraag.

Dessertbord Ø 20 cm

Melamine

• wit
• wit met blauwe rand

AD141011

€ 33,50

AD141037

€ 40,00

• wit met gele rand

AD141038

€ 40,00

• wit met groene rand

AD141039

€ 40,00

• wit met rode rand
Soepkom Ø 15,5 cm

€ 40,00
AD141036
Melamine

• wit
• wit met blauwe rand

AD127321

€ 22,70

AD149251

€ 27,20

• wit met gele rand

AD149254

€ 27,20

• wit met groene rand

AD149252

€ 27,20

• wit met rode rand

AD149253

€ 27,20

Bord Ø 25,5 cm
• wit - blauw
• wit - cassis

AD141275

€ 38,90

AD141277

€ 38,90

• wit - rood

AD141283

€ 38,90

• wit - donkergroen

AD167076

€ 38,90

• wit - blauw
• wit - cassis
• wit - rood

AD141265
AD141267
AD141273

€ 34,70
€ 34,70
€ 34,70

• wit - donkergroen

AD167077

€ 34,70

Diep bord Ø 19 cm

Geschikt voor koude
en warme gerechten!
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SAN

• wit
• wit met blauwe rand

Eten en drinken
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. Vervaardigd uit zeer duurzame
kunststof en nagenoeg onbreekbaar bij normaal gebruik.
Tevens geschikt voor de microgolf en de vaatwasser op matige temperatuur.
Andere kleuren op aanvraag.

Beker SAN Ornamin 350 of 450 ml
Deze lichtgewicht, economische beker past goed in
de hand, is stabiel en geschikt voor koude en warme
dranken. Stapelbaar en dus ruimtebesparend.
Beschikbaar zonder handvat of met 1 groot open
handvat, nl. de variant Culinar.
• Ø 9 cm
350 ml
• glashelder

AD160991

€ 4,40

• wit

AD160993

€ 4,40

• linnen grijs

AD167102

€ 4,40

• salie groen

AD167104

€ 4,40

• zwart

AD167687

€ 4,40

Beker Culinar (met handvat)

450 ml

• volledig wit
• geel/wit

AD156334

€ 16,50

AD156326

€ 16,50

• blauw/wit

AD156324

€ 16,50

• groen/wit

AD156328

€ 16,50

• glashelder

AD161101

€ 5,20

• rood/wit

AD156330

€ 16,50

• wit

AD162343

€ 5,20

• cassis/wit

AD167095

€ 16,50

• linnen grijs

AD167108

€ 5,20

• linnen grijs/wit

AD167096

€ 16,50

• salie groen

AD167110

€ 5,20

• salie groen/wit

AD167098

€ 16,50

In optie is een afsluitbaar drinkdekseltje in polypropyleen/TPE verkrijgbaar om drank langer op temperatuur te houden en de beker veilig te transporteren.
Met het drinkdeksel kan men meer gecontroleerd
drinken bv. bij tremor of Parkinson.
Ook een gesloten dekseltje is verkijgbaar in optie.
De bijhorende deksels zijn niet microgolfbestendig.
• zwart, met opening

AD162339

€ 5,20

• zwart, zonder opening

AD167743

€ 5,20
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Isolerende beker Ornamin
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 vorm valt
hij moeilijk om. Combineerbaar met de
verschillende types Ornamin tuitjes
(zie verder).
Thermo 204: 320 ml
klassieke beker met 1 handvat
GEWONE BEKER

BEKER MET TRECHTERVORM

• rood
• geel

AD141253

€ 12,70

AD141249

€ 12,70

• groen

AD141251

€ 12,70

• blauw

AD141245

€ 12,70

• cassis

AD141247

€ 12,70

• donkergroen

AD167078

€ 12,70

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 wel vaak gebeurt
• de beker is combineerbaar met de verschillende types Ornamin tuitjes (zie
verder)
• er is geen uiterlijk verschil met de gewone isolerende beker
• verkrijgbaar met 1 of 2 handvatten
Thermo 205: 200 ml,
trechtervorm met 1 handvat
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Thermo 815: 200 ml,
trechtervorm met 2 handvatten

• groen
• rood

AD141261

€ 11,60

AD141263

€ 11,60

€ 12,70

AD141255

€ 11,60

• groen
• rood

AD153010

• blauw

AD153012

€ 12,70

• geel

AD141259

€ 11,60

• blauw

AD153004

€ 12,70

• cassis

AD141257

€ 11,60

• geel

AD153008

€ 12,70

• donkergroen

AD167079

€ 11,60

• cassis

AD153006

€ 12,70
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Eenvoudige drinkbeker Ornamin 250 ml
De discrete 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). In polypropyleen.

• transparant

AD070811

€ 3,00

• blauw

AD070807

€ 3,00

• rood

AD070808

€ 3,00

• groen

AD070806

€ 3,00

Beker met 2 handvatten Ornamin 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 (zie verder).
• transparant

AD067283

€ 9,30

• blauw

AD067384

€ 9,30

• turquoise

AD167119

€ 9,30

• oranje

AD140916

€ 9,30

• groen

AD167120

€ 9,30

Drinktuitjes Ornamin
Robuuste tuitjes voor de verschillende Ornaminbekers van pag. 42-43.
Telkens een setje van 2 met een grote en kleine opening.
• Ø kleine opening: 4 mm
• Ø grote opening: 13 x 6 cm (ovaal)
• transparant

AD149385

€ 7,80

TYPE 813

Drinkdekseltje Ornamin
Een drinkdeksel is bedoeld om gecontroleerd te drinken, bv. personen
met motorische problemen, tremor,…
Het is een hulpmiddel dat weinig opvalt en tevens zorgt voor een goede
isolatie, waardoor warme dranken minder snel afkoelen.
811 heeft aan 1 zijde een drinkopening van 9 x 3 mm en is lichtjes hol,
zodat eventuele restdruppels niet langs de kant lopen.
813 is een diep dekseltje met 4 drinkgleuven waardoor men langs verTYPE 814
TYPE 811
schillende zijden kan drinken.
814 is een diep dekseltje met 12 gaatjes. Ideale oplossing voor personen met tremor, bv. bij Parkinson.
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. 42-43.
• drinkdekseltje 811, met 1 opening, transparant

AD079649

€ 3,80

• drinkdekseltje 813, verzonken met 4 gleuven, transparant

AD165935

€ 3,80

• drinkdekseltje 814, verzonken met 12 openingen, transparant

AD149558

€ 3,80
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Waterglas Caipi 250 ml
Ultrastevig waterglas in polycarbonaat
met het uitzicht van een gewoon glas.
• Ø 8,3 cm
• hoogte: 9 cm
• stapelbaar
AD166979

€ 4,60

2

1

Elegant wijnglas 250 of 310 ml
Dit wijnglas in polycarbonaat heeft de verfijnde look van een echt
wijnglas maar is stevig genoeg om tegen een stootje te kunnen.
1

• 250 ml

AD166978

€ 5,40

2

• 310 ml

AD166977

€ 8,10

• soepkom

AD166963

€ 16,70

• optie: bijhorend hermetisch dekseltje

AD166964

€ 1,70

• Ø 7,6 (250 ml) of Ø 6,9 cm (310 ml)
• hoogte: 16,8 cm (250 ml) of 21 cm (310 ml)

Beker met 1 handvat 280 ml
Eenvoudige, kleurige beker in
polycarbonaat.
Microgolfbestendig.
• pacific blauw

AD166981

• Ø 7,7 cm
• hoogte: 10 cm
€ 4,90

Isolerende soepkom met deksel 450 ml
Duurzame, ultrasterke dubbelwandige soepkom
in kunststof. Microgolfbestendig.
• Ø 12,5 cm
• hoogte 6,8 cm

Isolerende beker met deksel 250 ml
Deze dubbelwandige beker in polypropyleen wordt best
in combinatie met het optionele deksel gebruikt: zo
blijven dranken tot 45 minuten warm en kan men zich niet
verbranden tijdens transport.
• Ø 8,3 cm (beker) en 8,6 cm (deksel)
• hoogte beker: 7,5 cm
• microgolf- en vaatwasbestendig
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• beker

AD166961

€ 10,90

• optie: bijhorend hermetisch dekseltje

AD166962

€ 1,70
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Rillenbeker 200 ml
Mooie en praktische beker in helder polycarbonaat met een zeer goede greep. In optie zijn 2 tuitjes verkrijgbaar met 4 en 8 mm Ø, alsook een bekerhouder met een handvat voor een betere grip. U kunt de ventilatiegaatjes van de tuitjes afsluiten met een bijgeleverd rubberen dopje, waardoor de beker nauwelijks lekt als
hij omvalt. Hij zorgt bovendien voor gedoseerd drinken. Microgolf- en vaatwasbestendig.
Bekers
• transparant
• glashelder

AD021224

€ 4,60

AD156251

€ 4,60

• blauw

AD066176

€ 5,90

• oranje

AD066179

€ 5,90

• groen

AD066175

€ 5,90

• fuchsia

AD066177

€ 5,90

• paars

AD066178

€ 5,90

• geel

AD066180

€ 5,90

• beker, transparant met 2 tuitjes 4 - 8 mm
• beker, transparant blauw met 2 tuitjes 4- 8 mm
Opties

AD149412
AD149414

€ 11,50
€ 13,25

• drinktuitje kleine opening 4 mm
• drinktuitje grote opening 8 mm

AD021223

€ 3,60

AD021293

€ 3,60

• bekerhouder: geel

AD050301

€ 8,90

Sets

Tremorbeker Sasscup 150 ml
Beker in polypropyleen met waaiervormig inzetstuk, waardoor
de bewegingen van de vloeistof vertraagd worden zoals bij een
golfbreker. Hierdoor is de beker uiterst geschikt voor mensen
met een tremor. Men kan het open handvat eventueel ook over
de hand klemmen. De beker kan worden gebruikt in combinatie met ingedikte dranken. Ingedikte dranken en dranken
met een consistentie zoals drinkyoghurt zullen langzamer
stromen, maar kunnen wel gedronken worden. Men kan de
waaier gemakkelijk in de beker klikken en verwijderen via het
geïntegreerde handvatje. De waaier past niet in bekers met
een andere vorm. Microgolf- en vaatwasbestendig.
• Ø beker: 8 cm
• hoogte beker: 10 cm
• transparant

AD168181

• oranje

AD167607

€ 32,95

• rood

AD167608

€ 32,95

€ 32,95

• geel

AD167601

€ 32,95

• wit

AD167609

€ 32,95

• grijs

AD167605

€ 32,95

• zwart

AD167611

€ 32,95

• groen

AD167606

€ 32,95

• blauw

AD167612

€ 32,95

Tremorbeker Easi 2
Keramische witte beker met uniek waaiervormig inzetstuk, waardoor de bewegingen van de vloeistof vertraagd worden zoals bij een golfbreker. Hierdoor is de
beker uiterst geschikt voor mensen met tremor. Men kan de waaier gemakkelijk
verwijderen met het meegeleverde inox haakje. De waaier is gemaakt uit een vrij
harde kunststof en past niet in andere bekers.
• keramische beker met waaier

AD045707

€ 70,40

• reserve waaier

AD045708

€ 38,10
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Total Cup® 200 ml
Vermindert het risico op verslikken bij personen met een
dysfagie (slikstoornis). Ontwikkeld vanuit praktijkervaring
en wetenschappelijke kennis.
Verkrijgbaar in 4 types: met slikdosering van 5, 10, 15 of
20 ml. 20 ml per slok is de maximaal aan te bieden
slokgrootte bij dysfagie. De beker is modulair op te bouwen:
deze kan gebruikt worden met of zonder het inzetstuk voor
slikdosering en met 1 of 2 handvatten of zonder handvatten.
De beker is voorzien van een maatstreep op 200 ml.
De bredere drinkrand zorgt ervoor dat de neus in de
beker past bij het drinken waardoor men het hoofd niet
achterwaarts moet bewegen. Het kleuraspect aan de Total
Cup® prikkelt de zintuigen terwijl de transparante beker
visuele feedback geeft. Vaatwasbestendig.
• 5 ml slikdosering

