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Simpele oplossingen  

voor een optimaal 
resultaat 
 
 

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van transferhulpmiddelen biedt Handicare 
verschillende oplossingen en productlijnen aan op het gebied van Patient Handling. 
Handicare beschikt over het breedste en meest complete assortiment van slimme, veilige 
en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddelen voor alle typen patiënten, transfers en manuele 
handelingen. 
 
 

De uitdaging 
De druk op verzorgend personeel neemt toe. Iedere dag 
worden ze geconfronteerd met gebrek aan tijd, gebrek 
aan mensen, soms ook gebrek aan kennis en de 
beschikbaarheid van de juiste hulpmiddelen. 
Onvoldoende budget, in combinatie met de ambitie en 
wens om zorg van hoge kwaliteit te bieden, draagt bij aan 
het ontstaan van overbelasting, fysiek en mentaal. Dit 
resulteert in hoger ziekteverzuim van medewerkers en 
stijgende kosten. Het kan erg moeilijk zijn om deze 
negatieve spiraal te doorbreken. 
 
 
 

De oplossing is 
simpel 
De transfer-hulpmiddelen van Handicare zijn gebaseerd 
op eenvoud, logisch denken, ergonomische principes en 
design, met aandacht voor de zorgvrager en de 
zorgverlener. Eenvoud is de sleutel. Aandacht voor de 
basisprincipes resulteert in gebruiksvriendelijke 
oplossingen en het zijn eigenlijk de meest eenvoudige 
producten waarmee het meeste tijd bespaard kan 
worden. 
Handicare  werkt volgens de wetten van de natuur en niet 
tegen deze wetten in. Een goed voorbeeld hiervan is de 
manier waarop wij gebruik maken van wrijving. Met 
slimme oplossingen en combinaties van speciale, 
functionele materialen, kunnen we de wrijving onder de 
zorgvrager verminderen zodat deze makkelijker te 
herpositioneren is, of deze juist verhogen om het risico dat 
de gebruiker uit bed glijdt te minimaliseren. 

Hoe meer kracht en functionele capaciteit de zorgvrager 
heeft, hoe meer deze in staat is om zelf deel te nemen aan 
zijn eigen transfer of herpositionering. Hoe actiever de 
zorgvrager is, hoe gemakkelijker de transfer zal zijn voor 
de zorgverlener. De Handicare transferhulpmiddelen 
helpen de zorgverlener om de gebruiker te activeren, 
terwijl het natuurlijke bewegingspatroon gestimuleerd 
wordt. Dit versterkt niet alleen de spieren van de 
zorgvrager, maar draagt ook bij aan het 
zelfstandigheidsgevoel van de gebruiker. Zo wordt dus de 
kwaliteit van leven voor de zorgvrager verhoogd en 
tegelijkertijd het werk van de zorgverlener gemakkelijker 
en veiliger. 
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Wij houden van lichte 
transfers! 
Het aantal mensen dat hulp nodig heeft bij verplaatsingen 
neemt gestaag toe, terwijl fysieke en mentale 
overbelasting en ongevallen zorgen voor toenemende 
kosten in de zorgsector. 
Handicare  biedt eenvoudige oplossingen met geweldige 
resultaten. Het is een kwestie van het eenvoudiger maken 
van zowel het leven, als ook het werk en van het 
voorkomen van overbelasting en ongevallen bij transfers. 
Door gebruikers te activeren en rehabiliteren, door 
transfers makkelijker te maken, ook voor pijn-gevoelige 
zorgvragers en door decubitus te voorkomen. Dit alles 
door de zorgvrager zijn gevoel van onafhankelijkheid, 
waardigheid en eigenwaarde terug te geven. 
Met de transferhulpmiddelen van Handicare, kunnen 
zorgverleners een stap in de goede richting zetten. Onze 
producten zijn eenvoudig, veilig en bekend om hun 
kosteneffectiviteit. Onze opleidingen in transfertechnieken 
en het gebruik van het juiste product in de juiste situatie 
geven zorgverleners de middelen om de juiste werkwijze 
en het juiste hulpmiddel voor elke transfersituatie te 
kiezen. 
We hebben gezien wat onze producten kunnen betekenen 
voor zowel zorgvragers als zorggevers en dit inspireert 
ons om verder te gaan met het ontwikkelen van nieuwe 
producten. Wij kiezen voor lichte transfers! 
 
 
 

 
Producten 
uitproberen!? 
Probeer Demo Direct 
Om er zeker van te zijn dat een product voldoet, is het 
altijd prettig om deze uit te kunnen proberen. Handicare 
biedt u hier verschillende mogelijkheden toe.  
 
Speciaal voor ergo- en fysiotherapeuten heeft Handicare 
het Demo Direct concept ontwikkeld. Wij merken namelijk 
dat Ergo- en Fysiotherapeuten steeds meer vragen naar 
onze producten. Zij willen de producten vaak eerst op 
proef om het bij hun cliënt uit te proberen. 
Deze initiatieven ondersteunen wij graag. Om de ergo- en 
fysiotherapeuten optimaal te faciliteren biedt Handicare 
ergo- en fysiotherapeuten de mogelijkheid om tegen 
aanzienlijke korting demo-producten bij ons aan te 
schaffen. Deze producten zijn dan in eigen bezit. Indien 
tot definitieve aanschaf wordt overgegaan, kan de 
instelling of de cliënt deze aanschaffen bij een van 
de Handicare dealers. Het Demo Direct product blijft 
vervolgens eigendom van de ergo- of fysiotherapeut, die 
deze bij de volgende cliënt op proef kan plaatsen. 
Naast losse producten is het ook mogelijk om gehele 
pakketten als Demo Direct af te nemen. 
 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw lokale 
Handicare dealer, of met Handicare en vraag naar de 
mogelijkheden of kijk op:  
Handicare-hulpmiddelen.nl 
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Trainingen 
Handicare Academy biedt zorgprofessionals en 
zorginstallateurs inspiratie, nieuwe kennis en oefening in 
de praktijk. De trainingen zijn gericht op behoud van 
zelfstandigheid van de zorgvrager en het voorkomen van 
fysieke overbelasting in de zorg. Ook verzorgt Handicare 
trainingen gericht op het vakkundig plaatsen van 
badkamerhulpmiddelen en plafondliften. 
De trainers zijn deskundig en hebben persoonlijke 
aandacht voor de deelnemer. Het Handicare Academy 
team heeft een rijkdom aan ervaring. Dit geeft u de 
mogelijkheid om trainingen voor uw eigen organisatie 
samen te stellen die aangepast zijn aan uw wensen. Alle 
trainingen worden verzorgd door trainers die een 
uitgebreide ervaring en theoretische kennis hebben van 
de onderwerpen. De maximale groepsgrootte is 12 
personen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Handicare biedt onderstaande trainingen aan: 

 Draaien en positioneren in bed 

 Transfers en positioneren van obese cliënten 

 Doe meer in je eentje 

 Veilige transfers in de badkamer 

 Hulpmiddelen plaatsen in de badkamer 

 Inmeten en installeren van plafondliftsystemen 
 Training op maat (vraag naar de mogelijkheden) 

 
Bent u benieuwd? Schrijf u dan in op een van onze 
trainingen. Kijk op www.handicare-academy.nl voor 
meer informatie over ons trainingsaanbod. 
 

 

Contact 
Handicare Bathroom Safety B.V. 
Weteringweg 9 
2641 KM Pijnacker 
T: 015-3695440 
E: info.ls@handicare.com 
handicare.com/nl 
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Het juiste product voor de juiste situatie 
 
Handicare biedt oplossingen voor alle transfersituaties. Met behulp van onderstaande tabel kunt u eenvoudig 
ontdekken welke hulpmiddelen u kunt toepassen voor uw transfersituatie.  
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Transfer  Glijhulpmiddelelen voor manuele transfers tussen twee locaties       

EasyGlide/ ReadyGlide (p. 9)                
MoveMaster (p. 18)                
EasySlide/ReadySlide (p. 15-16)                
RollerSlide (p. 12-13)                
                

Positioneren  Glijhulpmiddelelen, draaischijven e.d. voor herpositioneren op dezelfde plaats  
OneWaySlide (p.17-18)                
EasyGlide, oval (Mini) (p. 11)                
AutoSlide (p. 15)                
EasySlide/ EasySlide Disp. (p. 17)                
WendyLett (p. 22-23)                
WendyLett2Way (p. 23)                
WendyLett4Way (p. 24)                
WendyLean / ReadyLett (p. 24)                
EasyRoll Glijhoeslaken (p. 25)                
EasyRoll ProMove Systeem (p. 25                
EasyRoll Inco4Way Pakket (P. 26)                
EasyRoll Kussensloop (p. 26)                
PositioningCover (p. 29)                
TurnSheet (p. 27)                
TurnTableSoft (p. 33)                
SitWalk (p. 49)                
AntiSlip (p. 49)                
FootStool (p. 50)                
TopSheet (p. 28)                
IncoSheet (p. 31)                
                

Ondersteuning  Sta-op hulpmiddelen, gordels, draaischijven e.d. voor tijdens het opstaan of looptraining 
MiniLift125/160/200 (p. 53/54/55)                
ThoraxSling (p. 111)                
QuickMove (p. 39)                
FlexiMove/ ReadyMove (p. 35)                
FlexiGrip/ ReadyGrip (p. 35)                
ReTurn (p. 36-37)                
ReTurnBelt (p. 38)                
Easy-/Flexi-/ReadyBelt (p. 41-42)                
DisposableBelt (p. 41)                
RoWalker400 (p. 45)                
TurnTable (p. 33)                
TurnSafe2 (p. 33)                
Bed- en stoelverhoger (p. 50)                
WalkingBelt (p. 43)                
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Tillen  Manueel en mechanische tilhulpmiddelen        

LiftSeat (p. 47)                
FlexiMove (p. 47)                
MiniStretcher (p. 47)                
RiseBasic/ RiseAtlas (p. 75-82)                
Castor/ Pollux/ Helena (p.85)                
MilkyWay, rail systeem (p. 86-90)                
Eva, Mobile Lifts (p. 63-72)                
Carina350 (p.61)                
Vega505EE (p. 62)                
HighBackSling (p. 98)                
ShellHBSling (p. 99)                
FlexibleSling (p. 95/103)                
AmpHBSling (p. 100)                
HygineHBSling (p.102)                
BasicSling (p. 97)                
AmpSling (p. 100)                
LowBackSling (p. 96)                
HygieneSling (p. 101)                
HygieneLBSling (p. 102)                
ClassicHBSling (p. 94)                
ClassicSling (p. 94)                
BariSling (p. 95)                
StretcherSling (p. 107)                
SafeHandlingSheet(p. 109)                
TurningSling (p. 108)                
StandingVest (p. 105)                
WalkingVest (p. 105)                
BariVest/ LimbSling (p. 106/110)                
                

Overig 
Bedleestafel (p. 51)                
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Glijplanken 
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EasyGlide   
   

De flexibele, driedelige in lengte vouwbare glijplank is 
gemakkelijk te plaatsen voor de wielen van een rolstoel 
om te voorkomen dat de kleding van de zorgvrager vies 
wordt bij het in aanraking komen met de wielen. De glad 
afgewerkte bovenkant maakt het gemakkelijk om over de 
plank te glijden en zo de transfer te maken, terwijl de 
dubbele anti-slip tape aan de onderkant ervoor zorgt dat 
de glijplank niet wegglijdt gedurende de transfer. 
EasyGlide is gemakkelijk om mee te nemen en zo altijd bij 
de hand te hebben. 

                

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   

5020 EasyGlide, 60×33 cm, in lengte vouwbaar 
De lange kant kan gevouwen worden om de 
kleding te beschermen voor de wielen van de 
rolstoel 
Maximaal gebruikersgewicht:  
150 Kg  bij maximaal 5 cm overbrugging 
135 Kg  bij maximaal 10 cm overbrugging  
125 Kg  bij maximaal 20 cm overbrugging 

€    116,00    

 
     
 

  

     
5050 EasyGlide, 75×33 cm, in lengte vouwbaar 

De lange kant kan gevouwen worden om de 
kleding te beschermen voor de wielen van de 
rolstoel. Deze langere uitvoering is geschikt 
voor transfer naar auto. 
Maximaal gebruikersgewicht:  
170 Kg  bij maximaal 5 cm overbrugging 
150 Kg  bij maximaal 10 cm overbrugging 
135 Kg  bij maximaal 20 cm overbrugging 

 €    137,00   

   
   
     
5060 EasyGlide, 60×25 cm 

Zonder mogelijkheid om te vouwen over de 
lange zijde. 
Maximaal gebruikersgewicht:  
150 Kg  bij maximaal 5 cm overbrugging 
135 Kg  bij maximaal 10 cm overbrugging 

€     105,00   

   
   
   
5070 EasyGlide, 45×20 cm 

Maximaal gebruikersgewicht:  
150 Kg bij maximaal 5 cm overbrugging 
135 Kg  bij maximaal 10 cm overbrugging 

 €     81,00     

     
     

     

     

Accessoire EasyGlides     

     

Artnr. Productomschrijving Prijs     
4014 EasyGlide opbergtas, voor 5020, 5050 €     105,00     
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EasyGlide Oval 
 

EasyGlide Oval is een glijplank die 
wordt gebruikt voor liggende transfers 
van bed naar bed, maar ook voor het 
hoger op in bed positioneren. 
EasyGlide Oval leent zich ook 
uitstekend voor het aanbrengen van 
tilbanden in bed of in de stoel. 
 

Liggende Transfers 
EasyGlide Oval wordt gebruikt bij een maximaal te 
overbruggen afstand van 5 cm. Voor een veilige 
transfer moet de EasyGlide Oval met beide kanten 
op een stevige ondergrond rusten gedurende de 
verplaatsing. Als de EasyGlide gebruikt wordt bij een 
zorgvrager met blote huid, dient er gebruik gemaakt 
te worden van een steeklaken omdat anders de blote 
huid kan blijven plakken op de EasyGlides. 
 

Aanbrengen Tilbanden in liggende 
positie 
Plaats de glijplanken in de 
lengte onder beide zijden 
van de zorgvrager. Ze 
moeten de schouders en de 
volledige rug bedekken, tot 
aan het stuitje. De 
glijplanken moeten ver 
genoeg onder de 
zorgvrager geplaatst 
worden, zodat ze elkaar midden onder de zorgvrager 
raken. Plaats de tilband met de beenstukken omlaag 
en het rugstuk tegen het bed of het onderliggende 
oppervlak. Trek de tilband tussen de glijplanken en 
het onderliggende oppervlak omlaag tot het stuitje 
van de zorgvrager. De tilband kan het beste door 
twee zorgverleners geplaatst worden, één aan elke 
kant van de zorgvrager. Samen trekken ze de tilband 
omlaag en zorgen ze dat deze recht onder de 
zorgvrager komt. Verwijder de glijplanken en haal de 
beenstukken onder de benen door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbrengen tilbanden in rolstoel 
De EasyGlide oval kan ook gebruikt worden bij het 
plaatsen van een tilband in een zittende positie. 

Plaats twee EasyGlides 
achter de zorgvrager, 
tussen de rug van de 
zorgvrager en de 
rugleuning van de rolstoel. 
Plaats vervolgens de 
tilband tussen de twee 
glijplanken en zorg dat het 
midden van de tilband 

uitgelijnd is met de ruggengraat van de zorgvrager. 
Pak de tilband en trek deze achter de zorgvrager. 
Wanneer de tilband ver genoeg omlaag getrokken is, 
verwijdert u de glijplanken. 

 
 
 
 
 
 
Eigenschappen EasyGlide Oval 

 EasyGlide ovaal is gemaakt van sterk polyethyleen 
 Hygiënisch en makkelijk schoon te maken 
 Dun en dus makkelijk toe te passen 
 Handig wanneer de zorgvrager niet op zijn/haar zij 

gedraaid kan worden
 
  

Een veelzijdig 
hulpmiddel 
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EasyGlide extra lang   
   

EasyGlide extra lang is een glijplank voor liggende 
transfers, maar ook voor het hogerop in bed plaatsen en 
draaien in bed. EasyGlide extra lang wordt gebruikt bij een 
maximaal te overbruggen ruimte van 15 cm. Voor een 
veilige transfer moet de EasyGlide extra lang met beide 
kanten op een stevige ondergrond rusten gedurende de 
verplaatsing. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   

5000 EasyGlide, extra lang, 120×60 cm 
Max. gebruikersgewicht: 
250 Kg bij max. 5 cm overbrugging 
200 Kg bij max. 10 cm overbrugging 
150 Kg bij max. 15 cm overbrugging 

€    202,00         

   

   

 
 
 

 

 
EasyGlide Oval Mini   
   

EasyGlide Oval Mini worden per paar gebruikt om het voor 
de zorgvrager gemakkelijker te maken verder achterin de 
stoel te kunnen zitten. De kleinere omvang maakt het 
makkelijker om de glijplanken onder het zitvlak van de 
zorgvrager te plaatsen. Door de verlaagde wrijving onder 
het zitvlak kan de zorgvrager zelfstandig, of met hulp 
achterin de stoel geholpen worden. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs     

5045 EasyGlide, oval 45x20 cm (per paar) 
Maximaal gebruikersgewicht is 150 Kg 

€    158,00   

   

   

 
 
 

 

  

EasyGlide Oval   
   

EasyGlide Oval kan o.a. gebruikt worden voor liggende 
transfers met een maximaal te overbruggen afstand van 5 
cm. Voor een veilige transfer moet de EasyGlide Oval met 
beide kanten op een stevige ondergrond rusten 
gedurende de verplaatsing. EasyGlide Oval kan ook 
gebruikt worden bij het plaatsen van een tilband in 
liggende of zittende positie. EasyGlide Oval is gemaakt 
van sterk polyethyleen en is eenvoudig te reinigen. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs     
5040 EasyGlide, oval 85x39 cm (per stuk) €    116,00     
5042 EasyGlide, oval 85x39 cm (per paar) €    233,00     

Maximaal gebruikersgewicht: 135 Kg bij max. 5 cm overbrugging   
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RollerSlide   
   

De RollerSlide wordt gebruikt voor liggende transfers, 
bijvoorbeeld om iemand van bed naar (douche)brancard 
te verplaatsen of van brancard naar operatietafel. Dit 
hulpmiddel is in het bijzonder geschikt voor zachte 
transfers van mensen die veel pijn hebben of inactief zijn. 
De hoes van de RollerSlide is gemaakt van geavanceerd 
materiaal, waardoor wrijving tijdens de transfer wordt 
voorkomen. 
De 175cm uitvoeringen kunnen dubbelgevouwen worden 
om makkelijk op te kunnen bergen. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   

9145 RollerSlide, 175×50 cm, vouwbaar €    526,00     

9155 RollerSlide, 85×50 cm €    300,00     
   

Met van binnen een stugge plaat, waardoor deze uitvoering niet 
flexibel/buigbaar is. 

  

Maximaal gebruikersgewicht:  
200 Kg bij max.10 cm overbrugging 
175 Kg bij max.15 cm overbrugging 
150 Kg bij max.20 cm overbrugging 

 

 
 
 
 

  

       

9148 RollerSlide, flexi, 175×50 cm, vouwbaar €    569,00   
9158 RollerSlide, flexi, 85×50 cm €    401,00   

   

Deze modellen zijn flexibel en geschikt voor gebruik op ongelijke 
ondergronden. 

  

Maximaal gebruikersgewicht:  
200 Kg bij max.10 cm overbrugging 
175 Kg bij max.15 cm overbrugging 
150 Kg bij max.20 cm overbrugging 

  

 
 
 

  

       
9120 RollerSlide, light, 175x50 cm, vouwbaar €    544,00     
9110 RollerSlide, light, 85x50 cm €    348,00     

   

De RollerSlide Light is een lichtgewicht  uitvoering  van de RollerSlide 
Flexi en kan tijdens de röntgenopnamen onder de zorgvrager blijven. 

  

Maximaal gebruikersgewicht:  
150 Kg bij max.10 cm overbrugging 
135 Kg bij max. 15 cm overbrugging 
120 Kg bij max.20 cm overbrugging 

  

 
 
 

  

     
9170 RollerSlide,flexi,175×60cm, vouwbaar €    636,00   
9175 RollerSlide,flexi,85×60cm €    391,00   

   

Een bredere uitvoering voor zwaardere cliënten of voor een verplaatsing 
over grotere afstand. 

  

Maximaal gebruikersgewicht:  
300 Kg bij max.10 cm overbrugging 
250 Kg bij max.15 cm overbrugging 
200 Kg bij max.20 cm overbrugging 
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Accessoires t.b.v. RollerSlide   
   

Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
9136 Losse glijhoes voor RollerSlide 9120, 

9145 en 9148  
€    114.00    

9156 Losse glijhoes voor RollerSlide 9110, 
9155 en 9158 

€    105,00    

9172 Sliding cover,175x60,voor RollerSlide 
flexi, 9170 

€    137,00   

9177 Sliding cover,85x60 voor RollerSlide flexi, 
9175 

€      83,00  
 

  

 
 
 

    

     
9138 

 
Disposable hoes voor Rollerslide 9120, 
9145, 9148  
1 doos met 2 rollen van 50 stuks 

€    196,00  
 

  

9168 
 

Disposable hoes voor Rollerslide 9110, 
9155 en 9158.  
1 doos met 2 rollen van 115 stuks 

€    221,00  
 

  

 
 
 

    

     
1085 

 
Wandhouder voor matten/hoezen Easy- 
en Rollerslide 

€    190,00  
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Glijzeilen 
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EasySlide Glijzeilen   
   

Met de EasySlide helpt u zorgvragers draaien in bed, 
hogerop plaatsen in bed of bij het verplaatsen van bed 
naar rolstoel. De zachte gewatteerde buitenzijde biedt 
comfortabele transfers en het unieke ULF (Ultra Low 
Friction) materiaal aan de binnenzijde vermindert de 
frictie. Hierdoor helpen deze glijzeilen ook om decubitus 
te voorkomen. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   

2015 EasySlide, 25×60 cm, polyester €     71,00     
   

Uitvoering voor gebruik in combinatie met glijplank   

 

  

   
   
   

       

2010 EasySlide, 50×60 cm, polyester  
Vuilwerende stof 

€    125,00   

2020 EasySlide, 50×60 cm, microfiber 
Comfortabele stof 

€      109,00   

2021 EasySlide, 50x70 cm, microfiber 
Comfortabele stof 

€    109,00   
   

Uitvoering uitermate geschikt voor onder de schouders of heupen bij het 
hoger positioneren van de gebruiker. 

  

 
  

   
   
   

       
1220 EasySlide, 100×70 cm €    237,00     

   

Uitermate gechikt voor positionering onder heupen en schouders   

 

  

   
   
   

     
1020 EasySlide, 190×60 cm €     368,00   

   

Voornamelijk geschikt voor liggende transfer van bijvoorbeeld bed naar 
brancard of voor het draaien van zorgvragers in bed. 

  

 

  

   
   
   
   
   
   

     
1420 EasySlide,140×90 cm, met 2 

bevestigingsbanden 
€    338,00   

1470 EasySlide,200×90cm, met 4 
bevestigingsbanden 

€    497,00   
   

Met bevestigingsbanden voor aan bed waardoor de rugsteun van het bed 
omhoog kan worden gebracht zonder dat de zorgvrager omlaag glijdt. Dit 
product kan als beddengoed worden gebruikt. 
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Beschermhoes t.b.v. EasySlide glijzeil 
   

De meeste modellen van EasySlide kunnen gebruikt 
worden met de afneembare beschermhoes voor betere 
hygiëne. Aan te brengen om het EasySlide glijzeil. 
Gemaakt van polyester en daardoor gemakkelijk te 
reinigen. Tevens houdt deze hoes het ontstaan van 
statische elektriciteit tegen. 

  

   
Artnr. Productomschrijving Prijs     

2051 Beschermhoes, voor 2010,2020 & 2030  €       57,00     
2052 Beschermhoes, voor 2011 en 2021 €       57,00     
1251 Beschermhoes, voor 1220 en 1230 €       70,00     
1051 Beschermhoes voor 1020 en 1030 €     117,00     
1451 Beschermhoes, voor 1420 en 1430 €     114,00     
1481 Beschermhoes, voor 1470 en 1480 €     150,00     

       

       

       

Disposable hoes t.b.v. EasySlide glijzeil  

  

De Disposable plastic hoezen bieden betere hygiëne en 
minder wasgoed. 
 

    

Artnr. Productomschrijving Prijs     

2055 Disposable hoes, voor 2010, 2020 en 
2030 1 rol van 100 in een doos 

€    179,00     

1255 Disposable hoes, voor 1220 en 1230 
1 doos met 2 rollen van 90 

€    217,00     

1055 Disposable hoes voor 1020 en 1030 
1 doos met 2 rollen van 50 

€    190,00      

       

   

   

   

Accessoires t.b.v. EasySlide glijzeil 
 

 
   

Artnr. Productomschrijving Prijs     

1085 
 

Wandhouder voor matten/hoezen Easy- 
en  Rollerslide 

€    190,00  
 

    

       
       
       
       

1599 
 

Losse vergrendelband voor 1420, 1430, 
1470 en 1480 

€      24,00  
 

    

       
       
       
       
       
       

ReadySlide 
  

   

ReadySlide is een dun, vouwbaar en zeer makkelijk te 
gebruiken glijzeil, die verschillende types transfers 
makkelijker maakt. Het glijzeil is onder andere handig bij 
liggende transfers, het positioneren in stoel en rolstoel en 
bij het aanbrengen van tilbanden. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs     

11240 ReadySlide, 50×60 cm €     31,00     
11250 ReadySlide, 70×70 cm €     38,00      
11230 ReadySlide, 110×70 cm €     49,00      
11235 ReadySlide, 110×90 cm extra breed €     69,00      
11210 ReadySlide, 195×70 cm €     81,00      
11215 ReadySlide, 195×70 cm met handvaten €   110,00      
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ReadySheet   
   

ReadySheet is een simpel en veelzijdig hulpmiddel voor 
het aanbrengen van tilbanden en voor het herpositioneren 
op een plek, bijvoorbeeld draaien of de gebruiker hogerop 
in bed plaatsen. ReadySheet is verkrijgbaar in een open 
en een tubevormige versie en is in meerdere maten 
leverbaar. Alle versies zijn voorzien van handvaten voor 
gemakkelijker positioneren. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs     

11450 ReadySheet, 150×75 cm  €      65,00       
11455 ReadySheet, 150×75 cm, 2 stuks  €    122,00      

11440 ReadySheet, 175×75 cm  €      65,00      

11445 ReadySheet, 175x75 cm, aaneengesloten  €    110,00      

11412 ReadySheet, 180x110 cm  €      83,00      

11415 ReadySheet, 180×110 cm, 2 stuks  €    158,00      

11430 ReadySheet, 195×75 cm  €      75,00      

11425 ReadySheet, 200×90 cm  €    105,00      

       

     

     

EasySlide Disposable   
   

Persoonlijk glijzeil voor kortdurend gebruik en voor 
maximale hygiëne en veiligheid. Deze sterke en veelzijdige 
glijzeilen kunnen gebruikt worden voor draaien en 
herpositioneren in bed, voor liggende en zittende 
transfers, voor herpositioneren in zittende positie en voor 
het aanbrengen van tilbanden. 
Worden geleverd op rol en zijn voorzien van 
afscheurperforatie om de 50 cm, waardoor een lengte kan 
worden afgenomen in de meervoud van 50 cm. 

                

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
2040 EasySlide, 50-200x70 cm 

2 disposable rollen van 60 stuks  
(totaal 120 stuks) 
 

 €     233,00     

 
       

       

   

   

   

OneWaySlide   
   

Met behulp van de glijmat OneWaySlide kunt u iemand in 
een comfortabeler positie in een (rol)stoel helpen. De mat 
glijdt makkelijk achteruit, maar houdt voorwaartse 
bewegingen juist tegen. De OneWaySlide is verkrijgbaar 
in een versie met handvatten, waarmee u iemand met een 
simpele handeling in een betere positie kunt trekken.  

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
2074 OneWaySlide, 110x30 cm 

met 6 handgrepen 
€     131,00   

 
 

2075 OneWaySlide, 130x40 cm 
met 6 handgrepen 

€     146,00     

2076 OneWaySlide, 130x45 cm 
met  6 handgrepen 

€     153,00     

2077 OneWaySlide, 130x55 cm 
met 6 handgrepen 

€     168,00     

       
       
       

  



 

  
Prijslijst 2019 

18 Genoemde prijzen zijn Bruto en exclusief BTW. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 

OneWaySlide Tubulair   

   

Met behulp van de glijmat OneWaySlide kunt u iemand in 
een comfortabeler positie in een (rol)stoel helpen. De mat 
glijdt makkelijk achteruit, maar houdt voorwaartse 
bewegingen juist tegen. Voor actievere gebruikers is er 
een versie zonder handvatten in een doorlopende vorm. 

  

  
 

Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
2069 OneWaySlide, aaneengesloten 50x40 cm €      127,00   
2070 OneWaySlide, aaneengesloten 50x45 cm €      147,00   

 
 
 

  

MoveMaster   
   

De Movemaster is een glijmat met handvatten aan één 
kant. Daarmee kunt u iemand makkelijk helpen met het 
verplaatsen vanuit een zittende positie op bed naar een 
rolstoel of van een rolstoel naar een auto. U kunt dit 
hulpmiddel ook gebruiken om iemand te draaien of 
verplaatsen in bed. Dit product is bijzonder geschikt om 
in combinatie met de EasyGlide te gebruiken op de blote 
huid, bijvoorbeeld als u iemand verplaatst naar een 
douchestoel of het toilet. 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
2090 MoveMaster 47x120 cm 

met 3 handgrepen 
€      178,00     

 
 
 

AutoSlide   
   

Met de AutoSlide kan iemand in en uit een auto komen, 
maar ook tijdens de reis de zitpositie aanpassen. Naar 
voren glijden wordt voorkomen doordat de AutoSlide met 
een riem vastzit aan de rugleuning van de autostoel. De 
zitting heeft handvatten aan de zijkant voor een stevige 
grip, hierdoor kan een zorgverlener de zorgvrager 
gemakkelijk positioneren zonder aan de kleding of andere 
delen van het lichaam te trekken. 
 

  

   
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
8100 AutoSlide, 48×48 cm €    105,00     
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Glijlakens   
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WendyLett 
 

WendyLett onderlaken is een satijnen 
glijlaken dat veilig in bed kan blijven 
liggen. De veilige antislip rand helpt uit 
bed glijden voorkomen.  
 

Een superhandig satijnen glijlaken 
WendyLett is bedoeld voor zorgvragers die problemen 
hebben met draaien in bed. De gladde, zijdeachtige 
midden strook maakt het draaien van de zorgvrager 
mogelijk met minimale inspanningen. Zijwaarts glijden is 
nu makkelijker, zonder dat de zorgvrager risico loopt uit 
het bed te vallen. Dit komt  door het stroeve materiaal 
aan beide kanten van het laken.  
De weefstructuur in de zijdeachtige middenstrook 
voorkomt dat de zorgvrager in bed naar beneden glijdt. 
WendyLett wordt als een normaal laken in het bed 
gelegd, met de gladde baan in het midden. Voor 
zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan 
WendyLett gecombineerd worden met het 
WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way trek- 
en glijlaken. 
 

Drie Type lakens 
 WendyLett onder- of 

hoeslaken; Voor gebruikers 
die moeite hebben met 
zelfstandig draaien in bed. 

 WendyLett2Way,  
Een steeklaken dat gebruikt 
moet worden i.c.m. het WendyLett onder- of hoeslaken, 
voor zelfstandige gebruikers, maar ook voor gebruikers 
die hulp nodig hebben bij het draaien in bed, maar wel 
actief kunnen participeren. 

 WendyLett4Way 
Een steeklaken dat gebruikt moet worden i.c.m. het 
WendyLett onder- of hoeslaken. Voor de zwaardere of 
passievere gebruikers die met hulp gedraaid of hogerop 
in bed gepositioneerd moet worden. Dit type steeklaken 
is aan de onderzijde ook voorzien van glijmateriaal, 
waardoor de gebruiker eenvoudig is te draaien en 
herpositioneren. 
 

Een comfortabel en functioneel 
materiaal 
De WendyLett lakens zijn gemaakt van een gemengde 
stof. Heerlijk, zacht katoen biedt comfort en sterk en 
slim polyester zorgt voor functionaliteit en maakt het 
laken slijtvast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een zelf-instruerend ontwerp 
De kleuren en patronen van het stof in WendyLett glij- 
en treklakens zijn ontworpen om de functie van het laken 
aan te geven, en daarbij ook de behoeftes van de 

zorgvrager. Witte en grijze 
strepen en ruitjespatronen geven 
aan in welke richting het laken 
kan glijden en dus hoe het laken 
gebruikt moet worden. Het 
ontwerp maakt ook de lakens 
makkelijk te herkennen in de 
was. Bovendien zijn de lakens 
leuk om naar te kijken! 

 

Helpt decubitus voorkomen 
Door de wrijving verlagende eigenschappen van het 
WendyLett Systeem wordt de huid minder blootgesteld 
aan inwendige en oppervlakkige 
schuif/wrijvingskrachten gedurende verplaatsingen in 
bed. Daarnaast kunnen zorgvragers eenvoudiger 
zelfstandig, of met hulp verliggen waardoor de druk op 
de huid eenvoudiger verplaatst wordt. 
De lakens zijn gemaakt van een fijn materiaal en kunnen 
geplaatst worden bovenop een druk verlagend matras 
zonder afbreuk te doen op de druk verlagende 
eigenschappen van het matras. Voor het maximale 
comfort van de zorgvrager hebben de lakens geen 
naden, behalve tussen de verschillende materialen waar 
ze heel fijn en plat zijn. 
Zie ook www.doorliggen.nl voor meer informatie. 

  

Makkelijk draaien 
in bed 
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WendyLett Onderlaken   
   

Dit onderlaken is geschikt voor mensen die moeite 
hebben met zelfstandig draaien in bed, maar wel het 
grootste deel van de dag uit bed zijn. Het onderlaken is 
gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige 
anti-sliprand aan beide zijden van het matras. Door te 
kiezen voor een onderlaken dat niet helemaal doorloopt 
tot aan het voeteneind, hebben mensen meer grip bij het 
voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met 
de voeten. Dit type onderlaken wordt op zijn plaats 
gehouden door de randen van het laken goed in te 
stoppen onder het matras, vandaar dat de WendyLett 
onderlakens breed zijn uitgevoerd. Maximaal 
gebruikersgewicht is 300Kg. 
 
 
 
 
 
 

                

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte Prijs 

 

1609 WendyLett, onderlaken, 100×200cm, wit 80/90 cm 60 cm €      85,00  
1629 WendyLett onderlaken, 100×200 cm, grijs/wit 

glijvlak 100 cm lang 
80/90 cm 60 cm €      71,00  

1667 WendyLett onderlaken, 100×220 cm, grijs/wit 
glijvlak 100 cm lang.  

120 cm 100 cm €    109,00  

   

100 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder heup of schouders, afhankelijk van waar WendyLett is 
geplaatst in bed 

 

   

   

   

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte Prijs 

 

1614 WendyLett, onderlaken, 140×200cm, wit 
glijvlak 140 cm lang 

80/90 cm 60 cm €      93,00   

1634 WendyLett onderlaken, 140×200 cm, grijs/wit 
glijvlak 140 cm lang 

80/90 cm 60 cm €      75,00   

1668 WendyLett onderlaken, 140×220 cm, grijs/wit 
glijvlak 140 cm lang 

120 cm 100 cm €    119,00   

   

140 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder heup en schouders, voeten behouden grip om af te 
kunnen zetten 

 

   

   

   

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte Prijs 

 

1639 WendyLett onderlaken, 200×200 cm, grijs/wit 
glijvlak 200 cm lang 

105 cm 70 cm €      99,00  

1669 WendyLett onderlaken, 200x220 cm, grijs/wit 
glijvlak 200 cm lang 

120 cm 100 cm €    173,00  

1681 WendyLett onderlaken, 200x370 cm 
t.b.v. 2 persoons matras  

2 pers. 70 cm €    179,00  

   

200 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten  
  

  

   
  

Glad satijnen stof in 
het midden voor 
makkelijker draaien 

Veilige anti-slipranden  

Het WendyLett Glij-
onderlaken wordt 
ingestopt onder het 
matras 
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WendyLett Hoeslaken   

   

Dit hoeslaken is voorzien van een elastieken band en is 
geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig 
draaien in bed en een groter deel van de dag in bed liggen. 
Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een 
veilige anti-sliprand aan de zijkant van het matras. Het gladde 
voeteneinde maakt het makkelijker om de voeten te 
verplaatsen bij het in en uit bed gaan. Het gladde satijn geeft 
nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op 
doorligplekken, ook op de hielen. Maximaal 
gebruikersgewicht is 300Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte Prijs 

 

1641 WendyLett hoeslaken, 200x90 cm, grijs/wit 90 cm 70 cm €    127,00   
1651 WendyLett hoeslaken, 200x105 cm, grijs/wit 105 cm 80 cm €    183,00   
1661 WendyLett hoeslaken, 200x120 cm, grijs/wit 120 cm 95 cm €    201,00   
1671 WendyLett hoeslaken, 200x140 cm, grijs/wit 140 cm 110 cm €    211,00  

 
 
 
 

   

200 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten.   
 
 
 

WendyLett2Way Steeklaken   
   

Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. 
Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt het 
gebruiken om met het hoofdeinde omhoog in bed te zitten 
zonder naar beneden te schuiven en om gemakkelijker te 
draaien in bed, eventueel met hulp. Het WendyLett2way 
opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het 
WendyLett onderlaken of hoeslaken. Zorg ervoor dat u met 
uw schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. 
Maximaal gebruikersgewicht is 300Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. nr. Productomschrijving (Lengte x Breedte)    Prijs  
1620 WendyLett2Way, steeklaken, 90×180 cm,wit    €       43,00    
1631 WendyLett2Way, 100×200 cm, grijs/wit    €       60,00    
1636 WendyLett2Way, 140×200 cm, grijs/wit    €       55,00    

        

        

        

        
  

Allen te gebruiken i.c.m. 
WendyLett onder- of hoeslaken 

Glijdt alleen in de richting van de 
strepen 

Glijmateriaal 
loopt bij het 
voeteinde door 

Elastieken band om matras met gaten 
in de hoeken voor de slang van 
luchtwisselmatrassen 
Maximale matrashoogte is 20cm 
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WendyLett4Way Steeklaken   
   

Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant waardoor er 
nog minder wrijving tussen de lakens ontstaat en het 
positioneren en draaien van zwaardere en passieve 
cliënten nog makkelijker gaat. Daarnaast glijdt het 4Way 
Steeklaken in alle richtingen, waardoor de zorgvrager  
zowel verticaal als horizontaal gepositioneerd kan 
worden in bed. De bovenkant is gemaakt van speciaal 
geweven katoen wat comfortabel aanvoelt. Het 
WendyLett4way opleglaken dient gebruikt te worden 
bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. 
WendyLett4Way is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen 
voorzien van handels en/of met incontinentiemateriaal, 
waarmee de zorgvrager ook gedraaid en gepositioneerd 
kan worden met behulp van een tillift. 
 
 
 
 

                

   
Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    
1637 WendyLett4Way, 140×200 cm, grijs/wit €     139,00   
1647 WendyLett4Way, 200x200 cm, grijs/wit €     192,00   

   

Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg  
   

   
   

      
1648 WendyLett4Way, inco, 75×200 

cm,grijs/wit 
Voorzien van zeer absorberend materiaal. 
Het oppervlak voelt altijd droog aan, 
waardoor doorliggen (decubitus) wordt 
voorkomen. Belastbaar tot 300 kg 

€     161,00   

   
   
   

1649 WendyLett4Way,inco+handels, 140×120 
cm, grijs 
Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om 
zorgvrager te draaien.  
Belastbaar tot 200 kg 

€     249,00   

   
   
   

1657 WendyLett4Way,handels,140×190 cm, 
grijs/wit 
Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om 
zorgvrager te draaien.  
Belastbaar tot 200 kg 

€ 179,00    

   
   
   

1652 WendyLett4Way, 140×260 cm, grijs/wit 
Voorzien van extra stof voor zwaardere 
gebruikers.  
Belastbaar tot 300 kg 

€ 211,00   

   

  
 
 
  

WendyLean   
   

Het WendyLean kussensloop gebruikt u om iemand te 
helpen om hoger in bed te gaan liggen of te gaan zitten. 
U schuift het gladde kussen makkelijk onder de schouders 
van degene die u helpt. De handvatten aan de zijkant van 
het kussen geven u voldoende grip als u iemand 
verplaatst. 