AD168943

€ 51,00

• 10 ml slikdosering

AD168942

€ 51,00

• 15 ml slikdosering

AD167054

€ 51,00

• 20 ml slikdosering

AD167055

€ 51,00

Handycup® schuine beker
met 2 tuitjes 237 ml
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 achterwaarts moet bewegen,
de Handycup® werkt als een neusbeker
• 2 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
(in principe zijn ook de tuitjes geschikt
voor de microgolfoven maar dit wordt
afgeraden voor het behoud van
de duurzaamheid)
• 2 tuitjes inbegrepen: opening
van 4 mm voor dranken en
8 mm voor onder meer soep
en yoghurt

• transparant clear
• transparant met
ml maataanduiding
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AD075869

€ 18,50

• groen transparant

AD075871

€ 18,50

AD075870

€ 18,50

AD075892

• blauw transparant

€ 20,00

• rood transparant

AD075872

€ 18,50

Eten en drinken

NIEUW
Ergonomische neusbeker 250 ml
Deze neusbeker is zo gevormd dat hij makkelijk vast te houden is.
Vaatwasbestendig en microgolfbestendig op matige temperatuur.
• transparant

AD168840

€ 18,50

CamoCup drinkbeker 120 ml
De beker CamoCup® is ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met zuig-, drink- en slikproblemen.
Het schuine design maakt het slikken makkelijker zodat men het hoofd niet achterwaarts moet bewegen.
De beker biedt ondersteuning aan kinderen tijdens het leren drinken maar ook wanneer de overgang van
borstvoeding naar flesvoeding of van flesvoeding naar beker moeilijk is. Ook bij volwassenen biedt de beker
ondersteuning tijdens het drinken.
Door de ovale ‘snavelvorm’ loopt de vloeistof langzaam uit de beker waardoor deze makkelijker te doseren
is. De beker is ook voorzien van een klein gootje waardoor de vloeistof niet zijdelings langs de mond naar
buiten kan lopen.
Nopjes t.h.v. het lipbereik stimuleren de slikreflex.
De geribbelde structuur helpt bij verminderde grijpfunctie of verminderde kracht in de handen.
De brede basis zorgt voor stabiliteit.
De CamoCup® is ook voorzien van duidelijke maataanduidingen per 20 ml.
Deze beker is zeer geschikt voor beleiders om personen met slikproblemen te helpen drinken.
• hoogte: 10 cm
• geschikt voor microgolf, vaatwasser en sterilisatie

NIEUW

• transparant

AD168684

€ 16,50

• rood

AD168686

€ 16,50

• petrol

AD168688

€ 16,50

• lila

AD168689

€ 16,50

• geel

AD168690

€ 16,50

• blauw

AD168691

€ 16,50

• anthraciet grijs

AD168692

€ 16,50
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Neusbeker Nasalto 200 ml
Deze neusbeker zorgt ervoor dat het hoofd
en de nek niet naar achter moeten gebogen
worden waardoor men makkelijker kan
slikken en minder morst.
• transparant

AD166976

Vaatwasbestendig.
• Ø 8,5 cm
• hoogte: 10 cm

€ 8,10

Afgeschuinde neusbeker Nosey Cup met 2 handvatten 250 ml
De Nosey Cup is een neusbeker met een weinig opvallende uitsnijding die er voor
zorgt dat het hoofd en de nek niet achterwaarts moeten gebogen worden. Hierdoor is het slikken gemakkelijker en de kans op morsen minder. Voorzien van 2
open handvatten, lichtjes schuin geplaatst voor een natuurlijke grijphouding.
Vervaardigd in helder polycarbonaat, microgolf- en vaatwasbestendig.
AD149652

€ 23,60

“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.
Zo kan u rustig drinken 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 Ø.
• set van 1 klein (18 cm) en 1 groot (26 cm)

AD098761

€ 10,25

Clips voor rietjes
Witte klemmetjes om rietjes beter op hun plaats te houden.
• per 10

AD149308

€ 14,00

Bekerhouder antislip Dycem®
Antislip bekerhouder in originele Dycem® kwaliteit.
Maakt ook de basis breder, zodat een glas of beker
moeilijker omvalt.
Geschikt voor een Ø tussen 6 en 8 cm.
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• limoen groen

AD155975

€ 15,00

• blauw

AD018504

€ 15,00

Eten en drinken
Geruite grote slab
Deze watervaste slab bestaat uit 2 lagen:
• vooraan: 100% polyester,
Schotse ruit
• achteraan: PVC-laag,
volledig waterdicht

• sluiting met klittenband
• 91 x 43 cm
• handwas
• XL - blauw/groen

AD162723

€ 16,30

Grote slab, in badstof, met opvangzone
Grote slab met ondoorlaatbare voering uit PU. Onderaan kan men een plooi/gootje
maken om voedingsresten op te vangen. Sluiting met drukknoppen.
• 90 x 45 cm
• machinewasbaar tot 95°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
• XL - lichtblauw

AD161000

€ 18,10

• XL - lichtgroen

AD162604

€ 18,10

• XL - wit

AD162662

€ 18,10

Grote slab, mooi afgewerkt, in badstof,
met opvangzone
Met een waterdichte achterzijde.
Onderaan kan men een plooi/gootje
maken om voedingsresten op te vangen.
Sluiting met drukknoppen.
• 80 x 43 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
• L - rood

AD140908

€ 51,20

• L - donkerblauw

AD140842

€ 51,20

• L - koningsblauw

AD149862

€ 51,20

Bandana slab
Deze originele discrete slab heeft de vorm van
een bandana. Mooi afgewerkt, in badstof en met
een waterafstotende nylon achterzijde.
Andere kleuren zijn op aanvraag.

Trendy

• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
jongeren

volwassenen

• donkerblauw

AD140843

€ 21,90

AD140844

€ 24,70

• rood

AD140909

€ 21,90

AD140910

€ 24,70

•koningsblauw
•grijs

AD149499

€ 21,90

AD149501
AD166538

€ 24,70
€ 24,70
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Slabben voor éénmalig gebruik
Voorzien van een anti-leklaag.
Onderaan is een gootje om voedingsresten op te vangen.
• 64 x 36 cm
• per 50

AD161237

€ 12,10

Slabhouder
Handig hulpmiddel om slabben of handdoeken op hun plaats te houden.
De 2 knijpers zijn verbonden door een fijne ketting.
• totale lengte: 50 cm
AD161241

€ 10,60

Boterhamplankje kunststof
Rechthoekig plankje met 2 boorden. Voor linkshandigen moet
het plankje met de randen naar rechts geplaatst worden, voor
rechtshandigen moet het met de randen naar links geplaatst
worden. Er is ook een model met fixatiepinnen. De 9 inox pinnen
zitten op een verwijderbaar cirkeltje dat in de plank past.
Vaatwasbestendig.
• 25,5 x 18 cm
• zonder fixatiepinnetjes

AD024331

€ 18,90

• met fixatiepinnetjes

AD045595

€ 24,20

Boterhamplankje Ornamin

Verkrijgbaar
in kleine en
grote versie

Kunststof rechthoekig plankje, verkrijgbaar in attractieve kleuren.
Er zijn 3 opstaande boorden, zodat het geschikt is voor links-,
rechts- en éénhandige personen.
Een interessante optie is de clip met pinnetjes. Hierdoor kan het
plankje ook gebruikt worden om bv. fruit te snijden.
Beschikbaar in 2 groottes.
De versie in 22 x 17 cm is vervaardigd uit melamine en voorzien
van antislip onderaan.
De versie in 28,5 x 21 cm is vervaardigd uit TPE (met silicone)
en is volledig antislip.
De clip met pinnetjes is dezelfde voor beide boterhamplankjes
en is vervaardigd in kunststof PBT.
Vaatwasbestendig.

Boterhamplankje

incl. clip met fixatiepinnetjes

22 x 17 cm
• wit
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AD075920

28,5 x 21 cm

22 x 17 cm
AD149387

€ 33,50

28,5 x 21 cm
€ 43,40

• rood

AD075921

€ 33,50

AD165940

€ 34,70

AD149389

€ 43,40

AD165942

€ 44,50

• geel

AD075922

€ 33,50

AD165944

€ 34,70

AD149391

€ 43,40

AD165947

€ 44,50

• blauw

AD075923

€ 33,50

AD165948

€ 34,70

AD149393

€ 43,40

AD165951

€ 44,50

• groen

AD150760

€ 33,50

AD165952

€ 34,70

AD156779

€ 43,40

AD165954

€ 44,50

Eten en drinken
Prijs voor
beste design!

Design boterhamplank Theomatik,
voor éénhandig gebruik
Deze boterhamplank werd genoemd naar de bedenker
Theo Willen, vrijwilliger in een revalidatiecentrum.
Het compact, hygiënisch ontwerp is gemaakt uit kunststof en
voorzien van antislip inkepingen aan de zijkant om bijvoorbeeld
kleine verpakkingen boter, confituur, ... in te fixeren zodat men
ze makkelijk kan openen.
Het bijgeleverde wegneembare mesje kan gemakkelijk de
zakjes van suiker, thee en beleg openen.
De maaltijd wordt voorbereid op het handig antislip bordje, dat
voorzien is van een insnijding langs de opstaande randen om
zelf een boterham doormidden te kunnen snijden.
Het bordje is afzonderlijk afneembaar.
Vaatwasbestendig.
• afmetingen plankje: 30 x 17 x 6 cm
• afmetingen inkepingen: Ø 2 tot 6 cm
• gewicht: 900 g
AD165930

€ 56,99

Gevestigde waarde

Universele keukenfixatieplank ETAC
Kunststof keukenplank met verschillende fixatiemogelijkheden,
geschikt voor éénhandig gebruik.
Met zuignapvoetjes, verplaatsbare staafjes en inox pinnen om
een kom of etenswaren tussen te fixeren.
• 31 x 29,5 x 3,5 cm
AD167177

€ 120,00

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

AD027131

€ 162,40
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Bokaalopenerset voor 3 formaten,
incl. flessen- en bokaalopeners
Pottenklemsysteem voorzien van 3 conische openingen,
bekleed met antislipmateriaal. Inclusief 3 losse bokaal- en
flessenopeners in antislipmateriaal die na gebruik in het
systeem kunnen opgeborgen worden. De onderzijde is ook
voorzien van antislip, ideaal voor éénhandig gebruik.
Voor allerhande potten en flessen (ook flessen van 2 l)
met een Ø van 2 tot 10 cm.
AD160799

€ 33,00

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

19 cm rond

• blauw
• rood
• limoen groen

AD002836
AD002837
AD150808

€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00

• blauw

AD005041

€ 18,00

• rood
• limoen groen

AD002840

€ 18,00

AD150809

€ 18,00

Kleine placemat 25 x 18 cm
• blauw
• rood

AD002843

€ 24,00

AD002844

€ 24,00

Placemat 35 x 25 cm
• blauw
• rood

AD002847

€ 37,00

AD002848

€ 37,00

Grote placemat 45 x 38 cm
• blauw
• rood

AD002851

€ 59,00

AD002852

€ 59,00

Flessenopener
ook verkrijgbaar in
Adhome-kleur limoen

Bokaal- of flessenopener Dycem®
Handig, klein en soepel antislip hulpmiddel in de originele en gekende
topkwaliteit van Dycem®.
Voor alle flessen of bokalen met een schroefdop. Vooral bedoeld voor
mensen met een verminderde kracht, maar in combinatie met een
antislipmatje ook geschikt voor éénhandig gebruik. Ook handig voor
het openen van deuren, knoppen van verwarming, gasvuur,…
Gif- en reukvrij.
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• voor flessen, limoen

AD163795

• voor flessen, metaalblauw

AD006875

€ 8,00

• voor bokalen, metaalblauw

AD006516

€ 10,00

€ 7,00
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Keukenmes met ronde ergonomische handgreep

NIEUW

1

Keukenmes in roestvrij staal met een verdikt, gesloten
handvat dat zorgt voor een natuurlijke polshouding.
Met een zaagbeweging kan voedsel vlot gesneden worden.
De aangegeven lengte is deze van het lemmet.
gewicht: 175 g (chefmes), 164 g (broodmes)
• chefmes - 19,5 cm

AD168725

€ 21,60

• broodmes - 20,5 cm

AD168726

€ 21,60

1

2
2

Keukenmes met ergonomische handgreep
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

AD006095

• vleesmes - 20 cm

AD006094

€ 26,00

• broodmes - 20 cm

AD006093

€ 26,00

€ 26,00

Bavarian Edge messenslijper
De Bavarian Edge messenslijper slijpt en polijst professioneel alle keukenmessen, ook gekartelde. Eenvoudige bediening dankzij de X-Cross-technologie die zich flexibel aanpast
aan elk mesblad. Extreem bestendig en duurzaam.
Voorzien van antislip voetjes onderaan.
Niet geschikt voor keramische messen.
AD168270

€ 26,95

Ergonomische dunschiller met vingergreep
Ontworpen om de kracht van de arm te
benutten zonder pols en vingers te belasten.
Plaats de middelvinger in de flexibele lusring,
de vleugels zorgen voor extra stabilisatie.
Door zijn flexibiliteit is deze dunschiller geschikt
voor verschillende vingergroottes.
Het snijmes is gemaakt van roestvrij staal en volgt flexibel de contour van de
groenten en het fruit. Een mesafdekking is inbegrepen om het mes langer
scherp te houden en de vingers te beschermen.
• donkergrijs, met rechte snijmesjes

AD167071

€ 11,25

• lichtgrijs, met getande snijmesjes

AD167072

€ 11,25
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Dunschiller met vingerfixatie

BUDGETTIP!

Voor wie moeite heeft met het gebruiken van een gewone
aardappelschiller. Men stopt de vingers langs achter door de
houder, het snijmes volgt flexibel de contouren van de vruchten
en groenten. Kleuren kunnen variëren.
AD165775

€ 8,80

UWDE
VERNIE
VERSIE

Zelfopenende keukenschaar
Vernieuwde versie van de gekende keukenschaar van Peta.
Met grote comfortabele ergonomische handvatten waardoor de
kracht van de hele hand kan worden gebruikt. De handvatten zijn ook
voorzien van een zachte coating voor een goede grip.
De roestvrij stalen snijbladen zijn gekarteld om het item dat wordt
gesneden goed te kunnen grijpen.
Een verborgen veermechanisme maakt de schaar zelfopenend.
Een veiligheidssluiter houdt de schaar dicht als ze niet in gebruik is.
Niet geschikt voor de vaatwasmachine.
• 23,3 cm

AD168723

€ 25,00

Bokaalopener Jarkey
Deze originele en stevige bokaalopener laat het vacuüm uit de pot
ontsnappen waardoor deze vlot kan geopend worden.
AD021307

€ 7,40

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 antislip oppervlak en zijn uitgekiende design
zorgen voor een stevige greep.
AD072516

€ 35,80

Opener voor blik met trekring J-Popper
De blikopener J-Popper werkt als een hefboom.
Hierdoor is hij bijzonder geschikt voor personen
met een verzwakte greep.
AD021309
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€ 7,40

Eten en drinken
Ulla® slimme sensor voor regelmatig drinken

1

Compact apparaatje om rond een glas of drinkfles te bevestigen.
Via bewegings, kantel- en lichtsensoren detecteert Ulla® wanneer
u drinkt. Het geeft een subtiel lichtsignaal elke 30 à 40 minuten
als u vergeten bent om te drinken. Ulla treedt automatisch in
werking wanneer u in de buurt bent en gaat in slaapmodus
wanneer u weg gaat. Geschikt voor glazen en flessen van
verschillende formaten en temperaturen tussen 0 en 70°.
Inclusief bevestigingsbandje van silicone,
1 knoopcelbatterij en handleiding.

NIEUW

• afmetingen: 4 x 2,5 x 1 cm
• gewicht: 28 g

2

3

7

4

5
6

• wit - cactus

AD168815

€ 31,00

• wit - koala

AD168816

€ 31,00

• wit - sweet heart

AD168817

€ 31,00

• groen - be-YOU-tiful

AD168818

€ 31,00

• blauw

AD168819

€ 31,00

• zwart

AD168820

€ 31,00

• roze - you got this

AD168821

€ 31,00

1
2
3
4

5
6
7

Uccello kantelbare waterkoker
Designvolle, elektrische waterkoker met geïntegreerd veilig
kantelsysteem. Voorzien van een ergonomische handgreep.
Ideaal voor personen met weinig kracht in de handen of de armen.
• afmetingen: 29,8 x 24,2 x 24,7 cm
• materiaal waterkoker, houder
en basis: kunststof
• materiaal verwarmingselement:
roestvrij staal
• verwijderbare antikalkfilter:
roestvrij staal
• waterniveau-indicator
• aan-lampje
• grote antislip basis
• gewicht: 1,7 kg

• zwart/wit, 1,5 liter

AD167698

€ 79,95
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Eten en drinken
Uitwringsysteem voor de vaatdoek
Dit unieke systeem is uitermate geschikt voor mensen
met zwakkere handen. Men trekt het binnenste deel
(piston) uit de cilinder en steekt de natte 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.
AD066036

€ 47,00

Vershoudsysteem CleverTray
Slim en milieuvriendelijk herbruikbaar alternatief
voor plastiekfolie, aluminiumfolie of vershoudzakjes.
Deze innovatieve, bijna luchtdichte verpakkingsoplossing heeft een bakje als basis voorzien van een
afneembaar deksel met herbruikbare folie die strak
rond het voedsel sluit en het vers houdt. Geschikt
voor bijvoorbeeld vleeswaren, etensresten van het
avondeten, gesneden groenten en fruit, ...
Stapelbaar en ruimtebesparend.
• kleur: wit/rood
• mag in koelkast en vriezer
• het onderste gedeelte is microgolfbestendig
• standaardversie: 30 x 23 x 3 cm (2 stuks)

AD167708

€ 28,75

• XL versie: 39 x 27 x 3 cm (1 stuk)

AD167709

€ 24,00

Dienblad antislip met onderaan bonenzak
Vormbaar kussen met afneembaar dienblad. Het dienblad is
voorzien van een antisliplaag, zodat eetgerei er niet afglijdt.
Wordt ook gebruikt om bv. telefoon, afstandsbedieningen of
boeken binnen handbereik te hebben. Eveneens geschikt
voor laptop.
Het dienblad kan eenvoudig verwijderd worden via velcro
strips en kan afzonderlijk gebruikt worden. Zonder het
dienblad kan het kussen gebruikt worden als steunkussen.
Zeer geschikt voor gebruik in de rolstoel en in bed.
Zwarte tray met zwart kussen.
De hoes is afneembaar en machinewasbaar op 30°C.
• standaard 46 x 38 cm

AD166778

€ 84,00

• mini 42,5 x 23 cm

AD165927

€ 67,00

Advies van onze
ergotherapeuten…
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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.

Mobiliteit
Draaikussen
Zacht draaikussen, gebaseerd op 2 lagen, met daartussen de stof van een
glijdlaken. Geschikt voor gebruik in een stoel of zetel, bed of auto. Onderaan
is er een antisliplaag, de bovenzijde is een dun kussen. Niet wasbaar.
• Ø 43 cm
• maximale belasting: 120 kg
• voor zittende transfers

AD155979

€ 36,50

Draaikussen op kunststof plaat
Dit draaikussen heeft onderaan een stevige vaste schijf met daarop een
comfortabel kussen van 5 cm dikte met een hoes van kunstvacht.
• Ø 40 cm
• hoes: machinewasbaar tot 30 °C
• maximale belasting: 120 kg
• voor zittende transfers

AD127241

€ 61,00

Draaischijf Turntable
Turntable bestaat uit hard en gemakkelijk te reinigen materiaal, waardoor
het zeer goed bruikbaar is voor transfers met schoenen, transfers buiten,
aan de auto, …
• Ø 40,5 cm
• maximale belasting: 125 kg
• voor staande transfers

AD168682

€ 71,50

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!
Vlot in en uit de auto
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 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. De stof is
ademend, zodat ook bij langere ritten het comfort gewaarborgd is.
• machinewasbaar tot 60°C
• Metro Car

AD149861

€ 55,00

• AutoGlide - 44 x 46 cm

AD080440

€ 122,00
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Mobiliteit
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
Het metalen kader schuift onder de matras en wordt bevestigd
met een bijgeleverde strap.
•
•
•
•

hoogte van de beugel boven de onderkant van de matras: 54 cm
kader: 50 x 40 cm
gewicht: slechts 700 g
maximale belasting: 136 kg
• met handige reistas

AD149605

€ 107,00

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

hoogteverstelbaar van 48 tot 55 cm
kader: 58,4 x 48,2 cm
gewicht: 5,4 kg
maximale belasting: 136 kg

• met handige opbergtas 4 vakken

AD149594

€ 176,00

Bed transferbeugel Mobility Rail Stander™
Deze beugel heeft een deel dat kan
uitklappen, daardoor kan hij in de meest
optimale positie gezet worden voor de
transfer. De bovenzijde van de greep is
gepolsterd.
Het metalen kader schuift onder de
matras en wordt bevestigd met een
bijgeleverde strap.
• hoogteverstelbaar van 53 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: 136 kg

• met steun op de grond + handige opbergtas 4 vakken
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AD149603

€ 170,00

Mobiliteit
Transferhulp met 2 handvatten
Handy Handle Stander™
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 helpen.
AD161038

€ 29,90

Transferhulp voor de zetel Stander™
Een solide stalen kader dat onder de zetel 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
wegzwenkbaar 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
hoogte vloerbasis: 4,2 cm
maximale belasting tafel: 13,5 kg
totale maximale belasting : 113,5 kg

AD149595

€ 325,00

Bed transferbeugel
Transferhulp die onder de matras schuift en gefixeerd wordt met straps.
• hoogteverstelbaar van 40 tot 52 cm
• kader: 31 x 44 cm
• gewicht: 2 kg
AD142806

€ 75,00

Rechte transferplank
Transferplank in milieuvriendelijk bamboe, de uiteinden
zijn dunner om een soepele glijbeweging mogelijk
te maken.
• maximale belasting: 190 kg
• lang type 76 cm, met 1 handvat

AD156775

€ 67,00

Gebogen transferplank
Deze transferplank heeft een gebogen vorm en kan daardoor
in zeer veel verschillende situaties gebruikt worden,
bijvoorbeeld van stoel naar rolstoel, naar het toilet, de auto.
Verkrijgbaar in 2 versies:
• milieuvriendelijk bamboe: maximale belasting tot 190 kg
• kunststof: maximale belasting tot 152 kg
• bamboe - 65,6 cm

AD156777

€ 89,00

• kunststof - 70 cm

AD025300

€ 151,20
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Mobiliteit
Transferlaken tunnelvorm HyperGlideToo©
De HyperglideToo© is gemaakt van een 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 bijvoorbeeld iemand
hogerop te brengen, te positioneren en voor wisselhouding.
• machinewasbaar tot 80°C
• 70 x 70 cm

AD156021

€ 35,00

• 130 x 90 cm

AD156025

€ 76,00

Transferlaken Arion Trans-Slide
1

2

Groot glijdlaken van Arion, gereputeerde fabrikant van o.a.
aantrekhulpen voor drukkousen. Het speciaal gecoate "high tenacity"
weefsel heeft een hoge slijtvastheid en is dubbellaags toegepast.
De Trans-Slide is toepasbaar in elke willekeurige richting binnen de
bedgrenzen.
De variant 2 is gemaakt in zeer glad materiaal dat bewerkt is met
een unieke coating. Samen met de dubbellaagse toepassing, zorgt dit
voor een ultra glad product en een zeer hoge wrijvingsreductie. Dit
zorgt ervoor dat de benodigde fysieke inspanning voor zorgvrager én
zorgverlener tot een minimum wordt beperkt.
Geschikt voor transfers van corpulente personen.
1 : geschikt voor chemisch reinigen, desinfectie en voor industriële
wasmachine tot 95°C
2 : niet geschikt voor wasmachines door de speciale coating! Wel
makkelijk afwasbaar (best nadrogen met een handdoek). Daarom
wordt aangeraden om het product voor 1 enkele persoon te gebruiken.
• Tri-Clean, 145 x 90 cm

AD155989

€ 97,90

• 125 x 90 cm - extra glad materiaal

AD168246

€ 97,90

1
2

Sta-op hulp met visco-elastische zitting
Draagbaar lichtgewicht kussen dat van elke stoel een
liftsysteem maakt door een pneumatische cilinder of een
elektrische motor. Kan gemakkelijk aangepast worden
aan het gewicht van de gebruiker. Voorzien van een zwart
visco-elastisch kussen geschikt voor langdurig zitten.
Makkelijk dicht te vouwen (tot 5 cm dikte) voor transport.