                

   

Art. nr 
Productomschrijving (Lengte x 
Breedte) 

Prijs  
 

 

1680 WendyLean, kussensloop, 50×60 cm, 
grijs/wit 

€     35,00  
 

Allen te gebruiken 
i.c.m. WendyLett 
onder- of hoeslaken 

Glijdt in alle richtingen 

Het steeklaken is te “fixeren” 
door het  in te stoppen onder 
het matras 
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EasyRoll Glijhoeslaken met Anti-slip rand  
   

Bij het EasyRoll anti-frictie glijlaken zijn de ruwe 
oppervlakken aan de zijkanten van het laken versterkt met 
siliconen om te voorkomen dat de gebruiker uit het bed 
glijdt. Het glijlaken wordt door middel van elastiek 
bevestigd rondom het matras. Geschikt voor mensen met 
beperkte mobiliteit en/of hevige pijn omdat het een goede 
ondersteuning biedt bij het draaien als de patiënt direct op 
het laken ligt. 
Als alternatief kan EasyRoll gebruikt worden i.c.m. met 
een Steeklaken of een Glij-steeklaken als hulp voor 
professionals in de gezondheidszorg bij het draaien of 
herpositionering van zorgvragers in bed. 
 
 
 
 
 

                

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte Prijs 

 

519031RAH EasyRoll Glijhoeslaken met Anti-slip rand, 
200x90 cm (LxB) 

90 cm 70 cm €     139,00 
 

      
 
 
 

EasyRoll ProMove Systeem   
    

Het doel van EasyRoll 4Way is om het te gebruiken voor 
zware patiënten die moeilijk te bewegen zijn of voor 
patiënten die vaak moeten worden gedraaid of veel in bed 
bewegen en regelmatig worden gecorrigeerd. 
EasyRoll 4Way bestaat uit EasyRoll glijonderlaken en een 
EasyRoll 4Way glijsteeklaken. Omdat beide delen zijn 
voorzien van glijmateriaal is het systeem zeer glad en kan 
de zorgvrager eenvoudig in alle richtingen in bed 
verplaatst worden. Het EasyRoll glijonderlaken en 
EasyRoll4Way glij-steeklaken mogen niet los van elkaar 
gebruikt worden. Het onderlaken is voorzien van blauwe 
remzones die het EasyRoll glij-steeklaken remmen aan de 
rand van het bed. Hierdoor kan de zorgvrager nog veilig 
op de rand van het bed zitten op het EasyRoll ProMove 
systeem, zonder van bed te glijden. Het EasyRoll glij-
steeklaken is voorzien van handvaten waardoor de 
zorgvrager eenvoudig is te verplaatsen binnen de grenzen 
van het bed. 
Ook is het glijsteeklaken voorzien van insteekflappen, 
waarmee het glijsteeklaken vastgelegd kan worden. 
 

   

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte 

Lengte 
Prijs 

 

4111 EasyRoll 4way ProMove Systeem met 
handvatten, 140cm pakket met 4111T en 
4111B 

   €   235,00 

 
4111T EasyRoll ProMove 4way glij-steeklaken met 

handvatten, 140x210 cm (LxB) wit/blauw 
90 cm 75 cm 140 cm €  149,00  

 
4111B EasyRoll ProMove  glij-onderlaken, 140x200 

cm (LxB), voor 90 cm bed 
90 cm 60 cm 140 cm €  106,00  

 
       
       

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte 

Lengte 
Prijs  

4111L EasyRoll 4way ProMove pakket met 
handvatten, 200 cm pakket met 4111LT en 
4111LB 

   €   269,00 

 
4111LT EasyRoll ProMove 4way glij-steeklaken met 

handvatten, 140x210 cm (LxB) wit/blauw 
90 cm 75 cm 200 cm €  207,00  

 
4111LB EasyRoll ProMove glij-onderlaken, 140x215 

cm (LxB), voor 90 cm bed 
90 cm 75 cm 140 cm €  137,00   

 

Veilige 
anti-
sliprand
en met 
silicone 
noppen 

Voorzien van 
elastieken band  

Onderlaken voorzien 
van blauwe rem 
zone  

Glijsteeklaken is voorzien van 
insteekflappen en handvaten 
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EasyRoll Inco4Way pakket   
    

Het EasyRoll Inco 4Way pakket bestaat uit een speciaal 
onderlaken en het EasyRoll Inco 4way steeklaken. 
Het onderlaken (4111B) heeft blauw en wit glijmateriaal en 
mag alleen in combinatie met een glij- steeklaken gebruikt 
worden. Het witte middenstuk is het actieve glijoppervlak. 
Het blauwe materiaal fungeert als rem, waardoor de 
zorgvrager veilig op de rand van het bed kan 
plaatsnemen, zonder uit bed te glijden. Het hoeslaken 
mag alleen samen met het bovenop liggende glij 
steeklaken worden gebruikt, NIET als een los glij- 
onderlaken. 
Het EasyRoll Inco glij- steeklaken (10992 / 10992-5) is 
voorzien van een absorberende incontinentie laag met 
een beschermende laag die voorkomt dat het overige 
beddengoed nat wordt. De onderkant van het product is 
voorzien van glijmateriaal dat makkelijke herpositionering 
van de zorgvrager in 4 richtingen mogelijk maakt. De 
handvaten zorgen ervoor dat het steeklaken makkelijk 
beet te pakken is. Door de zijsecties in te stoppen onder 
het matras is het mogelijk om het glijlaken vast te leggen. 
 
 

   

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte 

Lengte 
Prijs 

 

10990 EasyRoll Inco 4way met handvatten, 120cm 
pakket met 10992 en 4111B 

   €  379,00 
 

10992 EasyRoll Inco 4Way glij-steeklaken met 
handvatten, 120x200 cm (LxB) wit/rood 

 200 cm 120 cm €  294,00 
 

4111B EasyRoll ProMove  glij-onderlaken, 140x200 
cm (LxB), voor 90 cm bed 

90 cm 60 cm 140 cm €  106,00  
 

       
       

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte 

Lengte 
Prijs  

10990-5 EasyRoll Inco 4Way pakket met handvatten, 
140 cm pakket met 10992-5 en 4111B 

   €   425,00 
 

10992-5 EasyRoll Inco 4Way glij-steeklaken met 
handvatten, 140x200 cm (LxB) wit/rood 

 200 cm 140 cm €  329,00  
 

4111B EasyRoll ProMove  glij-onderlaken, 140x200 
cm (LxB), voor 90 cm bed 

90 cm 60 cm 140 cm €  137,00   

 

EasyRoll Kussensloop   
   

EasyRoll kussensloop (4303) met glijoppervlak heeft een 
lage wrijving in zijwaartse richting die de mobiliteit in nek 
en schouders verhoogt. Ook zorgt deze voor lagere 
wrijving op de achterkant van het hoofd en oren. 
De EasyRoll kussensloop (4304) heeft aan de binnenzijde 
een beschermlaag om te beschermen tegen vuil en vocht. 
Ook werkt het als een barrière voor mijt. De hoes is 
versterkt doordat de kussensloop wordt afgesloten met 
een ritssluiting. Deze kussensloop heeft geen glijdende 
functie. 

                

   
Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    
4303 EasyRoll Kussensloop met glade 

onderzijde, 50x60 cm 
 
 
 

€     34,00  

 
 

4304 EasyRoll Kussensloop met  
beschermlaag tegen vuil en vocht, 
50x60 cm 

€     25,00  

 
  

Onderlaken voorzien 
van blauwe rem 
zone  

Glijsteeklaken is voorzien van 
insteekflappen en handvaten 
en inco-materiaal 
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TurnSheet   
   

TurnSheet is gemaakt van microfiber met een dunne 
vulling van polyester en ULF (Ultra Low Friction oftewel 
Extra Lage Weerstand), Handicare's eigen geavanceerde 
glijmateriaal. 
Deze glij-trek mat is speciaal bedoeld voor mensen die 
extra zorg nodig hebben en hulp nodig hebben bij draaien 
in bed. Hij wordt veel gebruikt voor mensen met een 
extreem gevoelige huid, erg zware mensen en in 
hospices. De mat voelt zo zacht aan als een slaapzak en 
helpt decubitus voorkomen. Gebruik TurnSheet op een 
Matrass cover. 

  

   

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) 
T.b.v. bed-

breedte Prijs  
 

2060 TurnSheet, 65×130 cm 
TurnSheet (65 x 130) dekt de heupen en is 
een hulpmiddel voor iedereen die wil 
verplaatsen en draaien in bed of op de rand 
van het bed wil zitten. 
Belastbaar tot 200 kg 

90 cm €     83,00    

 
     
     
      

1592 TurnSheet, 210x150 cm 
TurnSheet dekt het hoofd, schouders en de 
heupen, maar niet de voeten, daarmee 
biedt het de zorgvrager de mogelijkheid om 
met de voeten nog grip te krijgen en zo het 
verplaatsen te vergemakkelijken.  
Belastbaar tot 300 kg. 

90 cm €    317,00     

   
  
  

1589 TurnSheet, 200x240 cm 
Extra brede uitvoering voor zware 
zorgvragers. Belastbaar tot 300 kg 

105-120 cm €    423,00    

     
     
     

1588 TurnSheet, 200x150 cm met riemen 
Tot 300 kg  

90 cm €    370,00    

     
     
    

1597 TurnSheet, 200x160 cm, uit twee delen 
Het onderste deel is gemakkelijk te 
vervangen en te verschonen. Tevens is 
zorgvrager met behulp van een tillift te 
draaien. Door het onderste deel los te 
maken heeft de verzorgende de handen vrij 
om de persoonlijke hygiëne te verzorgen.  
Belastbaar tot 300 kg 

90 cm €    423,00 
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Mattress cover t.b.v. TurnSheet   
    

TurnSheet ligt bovenop een Mattress cover met een zeer 
glad ULF (Ultra low Friction) materiaal in het midden en 
anti-slip vlakken aan de zijkanten. Hiermee wordt het 
risico dat de zorgvrager uit bed glijdt geminimaliseerd. De 
matrasbeschermer bevat twee of drie schuifpanelen die 
verwijderd/opgevouwen kunnen worden om zo een 
oppervlak met verhoogde weerstand te onthullen. De 
schuifpanelen bieden verbeterde positionering van de 
zorgvrager in bed. Door bijvoorbeeld het schuifpaneel 
onder de heupen te verwijderen/op te vouwen wordt 
voorkomen dat de zorgvrager wegglijdt wanneer hij/zij 
rechtop probeert te zitten in bed. 

                

      

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte) 

T.b.v. bed-
breedte 

Glijvlak 
breedte Prijs 

2081 Matrashoes, voor 2060 en 2080, 
lengte 55 cm 

90 cm 60 cm €    153,00 

1583 Matrashoes,voor1592 en 1580, 
lengte 140cm 

90 cm 40 cm €    199,00   
 

1593 Matrashoes, voor 1592, 1597 en 
1510, 1515, 1511 (TopSheet), lengte 
200cm 

90 cm 40 cm €    253,00    

1594 Matrashoes, voor 1592, 1589 en 
1510, 1515 (TopSheet), lengte 200cm 

105 cm 65 cm €    370,00    

1595 Matrashoes, voor 1592 en 1589, 
lengte 200cm 

120 cm 95 cm €    582,00    

1587 Matrashoes voor 1588, lengte 200cm 90 cm 55 cm €    614,00    
        

 
 

TopSheet   

   

Met TopSheet kunt u bedlegerige zorgvragers makkelijk 
draaien. U gebruikt dit hulpmiddel in combinatie met een 
plafondlift of een verrijdbare tillift, waardoor u niet zwaar 
hoeft te tillen. TopSheet is speciaal gemaakt om 
doorliggen (decubitus) te voorkomen en is specifiek 
geschikt voor mensen die incontinent zijn. 

  

  
 

Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
1510 

 
TopSheet, 200×160 cm  
Met ULF (Ultra Low Friction) materiaal aan 
onderzijde, kan direct op dekmatras, 
Matrashoes 1593/1594 of op WendyLett 
geplaatst worden. Belastbaar tot 300 kg  

€    543,00   

     
     
     

1515 
 

TopSheet, 155x140 cm 
Met ULF (Ultra Low Friction) materiaal aan 
onderzijde, kan direct op dekmatras, 
Matrashoes 1593/1594 of op WendyLett 
geplaatst worden. Belastbaar tot 250 kg  

€    478,00   

     
     
     

1520 
 

TopSheet, 144×140 cm 
Kan op WendyLett4Way worden gebruikt of 
TurnSheet incl MatrasCover.  
Belastbaar tot 250 kg  

€    232,00   

     

Accessoires t.b.v. TopSheet   
   

TopSheet is een gecombineerd draaihulpmidddel en 
incontinentie bescherming. Het bestaat uit twee delen 
waarbij het onderste deel is zeer gemakkelijk te vervangen 
is indien nodig. 
 

  
   

Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs   
1509 Onderste gedeelte voor TopSheet 1510 €    328,00     
1514 Onderste gedeelte voor TopSheet 1515 €    285,00    
1519 Onderste gedeelte voor TopSheet 1520 €    133,00    
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1593 Matrashoes, voor 1592, 1597 en 1510, 

1515, 1511 (TopSheet)  
Lengte 200cm, past om een 90 cm breed 
matras 

€    253,00     

1594 Matrashoes, voor 1592, 1589 en 1510, 
1515 (TopSheet) 
Lengte 200cm, past om een 105cm breed 
matras 

€    370,00    

 
 
 
 

ReadyLett   
   

ReadyLett is een satijnen glijlaken bedoeld voor 
zorgvragers die moeite hebben met draaien in bed. Het 
gladde satijn maakt draaien met minimale inspanning 
mogelijk. Zijwaarts glijden is gemakkelijk gemaakt, zonder 
risico dat de zorgvrager uit bed glijdt, door het anti-slip 
materiaal aan beide kanten van het laken. Het materiaal 
voorkomt ook dat de gebruiker naar beneden glijdt. 
ReadyLett glijlaken wordt aangebracht in bed als een 
normaal laken, met het gladde oppervlak in het midden 
van het bed. Voor zorgvragers die meer hulp nodig 
hebben, kan ReadyLett gecombineerd worden met het 
WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way 
glijlaken. De ReadyLett heeft een maximaal 
gebruikersgewicht tot 300 kg. 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs     
11629 ReadyLett, Sliding sheet, 100x200 cm €     63,00     
11634 ReadyLett, Sliding sheet, 140x200 cm €     73,00     
11639 ReadyLett, Sliding sheet 200x200 cm €     95,00     
11641 ReadyLett, Sliding sheet 200x90 cm, met 

trekkoord 
€   147,00 

 
   

 

PositioningCover   
   

PositioningCover is een op maat gemaakte 
matrasbeschermer die gebruikt wordt onder een normaal 
laken voor draaien en hogerop positioneren in bed. 
PositioningCover kan gebruikt worden met alle soorten 
matrassen en in situaties waar speciale gebruikerseisen 
van toepassing zijn. 
PositioningCover is gemaakt van Handicare's eigen 
unieke glijmateriaal ULF (Ultra Low Friction oftewel Extra 
Lage Weerstand). Door de wrijving onder de zorgvrager te 
verlagen, kunnen handelingen zoals simpel en veilig 
herpositioneren, draaien en hogerop in bed plaatsen, 
zonder al te veel moeite en zonder tillen uitgevoerd 
worden. 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs     

1596 Positioning Cover, 200x90 cm €    207,00     
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Incontinentiemateriaal 
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IncoSheet   
   

IncoSheet is een incontinentie hoes voor bedmateriaal en 
rolstoelkussens. Het materiaal is zeer absorberend en 
neemt lichaamsvocht op. Het oppervlak voelt altijd droog 
aan, waardoor doorliggen (decubitus) wordt voorkomen. 
Past perfect op de glij- en treklakens WendyLett en 
TurnSheet. Het maximale gebruikersgewicht van de 
IncoSheets is 300 kg. 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    

1530 IncoSheet, 75×90 cm €     95,00    

1531 IncoSheet,75×200cm 
met extra stof aan beide kanten 

€   115,00    

1532 IncoSheet, 75×150 cm €   115,00    

1533 IncoSheet, 40x83 cm  
voor rolstoel kussen 

€     80,00    

 
 

EasyRoll Underpad   
   

EasyRoll Underpad (uitwasbaar) wordt gebruikt als 
absorberende bescherming in het bed voor incontinente 
gebruikers. De bescherming absorbeert ca. 1-2 liter m2 en 
heeft een gelamineerde beschermingslaag die voorkomt 
dat vloeistof doorsijpelt naar ander beddengoed. De hoes 
is sterk en zeer geschikt voor gebruik bij het 
draaien/herpositioneren van patiënten in bed.  
Houd bij het verplaatsen/positioneren van gebruikers het 
absorptiedeel vast, de zijsecties zijn niet geschikt om aan 
te trekken. Bij gebruik i.c.m. een glijlaken is dit een 
uitstekend hulpmiddel voor incontinentie en 
herpositionering. Dankzij het hoge absorptievermogen 
van het hoeslaken ervaart de gebruiker een beter gevoel 
van droogte, aangezien het product zelden de maximale 
absorptie bereikt. 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    

80011B EasyRoll Inco onderlegger met 
instopstroken, katoen, 80x180 cm (LxB)  
3 stuks 

€     32,00 
 

  

80011P EasyRoll Inco onderlegger met 
instopstroken, polyester en 
polyurethaan, 80x180 cm (LxB)  
3 stuks 

€     32,00 

 
  

80018 EasyRoll onderlegger, katoen/polyester 
en Polyesterurethaan, 90x150 cm (LxB) 

€     41,00    

80011PS EasyRoll Inco onderlegger/ 
katoen/polyester en Polyesterurethaan, 
70x190 cm (LxB) 

€     18,00 
 

  

80019 EasyRoll Inco onderlegger met 
instopstroken, katoen/polyester en 
polyurethaan, 120x180 cm (LxB)  
3 stuks 

€    56,00 

 
  

      

      

EasyRoll Mattress Protector   
   

EasyRoll Matress Protector beschermt uw matras tegen 
vocht in het geval van b.v. incontinentie, of van mijten, of 
fungeren ‘slechts’ als algemene bescherming voor uw 
matras. Het hoeslaken heeft aan de onderkant een 
beschermende laag om te voorkomen dat vocht 
doorsijpelt, ook werkt dit als een mijtbarrière. 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    

90.200J01 EasyRoll Matras beschermer, 200x90 cm  €     32,00    

105.200J01 EasyRoll Matras beschermer, 200x105  €     66,00    

120.200J01 EasyRoll Matrasbeschermer, 200x120 cm  €     69,00    
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Draaischijven   
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TurnTableSoft   
   

TurnTableSoft maakt het eenvoudiger om te draaien 
tijdens het zitten op het bed of op een stoel. TurnTableSoft 
wordt gemaakt van twee ronde schijven, met 
weerstandsverlagend materiaal aan de binnenzijde, 
waardoor de schijven zacht over elkaar heen kunnen 
schuiven. TurnTableSoft helpt decubitus voorkomen. 
Maximaal gebruikersgewicht 150 kg  

                

     
Artnr. Productomschrijving Prijs    

5086 TurnTableSoft, 45 cm €     101,00    

5087 TurnTableSoft, 40 cm €     97,00    

 
 
 

TurnTable    
   

Met deze draaischijf helpt u mensen draaien die genoeg 
kracht hebben om te staan, maar niet om hun voeten te 
verplaatsen. U plaatst de TurnTable onder de voeten van 
degene die u helpt. Samen draait u dan bijvoorbeeld van 
bed naar stoel of van rolstoel naar toilet. Maximaal 
gebruikersgewicht 135 kg  

                

     
Artnr. Productomschrijving Prijs    

5082 TurnTable, 30 cm, zonder handvat €     101,00    

5085 TurnTable, 38 cm €   129,00    

 
 
 

TurnSafe2   
   

Met de TurnSafe2 ondersteunt u mensen bij transfers 
tussen bed, rolstoel, toilet en stoel. Deze draaischijf is 
specifiek geschikt voor gebruikers met weinig kracht in 
hun benen en met evenwichtsproblemen. Het voordeel 
van dit hulpmiddel is dat de gebruiker zelf actief kan 
deelnemen aan de transfer. Voorzien van grote, draaibare 
voetplaat met anti-slip; voetrem voor veilig gebruik; 
hoogte is instelbaar; beensteunen zijn verstelbaar in 
hoogte en breedte ; handzaam ontwerp maakt het 
geschikt voor gebruik in de meeste situaties en Ruimtes; 
makkelijk te demonteren, transporteren en op te slaan. 
Voorzien van klein wieltje aan de voorzijde voor eenvoudig 
aanrijden bij de zorgvrager. 