Pneumatisch: totaalgewicht van 4 kg:
• standaardversie voor personen van 35 tot 105 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.
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• standaard

AD149855

€ 279,00

• zware versie

AD149856

€ 279,00

• elektrische versie

AD149857

€ 429,00

Mobiliteit

SCANDINAVISCH
DESIGN

NIEUWEF
SI
EXCLU

Transferpaal Gripo™
Transferhulp bestaande uit 1 paal met zeer
veel mogelijkheden. De paal wordt zonder te
boren vastgeklemd tussen vloer en plafond op
elke gewenste plaats, ook als er geen muur
in de buurt is. De transferpaal kan met tal van
opties uitgebreid worden zoals verschillende
handrepen, douchezit, …
• voor plafonds van 210 tot 300 cm hoogte
• gewicht: 4,7 kg
• maximale belasting van het toestel zelf:
150 kg, indien correct geplaatst
• standaard - hoogteverstelling 210 tot 300 cm

AD168757

€ 550,00

•driehoekige handgreep

AD168758

€ 120,00

• bedpapegaai met optrekbeugel

AD168759

€ 275,00

• plafondplaat

AD168760

€ 175,00

• wegklapbare douchezit

AD168761

€ 525,00

• twee zijdelingse armleuningen

AD168762

€ 499,00

• dubbele horizontale handgreep

AD168763

€ 115,00

• dubbele horizontale armsteun

AD168764

€ 270,00

• universele connectors

AD168765

€ 115,00

• combi handgreep

AD168766

€ 155,00

• zachte grip

AD168767

€ 84,00

• verticale handgreep

AD168834

€ 200,00

opties

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 in de benen ontbreekt.

• standaard, 86,4 cm, half stijve lus
onderaan
• lang, 91,5 cm, stijve lus
driehoeksvorm onderaan
• lang, 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm
onderaan, met 2 handvatten

AD025208

€ 13,70

AD027155

€ 32,60

AD027156

€ 34,90
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Mobiliteit

Belgische producent van hoogkwalitatieve wandelstokken.
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding! Standaard voorzien van een
polslusje. Andere kleuren/varianten verkrijgbaar: zie onze website.

BESTSELLER!

Pluviose wandelstok 2-delig, standaard handvat
Basismodel, hoogteverstelbaar van 80 tot 104 cm.
• zwart

AD167815

€ 21,60

€ 19,30
• grijs AD167818
						

Pluviose wandelstok 5-delig, opvouwbaar
Opvouwbare wandelstok met clip om wandelstok samen te
houden. Inclusief een transparant kunststof opbergzakje. • zwart
• grijs
• hoogteverstelbaar van 82 tot 93 cm

AD167821

€ 21,00

AD167825

€ 19,30

Pluviose wandelstok met anatomische handgreep
Speciaal ontwikkeld voor personen met artritis in de handen, maar ook voor de
gewone gebruiker is de voorgevormde handgreep comfortabel. De opvouwbare
versie is voorzien van een clip om de wandelstok samen te houden.
• hoogteverstelbaar van 76 tot 102 cm
• zwart, rechts

AD167816

€ 20,40

• zwart, links

AD167817

€ 20,40

• grijs, rechts

AD167819

€ 19,50

• grijs, links

AD167820

€ 19,50

opvouwbare versie, hoogteverstelbaar
van 82 tot 90 cm
• zwart, rechts
• zwart, links

AD167822

€ 28,80

AD167823

€ 28,80

Pluviose wandelstok Fantasie 4-delig, opvouwbaar
4
1

Wandelstok met gebogen houten handvat in fantasie-motief.
Voorzien van een opbergzakje.
• hoogteverstelbaar van 80 tot 91 cm

2

• Bird

AD167831

€ 56,90

2

• Blue

AD167826

€ 56,90

3

€ 56,90

3

5

6

7

1

4

8

5

• Swift

AD167832

• Teatime

AD167830

€ 56,90

• Autumn

AD167828

€ 56,90

• Denise

AD167836

€ 56,90

• Japan

AD167827

€ 56,90

• Manon

AD167829

€ 56,90

6
7
8

Pluviose wandelstok Loyal, opvouwbaar
Opvouwbare wandelstok die rechtop blijft staan d.m.v. een kogelscharnier
met 4 doppen.
Voorzien van een standaard recht handvat met LED lichtje.
Inclusief zwart opbergzakje met reservedoppen en batterijen.
• hoogteverstelbaar van 84 tot 94 cm
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• zwart

AD167824

€ 72,50

Mobiliteit

Pluviose wandelstokparaplu
Combinatie van een stevige wandelstok en een kwaliteitsvolle
paraplu. Voorzien van een mooi massief houten handvat.
De hoogteverstelbare versies zijn niet voorzien van een uittrekbare
wandelstok, de versies met vaste hoogte wel.
hoogteverstelbaar van 82 tot 94 cm

vaste hoogte 86 cm

• zwart

AD167837

€ 57,50

AD167840

€ 57,50

• grijs

AD167838

€ 57,50

AD167841

€ 57,50

• blauw

AD167839

€ 57,50

AD167842

€ 57,50

Pluviose wandelstokstoeltje
2 types:
1 met 3 poten. Dichtgevouwen is het geheel een stevige
wandelstok met klassiek wandelstokhandvat. Zithoogte
verstelbaar van 46 tot 56 cm.
2 met 4 poten, zwarte nylon zitting en schouderriem om
makkelijk te dragen. Vaste zithoogte van 54 cm.

1

2

• maximale belasting: 100 kg
1

• koperkleur

AD167844

€ 69,60

• zwart

AD167845

€ 69,60

2

PREMIUM
DESIGN
Het Spaanse merk Finna vervaardigt attractieve, handgemaakte
wandelstokken van hoogwaardige kwaliteit. Andere kleuren/varianten
verkrijgbaar: zie onze website.

Finna wandelstok, vaste hoogte, standaard handvat
1

2

Klassieke wandelstok in beuk. De standaardversie heeft een
handvat in kunststof.
Bij model Derby (luxe versie) is het handvat bekleed met een
aangename zachte coating.
• vaste hoogte van 95 cm
1

• klassiek

AD167887

€ 27,00

• Derby

AD167933

€ 93,00

2

ONZE TIP:

draag het lusje tussen duim en wijsvinger
voor het geval men de grip zou verliezen

Finna wandelstok telescopisch, standaard handvat
Basismodel in aluminium. Voorzien van een aanpasbaar lusje.
• hoogteverstelbaar van 59 tot 98 cm
• zwart

AD167863

€ 63,00
63

Mobiliteit
Finna wandelstok plooi- en verstelbaar
Plooibare wandelstok, handig om mee te nemen.
Praktisch, lichtgewicht aluminium. Met clip om
wandelstok samen te houden en zwart nylon zakje.
Zeer kleurrijk gamma!

2

AD167903
AD167911

€ 75,50

• Miro

AD167914

€ 75,50

3

• hoogteverstelbaar van 82 tot 90 cm

1

• Salvador

• Chess granaat

1
2

4

• Groen met bloemen

AD167913

€ 75,50

• Vichy

AD167905

€ 67,50

5

3

• Margaruta

AD167910

€ 67,50

• Bordeaux met bloemen

AD167907

€ 67,50

6
7

• Gaudi

AD168116

€ 67,50

• Grijs geruit

AD167908

€ 67,50

• Goudkleurig met bloemen

AD167909

€ 67,50

8
9
10

4

5

6

€ 75,50

7

8

10

9

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
• Ø 10,5 cm, gewicht: 240 g
• maximale belasting: 130 kg
Stabilisator Stabicane
• voor wandelstokken met Ø 16 - 18 mm
• voor wandelstokken met Ø 19 - 21 mm

AD155808

€ 37,00

AD155807

€ 37,00

Eiffel wandelstok
De Eiffel biedt meer stabiliteit dan een standaard wandelstok. Men heeft de keuze
tussen een brede en een smallere basis, met 3 of 4 pootjes. Een grotere basis
geeft meer stabiliteit, maar is minder handig in kleine ruimtes.
• maximale belasting: 125 kg
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grondoppervlak

hoogte

• smalle basis 3 poten

16,5 x 14 cm

69 - 94 cm

AD135575

€ 45,00

• smalle basis 4 poten

12,5 x 12,5 cm

69 - 94 cm

AD024728

€ 45,00

• brede basis 3 poten

38 x 31 cm

74 - 100 cm

AD140817

€ 52,50

• brede basis 4 poten

38 x 26 cm

74 - 100 cm

AD140809

€ 52,50

Mobiliteit
Kleine accessoires voor wandelstokken en krukken
• polslusje voor wandelstok, bruin

AD162716

€ 2,80

• polslusje voor wandelstok, zwart

AD162714

€ 2,80

• wandelstokhouder, voor steun op de tafel

AD024799

€ 6,60

• uitklapbaar extra horizontaal handvat voor
meer steun tijdens het opstaan

AD156178

€ 22,00

• ijsdop

AD162664

€ 7,80

Loopkader Universal
Stevige aluminium loophulp, opvouwbaar.
• hoogteverstelbaar van 79 tot 97 cm
• breedte tussen handvatten: 43 cm
• vloerbasis: 51,5 x 49,2 cm
• gewicht: 2,3 kg
• maximale belasting: 110 kg

NIEUW

AD168870

€ 78,75

Rollator Gigo 2G
Vernieuwde versie van de gekende lichtgewicht rollator Gigo.
Deze versie is iets minder breed en is iets hoger verstelbaar.
Wordt standaard geleverd met een comfortabele zit, mandje,
tablet, wandelstokhouder, kantelhulp en gepolsterde rugleuning
die bij deze versie afneembaar en opvouwbaar is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoogteverstelbaar van 83 tot 96 cm, in 6 etappes
breedte: 61,5 cm
afmetingen, opgevouwen: 100 x 61,5 x 28 cm
zitting: 34 x 33,5 cm
zithoogte: 54 cm
breedte tussen de handvatten: 40,5 cm
Ø wielen: 20 cm
gewicht: 7,8 kg
AD168678
maximale belasting: 120 kg

UWDE
VERNIE
VERSIE

€ 176,00

Drempelplaat aluminium
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.
aluminium kleur
• tot 150 kg, 78 x 20 cm voor drempels tot 3 cm
• tot 150 kg, 78 x 40 cm voor drempels van 3 tot 7 cm

AD162632

€ 46,00

AD162633

€ 109,00

• tot 150 kg, 78 x 54 cm voor drempels van 5 tot 15 cm

AD162634

€ 144,00

• tot 300 kg, 75 x 20 cm voor drempels tot 7 cm

AD163742

€ 150,00

• tot 300 kg, 75 x 40 cm voor drempels van 7 tot 15 cm

AD163743

€ 213,00

met donkergrijze poedercoating
• tot 150 kg, 78 x 20 cm voor drempels tot 3 cm
• tot 150 kg, 78 x 40 cm voor drempels van 3 tot 7 cm

AD162635

€ 62,00

AD162636

€ 115,00

• tot 150 kg, 78 x 54 cm voor drempels van 5 tot 15 cm

AD162637

€ 150,00
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Mobiliteit
Paraplu voor rollator
Stevig scherm, beveiligd tegen overwaaien. Instelbaar
in verschillende standen, eenvoudig inklapbaar en
makkelijk te verwijderen. Inclusief een houder die
compatibel is met de meeste standaard rollators met
zowel een ronde als ovale buisvorm.
• Ø scherm: 105 cm
geschikt voor volgende buisdiktes:
ronde buis: 1,8/2/2,2/2,5 cm
ovale buis: tot 6 cm
geschikt voor een lichaamslengte van 150 tot 195 cm
• gewicht: 1 kg
• olive

AD162728

€ 107,00

• beige

AD163449

€ 107,00

• rood

AD163450

€ 107,00

Handwarmers voor rollator
Handwarmers om over de handvatten van een rollator te bevestigen.
De buitenzijde is waterdicht. Wordt bevestigd via velcro en drukknoppen.
• materiaal buitenzijde: polyamide met PU-laag
• materiaal binnenzijde: polyester
• handwas
• per paar

AD162727

€ 22,90

Opbergtas voor achteraan de rolstoel Economy
Deze waterdichte nylon opbergtas past op bijna elke rolstoel.
Voorzien van ritssluiting en handvatten.
• kleur: zwart
• L x B x H: 36 x 39 x 15 cm
AD025212

€ 69,80

Veelzijdige opbergtas voor achteraan de rolstoel Deluxe
Waterdichte en extra sterke opbergtas die over de rugleuning van bijna elke
rolstoel past. Wordt bevestigd aan de handvatten van de rolstoel door 2 stevige lussen.
Voorzien van een vak voor kleine spullen en 2 zijzakjes voor bijvoorbeeld een drinkbus.
Binnenin is er nog een extra waterdicht compartiment, bijvoorbeeld voor een gsm.
Het hoofdvak is extra bekleed en opgevuld voor extra bescherming.
• kleur: zwart
• L x B x H: 40 x 60 x 15 cm

AD080387

€ 112,00

Hoes voor scooter
Waterdichte nylon hoes, geschikt voor bijna alle drie- of
vierwielige scooters. De onderste boord is elastisch, zodat hij goed
aansluit en blijft zitten.
• L x B x H: 145 x 68 x 140 cm
• machinewasbaar tot 40°C
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AD024884

€ 91,40

Mobiliteit

Met deze beschermingen bent u gewapend tegen de koude dagen. Compatibel met verschillende types
rolstoelen, zowel manueel als elektrische. Handwas is aan te raden.

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.
• tot de knieën

AD025214

€ 65,90

• tot de voeten
• tot de voeten,
met mouwen

AD025215

€ 62,60

AD025216

€ 94,10

Scooterponcho met volledige bescherming van
gebruiker 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.
AD024887

€ 94,10

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.
• heupomtrek: max. 140 cm
AD025218

€ 115,90

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

• n° 1 - kind tot 6 jaar

80 cm

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

AD155765

€ 125,00

• n° 2 - kind tot 12 jaar

100 cm

90 cm

AD155766

€ 125,00

• n° 3 - junior tot 16 jaar

125 cm

110 cm

AD155767

€ 125,00

• n° 4 – volwassen M

135 cm

120 cm

AD155768

€ 125,00

• n° 5 – volwassen L

145 cm

130 cm

AD155769

€ 125,00

• n° 6 – volwassen XXL

155 cm

140 cm

AD155770

€ 125,00

lengte hoes
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Gezondheid
Pillensplijter compact
Deze splijt medicatie in 2. Er is een klein vakje voorzien om enkele
pillen mee te nemen of om de ongebruikte helften in op te slaan.
• wit

AD161049

€ 4,60

• blauw

AD162419

€ 4,60

Compacte pillenverbrijzelaar met opbergvakje
Deze werkt door middel van een schroefbeweging. In het
deksel bevindt zich een kleine opbergruimte om enkele
pillen mee te nemen. Handig door zijn klein formaat.
Het schroefdeksel heeft inkepingen zodat u weinig kracht
hoeft te zetten.
AD149564

€ 8,90

Pillenvergruizer met opbergvakje
Zet niet-gecoate medicatie om in kleinere stukjes of poeder door een eenvoudige
schroefbeweging. Voorzien van een klein opbergvakje.
AD160999

€ 13,80

Pillenverwijderaar
Makkelijk te bedienen: u legt de pillenblister ertussen en met weinig
kracht kan u het pilletje eruit drukken. Vervolgens kan u het pilletje
uit het uittrekbare opvangbakje nemen.
• wit/grijs

AD167218

€ 7,90

Pillendoosje met alarm
Deze pillendoos heeft 2 vakken en is voorzien van een LCD display.
Men kan 1 signaal programmeren. Het alarm kan eenvoudig gereset worden
zodat het afgaat op dezelfde tijdsperiode als bij de laatste instelling.
• 5 x 9 x 2,5 cm
• werkt op batterij LR44 (inbegrepen)
AD168321
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€ 16,90

Gezondheid

ANABOX® behoort tot het hoogste kwaliteitssegment en wordt in Duitsland gemaakt. Deze medicatiedoosjes
zijn bijzonder goed doordacht. De dagdoosjes hebben 5 vakken, met een iets groter ochtendvak dan de rest.
Uit statistieken blijkt namelijk dat de meeste medicatie ’s morgens wordt genomen. Het 5de vak is een extra
vak voor reserve medicatie of voor medicatie bij noodzaak. De doosjes hebben onderaan noppen waardoor het
makkelijker gebruikt kan worden door mensen met reuma en bevende handen. De weekdoosjes hebben een
halfronde vorm waardoor de medicatie er gemakkelijk uit te nemen is en het doosje makkelijk kan gereingd
worden. Alle afkortingen zijn in het Nederlands, Frans is mogelijk op aanvraag.

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. Dit 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

2

1

2

1 • standaard, diverse kleuren
• luxe versie in lederen etui, zwart, glad

AD155882

€ 12,00

AD155886

€ 36,50

• luxe versie in lederen etui, bruin, glad

AD163441

€ 36,50

• luxe versie in lederen etui, bruin, met structuur
• luxe versie in lederen etui, rood, met structuur
• luxe versie in lederen etui, zwart, met structuur

AD163799
AD163442
AD167200

€ 36,50
€ 36,50
€ 36,50

Pillendoosje ANABOX® voor 1 dag,
5 vakken
Zeer handig en compacte dagdoseerder met
5 vakjes waarbij het ochtendvak iets groter is dan
de rest, tevens is er een extra vijfde reservevak.
Verkrijgbaar in aantrekkelijke kleuren en
transparante dekseltjes.
• L x B x H: 11,3 x 4,2 x 2,5 cm
• diverse kleuren

AD155884

€ 5,70
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Gezondheid
Pillendoos ANABOX® voor 1 week,
met 4 of 5 vakjes per dag
De weekbox bestaat uit 7 dagdoseerders die makkelijk in en uit
de box kunnen geplaatst worden.
Er zijn 2 varianten verkrijgbaar:
• weekbox met 7 dagdoseerders, onderverdeeld in 5 vakjes
(18 x 12 x 5 cm)
• nieuwe, compacte weekbox met 7 dagdoseerders,
onderverdeeld in 4 vakjes (14,5 x 11,5 x 4,5 cm)
In de weekbox met 7 dagdoseerders en 5 vakjes zitten de doosjes schuin opgesteld zodat u in 1 blik ziet of
alle medicatie genomen is. Bij deze variant kan het vijfde vak gebruikt worden voor reserve medicatie.
Op elke dagdoseerder staat de naam van de dag.
• volwassenen, compact met symbolen, wit
• volwassenen, compact met symbolen, limoen
• volwassenen, compact met symbolen, lichtblauw
• volwassenen,
elke dag andere kleur - nl
• volwassenen, blauw - nl

Compacte versie

Kinderversie

AD166779

€ 20,00

AD166910

€ 20,00

AD168391

€ 20,00

AD155880

€ 23,00

AD155878

€ 23,00

AD155932

€ 23,00

• bordeaux - 700 ml

AD168882

€ 30,00

• oranje - 700 ml

AD168883

€ 30,00

• turquoise - 700 ml

AD168884

€ 30,00

• kinderen, elke dag andere kleur - nl

ANABOX® 2GO
Drinkfles met geïntegreerd Anabox® pillendoosje met 7 vakjes.
Zo heeft u altijd uw medicatie en vloeistof bij de hand. Het pillendoosje is eenvoudig afneembaar van de fles. De flesdop kan met
een eenvoudige druk op de knop geopend worden: let wel dat u
eerst de beveiligingsring van de knop naar beneden zet vooraleer
u op de knop drukt. De vakjes van het pillendoosje zijn voorzien
van een eenvoudige nummering van 1 tot 7.
• materiaal fles: sterke kunststof met kunststof deksel
voorzien van siliconen sluitring
• afmetingen fles: 29 cm hoog, Ø 8 cm breed
• afmetingen pillendoosje: 13,6 x 5,1 x 2 cm
• afmetingen elk vakje van pillendoosje: 37 x 17 x 16 mm
• gewicht: 181 g
• vaatwasbestendig (enkel fles)

Pillbase Travel
De Pillbase Travel is een handige, compacte pillenetui
om mee te nemen op reis. Voorzien van verstelbare binnenvakken
om overzichtelijk blisterverpakkingen, bijsluiters, … in op te bergen.
Er zitten bovendien handige gekleurde kaarten bij om de diverse
pillen te labellen.
• L x B x H: 20 x 13,5 x 7 cm
• zwart/blauw
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AD167590

€ 25,95

NIEUW

Gezondheid
BESTSELLER!

Saturatiemeter/Oxymeter
Deze compacte vingertop-oxymeter geeft
zeer nauwkeurig de saturatie en de polsslag weer.
Makkelijk en betrouwbaar in gebruik.
Enkel voor volwassenen.
•
•
•
•
•
•

instelbare helderheid, 6 weergavemodi
accuraatheid van 98%
laag energieverbruik
met batterij indicator
automatische uitschakeling: na 8 seconden inactiviteit
batterijen: 2 x AAA (inbegrepen)
AD167597

€ 38,50

Thermoskin artritis compressiehandschoenen
Anatomisch ontworpen handschoenen die warmte en gelijkmatige
compressie bieden. Hierdoor wordt de lichaamswarmte vastgehouden
en de bloedsomloop gestimuleerd. De handpalmzijde is voorzien van een
structuurlaag voor extra grip.
De open vingertoppen zorgen voor een beter gevoel bij aanraking en grip.
Om de juiste maat te bepalen, dient u de handomtrek t.h.v. de knokkels
te meten.
• materiaal: buitenkant in nylon, binnenkant in polyester
en laagje rubber ertussen
• handwas
• XS -15 tot 17 cm

AD167059

• S - 18 tot 20 cm

AD167060

€ 39,95

• M - 21 tot 23 cm

AD167061

€ 39,95

€ 39,95

• L - 24 tot 26 cm

AD167062

€ 39,95

• XL - 27 tot 29 cm

AD167063

€ 39,95

• XXL - +30 cm

AD167064

€ 39,95

Arion Dactyna aantrekhulp bij compressiehandschoenen
Aantrekhulp bij brandwonden of bij het herstel van littekens op de hand.
Het dragen van compressiehandschoenen bij brandwonden of voor
litteken herstel is ongemakkelijk, maar is essentieel voor een optimale
genezing. Omdat het aantrekken van compressiehandschoenen ook
zeer pijnlijk kan zijn, kan dit de fysieke en psychische toestand van
de persoon beïnvloeden. Dactyna ondersteunt mantelzorgers en
zorgverleners in het aantrekken van compressiehandschoenen en
bevordert zo de therapietrouw.
• Kids - XS - (vingerlengte: 6 cm) - per 5 stuks