                

     
Artnr. Productomschrijving Prijs    

20201010 
 

TurnSafe2, belastbaar tot 150 kg 
Totaal gewicht: 15 kg 
Voetdiameter: 451 mm 
Hoogte handel zorgvrager: 800-1146 mm 
Hoogte handel zorggever: 912-1259 mm 
Hoogte onderbeensteun: 185-531 mm 
Hoogte instelbaar in stappen van: 50 mm 
 

€    393,00 

 

  

      

 
 

Accessoires t.b.v. TurnSafe   
     

Artnr. Productomschrijving Prijs    

7215 Beensteun polster voor 
ReTurn&TurnSafe 
Accessoire om de onderbeen-
ondersteuning comfortabeler te maken voor 
overgevoelige zorgvragers. Per Paar 

€     95,00 
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Zit-naar-Stand 
hulpmiddelen 
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FlexiGrip   
   

FlexiGrip is een eenvoudig hulpmiddel, waarmee iemand 
zichzelf omhoog kan trekken van een liggende naar 
zittende positie, wat ook de buik- en armspieren traint. De 
FlexiGrip kunt u ook gebruiken om iemand van rolstoel 
naar bed te helpen. Het maximale gebruikersgewicht 
betreft 150 kg. 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    

6090 FlexiGrip, 175x9 cm, 8 handgrepen €     59,00    
6091 

 
Verlengband, voor FlexiGrip  
De totale lengte van FlexiGrip is 175 cm. 
Verlengband  is 120 cm lang en zeer 
eenvoudig te bevestigen aan FlexiGrip, dit 
biedt extra lengte. 

€     25,00 

 

  

 
 
 

ReadyGrip   
   

De zorgvrager gebruikt de handgrepen en zijn/haar eigen 
armkracht om zichzelf vanuit een liggende houding 
geleidelijk op te trekken naar een zittende houding. 
ReadyGrip heeft acht handgrepen en is met een lus 
gemakkelijk te bevestigen aan de voet van het bed.  

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    

16090 ReadyGrip, 170x17 cm €     38,00    

 
 
 

FlexiMove (mini)   
   

Ondersteuningsmiddel wanneer iemand geholpen moet 
worden om op te staan van bed of stoel, als hij hogerop 
in bed geplaatst moet worden, of bij het verplaatsen naar 
en van een rolstoel. FlexiMove is leverbaar in twee versies 
met verschillende soorten binnen materiaal. De ene versie 
heeft een binnen materiaal van zacht polyester fluweel en 
de andere is gemaakt van waterafstotend nylon, dat 
makkelijk gereinigd kan worden met desinfectiedoekjes. 
Maximaal belastbaar tot 150 kg. 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    

3012 FlexiMove, 20x60 cm, nylon €     87,00    

3030 FlexiMove, 20x60 cm, polyester fluweel €     87,00    

      

 
 
 

ReadyMove   
   

Door ReadyMove achter de rug of schouders van de 
zorgvrager te plaatsen, kan de zorgverlener de zorgvrager 
ondersteunen en helpen met opstaan of liggen. Door 
ReadyMove onder de stoel van de zorgvrager te plaatsen, 
kan de zorgverlener hem/haar helpen met draaien of 
hogerop in bed of verder achterin een stoel positioneren. 
Maximaal belastbaar tot 150 kg . 

                

     
Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs    

13010 ReadyMove, 20x50 cm €     41,00    
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ReTurn 
ReTurn  is een multifunctioneel draai- 
en transferplatform. Het is ook een 
revalidatie hulpmiddel. Bij zorgvragers 
met een sta-functie maar die niet 
kunnen lopen stimuleert ReTurn het 
natuurlijke bewegingspatroon en 
versterkt bepaalde spiergroepen. 
 

Veilig en actief van zit-naar-stand en 
transfers, zonder zwaar tillen. 
De ReTurn zorgt voor een veilige en actieve transfer 
als de zorgvrager hulp nodig heeft bij het opstaan om 
te verplaatsen naar een bed, rolstoel of toilet. Het 
hulpmiddel kan ook worden gebruikt om zorgvragers 
te helpen bij het naar achteren verplaatsen in de 
stoel of bij het trainen van 
de sta-functie of het lopen. 
Voor de zorgverlener werkt 
het gemakkelijk waardoor 
zware tilhandelingen 
worden vermeden. De 
ReTurn rolt heel makkelijk, 
zelfs met zwaardere 
zorgvragers en heeft een kleine draaicirkel, waardoor 
bijvoorbeeld een rolstoel niet naast het bed hoeft te 
staan. De ReTurn vraagt weinig ruimte waardoor het 
ook in kleine ruimtes prettig en veilig werken is. 
Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben 
stimuleert de ReTurn7500 het natuurlijke 
bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl 
tegelijkertijd de spieren en functionele 
mogelijkheden sterker worden. 
 

Drie modellen voor alle situaties en 
behoeftes 
De opstabeugel op de ReTurn7500i heeft een 
standaardhoogte die geschikt is voor de meeste 
volwassenen en een opening in de ladder waardoor 
het mogelijk is om de ReTurnBelt gemakkelijk aan te 
haken. 
ReTurn7400 heeft een lagere opstabeugel die 
geschikt is als sta-op-hulp voor kleinere 
volwassenen en voor kinderen. Dit hulpmiddel werkt 
ook goed in speciale zorgsituaties, zoals op 
röntgenafdelingen.  
De ReTurn7600 is geschikt voor de zwaardere 
gebruiker tot 205 Kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ReTurnBelt voor extra steun 
Mocht er extra ondersteuning nodig zijn gedurende 
het gaan opstaan of tijdens het staan op de ReTurn, 
dan kan er gebruik gemaakt worden van de 
ReTurnBelt. De ReTurnBelt is eenvoudig aan te 

brengen om de heupen van 
de zorgvrager en  
biedt extra veiligheid. Als 
de Zorgvrager tot stand is 
gekomen kan de 
ReTurnBelt vastgemaakt 
worden aan de ReTurn, 

waardoor er geen valgevaar meer is tijdens de 
transfer of sta-training.  
 

Eigenschappen ReTurn 
 De ladder van de opstabeugel biedt meerdere 

mogelijkheden tot vastgrijpen; 
 De modellen 7500i en 7400 zijn geschikt tot een 

maximaal gebruikersgewicht van 150 kg; 
 De basisplaat heeft een lage instaphoogte en 

duidelijke markeringen voor het correct positioneren 
van de voeten van de zorgvrager; 

 De scheensteunen zijn verstelbaar in hoogte en 
breedte en draaien naar de juiste hoek; 

 Het ontwerp van de basisplaat en de hoek van de 
opstabeugel geeft ruimte voor natuurlijke 
beweginspatronen en voor de zorgverlener om dicht 
bij de zorgvrager te werken; 

 Beremde wielen; 
 Licht in gewicht en gemakkelijk te demonteren in 

twee delen, en dus gemakkelijk te transporteren; 
 Vele accessoires voor meer veiligheid en 

bruikbaarheid. 

Veilig gaan staan 
en draaien 



 

Prijslijst 2019 
37 Genoemde prijzen zijn Bruto en exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.   

ReTurn   
   

De ReTurn zorgt voor een veilige en actieve transfer als de 
zorgvrager hulp nodig heeft bij het opstaan om verplaatst 
te worden naar een bed, rolstoel of toilet. Het hulpmiddel 
kan ook worden gebruikt om zorgvragers te helpen bij het 
naar achteren verplaatsen in de stoel. Voor de 
zorgverlener werkt het gemakkelijk, waardoor zware 
tilhandelingen worden vermeden. De ReTurn rolt heel 
makkelijk, zelfs met zwaardere zorgvragers en heeft een 
kleine draaicirkel, waardoor bijvoorbeeld een rolstoel niet 
naast het bed hoeft te staan. De ReTurn vraagt weinig 
ruimte waardoor het ook in kleine ruimtes prettig en veilig 
werken is.  

                

     
Artnr. Productomschrijving Prijs    

7400 ReTurn7400 
Heeft een lagere opstabeugel die geschikt 
is voor kleinere volwassenen en voor 
kinderen. Is ook uitermate geschikt op 
röntgenafdelingen i.v.m. Thorax opnamen.  
Max. belastbaar tot 150 kg 

€    749,00 

 

  

 
 
 

  
 

  

      

7500i ReTurn7500, met opening voor 
ReTurnBelt 
Is geschikt voor de meeste volwassenen  
Met opening in de ladder waardoor het 
mogelijk is om de ReTurnBelt gemakkelijk 
aan te haken. Is standaard voorzien van 
comfort verhogende beensteun 
polsterdelen. 
Max. belastbaar tot 150 kg  

€    749,00 

 

  

 
 
 

  

 
  

      

7600 ReTurn7600 
Is voorzien van een grotere voetplaat, 
waardoor er meer ruimte is gecreëerd voor 
de grotere en zwaardere gebruiker. Ook de 
onderbeensteunen zijn aangepast en de 
ladder is hoger en breder. 
Maximaal belastbaar tot 205 kg .   

€   899,00 
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ReTurnBelt   
   

De ReTurnBelt kan gebruikt worden voor verschillende 
transfers en voor looptraining, maar ook als een zorgvrager 
extra ondersteuning en stabiliteit nodig heeft bij gebruik van 
de ReTurn.  
Ook is er een disposable uitvoering van de ReTurnBelt 
beschikbaar, die cliëntgebonden ingezet kan worden voor 
betere hygiëne. 
De ReTurnBelt heeft een veilige werklast tot 205 kg  
 
 
 

                

     
Art. nr Productomschrijving  Taille maat Prijs 
6031 ReTurnBelt, XXS 65-80cm €    179,00 
6032 ReTurnBelt, XS 80-90 cm €    179,00    
6033 ReTurnBelt, S 90-105 cm €    179,00    
6034 ReTurnBelt, M 105-125 cm €    179,00    
6035 ReTurnBelt, L 125-145 cm €    179,00    
6036 ReTurnBelt, XL 135-155 cm €    179,00    
6037 ReTurnBelt, XXL 155-175 cm €    179,00    
6038 ReTurnBelt, XXXL 175-195 cm €    179,00    

       
    

       
6233 ReTurnBelt, Disposable, S (5 stuks) 90-105 cm €    503,00    
6234 ReTurnBelt, Disposable, M (5 stuks) 105-125 cm €    508,00    
6235 ReTurnBelt, Disposable, L (5 stuks) 125-145 cm €    529,00    
6236 ReTurnBelt, Disposable, XL (5 stuks) 135-155 cm €    557,00    

       

 
 

Accessoires t.b.v. Return 
 

 
   

Artnr. Productomschrijving Prijs     

6061 Steunband voor belts, per paar 
Zijsteun wanneer de ReTurn gebruikt wordt 
samen met een ReTurnBelt, geeft nog meer 
balans. 

€     55,00     

       
       
       
       
       

7250 Hielband voor ReTurn7400/ReTurn7500(i) 
Geeft extra steun ter voorkoming van het 
wegglijden van de voeten van de gebruiker. 

€    101,00     

       
       
       
       

       
       

7401 ReTurn ladder-laag frame  €    455,00     
       
       
       
       
   

7501i ReTurn ladder-standaard frame  
Met uitsparing voor ReTurnBelt 
Verwisselbare opstabeugels voor maximale 
bruikbaarheid 

€    447,00     

Accessoires t.b.v. Return (vervolg) 
 

 
   

Artnr. Productomschrijving Prijs     

7215 Beensteun polster  
Voor ReTurn 7400, 7500 &TurnSafe2, per 
paar 

€     95,00     

7216 Beensteun polster voor ReTurn 7600, per 
paar 

€   111,00     
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49700001 Naamplaatjes (10 stuks) 
Gemaakt van stof, kleuruitvoering                    

€     32,00     

49700002 Naamplaatsjes (100 stuks) 
Gemaakt van polyester, zwart-wit uitvoering 

€   105,00     

Voor etikettering van tilbanden, riemen en andere 
hulpmiddelen 

     

 

 
PantLock   
   

PantLock is een strop met klitteband die rond het been 
van de gebruiker, buiten op de broek, aangebracht wordt 
om te voorkomen dat de broek naar de vloer zakt bij 
toiletbezoeken. De broek blijft op het been en het is 
daardoor veel makkelijker om zelf de broek omhoog te 
trekken na het toilet bezoek.  

                

     
Artnr. Productomschrijving Prijs    

8055 Broekband €      9,00    

 
 
 
QuickMove   
   

Met de QuickMove helpt u mensen makkelijk en veilig met 
opstaan en met staande of zittende transfers. Dit 
hulpmiddel is specifiek geschikt voor gebruikers met 
verminderde kracht in het onderlichaam  of met een 
verstoord evenwicht. De QuickMove stimuleert het 
natuurlijke bewegingspatroon en maakt gebruik van de 
eigen kracht van degene die u helpt. Uitgevoerd met 
verstelbare steun voor knieën en onderbenen, verstelbare 
zitkussens, breedte onderstel is aanpasbaar. Het 
maximaal gebruikersgewicht is 170 kg . 

                

     
Artnr. Productomschrijving  Prijs    

400801334 QuickMove €  2.059,00    

 
 
 
Accessoires t.b.v. QuickMove   
                 

Artnr. Productomschrijving Prijs    

70200037 BackSupport €    291,00    
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Riemen 
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EasyBelt (Hug)   
   

Met de EasyBelt kunt u iemand ondersteunen gedurende 
het lopen, helpen vanuit zit op te staan, of ergens anders 
te gaan zitten. U  heeft stevige grip in verschillende 
situaties, doordat de riem zowel verticale als horizontale 
handvatten heeft. De Belt is voorzien van anti-slip 
binnenkant van PU-Nylon en kan hierdoor in vochtige 
ruimtes gebruikt worden en is makkelijk te reinigen. 
De EasyBelt Hug is gelijk aan de EasyBelt, alleen is deze 
voorzien van horizontale handvatten die vrij door lussen 
glijden zodat de band vast “grijpt” om de zorgvrager en 
niet omhoog kan glijden tijdens een transfer. Hierdoor kan 
de zorgverlener meer ondersteuning geven zonder meer 
inspanningen te hoeven leveren. 
Het maximale gebruikersgewicht is 170 kg. 

                

     

Art. nr Productomschrijving 
T.b.v. taille 

maat Prijs 
6012 EasyBelt, XS 

Met 5 handvatten 
45-70cm €     105,00 

6013 EasyBelt, S 
Met 7 handvatten 

60-100cm €     105,00   
 

6014 EasyBelt, M 
Met 9 handvatten  

70-120cm €     105,00    

6015 EasyBelt, L 
Met 11 handvatten  

100-160cm €     105,00    

     
     
     

6002 EasyBelt, hug, XS 
Met 3 verticale +2 horizontale 
beweegbare handvatten 

45-70cm €    115,00 

6003 EasyBelt, hug, S 
Met 4 verticale + 3 horizontale 
beweegbare handvatten 

60-100cm €    115,00   

 
6004 EasyBelt, hug, M 

Met 5 verticale + 4 horizontale 
beweegbare handvatten 

70-120cm €    115,00    

6005 EasyBelt, hug, L  
Met 6 verticale + 5 horizontale 
beweegbare handvatten 

100-160cm €    115,00    

6006 EasyBelt, hug, XL  
Met 7 verticale + 6 horizontale 
beweegbare handvatten 

115-175cm €    115,00    

    
    
    

 
 

DisposableBelt   
   

DisposableBelt is gemaakt van een sterk en slijtvast non-
woven materiaal en wordt niet gereinigd, maar weggegooid 
na gebruik, o.a. wanneer de riem vies wordt of wanneer de 
gebruiker de riem niet meer nodig heeft. Dit voorkomt het 
verspreiden van multiresistente en andere types van 
besmettelijke bacteriën.  
Het maximale gebruikersgewicht is 100 kg . 

                

     
Art. nr Productomschrijving  Prijs 
6054 DisposableBelt, één maat M/L 

5 stuks 
 €    169,00 
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FlexiBelt (Hug)   
   

FlexiBelt wordt gebruikt voor zit-naar-stand-transfers of voor 
het verplaatsen vanuit de rolstoel naar het bed, toilet of auto. 
FlexiBelt kan ook gebruikt worden voor extra steun bij staan 
en lopen. De riem, die geplaatst wordt rond de taille of 
heupen, heeft meerdere, stevige verticale en horizontale 
handvatten, die de zorgvrager een stevige grip bieden in 
verschillende situaties. FlexiBelt heeft aan de binnenzijde een 
zachte polyester fluweellaag, waardoor het een hoog 
draagcomfort heeft.  
De FlexiBelt Hug is gelijk aan de FlexiBelt, alleen is deze 
voorzien van horizontale handvatten die vrij door lussen 
glijden, zodat de band vast om de zorgvrager “grijpt” en niet 
omhoog kan glijden tijdens een transfer zodra de zorggever 
de band beet pakt. Dit noemen wij de zogenaamde “hug-
functie” en dit geeft de zorgverlener meer grip en 
ondersteuning zonder meer inspanningen te hoeven leveren.  
Het maximale gebruikersgewicht is 170 kg. 

                

     

Art. nr Productomschrijving  
T.b.v. taille 

maat Prijs 
6023 FlexiBelt, S 

Met 7 handvatten, polyester fluweel 
60-100cm €     105,00 

6024 FlexiBelt, M 
Met 9 handvatten, polyester fluweel 

70-120cm €     105,00   
 

6025 FlexiBelt, L 
Met 11 handvatten, polyester fluweel 

100-160cm €     105,00    

6026 FlexiBelt, XL 
Met 13 handvatten, polyester fluweel 

115-175cm €     105,00    

     
     
     

6072 FlexiBelt, hug, XS 
Met 3 verticale + 2 horizontale 
beweegbare handvatten 

45-70cm €    115,00 

6073 FlexiBelt, hug, S 
Met 4 verticale + 3 horizontale 
beweegbare handvatten 

60-100cm €    115,00   

 
6074 FlexiBelt, hug, M 

Met 5 verticale + 4 horizontale 
beweegbare handvatten 

70-120cm €    115,00    

6075 FlexiBelt, hug, L 
Met 6 verticale + 5 horizontale 
beweegbare handvatten 

100-160cm €    115,00    

6076 FlexiBelt, hug, XL 
Met 7 verticale + 6 horizontale 
beweegbare handvatten 

115-175cm €    115,00    

 
 
 

ReadyBelt   
   

ReadyBelt is een riem die ontworpen is om de zorgvrager 
steun en hulp te kunnen bieden bij mobiliteitstraining en in 
verschillende transfer situaties. Met ReadyBelt kan de 
zorgverlener gemakkelijk en ergonomisch verantwoord steun 
en hulp bieden aan de zorgvrager bij het opstaan en 
gedurende transfers, bijvoorbeeld tussen bed en rolstoel en 
tussen rolstoel en toilet of auto. Voor de zorgverlener biedt 
ReadyBelt een ideaal middel om steun te kunnen bieden bij 
mobiliteitstraining of bij toiletbezoeken. 
 

                

Art. nr Productomschrijving  

Aanbevolen 
gewicht 

zorgvrager Prijs 
16023 ReadyBelt, S 

Met  7 handvatten 
25-55 Kg €     63,00 

16024 ReadyBelt, M  
Met 9 handvatten 

50-75 Kg €     63,00   
 

16025 ReadyBelt, L  
Met 11 handvatten 

70-110Kg €     63,00    

  



               

 
Prijslijst 2019 

 Genoemde prijzen zijn Bruto en exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 43 

WalkingBelt   
   

Met de WalkingBelt geeft u kinderen steun en stabiliteit bij 
loopoefeningen. De WalkingBelt ondersteunt het 
bovenlichaam en blijft goed zitten door het opgevulde 
beenharnas. Een groot voordeel is dat het kind de armen vrij 
kan bewegen.  
Het maximale gebruikersgewicht is 50 kg  

                

Art. nr Productomschrijving Taille maat Prijs 
6041 WalkingBelt, XXS 

Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-25Kg 
60 cm €    190,00 

6042 WalkingBelt, XS 
Aanbevolen gebruikersgewicht: 20-
35Kg 

70 cm €    190,00   

 
 
 
 

Accessoires t.b.v. Belts   
                 

Artnr. Productomschrijving Prijs    

6061 SupportStraps,  
Steunband voor belts (per paar) 
Beenharnas voor EasyBelt en FlexiBelt, om 
te voorkomen dat de riem omhoog glijdt 
gedurende transfers of looptraining. 