AD168335

€ 36,30

• S - (vingerlengte: 6,5cm) - per 5 stuks

AD168332

€ 36,30

• M - (vingerlengte: 7,5cm) - per 5 stuks

AD168333

€ 36,30

• L - (vingerlengte: 8,5cm) - per 5 stuks

AD168334

€ 36,30
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Gezondheid
Visco-elastisch nekkussen
Het nekkussen geeft u een comfortabele ondersteuning in lig
of zit, vb. 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.
De hoes is machinewasbaar tot 40°C.
• visco 50 met velours hoes

AD104250

€ 49,75

Side Sleeper Pro - Memory Foam

VOOR
VERNIEUWDE
VERSIE
20% GROTER
+ MEMORY FOAM

Dit hoofdkussen is speciaal ontworpen voor zijslapers en
heeft een ergonomisch design met een uitsparing voor
het oor. Het kussen zorgt voor een goede ondersteuning
van hoofd, nek en schouders. Bevordert eveneens de
natuurlijke positie van de ruggenwervel.
Het zorgt er bovendien voor dat de luchtwegen geopend
worden tijdens de slaap, waardoor snurken wordt
verminderd. De vulling van het kussen bestaat uit
traagschuim dat zich naar het lichaam vormt, zodat het
aanvoelt alsof het kussen op maat gemaakt is. Inclusief
1 machinewasbare hoes (op lage temperatuur) en 1 zakje
extra memory foam.
• hoofdkussen voor zijslaap

NA

AD168957

€ 32,50

Warmte/koude pakking met kleivulling Soft Touch
Beschikbaar in rechthoekige versies (in verschillende maten) en in een
versie met 3 secties: deze laatste is buigbaar in elke hoek voor een maximale
dekking van gewrichten en spieren. Geschikt voor de microgolfoven en
diepvries. De temperatuur houdt ongeveer 30 minuten aan. Voorzien van een
vorstvrije bekleding waardoor direct contact met de huid mogelijk is. Zelfs
onder -20°C blijft het zacht.
Gevuld met 100% natuurlijke klei en dus niet giftig.
rechthoekig • S - 15 x 25 cm

AD167018

€ 11,00

• M- 20 x 30 cm
• L - 25 x 35 cm

AD167019

€ 16,50

AD167020

€ 16,50

• 20 x 40 cm

AD166928

€ 26,50

trisectioneel

MyCare+ rugband
Pijn in de rug, nek en schouders komt vaak door een verkeerde
houding. Deze rugband ondersteunt de juiste houding tijdens het
staan, zitten of lopen. Wordt onder de kleding gedragen.
Geschikt voor zowel mannen als vrouwen.
• handwas op 30°C

BESTSELLER
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• M - verstelbaar tot 80 cm buikomtrek

AD166999

€ 27,50

• L - verstelbaar tot 95 cm buikomtrek

AD166998

€ 27,50

• XL - verstelbaar tot 110 cm buikomtrek

AD167000

€ 27,50

Gezondheid
AANRADER

voor gespannen
spieren

UWD
VERNIE
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Shiatsu massagekussen
Dit massagekussen met warmtefunctie vemindert pijn en
spanning aan de spieren. De 4 massagekoppen maken
knedende bewegingen en masseren zo de spieren los.
Regelbaar via het eenvoudige bedieningspaneel dat zich op
het kussen zelf bevindt. Geschikt voor nek, schouders, rug,
billen en benen. Inclusief gebruikshandleiding.
• afmetingen: 41 x 18 x 18 cm
• werkt op stroom (kabel inbegrepen)
• gewicht: 1,8 kg
AD167004

€ 59,95

AD166997

€ 117,50

LegEX beentrainer
Cardiotoestel voor gebruik in zitpositie om de
beenspieren actief te houden zonder zelf te bewegen:
ideaal voor personen die minder mobiel zijn.
Met 2 gemotoriseerde voetpedalen die de stap
beweging simuleren. Instelbaar in 3 verschillende
snelheden. Inclusief afstandsbediening en
gebruikshandleiding.
•
•
•
•

afmetingen: 20 x 45,5 x 38 cm
werkt op stroom (kabel inbegrepen)
batterijen: 1 x CR2032 (handbediening) bijgeleverd
gewicht: 4,6 kg

Vibration Leg Trainer - multifunctionele trilplaat
Stimuleert de spieren zonder dat men zelf actief moet bewegen.
Geschikt voor gebruik in zit. Constante bewegingen bootsen de
natuurlijke spieractiviteit van het stappen/lopen na.
Voorzien van een ingebouwde acupressuur massageroller die al dan
niet samen met de bewegingsfunctie kan gecombineerd worden.
Er is keuze uit 5 programma's en 20 snelheden zodat het toestel
kan ingesteld worden naar de noden en wensen.
Het verbetert de bloedcirculatie, vermindert spataderen en biedt
verlichting bij onrustige en pijnlijke benen en voeten.
Tevens werkt het toestel algemeen op uithoudingsvermogen
en spierontspanning. Een gebruik van 20 minuten per dag is
aangeraden. Het toestel kan gebruikt worden voor been- en
voetmassage, rugmassage of armmassage. Meer info
hierover vindt u in de handleiding. Werkt op stroom.
Inclusief afstandsbediening.

NIEUW
GBAAR
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• afmetingen: 46 x 41 x 18,5 cm
• gewicht: 4,10 kg
AD168865

€ 140,00
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Gezondheid
NIEUWE
VARIANT

Circulation Maxx spierstimulator

1

Vermindert o.a. gezwollen voeten of enkels en pijn in de benen. Via de voeten
worden elektrische impulsen door het lichaam gestuurd die de spieren
doen pompen voor een betere doorbloeding. De 4 bijgeleverde zelfklevende
elektropads kunnen ook op de rug of schouders geplaatst worden. Compact,
dus makkelijk mee te nemen op verplaatsing. Inclusief afstandsbediening en
gebruikshandleiding. Niet geschikt voor gebruik door personen met pacemaker!
NIEUWE VARIANT: Circulation Maxx Reflexology met ingebouwde
voetreflexologiekaart. Inclusief extra TENS-apparaatje met
6 massageprogramma's voor zenuwstimulatie van andere delen van het lichaam.
Bij dit apparaatje worden ook 4 zelfklevende elektropads extra bijgeleverd.
gewicht:
1 1,3 kg
2 1 kg

afmetingen:
1 34 x 32,5 x 5 cm
2 37 x 43 x 8 cm

2

• werkt op stroom (kabel bijgeleverd) maar ook op batterijen (niet bijgeleverd)
• nodige batterijen: 4 x AA (toestel, indien niet gebruikt op stroom), 2 x AAA
(afstandsbediening), 2 x AAA extra voor het TENS apparaat bij 11
1

• Circulation Maxx Reflexology

AD168962

€ 189,95

• Ciculation Maxx Reviver

AD166833

€ 179,95

• optie: contactgel - 200 ml

AD168032

€ 4,95

2

Revitive Medic spierstimulators

1

Medisch hulpmiddel voor actieve verbetering van de bloedsomloop in de
benen en voeten m.b.v. van OxyWave-technologie. Klinische testen tonen
aan dat zwellingen, pijn en krampen in de benen verminderen.
Met verschillende intensiteitsniveaus voor training volgens behoefte. De 2
bijgeleverde zelfklevende elektropads kunnen ook op de rug of schouders
geplaatst worden. Inclusief afstandsbediening en gebruikshandleiding.
• afmetingen van alle versies: Ø 37 cm
• nodige batterijen: 2 x AAA (afstandsbediening), inbegrepen
• gewicht: +/- 4,4 kg
3 versies:
1 Revitive Medic Pharma
Met standaard IsoRocker-systeem: doet het enkelgewricht licht
kantelen (hiel-teen beweging) terwijl de beenspieren samentrekken
en ontspannen. Werkt op stroom (kabel bijgeleverd).
2 Revitive Medic
Vernieuwd model: diepere werking op de aders.
Met geavanceerd 20° IsoRocker-systeem: voor een groter
bewegingsbereik van het enkelgewricht.
Draadloos gebruik door oplaadbare batterij!

Revitive Arthrose-Knie
Het unieke knieprogramma stimuleert met professionele
intensiteit de spieren in uw dijen, benen en voeten.
Ook voorzien van het geavanceerde 20° IsoRocker-systeem.
Draadloos gebruik door oplaadbare batterij!
3

Zie onze website voor andere Revitive producten.
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2

3

Voor gebruik
op blote voeten
Verder lopen
zonder pijn

• Revitive Medic Pharma

AD167219

€ 359,00

• Revitive Medic met oplaadbare batterij

AD167741

€ 399,00

• Revitive Arthrose-Knie met oplaadbare batterij

AD168395

€ 419,00

Gezondheid
Revitive Aerosure

NIEUW
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Ademhalingshulpmiddel waarvan klinisch onderzoek aantoont dat het
kortademigheid en hoesten bij mensen met COPD helpt verminderen, wat de
levenskwaliteit aanzienlijk verbetert.
De Revitive Aerosure is het enige apparaat op de markt dat 2 werkingsmodi
biedt om de ademhalingsspieren te trainen d.m.v. vibratietherapie:
• modus om makkelijker te ademen
• modus voor evacuatie van slijm
Ditzelfde principe van ademhalingstraining wordt gebruikt door
fysiotherapeuten en revalidatieklinieken.
Het gebruik van Revitive Aerosure is ontworpen voor:
• verbetering van chronische hoest
• verbetering van kortademigheid
• vermindering van het gevoel van beklemming op de borst, geassocieerd met
kortademigheid
• versterking van de ademhalingsspieren
Ook geschikt voor personen met bronchiëctasieën, cystische fibrose en astma.
Inclusief Revitive Aerosure vervangbare kop, oplaadstation en netsnoer,
gebruikershandleiding en opbergkoffertje. Reserve mondstukjes zijn
verkrijgbaar op aanvraag, zie ook onze website www.advys.be.

Revitive Ultrason
Medisch hulpmiddel ontworpen om het genezingsproces van spierblessures
te versnellen en pijn te verlichten. De Revitive Ultrasound Therapy is geschikt
voor de behandeling van zowel oude als nieuwe blessures zoals verstuikingen,
verrekkingen, kneuzingen, sportblessures, pees- en gewrichtsbandblessures.
Het apparaat beschikt over 3 intensiteitsniveaus en 3 behandelingsduren.
Een akoestische trilling stimuleert weefsel tot 4 cm onder het huidoppervlak.
Het apparaat is geschikt voor personen met een spierletsel, spierpijn en
overbelaste spieren en is met name effectief voor de schouders en onderrug.
Inclusief Revitive Ultrasoundgel, oplaadstation met kabel,
gebruikshandleiding, draagtasje.
• Revitive Ultrason

AD167759

€ 209,00

• optie: contactgel - 200 ml

AD168441

€ 14,50

AD167758

€ 209,00

NIEUW
verlicht pijn

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

AD104265

€ 93,50

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.
• gewicht: 230 g
• maximale belasting: 79 kg
• 44 x 44 x 10 cm, zonder hoes

AD098926

€ 49,00
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Gezondheid
Egg Sitter gelkussen
Comfortabel orthopedisch gelkussen met honinggraat patroon voor
ondersteuning van de rug en ruggengraat. Zeer geschikt voor autostoelen, gewone stoelen, bureaustoelen, … Inclusief beschermhoes.
Handwas (zowel kussen als beschermhoes).
• afmetingen: 44 x 34 x 5 cm
• gewicht: 1,5 kg
• 44 x 5 x 34 cm

AD168814

€ 48,00

Ringkussen
Ringvormig kussen, waardoor er geen druk is op de stuit.
Visco ringkussen inclusief badstof hoes
• Ø 45 cm - lichtgroen
• Ø 45 cm - donkerblauw

AD162665

€ 54,00

AD162679

€ 54,00

• reserve hoes - lichtgroen

AD162680

€ 12,60

• reserve hoes - donkerblauw

AD162681

€ 12,60

Opblaasbaar rubber kussen inclusief disposable hoes en pompje
• Ø 45 cm
• reserve disposable hoesjes (10)

AD162713

€ 47,00

AD162735

€ 19,60

Curble actieve zitschelpen
Ondersteunt de heupen voor meer drukverdeling
zodat een groter en langer zitcomfort wordt ervaren.
Gemaakt van zeer elastisch materiaal. Duwt de
lumbale wervelkolom naar zijn meest natuurlijke
houding om te beletten dat men zou beginnen
doorzakken.
Geschikt voor dagelijks gebruik, zelfs op een bank of
in bed. Gebruik in de auto wordt afgeraden.
Geschikt vanaf 12 jaar.

• materiaal: PVC en memory foam, luchtdoorlatend
• afmetingen:
Curble Comfy: 34 x 33 x 33 cm
Curble Wider: 31,5 x 38 x 31,5 cm
• gewicht: Curble Comfy: 800 g, Curble Wider: 880 g

2 versies:
Curble Comfy en Curble Wider, 5 cm breder
Curble Wider

Het grootste verschil is het frame en het spanningsgevoel dat het teweeg brengt. Het Wider-model
heeft een sterkere spanning, de bredere rugleuning,
de grotere zitdiepte en de verhoogde rand duwen
de lenden en het bekken omhoog voor een betere
lichaamshouding.
Het Comfy-model heeft een meer flexible rugleuning en minder spanningsgevoel, waardoor het
meer geschikt is voor mensen met weinig flexibiliteit en die niet langdurig op een meer rigide
zitschelp zoals het Wider-model kunnen zitten.
Curble Comfy
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Curble Comfy

Curble Wider

• grijs
• blauw

AD167205

€ 80,00

€ 90,00

€ 80,00

• zwart
• rood

AD167211

AD167206

AD167212

€ 90,00

• rood

AD167207

€ 80,00

• grijs

AD167213

€ 90,00

Gezondheid

Fixatiegordel SafeBelt©
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 onderuit schuiven te beletten is het aan te
raden hem te combineren met een One Way Glide (zie hieronder).
• fixatiegordel bekken

AD041974

€ 147,00

• fixatiegordel middel

AD049971

€ 99,00

• verlengstuk 100 cm

AD156740

€ 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

AD016757

€ 178,00

• voor rolstoel 37 x 43 cm - antislip

AD021432

€ 165,00

Hand anti contractuur therapie Care
Deze hulpmiddelen houden de hand zoveel mogelijk in een natuur
lijke positie en beschermen de handpalm tegen huidbeschadiging.
Bij het vinger contractuur kussentje zorgt de vingerspreiding voor
ruimte tussen de vingers en vermindert de druk op de handpalm.
Het handpalm kussentje is verkrijgbaar in 2 maten.
De handkegel heeft een harde conische kern.
Alle varianten zijn voorzien van een elastische band om
ze op hun plaats te houden.
Er wordt aanbevolen om minstens iedere
2 uur het kussentje/de kegel te verwijderen
om de huidconditie te beoordelen.
Machinewasbaar tot 60°C.

• voor vingers, 13 x 8,5 cm

AD168347

€ 29,25

• voor handpalm, small 5 x 11 cm

AD168348

€ 25,75

• voor handpalm, large 6,5 x 12 cm

AD168349

€ 28,00

• kegelvorm, 12,5 x 4 cm

AD168350

€ 29,25
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Gezondheid
Neo-G orthopedische sportondersteuningen
Neo-G is een kwalitatieve reeks sportbraces die variabele compressie en ondersteuning geven tijdens of
na belastende activiteiten. Vervaardigd in Neopreen van slechts 2 mm dik, waardoor de brace niet alleen
lichtgewicht en ademend is maar ook gemakkelijk kan gedragen worden tijdens werk- of sportactiviteiten.
Onderhoud:
• met de hand te wassen op 30°C
• drogen op kamertemperatuur
• geen strijkijzer gebruiken

Neo-G braces
• polsband R+L

AD142003

€ 28,00

• polswrap R+L

AD142004

€ 28,00

• pols met versterking R

AD142016

€ 35,00

• pols met versterking L

AD142015

€ 35,00

• duim R+L

• schouder R+L

AD167604

AD142018

• tenniselleboog R+L

AD142001

€ 31,00

• elleboog R+L

AD142002

€ 37,00

€ 55,00

• knie, opening R+L

AD142009

€ 37,00

• knie, opening, met versterking R+L

AD142010

€ 61,00

• knie, gesloten R+L

AD142008

€ 35,00

• knie, met scharnierfunctie R+L

AD142011

€ 74,00

• enkel R+L

AD142014

€ 37,00

€ 35,00

• onderrug

AD142005

€ 48,00

• onderrug, met versterking

AD142006

€ 71,00

NIEUW

NIEUW

Neo-G Airflow pols- en duimbrace
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Neo-G Hallux Valgus Soft Support

• small

AD168713

€ 19,00

• links

AD168886

€ 23,00

• medium

AD168714

€ 19,00

• rechts

AD168887

€ 23,00

• large

AD168715

€ 19,00

Gezondheid
Technologie voor
beter welzijn

NIEUW

NeuroSocks
Met uniek ingeweven VOXX-HPT patroon dat het
zenuwstelsel stimuleert en het lichaam in balans
brengt. Voorzien van een extra voering aan de
onderzijde voor extra comfort. Biedt voldoende
ventilatie boven en onder de tenen zodat deze koel
en droog blijven en blaren voorkomen worden.
Antibacterieel, naadloos. Machinewasbaar tot 40°C.
1

2
3

1

Mini-Crew Athletic: voor sportieve activiteiten
en een actieve levensstijl
Wellness Crew: subtiele look voor
dagelijks gebruik
Athletic No-Show: lage sokken die geschikt zijn
voor lage modellen van sportschoenen/sneakers

1

2

2

3

• small 35-38, zwart

AD168086

€ 44,00

• medium 39-42,5, zwart

AD168087

€ 44,00

• large 43-46, zwart

AD168088

€ 44,00

• X-large 47-50, zwart

AD168089

€ 44,00

• small 35-38, wit

AD168078

€ 44,00

• small 35-38, wit

AD168295

€ 44,00

• medium 39-42,5, wit

AD168079

€ 44,00

• medium 39-42,5, wit

AD168274

€ 44,00

• large 43-46, wit

AD168080

€ 44,00

• large 43-46, wit

AD168275

€ 44,00

• X-large 47-50, wit

AD168081

€ 44,00

• x-large 47-50, wit

AD168276

€ 44,00

• small 35-38, zwart

AD168082

€ 44,00

• small 35-38, zwart

AD168296

€ 44,00

• medium 39-42,5, zwart

AD168083

€ 44,00

• medium 39-42,5, zwart

AD168277

€ 44,00

• large 43-46, zwart

AD168084

€ 44,00

• large 43-46, zwart

AD168278

€ 44,00

• X-large 47-50, zwart

AD168085

€ 44,00

• x-large 47-50, zwart

AD168279

€ 44,00

3

2 handvatten en katrol voor schouderoefeningen
met deurbevestiging
Dit economisch en eenvoudig oefensysteem kan aan vrijwel elke deur
met een standaard dikte bevestigd worden.
• kunststof handvatten

AD156203

€ 15,25

• houten handvatten

AD160821

€ 16,75

Elastische therapieband
Deze elastische oefenband is van een uitstekende kwaliteit.
Latex-vrije varianten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Voor uw dagelijkse
beweging

Met latex
• soft - geel 1,5 m
• medium - rood 1,5 m
• firm - groen 1,5 m

AD160833

€ 5,75

5,5 m

AD006487

€ 18,00

AD160834

€ 6,60

5,5 m

AD006488

€ 19,25

AD160835

€ 7,40

5,5 m

AD006489

€ 20,25

• X-firm - blauw 1,5 m

AD160836

€ 8,25

5,5 m

AD006490

€ 25,00

• XX-firm - zwart 1,5 m

AD160837

€ 9,60

5,5 m

AD006491

€ 28,50

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

• 0,5 kg - fuchsia (per 2)

AD150783

€ 9,90

• 1,0 kg - geel (per 2)

AD150784

€ 18,00

• 1,5 kg - rood (per 2)

AD150785

€ 25,00

• 2,0 kg - groen (per 2)

AD150786

€ 31,75

• 3,0 kg - blauw (per 2)

AD150787

€ 48,50

• 4,0 kg - zwart (per 2)

AD150788

€ 60,50

• 5,0 kg - grijs (per 2)

AD150789

€ 73,50
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Gezondheid
Oefenfietsje
Voor eenvoudige bewegingstherapie op de kamer, in bed, voor in de
zetel of rolstoel. De weerstand is regelbaar. 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 compact en licht waardoor u het
gemakkelijk kunt meenemen. De digitale versie is opvouwbaar, bij
deze versie is een knoopcelbatterij ingebrepen.
• standaard

AD025454

€ 69,00

• digitaal

AD168053

€ 70,00

BluFit Tiger mini crosstrainer
Compacte en krachtige mini crosstrainer voor arm- en/of
beentraining, met 8 instelbare weerstandsniveaus voor een
geleidelijke training. Verbetert het energiepeil en de werking van
de spieren alsook de soepelheid van de gewrichten met een lage
impact voor de knieën. Het toestel is eenvoudig in zit te gebruiken
op zowel een harde als zachte ondergrond. Inclusief handleiding.
• afmetingen: 27 x 17 x 26 cm
• nodige batterijen: 2 x AA (niet inbegrepen)
• gewicht; 6.5 kg
€ 184,50
AD168864

NIEU
VOOR B W
EE
ARMTR N- OF
AINING

Kleine spalk voor vingergewrichtjes Oval 8
Weinig opvallende 3-punts vingerspalk in huidskleur en 1,6 mm dik.
Toepasbaar bij o.a. hyperextensie, boutonnière, swan neck, laterale
deviatie, mallet en ter preventie van een trigger finger. Bruikbaar
voor alle vingers, ook voor de duim. Omdat een vinger kan zwellen
of ontzwellen, wordt de Oval 8 steeds in een setje van 3 verkocht
met telkens 3 opeenvolgende maten. Het is belangrijk om zo
nauwkeurig mogelijk de juiste maat te kiezen: meet de omtrek van
het vingerkootje ter hoogte waar de spalk moet komen, best met een
lintmeter of een touwtje. Neem vervolgens de correcte maat aan de
hand van onderstaande tabel.

NIEUW

• set met n° 2-3-4 (4,3 - 4,95 cm) - XS
• set met n° 4-5-6 (4,95 - 5,7 cm) - S

AD160721
AD160722

€ 32,50
€ 32,50

• set met n° 6-7-8 (5,7 - 6,14 cm) - M

AD160723

€ 32,50

• set met n° 8-9-10 (6,14 - 6,8 cm) - L

AD160724

€ 32,50

• set met n° 10-11-12 (6,8 - 7,4 cm) - XL

AD160725

€ 32,50

• set van 3 met n° 13-14-15 (7,65 - 8,2 cm) - XXL

AD160726

€ 32,50

• basisset van 14 verschillende (4,3 - 8,2 cm)

AD160720

€ 68,30

Buddy Loops vingerspalk
Een effectieve en comfortabele bescherming voor vingers die zijn
aangedaan door bijvoorbeeld reuma, artrose of een trauma. Vermindert pijn
en functieverlies. Door de Buddy loops kan de aangedane vinger eenvoudig
worden gespalkt aan de naastgelegen vinger: plaats een vinger in de lus
en wikkel de Buddy Loop om de vinger ernaast. Men kan 2 Buddy Loops
combineren indien nodig. Vervaardigd uit nylon, lycra en foam. Handwas.
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• set van 3, 19 mm, grijs

AD168850

€ 18,00

• set van 3, 13 mm, zwart

AD168851

€ 17,00

Gezondheid

Oefenballetjes 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 ei-vorm.

eivorm, Eggsercizer 6 x 4,5 cm

ronde oefenballetjes Ø 5 cm
• X-soft - roze
• soft - blauw

AD025705

€ 6,60

€ 12,00

€ 6,60

• X-soft - geel
• soft - rood

AD066196

AD025706

AD006147

€ 12,00

• medium - groen

AD025707

€ 6,60

• medium - groen

AD006146

€ 12,00

• firm - oranje

AD025708

€ 6,60

• firm - blauw

AD006145

€ 12,00

• X-firm - zwart

AD025709

€ 6,60

• X-firm - zwart

AD006144

€ 12,00

Kneedpasta voor handoefeningen Putty
Geurloze oefenpasta die geen sporen achterlaat op de hand. Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, latexvrij
en hypoallergeen. Verkrijgbaar in 5 sterktes.
Potjes van 113 g, voldoende voor de meeste handoefeningen.
Andere formaten zijn op aanvraag, zie ook onze website www.advys.be.