€     55,00 

 

  

      
   
   

49700001 Naamplaatjes (10 stuks) 
Gemaakt van stof, kleuruitvoering 

€     32,00 

49700002 Naamplaatsjes (100 stuks 
Gemaakt van polyester, zwart-wit uitvoering 

€   105,00 

Voor etikettering van tilbanden, riemen en andere 
hulpmiddelen 
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Loophulpmiddelen 
  



               

 
Prijslijst 2019 

 Genoemde prijzen zijn Bruto en exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 45 

RoWalker400   
   

De RoWalker400 is een looprek dat gebruikt wordt als 
hulpmiddel bij looptraining door patiënten met 
verminderde kracht in de benen en verminderd evenwicht. 
RoWalker400 heeft een stevige constructie en kan 
zorgvragers met een maximumgewicht van 180 kg aan. 
De RoWalker400 is uitgerust met zitsteunen die gebruikt 
kunnen worden voor extra steun wanneer de benen zwak 
zijn of om op te zitten wanneer de patiënt even moet 
pauzeren tijdens de loop-/mobiliteitstraining.  
 

                

Artnr. Productomschrijving Prijs 
20101010 RoWalker 400 €   2.863,00 

 
 
 

Accessoires t.b.v. RoWalker400   
                 

Artnr. Productomschrijving Prijs    

70200059 Zuurstoftank houder, rechts  €    160,00    

70200060 Zuurstoftank houder, links  €    160,00    
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Manuele 
Tilhulpmiddelen 
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MiniStretcher   
   

De MiniStretcher wordt gebruikt om iemand van en naar 
een ambulancebrancard te tillen. U kunt deze makkelijk 
onder de patiënt schuiven. De stevige constructie 
garandeert dat u veilig tilt en de patiënt veilig ligt. Een 
groot voordeel is dat de MiniStretcher tijdens de hele 
ambulancerit onder de patiënt kan blijven liggen. Voldoet 
aan alle hygiënevoorschriften en is makkelijk te reinigen. 
Belastbaar tot 200 kg. 
 

                

Artnr. Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
4017 MiniStretcher 135x43 cm 

Met 5 handgrepen 
€    514,00 

 
 
 

 
 

 

LiftSeat   
   

De LiftSeat is handig voor op reis, bijvoorbeeld als u 
iemand in en uit een bus of vliegtuig helpt. U tilt   de 
gebruiker handmatig in een zittende positie. De LiftSeat is 
ook geschikt om mensen te evacueren.  
 
 
 

                
 
 

 

Art. nr Productomschrijving Prijs 
4005 LiftSeat 

Belastbaar tot 120 kg 
€     123,00 

       
       
       
       
   
   

4003 LiftSeat, gedeelde beensteunen, XXS/XS €    229,00 
4006 LiftSeat, gedeelde beensteunen, S/M €    229,00     
4007 LiftSeat, gedeelde beensteunen, L/XL €    296,00     

Belastbaar tot 150 kg      

FlexiMove   
   

Met de FlexiMove hoeft er maar weinig getild te worden. 
Primair is de FlexiMove ontwikkeld om mensen hoger in 
bed te helpen of te helpen met draaien in bed. Trekken is 
in deze situaties makkelijker dan tillen, omdat de 
onderzijde van de FlexiMove glad is en makkelijk over het 
bed glijdt. Als tillen te vermijden is, kan de patiënt zowel 
liggend als zittend getild worden. De FlexiMove is 
maximaal belastbaar tot 150 kg. 
 
 
 
 
 
 
 

                

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
4011 FlexiMove 102×43 cm 

Met 4 handgrepen 
€    191,00 

4012 FlexiMove 112×53 cm 
Met 4 handgrepen 

€    192,00    
 

       
       
   

4016 FlexiMove 152×53 cm 
Met 6 handgrepen 

€    278,00 
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Overige Hulpmiddelen 
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SitWalk   
   

Met de SitWalk kunt u iemand naar achteren verplaatsen 
in stoel of rolstoel. U plaatst de SitWalk dwars onder de 
dijbenen van de zorgvrager. Deze leunt zijwaarts en 
beweegt een bil tegelijkertijd naar achteren. Zo kunt u 
iemand bij de heupen verplaatsen en in een comfortabeler 
zitpositie helpen.  
 

                

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
6080 SitWalk, 140x13 cm 

Met 8 handgrepen 
Belastbaar tot 150 kg  

€     70,00 

       
       

 
 
 

AntiSlip   
   

De AntiSlip zorgt voor goede grip onder de voeten van 
iemand die hoger in bed wil gaan liggen. U kunt AntiSlip 
ook gebruiken om te zorgen dat andere glij-hulpmiddelen 
op hun plaats blijven liggen. Gemaakt van dicht cellulair 
plastic waardoor bacteriën minder goed kunnen ophopen. 
Makkelijk schoon te maken met zeep of alcoholoplossing. 
 

                 

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
8040 AntiSlip, 45 × 38 cm, 1 stuk €      14,00 
8045 AntiSlip, 45 × 38 cm, 10 stuks €    111,00     

       
 
 
 

MobiStol   
   

MobiStol zijn wielen die aangebracht kunnen worden op 
een stoel om deze mobiel te maken. Met wielen op alle de 
vier poten kunnen kortere transfers binnen het huis 
worden gemaakt, bijvoorbeeld naar en van de eettafel. 
MobiStol maakt het gemakkelijk voor de zorgverlener om 
de zorgvrager te verplaatsen en aan te schuiven bij een 
tafel zonder daarbij  te hoeven tillen.  
Het maximale gebruikersgewicht is 120 kg. 
 

                

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
7030 MobiStol  

1 doos met 4 wielen 
€    233,00 
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FootStool   
   

FootStool wordt gebruikt om de knieën van de zorgvrager 
in een hogere positie te brengen, om zo tijdens de 
transfers de druk onder de bovenbenen te verminderen. 
FootStool biedt ook een uitstekende ondersteuning onder 
de voeten van de zorgvrager, voor een betere zitpositie 
tijdens een bezoek aan het toilet of als deze verder naar 
achteren verplaatst moet worden in een stoel of rolstoel.  
FootStool is gemaakt van cellulair plastic, een stevig 
materiaal dat niet glijdt op de ondergrond, en is 
gemakkelijk schoon te maken met zeep of anti-bacteriële 
oplossing. Het maximale gebruikersgewicht van de 
FoorStool is 200 kg. 
 

                

Art. nr 
Productomschrijving  
(Lengte x Breedte x Hoogte) Prijs 

8090 Voetsteun 32×38×10 cm €     92,00 
       
       
       
       
       
   

8095 Voetsteun 32×38×5 cm €     66,00 
       

       
       
       
       
       

8091 Afneembare hoes 
Voor eenvoudige reiniging en verbeterde 
hygiëne. 
Geschikt voor FootStool 8090, 10 cm hoog 

€     75,00 

8096 Afneembare hoes  
Voor eenvoudige reiniging en verbeterde 
hygiëne.  
Geschikt voor FootStool 8095, 5 cm hoog 

€     65,00    

 
       

 
 

Bed- en stoel verhoger   
   

De verhogers kunnen zowel bij stoelen als bedden worden 
ingezet. Door de uitsparingen zijn de verhogers in te 
zetten voor zowel vierkante als ronde poten. Per poot 
kunnen 1 tot 3 verhogers gebruikt worden, waardoor er 
afhankelijk van de plaatsing van de verhoger, een 
maximale verhoging van 15 cm gerealiseerd kan worden.  
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
300300003 Bed en stoel verhoger 

Per 4 stuks 
Hoogte: 70 mm 
Diameter: 150 mm 
Belastbaar tot 500 kg 

€     31,00 
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Bedtafel   
   

Deze bedtafel is traploos in hoogte verstelbaar en kan 
zowel bij het bed als bij een stoel gebruikt worden. Het 
werkblad is eenvoudig te reinigen en kan traploos in hoek 
versteld worden. Tevens is het werkblad voorzien van 
opstaande randen. 
De bedleestafel is ook uit te rusten met een verlengstuk. 
Het verlengstuk kantelt niet mee met het grote werkblad. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
300400310 Bedleestafel kantelbaar 

Lengte: 70 cm 
Breedte: 42,5 cm 
Hoogte: 65-100 cm 
Totaal gewicht: 8 Kg 
Wiel diameter: 5 cm 
Belastbaar tot 20 Kg 

€     105,00 

   
   
   

300500310 Verlengstuk bedleestafel €     52,00     
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Actieve Tilliften 
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MiniLift125   
   

MiniLift125 is een mobiele zit-naar-stand lift voor mensen 
met een verminderde mobiliteit. De lift is ontworpen om in 
combinatie met de juiste accessoires een zorgvrager te 
helpen comfortabel en gemakkelijk te gaan staan. De lift 
biedt steun onder de voeten, tegen de schenen en in de 
rug. MiniLift125 is geschikt voor zorgvragers die bij het 
staan een bepaalde mate van stabiliteit hebben. 
MiniLift125 helpt de beenspieren en het evenwichtsgevoel 
van de zorgvrager te trainen.  
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
400641434 MiniLift125 

Compacte sta-lift 
Veilige werklast: 125 kg 
Aanbevolen gebruikerslengte:  
140-200 cm 
Materiaal: Powder-coated steel 
Base breedte, buitenafmetingen: 600-890 
mm 
Base breedte, binnenmaat: 445-745 mm 
Pootspreiding: Elektrisch 
Totaal gewicht: 39 kg 
Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s 
Nooddaalfunctie: Manueel en Elektrisch 
Voorwielen, diameter: 80 mm 
Achterste wielen, diameter: 80 mm 
Horizontaal en verticaal instelbare 
scheensteun 
Instelbare tilarm voor eenvoudig 
aanbrengen van tilbanden 
Afneembare voetplaat 
Afneembare accu 
Handbediening 
Dubbel bermde achterwielen 
 

€   3.429,00 

400641435 MiniLift125 met lage poten 
Voorwielen diameter 35 mm 
Overige specificaties gelijk aan 
400641434 
 

€   3.641,00 

Voor tilbanden en accessoires, zie ThoraxSlings t.b.v. MiniLiften (p. 111) en Accessoires t.b.v. MiniLift (p. 53) 
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MiniLift160   
   

MiniLift160 is ontwikkeld om zorgvragers zo voorzichtig 
en comfortabel mogelijk te helpen bij het omhoog komen 
vanuit een zittende naar een staande positie. Zorgvragers 
kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten 
dankzij de handgreep en zijsteunen. De stabiele voetplaat 
met antislip is zeer laag en de onderbeensteunen en tilarm 
kunnen voor iedere zorgvrager optimaal aangepast 
worden. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
60300010 MiniLift160EM 

Active tillift met manuele pootspreiding 
Veilige werklast: 160 kg  
Aanbevolen gebruikerslengte: 140-200 cm 
Materiaal: Powder-coated steel 
Totaal gewicht: 40.5 kg 
Voorwielen, diameter: 100 mm 
Achterste wielen, diameter: 100 mm 
Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s 
Hoogte onderstel:  123 mm  
Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch 
Horizontaal en verticaal instelbare 
scheensteun 
Instelbare tilarm voor eenvoudig 
aanbrengen van tilbanden 
Afneembare voetplaat 
Afneembare accu 
Handbediening 
Dubbel bermde achterwielen 
 

€   3.491,00 

60300012 MiniLift160EE 
Active tillift met elektrische pootspreiding 
Overige specificaties gelijk aan 60300010 
 

€   3.703,00    

 
60300011 MiniLift160EM 

Active tillift met manuele pootspreiding en 
lage poten. De voorwielen zijn voorzien van 
35 mm wielen. 
Hoogte onderstel:  65 mm  
Overige specificaties gelijk aan de 
60300010 
 

€   3.703,00    

 
60300013 MiniLift160EE 

Active tillift met elektrische pootspreiding 
en lage poten. De voorwielen zijn voorzien 
van 35 mm wielen. 
Overige specificaties gelijk aan 60300010 
 

€   3.915,00    

 
Voor tilbanden en accessoires, zie ThoraxSlings t.b.v. MiniLiften (p. 111) en Accessoires t.b.v. MiniLift (p. 53) 
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MiniLift200   
   

De MiniLift200 is een robuuste actieve tillift gemaakt voor 
de zwaardere gebruiker. Desondanks volgt de MiniLift 200 
nog steeds het natuurlijke bewegingspatroon van de 
gebruiker, waardoor de gebruiker wordt geactiveerd en de 
transfer als comfortabel wordt ervaren. Zorgvragers 
kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten 
dankzij de handgrepen en zijsteunen. De stabiele 
voetplaat met antislip is zeer laag en de 
onderbeensteunen en tilarm kunnen voor iedere 
zorgvrager optimaal aangepast worden. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
401100334 MiniLift 200, 200 kg 

Veilige werklast: 200 kg  
Aanbevolen gebruikerslengte:  
140-200 cm 
Materiaal: Powder-coated steel 
Totaal gewicht: 49 kg 
Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s 
Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch 
Horizontaal en verticaal instelbare 
scheensteun 
Instelbare tilarm voor eenvoudig 
aanbrengen van tilbanden 
Afneembare voetplaat 
Afneembare accu 
Handbediening aan snoer 
Dubbel beremde achterwielen 

€   4.233,00 

Voor tilbanden en accessoires, zie ThoraxSlings t.b.v. MiniLiften (p. 111) en Accessoires t.b.v. MiniLift (p. 53) 
 

 

 

 

 

 

 

Accessoires t.b.v. MiniLiften 
 

 
   

Art. nr Productomschrijving Prijs     

70200012 SlingBarWrap MiniLift €     85,00     
       
       
       
       
       

70200033 Kuitband 
Voor MiniLift200 met serienummers vanaf 
200001277, MiniLift160 en MiniLift125 met 
serienummers vanaf 125001653 

€      69,00     

       
       
       
       
       

70200089 
 

Handcontrol, 6 knoppen,  
met service, batterij status en overload 
indicatoren.  
Geschikt voor liften met elektrische 
pootspreiding. 
MiniLift200, art no. 401100334 
MiniLift160EE, art no. 60300012 
MiniLift160EE, with low legs, art no. 
60300013 
MiniLift125, art no. 400641434 

€    179,00     

       
       

70200029 Externe lader Linak €    318,00     
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Maattekeningen Active tilliften 
   

Alle opgegeven maten zijn in cm/inches met een tolerantie van +/- 0,5 cm. 
   
   

MiniLift125 
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MiniLift160 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiniLift200 
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Passieve Tilliften 
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Passieve Tilliften 
 

Mobiele tilliften bieden een flexibele en 
veelzijdige oplossing voor tijdelijke 
tilbehoeftes, bijvoorbeeld wanneer de 
exacte locatie van de tilhandeling niet 
vooraf bekend is of voor wanneer het 
niet mogelijk is om een 
plafondliftsysteem te installeren. 
 

Breed assortiment 
Handicare biedt meerdere modellen met 
verschillende tilcapaciteiten en verschillende 
functionaliteiten, waardoor Handicare een mobiele 
tillift kan aanbieden voor elke situatie, omgeving en 
zorgvrager. Zo zijn er eenvoudigere tilliften voor in de 
thuissituatie, of een licht verrijdbare aluminium 
tilliften voor binnen de zorginstellingen. Het brede 
assortiment tilliften wordt aangevuld met een groot 
aantal typen tilbanden en andere tilhulpmiddelen, 
waardoor Handicare voor elke tilsituatie een 
oplossing kan bieden. 

 
Alle passieve tilliften van Handicare zijn uitgerust met 
zeer soepel rijdende 
dubbeluitgevoerde 
zwenkwielen, waardoor de 
tilliften eenvoudig zijn te 
verplaatsen. Indien een tillift 
nodig is met een extra laag 
frame om zo onder lage 
bedden of operatietafels te 
komen, is dit ook een optie. 
Onder de verlaagde poten van 
een dergelijke tillift zijn dan in 
plaats van één groot wiel, 
twee kleinere wielen 
geplaatst, om zo te garanderen dat het verplaatsen 
van de tillift nog steeds soepel verloopt. 
Daarnaast kan er bij de meeste typen tilliften 
gekozen worden voor een model met manuele 
pootspreiding of een model met elektrische 
pootspreiding. 
 
 

 
Voordelen van een twee-puntsjuk 
De tilliften van Handicare kunnen worden uitgerust 
met verschillende maten tiljukken/SlingBars (Small, 
Medium en Large) afhankelijk van de breedte van de 
betreffende zorgvrager die getild moet worden. 
Daarnaast heeft Handicare ook diverse vierpunts 

tiljukken/SlingBars in het 
assortiment, waarbij er 
meer ruimte en comfort 
ontstaat voor de grotere 
gebruikers. Met behulp 
van de ingenieuze optie, 
genaamd “SwiftHook” 
zijn de 

tiljukken/SlingBars 
eenvoudig uit te 
wisselen. 
Met deze tweepunts- of 

vierpunts 
tiljukken/SlingBars zijn alle type tiltransfers veilig, 
comfortabel en efficiënt uit te voeren. Op de 
volgende pagina hebben wij in een overzicht de 
voordelen van de Handicare tweepunts- en 
vierpuntstiljukken uiteengezet ten opzichte van een 
vierpuntskanteljuk. 

Een oplossing 
voor elke  
til situatie 
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2-punts juk 4-punts kanteljuk 

Contact met 
zorgvrager 

 Meer contact met de verzorger 
aangezien er een kleiner juk tussen 
beide hangt 

 De verzorger moet afstand 
houden aangezien het grotere 4-
puntsjuk in de weg hangt 

Ervaring voor  
zorgvrager 

 Een kleiner juk is minder 
beangstigend 

 Groot en scherpere uiteinden van 
het juk kunnen bedreigend 
overkomen 

Comfort voor de 
zorgvrager 

 Meer comfort voor de zorgvrager, 
omdat zowel ondersteuning is 
voor de benen als voor de gehele 
rug. 

 Grotere beenflappen geven meer 
ondersteuning onder de 
bovenbenen. 

 Grotere druk op de rug in 
liggende positie en grotere druk 
op zitvlak in zittende positie 

 Kortere beenflappen stropen 
eerder op en knellen onder de 
bovenbenen. 

Stabiliteit 
 De  zorgvrager kan alleen 

horizontaal wiebelen 

 De  zorgvrager kan zowel 
horizontaal als verticaal wiebelen. 
Correctie van deze beweging kost 
grote fysieke inspanning 

Aanbrengen tilband 

 Door de langere beenflappen zijn 
deze makkelijker te bevestigen aan 
het juk zonder extra fysieke 
inspanning. 

 De korte beenflappen vragen 
meer fysieke inspanning van de 
verzorgende bij het aanbrengen. 

Veiligheid bij het 
aanbrengen van de 
tilband 

 Door de veiligheidsclip op het juk 
kan de tilband onmogelijk 
losschieten. 

 Wanneer de clips niet goed 
worden vastgezet aan het juk 
kunnen deze per ongelijk los 
komen. 

Ondersteuning door 
de tilband 

 De cliënt is voldoende 
ondersteund onder de billen, rug 
en nek. 

 De  zorgvrager ligt meer onderuit 
in de tilband. 

Ervaring  zorgvrager bij 
het gebruik van de 
tilband 

 Stevig en voldoende 
ondersteuning 

 Meer aandacht nodig als het gaat 
om veiligheid 

Het positioneren van 
een  zorgvrager  in 
een (rol)stoel 

 De zorgvrager komt geleidelijk 
naar beneden en achterin de stoel 
en glijdt met zijn billen langs de 
rugleuning, zonder extra fysieke 
inspanning van de verzorger. 

 Vraagt een fysieke inspanning om 
de  zorgvrager in zitpositie te 
krijgen, zeker bij handmatige 4-
punts jukken. 

Gevoeligheid voor 
reparaties 

 Alleen een motor voor het omhoog 
en omlaag brengen van de  
zorgvrager, waardoor er minder 
kapot kan gaan. 

 Aanvullende elektrische motor 
voor het kantelen van het juk, 
waardoor er een groter risico is 
dat er iets stuk kan gaan. 

Gebruiksvriendelijkheid 
 De tilbanden zijn gemakkelijk te 

plaatsen en de lift is eenvoudig te 
bedienen. 