• X-soft - beige

AD026043

€ 17,80

• soft - geel

AD026059

€ 17,80

• medium - rood

AD026061

€ 17,80

• firm - groen

AD026063

€ 17,80

• X-firm - blauw

AD026065

€ 17,80

Vingertrainer Flex-Ion
Flex-Ion heeft afzonderlijke veertjes voor elke
vinger. In tegenstelling tot veel andere handoefenmaterialen kan een sterke vinger hier geen
compensatie bieden aan een zwakkere.
Flex-Ion is vergelijkbaar met Digi-flex®.
Een informatie/oefenboekje is inbegrepen.
• 0,35 kg / 1,1 kg - beige

AD161218

€ 25,00

• 0,7 kg / 2,3 kg - geel

AD006133

€ 25,00

• 1,4 kg / 4,5 kg - rood

AD005256

€ 25,00

• 2,3 kg / 7,3 kg - groen

AD006134

€ 25,00

• 3,2 kg / 10,4 kg - blauw

AD006135

€ 25,00

• 4,1 kg / 14,1 kg - zwart

AD006136

€ 25,00
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In huis

Sleutelhulp Keywing, voor 1 sleutel
Deze compacte sleutelhulp schuift men simpelweg over
de sleutel en geeft een bredere grip bij het omdraaien van
de sleutel.
• roze

AD168369

€ 12,00

• groen

AD168368

€ 12,00

• blauw

AD168367

€ 12,00

• set van 3: blauw, groen, roze

AD168370

€ 29,00

Sleutelhulp Key Turner
Gebogen handvat om sleutels vast te houden
voor meer grip om de draaibeweging makkelijker
te maken. Na gebruik kunnen de sleutels in het
handvat opgeborgen worden.
• 2 sleutels

AD024576

€ 15,50

• voor 1 tot 3 sleutels

AD168945

€ 12,70

Tavolino opvouwbare bijzettafel
Compacte, inklapbare bijzettafel. Dit tafeltje is licht, dus vlot
verplaatsbaar. Eenvoudig verstelbaar in verschillende hoogtes en
hoeken waardoor het ideaal is om te gebruiken tijdens verschillende
activiteiten: lezen, schrijven, eten, werken op de laptop, ...

• materiaal: werkblad in kunststof,
poten in metaal
• afmetingen:
52 x 39 x 52 (minimale hoogte)/
70 cm (maximale hoogte)
• verstelbaar in 6 hoogtes
• inclineerbaar in 3 hoeken
• afstand tussen poten: 45 cm
• gewicht: 2,2 kg
• maximale belasting: 22 kg
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• wit

AD167685

€ 27,50

In huis
Speelkaartenhouder in beuk halfrond
voor op tafel
Mooie licht gebogen speelkaartenhouder in beuk.
• klein - 34 cm

AD018153

€ 13,50

• groot - 49 cm

AD018152

€ 16,50

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 maar hebben een
extra grote opdruk. Speciaal voor personen met visuele problemen.
• speelkaartenhouder - 30 cm
• speelkaarten Extra visible zonder figuren

AD135644

€ 10,00

AD021766

€ 8,95

Ronde speelkaartenhouder 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.
AD049918

€ 10,00
NIEUW:
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Rummikub XL
Het bekende gezelschapspel Rummikub met duidelijke cijfers.
De bedoeling is groepen of rijen te verzamelen en deze uit te leggen of bij de tegenstander aan te bouwen. De stenen zijn 38 mm
hoog, de cijfers zelf zijn duidelijk en in reliëf gedrukt, 16 mm hoog
en 4 mm dik.
AD018293

€ 59,00

Scrabble XL
Het bekende spel waarvan het spelbord, spelregels en de letterblokjes
in XL-versie zijn uitgevoerd, waardoor het spel ook geschikt is voor
personen met visuele problemen. Bovendien is het spelbord voorzien
van een “tilelock” systeem, dat ervoor zorgt dat alle blokjes op hun
plaats blijven.
Het bord kan makkelijk gedraaid worden door een balvormige pin op
de onderkant, waardoor het altijd leesbaar is voor alle spelers.
• afmetingen: 37 x 37 cm (speelbord), 2,5 x 2,5 cm (blokjes)
• nederlandstalige versie

AD168250

€ 55,00

Mens erger je niet XL
Het bekende spel in XL-versie met licht uitgefreesde cirkels, zodat
de figuren moeilijker omvallen of verschuiven.
• afmetingen: 50 x 50 cm (speelbord), 6 cm (pionnen)
AD053179

€ 88,00
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In huis
Grijper RevoReach™
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. Type Griplock heeft aan
de linkerzijde van het handvat een extra hendeltje ‘Griplock’
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.
• Xcel - 66 cm

AD112990

€ 29,10

• Xcel - 81 cm

AD112991

€ 31,50

• Griplock - 66 cm

AD112988

€ 31,50

• Griplock - 81 cm

AD112989

€ 33,80

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 een kledinghaak.
De handgreep is bedoeld voor de volle hand zodat
u maximaal kracht kan zetten.
• kort - 61,3 cm

AD025123

€ 11,60

• standaard - 76,6 cm

AD025125

€ 14,20

• extra lang - 89,4 cm

AD027834

€ 16,00

Grijper Pick-up
De verlengde arm Pick-up is een lichtgewicht grijper waarbij de beide grijparmen tegelijk bewegen.
Deze grijparmen kunnen ook roteren. Op de top
bevindt zich een magneetje voor het opnemen van
kleine metalen voorwerpen. Deze reacher bevat ook
een clip om hem vast te maken aan een wandelstok
of loophulp.
• 75 cm

AD025131

€ 30,20

Grijper met zuignappen Suction Tip
Aluminium grijper met op het uiteinde 2 stevige rubberen zuignappen. De overbrenging van de kracht gebeurt
door metalen strips i.p.v. touw, wat minder onderhevig is
aan slijtage. Kortere versie op aanvraag.
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• 50 cm

AD168445

€ 25,30

• 75 cm

AD168048

€ 26,20

In huis
NIEUW:
AAR,
PLOOIB MEE
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MAKKE
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Grijper opvouwbaar
Met comfortgreep om de grijpfunctie te bedienen.
Op de top is er een magneetje voor het opnemen van
kleine metalen voorwerpen.
• 53 cm, (opgevouwd: 33 cm )

AD168946

€ 26,20

Penverdikkingen
Handig setje met 9 verschillende
schrijfhulpen en penverdikkingen.
AD149401

€ 27,00

Penverdikking, driekantig holle greep
Zachte kunststof penverdikking, driekantig en
licht uitgehold voor een stevige greep.
• Ø boring: 8 mm
• per 3

AD024680

€ 10,40

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

AD162710

€ 14,50

Vergrootglas met halskoordje, met geïntegreerde lens
Kunststof vergrootglas dat met 2 zachte voetjes tegen het lichaam rust.
Hierdoor zijn de handen vrij. Dat is nuttig bij handwerk of het vasthouden van
een tijdschrift of boek. Een tweede kleine lens met een vergroting x 4 helpt
bij het zien van details.
• Ø 10,5 cm, vergroting x 2

AD167704

€ 32,80
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In huis
Vergrootblad
Soepel vergrootblad dat men in de hand kan houden. Lichtgewicht.
• afmetingen: 27 x 19 cm
• vergroting: x 3 à 4
AD161037

€ 17,20

'Nu inclusief
USB oplaadkabel'

Vergrootglas op voet
Loep op 4 voetjes, voorzien van LED lichtjes. Met het meegeleverde halskoordje ook bruikbaar als borduur-of leesloep.
• afmetingen loep: 24 x 16 x 11 cm
• vergroting: x 3,5
• batterijen: 3 x AAA (niet inbegrepen)
AD161036

€ 20,00

Vergrootglas op staander
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.
• afmetingen : 25 x 18 cm
• vergroting: x 4
• lengte statiefarm: zowel onderste deel als bovenste deel
zijn beiden 26,5 cm
AD121585

€ 59,00

The Book Seat boekensteun
™

The Book Seat™ is een Australisch ontwerp dat wereldwijd
gepatenteerd is. Met deze handige boekensteun kan men
overal comfortabel handenvrij lezen.
Dunne of dikke boeken, groot of klein, met of zonder
hardcover, ... een digitale tablet of e-reader: deze worden
allen perfect ondersteund door The Book Seat™.
Hij past zich aan elke oppervlakte en positie aan:
vb. in bed, op het strand, in een hangmat, op schoot of in
de zetel. Een plexiglas klepje zorgt ervoor dat het boek
open blijft liggen.
Met geïntgreerd zakje voor vb. een leesbril, zonnebril,
mobiele telefoon, ...
Voorzien van een lus bovenaan om ergens aan te hangen.
Kan ook gebruikt worden als reiskussen.
Geschikt bij verminderde grijpfunctie, nek- en schouder
klachten.
• materiaal: imitatie suède (buitenzijde),
positioneringsbolletjes (binnenzijde)
• afmetingen: 30 x 29 x 24 cm
• onderhoud: reinigen met zachte borstel of
licht vochtig doekje en zacht reinigingsmiddel
• niet geschikt voor wasmachine
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• olijf

AD167655

€ 45,00

• grijs

AD167660

€ 45,00

• rood

AD167662

€ 45,00

• turquoise

AD167666

€ 45,00

• marineblauw

AD167667

€ 45,00

In huis

Trippel-/werkstoelen Vela
De referentie voor werkstoelen voor het stimuleren van een
actieve afwisselende houding en de autonomie tijdens de
dagdagelijkse activiteiten!
Op deze pagina’s staat slechts een beperkt aanbod vermeld.
Er zijn tal van andere types, hoogtes, kleuren en opties mogelijk:
zie onze website www.advys.be

Vela Tango 700/700E
Ideaal voor een dagelijks zitcomfort.
Verkrijgbaar met verschillende types zittingen en rugleuningen.
Bestaat in een manuele versie (Tango 700) en een elektrische
versie (Tango700E). De elektrische versie maakt dat men heel
vlot gevarieerde houdingen kan aannemen: door een eenvoudige
druk op een knop helpt de stoel u veilig en met een minimum
aan inspanning opstaan.

Vela Salsa gamma
Compacte trippel-/werkstoelen voor afwisseling
tussen zittende en staande activiteiten. Verkrijgbaar
met verschillende types rugleuningen en zittingen.

Vela kinderstoelen
Tango 100/100ES
Meegroeistoelen voor het dagelijks
zitcomfort van kinderen.
Verkrijgbaar in verschillende maten en
types van rugleuningen en zittingen.

Tips
Op onze website www.advys.be vindt u infofiches waar u
heel eenvoudig de gewenste keuzes kan aankruisen.
Bezoek ook de website van Vela, waar u de gewenste stoel
zelf kan configureren: www.vela.eu/build-a-chair.
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Adhome is een concept van ADVYS bv
Manta 20
9250 Waasmunster

info@advys.be
www.advys.be

Verkrijgbaar bij uw vertrouwde verdeler, apotheek,
bandagist, zelfstandige verstrekker of zorgwinkel:

Aanbevolen verkoopsprijzen btw incl. geldig tot 31 december 2023.
De afbeeldingen kunnen soms licht verschillen van het geleverde product.
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