 Het plaatsen van de tilband is 
meer werk en het bedienen van 
de kantelmotor is een extra 
handeling. 

Kosten 
 Het 2-puntsjuk is simpel en 

daarom kosteneffectief 

 Het 4-punts kanteljuk is 
complexer en daardoor duurder. 
Zeker het elektrisch kantelbare juk 
is duur en kost bijna evenveel als 
de lift zelf. 
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Carina350   
   

Carina350 is een opvouwbare , mobiele tillift ontwikkeld 
voor het veilig en gemakkelijk tillen van gebruikers met 
een gewicht tot 165 kg. Carina 350 heeft een relatief smal 
en compact ontwerp, wat betekent dat deze vrijwel overal 
ingezet kan worden, zelfs in krappe ruimtes . Ondanks het 
handzame formaat biedt de Carina 350 een zeer grote hef- 
range. 
 
 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
60600011 
 

Carina350EM 
Inklapbare en verplaatsbare stalen tillift. 
Handmatige verstelbare poten. 
Veilige werklast: 165 kg   
Materiaal: Powder-coated steel  
Totale hoogte: 1290-1840 mm  
Base lengte: 1150 mm  
Base breedte, buitenmaat: 710-1080 mm  
Base breedte, binnenmaat: 560-940 mm  
Base verbreding: Manual  
Totaal gewicht: 34.5 kg  
Voorwielen, diameter: 100 mm  
Achterste wielen, diameter: 100 mm  
Hefbereik: 580-1680 mm  
Hijssnelheid zonder last: 23 mm/s  
Nooddaalfunctie: Manual en elektrisch 
Accucapaciteit: 2 x 12V 2.9 Ah  
Materiaal, tiljuk: Aluminium  
Tiljuk breedte: 450 mm  
Beschermingsklasse: IPX4  
Garantie: 1 jaar 
 
 
 

€   2.173,00 

60600009 Carina350EE 
Passieve tillft uitgevoerd met elektrisch 
verstelbare poten.  
Totale gewicht: 36 Kg 
 
Overige specificaties gelijk aan de 
Carina350EM (60600011)  
 
 
 
 

€   2.651,00    

 
60600012 Carine 350EM 

Mobile tillift uitgevoerd met manueel 
verstelbare, lage poten. 
Voorwielen, diameter: 35 mm 
 
Overige specificaties gelijk aan de 
Carina350EM (60600011) 
 
 

€   3.394,00    

 
60600014 Carina 350EE 

Mobile tillift uitgevoerd met elektrisch 
verstelbare, lage poten. 
Totale gewicht: 36 kg 
Voorwielen, diameter: 35 mm 
 
Overige specificaties gelijk aan de 
Carina350EM (60600011) 

€   3.818,00    

 
       
       
       

Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65) 
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Vega505EE   
   

Vega heeft een uniek ontwerp waarbij de hefarm zowel 
vanaf de grond, tot heel hoog kan tillen . Bovendien is de 
Vega uitgevoerd met een “gesplitste” mast . Dit ontwerp, 
dat we het V - concept noemen,  heeft een aantal 
voordelen voor zowel verzorger als de gebruiker . Door  
het V-concept zijn de handvaten geïntegreerd in het 
frame, waardoor er meerdere plaatsen zijn waar de 
zorggever de handen kan plaatsen en het manoeuvreren 
van de lift natuurlijk en eenvoudiger wordt. Daarnaast is er 
meer ruimte voor de control box en actuator in het frame, 
waardoor er ook meer ruimte ontstaat voor de cliënt. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
60600003 Vega505EE 

Compleet met tiljuk, handbediening, 
SwiftHook, onderhoudsvrije wielen en 
ingebouwde oplader 
Veilige werklast: 230 kg  
Materiaal: Powder-coated staal  
Totale hoogte: 1235-1998 mm  
Base lengte: 1210 mm  
Base breedte, buitenmaat: 670-1065 mm  
Base breedte, binnen maat: 550-925 mm  
Base verbreding: Elektrisch 
Totaal gewicht: 42.8 kg  
Voorwielen, diameter: 100 mm  
Achterste wielen, diameter: 100 mm  
Hefbereik: 230-1765 mm  
Hijssnelheid zonder last: 37 mm/s   
Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch  
Accucapaciteit: 2.9 Ah  
Materiaal, tiljuk: Aluminium  
Tiljuk breedte: 450 mm  
Beschermingsklasse: IPX4  
 

€ 3.234,00 

  
 

 

Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65) 
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Eva400   
   

De Eva400 is een lichtgewicht aluminium tillift met een 
mast die in 3 hoogtes is in te stellen. Eva400 is 
beschikbaar in twee versies; met electrische (EE) of 
manuele (EM) instelling van de pootafstand. Beide versies 
van de Eva400 worden compleet en klaar voor gebruik 
geleverd, uitgerust met een stevig 2-punts tiljuk met 
betrouwbare veiligheidsgrendels en een handbediening. 
Het tiljuk heeft een standaard breedte (450 mm) dat 
geschikt is voor de meeste zorgvragers en situaties. 
Eva400 kan ook uitgerust worden met doordachte en 
functionele accessoires uit het Handicare programma. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
60100011 Eva400EM 

Compleet met tiljuk en handbediening 
Aluminium lichtgewicht 
Mast verstelbaar in 3 hoogtes 
Manueel verstelbare poten 
Veilige werklast: 180 kg  
Materiaal: Aluminium  
Totale hoogte:  1330 mm 
Base lengte:  1310 mm   
Base breedte, buitenmaat: 685-980 mm  
Base breedte, binnenmaat: 585-880 mm  
Base verbreding: Manual  
Totaal gewicht: 34 kg  
Voorwielen, diameter: 100 mm  
Achterste wielen, diameter: 100 mm  
Hefbereik: 530-1790 mm  
Hijssnelheid zonder last: 23 mm/s  
Nooddaalfunctie: Manual en elektrisch  
Accucapaciteit: 2.9 Ah  
Materiaal, tiljuk: Aluminium  
Tiljuk breedte: 450 mm  
Beschermingsklasse: IPX4  
 

€  2.960,00 

60100001 Eva400EE 
Passieve tillft uitgevoerd met elektrisch 
verstelbare poten.  
 
Overige specificaties gelijk aan de 
Eva400EM (60100011) 

€  3.172,00    

 
       

Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65) 
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Eva450   
   

Eva450 is een veelzijdige tillift voor alle situaties en voor 
gebruikers met een gewicht tot en met 205 kg. Samen met 
de functionele accessoires van Handicare is Eva450 de 
juiste keuze voor zittende transfers van de vloer, stoel of 
bed en ook voor liggende transfers en looptraining. 
Eva450 is beschikbaar in twee versies; met elektrische 
(EE) of manuele (EM) instelling van de pootafstand. 
Eva450EE is ook leverbaar in een speciale versie met 
verlaagde poten voor gebruik bij lage bedden. Eva450EM 
is uitsluitend leverbaar met verlaagde poten. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
60100002 

 
 
 

Eva450EE 
Compleet met tiljuk en handbediening 
Materiaal: Aluminium 
Veilige werklast: 205 kg  
Mast verstelbaar in 3 hoogtes 
Totale hoogte:  1330 mm 
Base lengte:  1310 mm 
Base breedte, buitenmaat: 685-980 mm  
Base breedte, binnenmaat: 585-880 mm  
Base verbreding: Elektrisch 
Totaal gewicht: 34 kg  
Voorwielen, diameter: 100 mm  
Achterste wielen, diameter: 100 mm  
Hefhoogte: 500-1790 mm  
Hefbereik: 500-1790 mm  
Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s  
Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch  
Accucapaciteit: 2.9 Ah  
Materiaal, tiljuk: Aluminium  
Tiljuk breedte: 450 mm  
Beschermingsklasse: IPX4  
 

€ 3.809,00 

60100006 Eva450EE 
Passieve tillift uitgevoerd met extra lage, 
elektrisch verstelbare poten.  
Voorwiel diameter: 35mm 
Poot hoogte 6,6cm 
 
Overige specificaties zijn gelijk aan de 
Eva450EE (6010002)  
 

€ 4.870,00    

 
Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65) 
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Eva600   
   

Eva600EE is een veelzijdige, mobiele tillift voor alle 
situaties en voor zorgvragers met een gewicht tot en met 
270 kg. Samen met Handicare's functionele en 
gemakkelijk te gebruiken accessoires is  Eva600EE de 
juiste keuze voor het tillen bij transfers naar en van de 
vloer, stoel of bed, evenals bij liggend tillen en 
looptraining. Eva600EE is ook beschikbaar in een 
speciale versie met lage poten voor gebruik bij lagere 
bedden. Beide versies van Eva600EE worden compleet 
geleverd, klaar voor gebruik. Uitgerust met handbediening 
en een breder tiljuk (600 mm) welke zorgt voor een meer 
open tilband, wat ideaal is voor de zwaardere gebruikers. 
Eva600EE kan ook uitgerust worden met veel slimme en 
functionele accessoires vanuit het Handicare 
Transferhulpmiddelen programma. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
60100003 Eva600EE 

Compleet met tiljuk en handbediening 
Aluminium lichtgewicht 
Mast verstelbaar in 3 hoogtes 
Elektrisch verstelbare poten 
std breder tiljuk 600mm 
Veilige werklast: 270 kg  
Materiaal: Aluminium  
Totale hoogte: 1330 mm 
Base lengte: 1410 mm  
Base breedte, buitenmaat: 750-1150 mm  
Base breedte, binnenmaat: 650-1050 mm  
Base verbreding: Elektrisch  
Totaal gewicht: 39 kg  
Voorwielen, diameter: 100 mm  
Achterste wielen, diameter: 100 mm  
Hefhoogte: 500-1810 mm  
Hefbereik: 500-1810 mm  
Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s  
Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch 
Accucapaciteit: 2.9 Ah  
Materiaal, tiljuk: Aluminium  
Tiljuk breedte: 600 mm  
Beschermingsklasse: IPX4  
 

€ 6.037,00 

60100010 Eva600EE 
Passieve tillift uitgevoerd met extra lage, 
elektrisch verstelbare poten. 
Voorwiel diameter: 35mm 
Poot hoogte 66 mm 
 
Overige specificaties zijn gelijk aan de 
Eva600EE (6010003) 
 

€ 7.416,00    

 
Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65) 
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EvaDrive   
   

De bediening van EvaDrive is intuïtief en vereist zeer 
weinig kracht. De bedieningshendel reageert op subtiele 
vingerbewegingen en is nauwkeurig genoeg om in zeer 
nauwe ruimtes te manoeuvreren, bijvoorbeeld bij het 
herpositioneren van zorgvragers in kleine 
ziekenhuiskamers. Raak de bedieningshendel lichtjes aan 
om de EvaDrive te draaien en vooruit of achteruit te rijden 
met minimale inspanning. EvaDrive begrijpt waar u heen 
wilt en brengt u er naartoe. Een zorgverlener kan de lift 
gemakkelijk alleen bedienen, zelfs met zwaardere 
zorgvragers. 
EvaDrive is verkrijgbaar in twee modellen: de 
Eva450Drive, bedoeld voor zorgvragers met een gewicht 
van maximaal 200 kg en de Eva600Drive voor zorgvragers 

met een gewicht van maximaal 270 kg.  
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
60900002 Eva450Drive 

Compleet met tiljuk en handbediening 
Aluminium lichtgewicht 
Mast verstelbaar in 3 hoogtes 
Elektrisch verstelbare poten 
Veilige werklast: 205 kg 
Base breedte, buitenmaat: 685-980 mm 
Base breedte, binnenmaat: 585-880 mm 
Totaal gewicht incl. accu's: 58 kg 
Total gewicht excl.accu: 54 kg 
Voorwielen, diameter: 100 mm 
Achterste wielen, diameter: 200 mm 
Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s 
Rijsnelheid: 7 km/h 
Accu: 24 V, 17,6 Ah Li-Ion 
Tiljuk breedte: 450 mm 
Beschermingsklasse: IP X4 
 
 

€ 9.229,00 

60900003 Eva600EE 
Compleet met tiljuk en handbediening 
Aluminium lichtgewicht 
Mast verstelbaar in 3 hoogtes 
Elektrisch verstelbare poten 
Veilige werklast: 270 kg 
Base breedte, buitenmaat: 750-1150 mm 
Base breedte, binnenmaat: 650-1050 mm 
Totaal gewicht incl. accu's: 64 kg 
Total gewicht excl.accu: 60 kg 
Voorwielen, diameter: 100 mm 
Achterste wielen, diameter: 203 mm 
Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s 
Rijsnelheid: 7 km/h 
Accu: 24 V, 17,6 Ah Li-Ion 
Tiljuk breedte: 600 mm 
Beschermingsklasse: IP X4 
 
 

€ 9.865,00 

   
Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65) 
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Accessoires Passieve Tilliften 
 

 
   

Artnr. Productomschrijving Prijs     

80100010 
 

AmbulationArm 
Accessoire voor alle modellen en varianten 
van de Eva mobile liften 
Veilige werklast: 60 kg  
 

€   848,00     

       
       
       
       
       
       

70200001 SlingBar S, aluminium, 35 cm breed  €   233,00     
70200002 SlingBar M, aluminium, 45 cm breed €   243,00     
70200003 SlingBar L, aluminium, 60 cm breed €   253,00     

 De SlingBars zijn geschikt i.c.m. alle 
modellen en versies van de Eva Tillift en de 
Vega Tillift. Alle uitvoeringen zijn belastbaar 
tot 300 kg. 

     

       
       
       

70200042 SlingBarSpreader voor SlingBar S/M/L 
Om meer ruimte te creëren in een 2-punts 
SlingBar kunnen SlingBarSpreader M 
gebruikt worden. Het opent de Sling en de 
gebruiker komt in een meer 
achteroverleunende positie. Kan gebruikt 
worden i.c.m.: 
SlingBar S, art nr. 70200001 en 70200043 
SlingBar M, art nr. 70200002 en 70200044 
SlingBar L, art nr. 70200003 
Veilige werklast: 300 kg  

€   398,00     

       
       
       

70200013 
 

SideBar 
Kan gebruikt worden i.c.m. Vega505EE,  
Per paar 
 

€ 297,00     

       
   
   

16010 ReadyStrap 
Accessoire voor Carina350EM/EE: 
60600011, 60600012, 6060009, 60600014 
 
 
 

€ 24,00 

       
       
   

70200008 
 

SwiftHook 
Met SwiftHook is het verwisselen van het 
tiljuk en het aanbrengen van een 
weegschaal heel eenvoudig. 
Voor SlingBar S/M/L, 70200001/2/3, en 
voor StretcherBar 
Belastbaar tot 300 kg  

€ 92,00 

       
       
   

70200030 Endcover Carina 
Accessoire voor Carina 350EM/EE: 
60600011, 60600012, 6060009, 60600014 

€ 37,00 

       
       
       
   
   

70200009 SlingBarWrap 
Afwasbaar, accessoire voor alle varianten 
van SlingBar 

€ 80,00 
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Accessoires Passieve Tilliften (vervolg)  
   

Artnr. Productomschrijving Prijs     

70200006 
 

StretcherBar 
StretcherBar is een tiljuk welke gebruikt 
wordt met StretcherSling voor het liggend 
tillen met vaste of mobiele tillift. 
StretcherBar heeft tien ophangpunten, vijf 
aan elke kant van de zorgvrager, wat steun 
biedt onder het hele lichaam. De breedte 
van de het juk is gemakkelijk aan tepassen 
door de ophanghaken uit te trekken of in te 
duwen. Belastbaar tot 300 kg  
Te gebruiken in combinatie met: 
Alle modellen en versies van de Eva tillift 
Rino600EE 
Vega505EE 

€ 1.473,00     

       
       

70200017 Sling bar RFL X4 
Sling bar RFL X4 is een stevig 4-punts tiljuk 
van staal, met betrouwbare veiligheidsclips. 
Sling bar RFL X4 zorgt voor meer ruimte in 
de tilband voor bijvoorbeeld obese en/of 
drukgevoelige zorgvragers. 
Carina350 
Eva400 
Eva450 
Eva600 
Rino600EE 
Vega505EE 
Belastbaar tot 300 kg  

€   286,00     

       
       

70100002 
 

Charder MHS2500 
Weegschaal voor gebruik met mobiele liften 
en plafondliftunits, Klasse 3, max 300 kg  
 

€ 2.439,00     

70100003 
 

Charder MHS2500 
Weegschaal voor gebruik met mobiele liften 
en plafondliftunits, klasse 3, max 400 kg  
 
De Weegschalen zijn beide te gebruiken 
i.c.m. : 
Alle modellen van de Carina350 tillift 
Alle modellen en versies van de Eva tillift 
Rino600EE 
Vega505EE 
 

€ 2.757,00     

       
       

70200029 Externe lader Linak 
Accessoire voor MiniLift200, MiniLift160, 
MiniLift125, Carina350, Eva450, Eva600EE 
en Vega505EE. 

€  318,00     

       
       

60900022 Batterij EvaDrive. €  1.157,00     
       
       
       
   

70200089 
 

Handcontrol HB33-6, 6 knoppen,  
met service- en batterijstatus en overload 
indicatoren.  
 
Geschikt voor liften met elektrische 
pootspreiding. 
Carina350EE, art no. 60600009 
Carina350EE, with low legs, art no. 
60600014 
Vega505EE, art no. 60600003 
 

€  179,00 
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Maattekeningen Passieve tilliften 
   

Alle opgegeven maten zijn in cm/inches met een tolerantie van +/- 0,5 cm. 
   
   

Carina350 en Carina met lage poten 
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Vega505 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva400 en Eva450 
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Eva450 met lage poten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva600 en Eva600 met lage poten 
 

 
  



 

  
Prijslijst 2019 

72 Genoemde prijzen zijn Bruto en exclusief BTW. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 

EvaDrive450 en EvaDrive600 
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Plafondliften 
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RiseBasic   
   

RiseBasic is een moderne en stijlvolle stationaire plafondliftunit die vele functies biedt welke comfort en veiligheid 
tijdens het tillen maximaliseren, voor de zorgvrager én de zorgverlener. Door de bijbehorende tilaccessoires is 
individueel aangepast tillen van zorgvragers mogelijk. Met de RiseBasic kunnen zowel zittende als horizontale 
transfers naar en van bed, rolstoel of toilet worden uitgevoerd. 
RiseBasic levert een groot tilbereik en heeft de mogelijkheid tot zeer laag en zeer hoog tillen. Dit maakt het een 
uitstekende oplossing voor tillen van de vloer en voor looptraining en sta-training. RiseBasic kan ook gebruik 
worden voor een gemakkelijke transfer van zorgvragers van de ene kamer naar de andere. 
RiseBasic is beschikbaar in twee modellen; RiseBasic300M, met een tilcapaciteit van 138 kg, en RiseBasic440M, 
met een tilcapaciteit van 200 kg. 
Het opladen van de RiseBasic gaat eenvoudig door de handbediening in het discrete laadstation te plaatsen welke 
gemakkelijk op de muur is te bevestigen, in de buurt van de parkeerplek van de plafondliftunit. 
Optioneel kan RiseBasic uitgerust worden met end-point charging, waarbij de lift automatisch wordt opgeladen als 
deze zich in het eindpunt van de rails bevind, of in rail-charging, waarbij de lift in de gehele rail continue wordt 
opgeladen. 
RiseBasic heeft ongewoon kleine afmetingen en een extreem laag gewicht. Het handige formaat biedt vele 
praktische voordelen. Gecombineerd met het moderne en elegante ontwerp van de plafondliftunit, draagt RiseBasic 
tevens bij aan de realisatie van een professionele en functionele zorgomgeving met een harmonische en menselijke 
sfeer. 
 
 

 
 
  

Verlichte symbolen 
-Worden alleen geactiveerd wanneer 
het nodig is; 
-Batterijstatus en oplaadbehoefte; 
-Waarschuwing voor overbelasting; 
-Noodstopindicator; 
-Service nodig; 
-Lees de gebruiksaanwijzing. 

Veiligheidsfuncties  
-Handmatige noodstop; 
-Elektrische en handmatige 
nooddaalfunctie; 
-Overbelastingsbescherming; 
-Valbescherming; 
-De motor stopt automatisch als de 
tilriem niet belast is; 
-Zachte start en stop, verhoogt 
zekerheid en comfort voor de gebruiker. 

Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening  
-Duidelijk gemarkeerde en intuïtief geplaatste knoppen; 
-Ophanghaak om gemakkelijk toegankelijk aan het tiljuk te bewaren; 
-Aan-Uitknoppen voorkomen onbedoeld gebruik van de tilfuncties; 
-Eenvoudig aan te sluiten en weg te halen, geen gereedschap nodig; 
-RiseBasic300M en RiseBasic440M hebben handbedieningen met vier 
knoppen, Aan/Uit, Omhoog/ Omlaag. 

Opladen 
-Standaard: via wandhouder 
waar handbediening in geplaatst 
wordt; 
-Optioneel: Lading in de gehele 
rails of bij het eindpunt 
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RiseBasic   
   

                 
Art. nr Productomschrijving Prijs 

50100039 RiseBasic300M 
Met handbediening en lader. Tiljuk apart 
bestelbaar. 
Veilige werklast: 138 kg  
Totale lengte: 266 mm 
Totale breedte: 151 mm 
Totale hoogte: 156 mm 
Totaal gewicht: 6.8 kg 
Hefbereik: 2400 mm 
Hijssnelheid zonder last: 30 mm/s 
Lifting snelheid belasting: 20 mm/s 
Geluidsniveau met last: 51 dB(A) 
Accu's: 2 x 12V 2.9 Ah 
Beschermingsklasse, lift unit: IP20 
Beschermingsklasse, handbediening: IPX4 
 

€ 1.910,00 

50100040 RiseBasic440M 
Veilige werklast: 200 kg  
 
Overige specificaties gelijk aan RiseBasic 
300M (50100039) 

€ 2.112,00 

   
 

Accessoires specifiek of veel gebruikt voor RiseBasic 
   

Onderstaande Accessoires zijn specifiek geschikt voor de RiseBasic tilliften. Voor accessoires die toepasbaar zijn op 
alle plafondlift systemen zie: Accessoires voor plafondliften algemeen 
 

Artnr. Productomschrijving Prijs     
70200001 SlingBar S, aluminium, 35 cm breed €   233,00     
70200002 SlingBar M, aluminium, 45 cm breed €   243,00     
70200003 SlingBar L, aluminium, 60 cm breed €   253,00     

 Belastbaar tot 300 kg      
       
       
   

70200009 SlingBarWrap 
Afwasbaar, accessoire voor alle varianten 
van SlingBar 

€    80,00 

       
       
       
   

70200066 Switch manoeuvring 
Voor het bedienen van draaischijven 
middels knoppen op de handbediening. 
Accessoire voor alle modellen van 
RiseBasic. 

€    74,00 
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RiseAtlas   
   

RiseAtlas is een veilig en makkelijk te gebruiken plafondlift, verkrijgbaar in meerdere modellen en versies met 
verschillende tilcapaciteit, met (T) of zonder (M) ingebouwde transfermotor en met vele andere kenmerken en 
eigenschappen, zoals een High Humidity uitvoering voor in vochtige ruimtes. 
 
RiseAtlas heeft een compact formaat en een extreem laag gewicht met een aantrekkelijke prijs- 
/kwaliteitsverhouding. RiseAtlas biedt onbeperkte tilmogelijkheden met meer prestatie, meer flexibiliteit, meer 
eenvoud en gemak en meer betrouwbaarheid vergeleken met de gemiddelde plafondlift op de markt.  
 
RiseAtlas450M is beschikbaar in een speciale versie met Handicare's nieuwe en unieke Handicare 
QuickTrolleySystem. Deze versie heeft een "quick release trolley" die het mogelijk maakt om de plafondlift makkelijk 
van de rail af te halen en terug te plaatsen, waardoor de motor eenvoudig uitwisselbaar is tussen verschillende 
kamers voor een intensiever en meer kosteneffectief gebruik. 
 

 
Het quicktrolleySysteem 

 

 
 
 
 
 

 

  

Opladen 
-Standaard: via wandhouder waar 
handbediening in geplaatst wordt; 
-Optioneel: Lading in de gehele rails 
of bij het eindpunt 

Verlichte symbolen 
-Worden alleen geactiveerd wanneer 
het nodig is; 
-Batterijstatus en oplaadbehoefte; 
-Waarschuwing voor overbelasting; 
-Noodstopindicator; 
-Service nodig; 
-Lees de gebruiksaanwijzing. 

Voorzien van een  
nachtlampje  

Veiligheidsfuncties  
-Handmatige noodstop; 
-Elektrische en handmatige nooddaalfunctie; 
-Overbelastingsbescherming; 
-Valbescherming; 
-De motor stopt automatisch als de tilriem niet 
belast is; 
-Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt 
onbedoeld draaien van de tilriem; 
-Zachte start en stop, verhoogt zekerheid en 
comfort voor de gebruiker. 

Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening  
-Duidelijk gemarkeerde en intuïtief geplaatste knoppen; 
-Ophanghaak om gemakkelijk toegankelijk aan het tiljuk te 
bewaren; 
-Aan-uitknoppen voorkomen onbedoeld gebruik van de tilfuncties; 
-Eenvoudig aan te sluiten en weg te halen, geen gereedschap 
nodig. 
 
RiseAtlas450T, RiseAtlas625T en beide speciale versies met 
SmartPark-functie hebben handbedieningen met zes knoppen, 
Aan/Uit, Omhoog/Omlaag en Links/Rechts. 
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RiseAtlas   
                 

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50100057 RiseAtlas450M 

Met QuickTrollySystem, incl. handbediening 
en lader.  
Tiljuk apart bestelbaar. 
Veilige werklast: 205 kg  
Totale lengte: 266 mm 
Totale breedte: 151 mm 
Totale hoogte: 156 mm 
Totaal gewicht: 7.2 kg 
Hefbereik: 2400 mm 
Hijssnelheid zonder last: 50 mm/s 
Lifting snelheid belasting: 39 mm/s 
Geluidsniveau met last: 55 dB(A) 
Accu: NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh 
Beschermingsklasse, lift unit: IP20 
 

€ 3.172,00 

50100051 RiseAtlas450M High Humidity 
Met QuickTrolleySystem, geschikt voor 
ruimten met hoge vochtigheid. Met 
handbediening en lader.  
Tiljuk apart bestelbaar 
Totaal gewicht: 7.3 kg 
Beschermingsklasse, lift unit: IPX4 
 
Overige specificaties gelijk aan RiseAtlas 
450M (50100057) 
 

€ 3.713,00 

   
   

50100058 RiseAtlas450T 
Uitvoering met traverse motor, 
handbediening en lader. Tiljuk apart 
bestelbaar. 
Totaal gewicht: 7.5 kg 
Verplaatsingssnelheid zonder last: 140 
mm/s 
Verplaatsingssnelheid met last:: 120 mm/s 
 
Overige specificaties gelijk aan RiseAtlas 
450M (50100057) 
 
 
 

€ 3.501,00 

   
   
   

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50100059 RiseAtlas625M 

Met Quick Trolley Systeem 
Inclusief handbediening en lader 
Veilige werklast: 285 kg  
Totale lengte: 266 mm 
Totale breedte: 151 mm 
Totale hoogte: 156 mm 
Totaal gewicht: 7.3 kg 
Hefbereik: 2400 mm 
Hijssnelheid zonder last: 50 mm/s 
Lifting snelheid met belasting: 39 mm/s 
Geluidsniveau met last: 55 dB(A) 
Accu: NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh 
Beschermingsklasse, lift unit: IP20 
Beschermingsklasse, handbediening: IPX4 

€ 3.979,00 

   
   

50100060 RiseAtlas625T 
Met traverse motor en SmartPark-functie, 
inclusief handbediening en lader.  
Tiljuk apart bestelbaar. 
Totaal gewicht: 7.5 kg 
Verplaatsingssnelheid zonder last: 140 
mm/s 
Verplaatsingssnelheid met last:: 120 mm/s 
 
Overige specificaties gelijk aan RiseAtlas 
625M (50100059) 
 

€ 4.774,00 
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Accessoires specifiek of veel gebruikt voor RiseAtlas 
   

Onderstaande Accessoires zijn specifiek geschikt voor de RiseAtlas tilliften. Voor accessoires die toepasbaar zijn op 
alle plafondlift systemen zie: Accessoires voor plafondliften algemeen 
 

Artnr. Productomschrijving Prijs     
70200001 SlingBar S, aluminium, 35 cm breed €   233,00     
70200002 SlingBar M, aluminium, 45 cm breed €   243,00     
70200003 SlingBar L, aluminium, 60 cm breed €   253,00     

 Belastbaar tot 300 kg      
       
       
   

70200009 SlingBarWrap 
Afwasbaar, accessoire voor alle varianten 
van SlingBar 

€ 80,00 

       
       

       
       

   
70200046 QuickTrolley,RiseAtlas 450M 

Belastbaar tot 205 kg   
t.b.v. RiseAtlas 50100057 en 50100051 

€ 266,00 

70200051 QuickTrolley450 70 mm 
Belastbaar tot 205 kg  
t.b.v. Rise Atlas 50100057 en 50100051. 

€ 520,00     

70200075 QuickTrolley universeel 360 
Quick release 360 graden draaibare Trolley 
Belastbaar tot 285 kg  
t.b.v.: 
RiseAtlas450M (50100057), 
RiseAtlas625M (50100059),  
RiseBasic300M (50100039) 
RiseBasic440M (50100040) 

€ 493,00     

70200092 QuickTrolley625 In-rail charging € 636,00     
       
   

50400066 Afdekkap voor oplader 
Is een accessoire voor alle modellen en 
speciale versies van RiseAtlas450 en 
RiseAtlas625. 

€ 19,00 

       
       
       
       
   

70200047 9V batterij en kabel 
T.b.v. elektrische nooddaling. Een losse 9V 
batterij, aangeleverd als een accessoire, 
biedt functionaliteit ook tijdens een 
stroomstoring en vergroot de veiligheid. 
t.b.v.: 
RiseAtlas450M (50100057) 
RiseAtlas450T, (50100058) 
RiseAtlas450T, (50100052) 
RiseAtlas625M, (50100059) 
RiseAtlas625T, (50100060) 
RiseAtlas625T, (50100053) 

€ 105,00 

70200065 IR remote controlling 
Voor draadloze bediening voor de 
plafondliftunit 
RiseAtlas450M (50100057) 
RiseAtlas625M, (50100059) 

€ 317,00     
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Accessoires Plafondliften algemeen 
   

   

Artnr. Productomschrijving Prijs 
70200001 SlingBar S, aluminium, 35 cm breed €   233,00     
70200002 SlingBar M, aluminium, 45 cm breed €   243,00     
70200003 SlingBar L, aluminium, 60 cm breed €   253,00     
Belastbaar tot 300 kg     

       
       
   

70200009 SlingBarWrap 
Afwasbaar, accessoire voor alle varianten 
van SlingBar 

€ 80,00 

       
       

       
       
       
70200042 Side bars voor SlingBar S/M/L 

Om meer ruimte te creëren in een 2-punts 
SlingBar tiljuk kunnen SlingBarSpreader M 
gebruikt worden, Het opent de Sling en de 
gebruiker komt in een meer 
achteroverleunende positie. Kan gebruikt 
worden i.c.m.: 
SlingBar S, art nr. 70200001 en 70200043 
SlingBar M, art nr. 70200002 en 70200044 
SlingBar L, art nr. 70200003 
Veilige werklast: 300 kg  

€   398,00     

       
       
   
70200008 
 

SwiftHook 
Met SwiftHook is het verwisselen van het 
tiljuk en het aanbrengen van een 
weegschaal heel eenvoudig. 
Voor SlingBar S/M/L, 70200001/2/3, en 
voor StretcherBar 
Belastbaar tot 300 kg  

€  92,00 

       
       
       
70200006 
 

StretcherBar 
StretcherBar is een tiljuk dat gebruikt wordt 
met StretcherSling voor het liggend tillen 
met vaste of mobiele tillift. StretcherBar 
heeft tien ophangpunten, vijf aan elke kant 
van de zorgvrager, wat steun biedt onder 
het hele lichaam. De breedte van het juk is 
gemakkelijk te aanpassen door de 
ophanghaken uit te trekken of in te duwen. 
Belastbaar tot 300 kg  
 
 

€ 1473,00     

       
       
       

70200017 Sling bar RFL X4 
Sling bar RFL X4 is een stevig 4-punts tiljuk 
van staal, met betrouwbare veiligheidsclips. 
Sling bar RFL X4 zorgt voor meer ruimte in 
de tilband voor bijvoorbeeld obese en/of 
drukgevoelige zorgvragers. 
Belastbaar tot 300 kg  

€   286,00     
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Accessoires Plafondliften algemeen (vervolg) 
   

Artnr. Productomschrijving Prijs     
70200072 BariBar 

BariBar opent de tilband waardoor er meer 
ruimte en een achterover zittende positie 
ontstaat die geschikt is voor grotere en 
zwaardere en / of pijn - gevoelige 
gebruikers. Belastbaar tot 454 kg 
 
 

€ 1.038,00      

       
       

       
80100146 BariBarWrap 

Afwasbare stootbescherming voor op 
deBariBar 
 
 
 
 
 
 

€     94,00 
 

    

       
       
   

50400332 Opbergplek BariBar €    663,00     
       
       
       

70100002 
 

Charder MHS2500 
Weegschaal voor gebruik met mobiele liften 
en plafondliftunits, klasse 3, max 300 kg  
 

€ 2.439,00     

70100003 
 

Charder MHS2500 
Weegschaal voor gebruik met mobiele liften 
en plafondliftunits, klasse 3, max 400 kg  
 

€ 2.757,00     

De Weegschalen zijn beide te gebruiken i.c.m. : 
Alle modellen van de Carina350 tillift 
Alle modellen en versies van de Eva tillift 
Rino600EE 
Vega505EE 

    

       
       
       

70200053 Extension strap, 37 cm, for RiseAtlas € 158,00     
70200054 Extension strap, 57 cm, for RiseAtlas € 169,00     
70200055 Extension strap, 67 cm, for RiseAtlas € 179,00     
70200056 Extension strap, 77 cm, for RiseAtlas € 190,00     
70200057 Extension strap, 87 cm, for RiseAtlas € 201,00     
70200058 Extension strap, 97 cm, for RiseAtlas 

 
€ 211,00     

Op plaatsen met ongewoon hoge plafonds , kan de Extension strap 
worden gebruikt om de lengte van de liftband te verlengen. Belastbaar 
tot 285 kg  
 
Toepasbaar op de volgende plafondlift units:  
RiseBasic, art. nr. 50100039 en 50100040 
RiseAtlas, art. nr. 50100057, 50100051, 50100058, 50100052, 50100059, 
50100060 en 50100053 
RisePorto, art. nr. 50200016 en 50200015 

    

       
       
   

70200046 QuickTrolley,RiseAtlas 450M 
Belastbaar tot 205 kg   
t.b.v. RiseAtlas 50100057 en 50100051 

€    266,00 

70200051 QuickTrolley450 70 mm 
Belastbaar tot 205 kg  
t.b.v. Rise Atlas 50100057 en 50100051. 

€    520,00    

70200075 QuickTrolley universeel 360 
Quick release 360 graden draaibare Trolley 
Belastbaar tot 285 kg  
t.b.v.: 
RiseAtlas450M (50100057), 
RiseAtlas625M (50100059),  
RiseBasic300M (50100039) 
RiseBasic440M (50100040) 

€    493,00    

70200070 Trolley Curtain Rail €    249,00     
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Accessoires Plafondliften algemeen (vervolg) 
   

Artnr. Productomschrijving Prijs 
70200047 9V batterij en kabel 

T.b.v. elektrische nooddaling. Deze losse 
9V batterij biedt functionaliteit en vergroot 
de veiligheid ook tijdens een stroomstoring. 
t.b.v.: 
RiseAtlas450M (50100057) 
RiseAtlas450T, (50100058) 
RiseAtlas450T, (50100052) 
RiseAtlas625M, (50100059) 
RiseAtlas625T, (50100060) 
RiseAtlas625T, (50100053) 

€     105,00     

       
       
   

70200066 Switch manoeuvring 
Voor het bedienen van draaischijven 
middels de knoppen op de handbediening. 
Accessoire voor alle modellen van 
RiseBasic. 

€     74,00 

       
       
       

70200062 In-rail/end point charging 
Met deze accessoire kan de plafondliftunit 
zo ingesteld worden dat deze kan opladen 
via end-point charging of in rails charging. 

€    153,00     

       
       
       

70200048 Diagnostics software  
Een speciale software welke een PC 
toegang geeft tot verdere informatie over de 
plafondliftunit, bijvoorbeeld het aantal uren 
van gebruik en hoe vaak er is getild, het 
aantal keren dat de lift overbelast is, 
statistieken over onderhoud etc. 
 

€    317,00     

       
       
       

50400048 Wandbeugel voor Slingbar 
Voor gemakkelijk opbergen van tiljukken, 
handleidingen en tilbanden 
 
 
 
 

€     105,00 
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Rails  
en  
Montage 
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Castor   
   

Castor is een veilig,  verplaatsbaar vrijstaande stelling die, 
samen met een rail en een plafondliftunit, werkt op 
dezelfde manier als een vast plafondliftsysteem. Castor is 
een ideale oplossing voor incidentele tilbehoeftes op een 
locatie, of wanneer het niet mogelijk is om een 
permanente installatie aan te brengen aan het plafond, 
bijvoorbeeld omdat het plafond niet sterk genoeg is. 
Belastbaar tot 300 kg  
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50300004 Castor, zonder rails, 2 stuks 

Totale hoogte: 200-240 cm 
Hefbereik: 192 – 227 cm 

€ 1.696,00 

   

 
 
 

Pollux   
   

Het liftframe Pollux is specifiek geschikt voor het veilig 
tillen van zwaarlijvige gebruikers (tot 500 kg). Het is een 
eenvoudig verplaatsbaar frame dat u makkelijk aan kunt 
passen aan een specifieke situatie. U gebruikt de Pollux 
in combinatie met BariTurn en twee plafondliftmotoren. 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50300005 Pollux,  

zonder rails, 2 stuks 
Totale hoogte: 200-240 cm 
Hefbereik: 192 – 227 cm 

€ 4.773,00 

   
   
   
   

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
50400180 BariTurn € 3.814,00 

 
 
 

Helena   
   

Helena is een veilige, vrijstaande stelling met een 
traverseframe. Samen met een plafondlift functioneert 
Helena als een stationair (x-y) liftsysteem. Belastbaar tot 
285 kg 
 

                

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50300009 Helena 3x3 

Totale lengte: 310,4 cm 
Totale Breedte: 315,7 cm 
Totale hoogte 204-249 cm 
 

€ 5.835,00 

50300010 Helena 4x3 
Totale lengte: 310,4 cm 
Totale Breedte: 415,7 cm 
Totale hoogte 204-249 cm 
 

€ 6.101,00 

50300011 Helena 5x4 
Totale lengte: 410,4 cm 
Totale Breedte: 515,7 cm 
Totale hoogte 204-249 cm 
 

€ 6.471,00 

 

Accessoires    
   

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50300006 Locking Handles 

4 stuks 
€     68,00  
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Rails recht   
   

MilkyWay is een compleet, eenvoudig en veilig 
railsysteem voor permanente installatie in het plafond of 
op de muren. Elk MilkyWay rail systeem wordt individueel 
ontworpen in nauwe samenwerking met de klant, 
waardoor er aan specifieke omstandigheden en behoeftes 
voorzien kan worden.  
 

                

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
50400262 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 1600 mm €   185,00  
50400263 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 1800 mm €   207,00  
50400264 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2000 mm  €  238,00  
50400265 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2200 mm  €    253,00  
50400266 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2400 mm  €    275,00  
50400267 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2600 mm  €    296,00  
50400268 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2800 mm  €    317,00  
50400269 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 3000 mm  €    339,00  
50400270 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 3500 mm  €    402,00  
50400271 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 4000 mm  €    451,00  
50400272 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 4500 mm  €    508,00  
50400273 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 5000 mm  €    557,00  
50400274 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 5500 mm  €    706,00  
50400275 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 6000 mm  €    727,00  
50400276 Rail, 64 x 60 mm, wit, L 7000 mm  €    780,00  

   
   
   

50400277 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 2000 mm  €    334,00  
50400278 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 2600 mm  €    434,00  
50400279 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 2800 mm  €    472,00  
50400280 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3000 mm  €    497,00  
50400281 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3200 mm  €    536,00  
50400282 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3400 mm  €    568,00  
50400283 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3600 mm  €    610,00  
50400284 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3800 mm  €    636,00  
50400285 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4000 mm  €    688,00  
50400286 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4200 mm  €    720,00  
50400287 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4400 mm  €    742,00  
50400288 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4600 mm  €    774,00  
50400289 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4800 mm  €    801,00  
50400290 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 5000 mm  €    833,00  
50400291 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 5500 mm  €    912,00 
50400292 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 6000 mm  € 1.006,00  
50400293 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 6500 mm  € 1.098,00  
50400294 Rail, 120 x 60 mm, wit, L 7000 mm  € 1.166,00 

   
   
   

50400295 Rail, 160 x 60 mm, wit, L 5000 mm  €   928,00  
50400296 Rail, 160 x 60 mm, wit, L 5500 mm  € 1.028,00  
50400297 Rail, 160 x 60 mm, wit, L 6000 mm  € 1.120,00  
50400298 Rail, 160 x 60 mm, wit, L 6500 mm  € 1.300,00 
50400299 Rail, 160 x 60 mm, wit, L 7000 mm  € 1.325,00  
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Rails met bocht   
   

Art. nr Productomschrijving (Lengte x Breedte) Prijs 
50400227 Rail curve 64-45 W, 45 graden €    525,00 

   
   
   
   
   
   
   

50400228 Rail curve 64-90 W, 90 graden €    525,00 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

50400231 Rail curve 64-22.5 W, 22,5 graden €    525,00 
   
   
   
   
   
   
   
   

50400232 Rail curve 64-15 W, 15 graden €    525,00 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Plafond bevestiging   
   

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50400319 Ceiling bracket standard, set €     63,00 

   
   
   
   
   
   

50400236 Ceiling bracket quick €     63,00 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

50400078 Pendant R190-320, 190-320 mm, wit  €    126,00  
50400079 Pendant R290-470, 290-470 mm, wit  €    139,00  
50400080 Pendant R420-730, 420-730 mm, wit  €    139,00  
50400081 Pendant R680-1250, 680-1250 mm, wit  €    139,00  
50400082 Pendant R1200-2290, 1200-2290 mm, wit  €    139,00  
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Plafond bevestiging (vervolg)   
   

Art. nr Productomschrijving  Prijs 
50400192 Threaded rod support kit €     26,00 

   
   
   
   
   
   
   
   

50400301 Pendant angled 190-320 mm  €    143,00  
50400302 Pendant angled 290-470 mm  €    146,00  
50400303 Pendant angled 420-730 mm  €    151,00  
50400304 Pendant angled 680-1250 mm  €    156,00  
50400305 Pendant angled 1200-2290 mm  €    164,00  

   
   
   
   
   

50400313 Pendant cover 28-38  €      10,00  
50400314 Pendant cover 40-50  €      10,00  
50400315 Pendant cover 50  €        7,00  

   
   

 

Muur bevestiging   
   

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50400119 Wall bracket small €   68,00 

   
   
   
   
   
   

50400120 Wall bracket wide €   58,00 
   
   
   
   
   
   

50400121 Wall bracket parallel €    72,00 
   
   
   
   
   
   

50400159 Wall bracket (plaster) €    156,00 
   
   
   
   
   
   

50400160 Wall bracket parallel (plaster) €      88,00 
   
   
   
   
   
   

50400190 Vertical support adjustable  €    167,00 
50400242 Vertical support adjustable €    266,00 

   
   
   
   
   
   

50400191 Vertical support adjustable kit €    44,00 
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Muur bevestiging   
   

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50400251 Traverse trolley 3000 flex €    688,00 

   
   
   
   
   
   
   

50400252 Traverse trolley 6500 flex €    822,00 
   
   
   
   
   
   

50400026 Endstop bolt M8 €     13,00 
   
   
   
   
   

50400027 Endstop bolt M8 €     23,00 
   
   
   
   

50400036 Endstop adjustable €     28,00 
   
   
   
   
   
   
   

50400158 Endcap 64 €     10,00 
50400154 Endcap 120 €     13,00 
50400155 Endcap 160 €     13,00 

   
   
   
   

50400075 Side support kit €     41,00 
   
   
   
   
   
   

50400233 Turntable, electrical €  2.112,00 
   
   
   
   
   
   
   

50400234 Turntable, manual €  2.652,00 
   
   
   
   
   
   
   
   

50400226 Transition gate manual 64-64   €  1.056,00 
50400237 Transition gate manual 120-120 €  1.268,00 
50400238 Transition gate, manual 64-120 €  1.480,00 
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Muur bevestiging (vervolg)   
   

Art. nr Productomschrijving Prijs 
50400193 Clamp bracket kit, set €     10,00 

   
   
   
   
   

50400169 Conductor rail and insulator 2 €      101,00 
50400170 Conductor rail and insulator 300 cm  €    146,00  
50400171 Conductor rail and insulator 400 cm  €    184,00  
50400172 Conductor rail and insulator 500 cm  €    228,00  
50400173 Conductor rail and insulator 600 cm  €    281,00  
50400174 Conductor rail and insulator 700 cm  €    313,00  
50400175 Conductor rail and insulator 800 cm  €    355,00  
50400176 Conductor rail and insulator 900 cm  €    398,00  

   
   
   

50400316 Joint bracket, set €     25,00 
   
   
   
   
   
   
   

50400318 Extension rail, set €    147,00 
   
   
   
   
   
   
   
   

50400235 Coach bolt M10 x 30 mm incl. ringen en 
moeren, 
per 2 stuks 

€      8,00 

   
   
   
   

50400306 Shim 0.5 (20 stuks)  €      37,00  
50400307 Shim 1.0 (20 stuks)  €      37,00  
50400308 Shim 2.0 (20 stuks)  €      45,00  
50400309 Shim 3.0 (20 stuks)  €      48,00  

   
   
   

50400310 Shim quick 0.5 (20 stuks)  €      37,00  
50400311 Shim quick 1.0 (20 stuks)  €      37,00  
50400312 Shim quick 2.0 (20 stuks)  €      45,00  
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Tilbanden 
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Tilbanden 
 
Handicare kent een uitgebreid programma met 
functionele en comfortabele, hoogkwalitatieve tilbanden, 
die een oplossing bieden voor elke zorgvrager en 
tilbehoefte. Onze Slings zijn beschikbaar in meerdere 
materialen en in maten van XXS tot XXL. Er zijn ook 
speciale Sling modellen in maat XXXL and XXXXL voor 
extreem grote en zware zorgvragers. 
Al onze slings kunnen met voorkeur gebruikt worden in 
combinatie met Handicare mobiele tilliften en 
plafondliftsystemen, maar ze kunnen ook gebruikt 
worden met tilliften van andere leveranciers. Voor meer 
informatie over combinaties, neem contact op met uw 
lokale Handicare vertegenwoordiger. 
 

Het model tilband kiezen 
Elk model Sling van Handicare is ontworpen en 
geproduceerd voor optimale functie, voor zorgvrager en 
zorgverlener, voor één of een meerdere specifieke 
situaties. De mate waarin een tilband ondersteuning 
geeft aan, of activiteit vraagt van de gebruiker, wordt 
aangegeven met onze supportscale: 
 

 
De hoeveelheid plusjes geven de ondersteuningsgraad 
van de tilband weer.  
 

De Maat kiezen 
Handicare  tilbanden zijn verkrijgbaar in maten variërend 
van XXS tot XXL . De kleinste maten passen kinderen en 
kleine volwassenen en de grootste maten passen grote 
en vaak gebruikers met overgewicht. De drie maten in het 
midden van de schaal, S , M en L , zijn de meest 
gebruikte maten bij volwassenen. Er zijn echter ook 
speciale modellen tilbanden in XXXL en XXXXL voor 
extreem grote en zware gebruikers. De maten van onze 
tilbanden zijn met kleurcodes op de band terug te vinden. 
 
Door de heupbreedte van de zorgvrager op te meten 
(Trochanter tot Trochanter) kan met behulp van de 
maattabel de juiste maat tilband worden geselecteerd. 
De heupbreedte van de zorgvrager mag 10 cm breder of 
smaller zijn dan de afmetingen van de tilband.  
Indien er een tilvest wordt aangemeten dient de omtrek 
van de romp te worden opgemeten ter indicatie van de 
grote van de tilband.De omtrek van de romp van de 
zorgvrager zou binnen circa 10 cm van de tilvest-breedte 
moeten zijn. 
De opgenomen maatvoeringen in de maattabel en de 
bijbehorende aanbevelingen dienen slechts ter 
ondersteuning  
 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
bij het maken van de keuze voor een bepaalde maat 
tilband. Om er zeker van te zijn dat het juiste model, maat 
en materiaal is gekozen voor de gebruiker, is het 
noodzakelijk om de tilbanden te passen. 
 
De tilband is te groot als:  
De billen van de zorgvragers teveel door de laagste 
opening glijden 
Als de beensteunen naar voren glijden naar de knieholten 
 
De tilband is te klein als: 
Het gezicht van de zorgvrager te dicht op het tiljuk zit 
Als de beensteunen in het kruis snijden  
Als de tilbanden te strak voelen of er te strak uitzien. 
 

Materiaal tilband kiezen 
Polyester 

 Duurzaam en makkelijk in onderhoud 
 Lage wrijving 
 Kan goed tegen hoge wastemperaturen 

 
 
PolyesterNet 

 Flexibel en luchtig 
 Waterdoorlatend door de netmazen 
 Kan goed tegen hoge wastemperaturen 
 Kan onder de gebruiker blijven na  

de transfer  
 
 
Plastic Net  

 Absorbeert geen water, ideaal  
voor tilsituaties bij baden  

 Kan gedesinfecteerd worden met alcohol 
 
 
Disposable materiaal 

 Stevig en duurzaam niet geweven katoen  
of polyester 

 In plaats van wassen na gebruik worden  
deze tilbanden weggegooid na gebruik 

 Voorkomt verspreiding van multiresistente  
bacteriën. 

Meet omtrek van 
Trochanter naar Trochanter 



Tilbanden 
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Tilbanden met niet gescheiden 
beenondersteuning 
 
 

ClassicSling  
   

 De gebruiker kan rechtop zitten 
 Geeft de gebruiker steun over de hele rug (vanaf de 

knieholten tot en met de schouders) 
 Niet gescheiden beensteunen, de tilband blijft in de 

stoel na de transfer 
 Rechte zitpositie 
 Is ook geschikt voor mensen met een hoge 

beenamputatie; 
 Verkrijgbaar in meerdere maten 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg. 
 
 

               

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

41222003 ClassicSling, polyester net, XS 20-40 kg 30 cm 80 cm €     253,00  
41222004 ClassicSling, polyester net, S 30-60 kg 38 cm 90 cm €     253,00 
41222006 ClassicSling, polyester net, M 55-85 kg 46 cm 95 cm €     253,00 
41222007 ClassicSling, polyester net, L 80-120 kg 63 cm 98 cm €     253,00 
41222008 ClassicSling, polyester net, XL 110-140 kg 80 cm 100 cm   €     253,00 
      
      
      
41221404 ClassicSling polyester net met 

Toiletopening, S 
30-60 kg 38 cm 90 cm €     253,00 

41221406 ClassicSling polyester net met 
Toiletopening, M 

55-85 kg 46 cm 95 cm €     253,00 

41221407 ClassicSling polyester net met 
Toiletopening, L 

80-120 kg 63 cm 98 cm   €     253,00 

 
 
 

ClassicHBSling  
   

 Niet gescheiden beensteunen, kan worden 
achtergelaten in de stoel na de transfer 

 Hoge rug; de gebruiker wordt ondersteund van de 
knieholten tot het hoofd 

 Rechte zitpositie 
 Is ook geschikt voor mensen met een hoge 

beenamputatie; 
 Voor gebruikers die steun voor het hoofd nodig 

hebben; 
 Uitzonderlijk geschikt voor zorgvragers met pijnlijke 

gewrichten; 
 Maximaal gebruikersgewicht 300 kg 

 
 

  

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

41522003 ClassicHBSling, polyester net, XS 20-40 kg 30 cm 95 cm €     279,00  
41522004 ClassicHBSling, polyester net, S 30-60 kg 40 cm 98 cm €     279,00 
41522006 ClassicHBSling, polyester net, M 55-85 kg 48 cm 106 cm €     279,00 
41522007 ClassicHBSling, polyester net, L 80-120 kg 65 cm 110 cm €     279,00 
41522008 ClassicHBSling, polyester net, XL 110-140 kg 80 cm 115 cm €     279,00 
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FlexibleSling, niet gescheiden  
   

 Niet gescheiden beensteunen; kan worden 
achtergelaten in de stoel na de transfer 

 Geeft de gebruiker steun aan rug en hoofd 
(ondersteunt onder de benen en vanaf het stuitje tot 
en met het hoofd); 

 De gebruiker leunt iets achterover 
 Volgt de vorm van het lichaam 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg; 
 Speciaal geschikt voor gebruikers met misvormingen, 

pijnlijke gewrichten en/of beenamputaties 
 Is ook verkrijgbaar met toiletopening voor het 

vergemakkelijken van de toiletbezoeken  
 
 

 
           

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

42521003 FlexibleSling, onverdeeld,  XS 20-40 kg 75 cm 80 cm €     317,00 
42521004 FlexibleSling, onverdeeld, S 30-70 kg 85 cm 85 cm €     317,00 
42521006 FlexibleSling, onverdeeld, M 60-90 kg 94 cm 93 cm €     317,00 
42521007 FlexibleSling, onverdeeld, L 80-130 kg 105 cm 96 cm €     317,00 
42521008 FlexibleSling, onverdeeld, XL 110-180 kg 115 cm 98 cm €     317,00 
       
       
       
42521403 FlexSling,onverdeeld + 

opening,pe.net,XS 
20-40 kg 75 cm 80 cm €     366,00 

42521404 FlexSling,onverdeeld + 
opening,pe.net,S 

30-70 kg 85 cm 85 cm €     366,00 

42521406 FlexSling,onverdeeld + 
opening,pe.net,M 

60-90 kg 94 cm 93 cm €     366,00 

42521407 FlexSling,onverdeeld + 
opening,pe.net,L 

80-130 kg 105 cm 96 cm €     366,00 

42521408 FlexSling,onverdeeld + 
opening,pe.net,XL 

110-180 kg 115 cm 98 cm €     366,00 

       

 
 
 

BariSling  
   

 Niet gescheiden beensteunen, kan achtergelaten 
worden in de stoel na de transfer 

 Schouder-hoge rug; de gebruiker wordt ondersteund 
vanaf de knieholten tot de schouders 

 Licht achteruit leunende zitpositie 
 Speciaal model voor extreem grote en zware 

gebruikers (vanaf 200 kg ) 
 Maximale gebruikersgewicht 570 kg 

 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

47001010 BariSling, polyester, XXXL 200-570 kg - - €     833,00 
47001011 BariSling, polyester, XXXXL 250-570 kg - - €     876,00 
47091010 BariSling, disposable non woven 

material, XXXL (2 stuks) 
200-450 kg - 

- 
€     317,00 
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Tilbanden met gescheiden 
beenondersteuning 
 

LowBackSling  
   

 De gebruiker kan rechtop zitten 
 Geschikt voor gebruikers met stabiel bovenlichaam 
 Geeft de gebruiker vooral steun in de onderrug (onder 

de benen en vanaf het stuitje tot onder de oksels) 
 Makkelijk te hanteren door de gescheiden 

beensteunen 
 Zakje aan de onderzijde voor het gemakkelijk 

aanbrengen van de tilband 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 Voor individuele aanpassingen accessoires 

verkrijgbaar  
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

40200002 LowBackSling, polyester, XXS 10-25 kg 21 cm 60 cm €     275,00 
40200003 LowBackSling, polyester, XS 20-35 kg 27 cm 60 cm €     275,00 
40200004 LowBackSling, polyester, S 30-50 kg 37 cm 77 cm €     275,00 
40200006 LowBackSling, polyester, M 48-80 kg 47 cm 85 cm €     275,00 
40200007 LowBackSling, polyester, L 75-110 kg 57 cm 90 cm €     275,00 
40200008 LowBackSling, polyester, XL 100-140 kg 67 cm 92 cm €     275,00  
40200009 LowBackSling, polyester, XXL 130-190 kg 77 cm 92 cm €     275,00  
       
       
       
40220002 LowBackSling, polyester net, XXS 10-25 kg 21 cm 60 cm €     253,00  
40220003 LowBackSling, polyester net, XS 20-35 kg 27 cm 60 cm €     253,00 
40220004 LowBackSling, polyester net, S 30-50 kg 37 cm 77 cm €     253,00 
40220006 LowBackSling, polyester net, M 48-80 kg 47 cm 85 cm €     253,00 
40220007 LowBackSling, polyester net, L 75-110 kg 57 cm 90 cm €     253,00 
40220008 LowBackSling, polyester net, XL 100-140 kg 67 cm 92 cm €     253,00  
40220009 LowBackSling, polyester net, XXL 130-190 kg 77 cm 92 cm €     253,00  
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BasicSling  
   

 De gebruiker kan rechtop zitten 
 Geschikt voor gebruikers met stabiel bovenlichaam 
 Geeft de gebruiker vooral steun in de onderrug (onder 

de benen en vanaf het stuitje tot onder de oksels) 
 Makkelijk te hanteren door de gescheiden 

beensteunen 
 Zakje aan de onderzijde voor het gemakkelijk 

aanbrengen van de tilband 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 Voor individuele aanpassingen accessoires 

verkrijgbaar 
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

40500002 BasicSling, polyester, XXS 10-25 kg 21 cm 63 cm €     328,00  
40500003 BasicSling, polyester, XS 20-35 kg 27 cm 65 cm €     328,00 
40500004 BasicSling, polyester, S 35-55 kg 37 cm 77 cm €     328,00 
40500006 BasicSling, polyester, M 45-80 kg 50 cm 89 cm €     328,00   
40500007 BasicSling, polyester, L 75-110 kg 60 cm 95 cm €     328,00  
40500008 BasicSling, polyester, XL 100-150 kg 65 cm 98 cm €     328,00   
40500009 BasicSling, polyester net, XXL 140-200 kg 75 cm 98 cm €     328,00   

       
       
       

40520002 BasicSling,  polyester net, XXS 10-25 kg 21 cm 63 cm €     328,00 
40520003 BasicSling,  polyester net, XS 20-35 kg 27 cm 65 cm €     328,00  
40520004 BasicSling, polyester net, S 35-55 kg 37 cm 77 cm €     328,00  
40520006 BasicSling, polynet, M 45-80 kg 50 cm 89 cm €     328,00  
40520007 BasicSling, polyester net, L 75-110 kg 60 cm 95 cm €     328,00  
40520008 BasicSling, polyester net, XL 100-150 kg 65 cm 98 cm €     328,00   
40520009 BasicSling, polyester net, XXL 140-200 kg 75 cm 98 cm €     328,00   

       
       
       

40522002 BasicSling,polyester net,zonder 
versteviging in beendelen, XXS 

10-25 kg 21 cm 63 cm €     278,00  

40522003 BasicSling, polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, XS 

20-35 kg 27 cm 65 cm €     278,00 

40522004 BasicSling,polyesternet, zonder 
versteviging in beendelen, S 

35-55 kg 37 cm 77 cm €     278,00  

40522006 BasicSling,polyesternet, zonder 
versteviging in beendelen, M 

45-80 kg 50 cm 89 cm €     278,00  

40522007 BasicSling,polyesternet, zonder 
versteviging in beendelen, L 

75-110 kg 60 cm 95 cm €     278,00  

40522008 BasicSling, polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, XL 

100-150 kg 65 cm 98 cm €     278,00   

40522009 
 

BasicSling, polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, XXL 

140-200 kg 75 cm 98 cm €     278,00   
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HighBackSling  
   

 Geeft de gebruiker vooral steun in hoog in de 
rug  (onder de benen en vanaf het stuitje tot en met 
het hoofd) 

 Plastic baleinen voor extra stabiliteit van de 
hoofdsteun 

 De gebruiker leunt iets achterover 
 Makkelijk te hanteren door de gescheiden 

beensteunen; 
 HighbackSling van polyester net is verkrijgbaar met of 

zonder versterkte beensteunen 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg (let op: de disposable sling is geschikt voor 
gebruikers tot maximaal 200 kg) 

 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

40800002 HighBackSling, polyester, XXS 10-25 kg 20 cm 77 cm €     328,00  
40800003 HighBackSling, polyester, XS 20-35 kg 25cm 85 cm €     328,00  
40800004 HighBackSling, polyester, S 30-55 kg 35 cm 91 cm €     328,00  
40800006 HighBackSling, polyester, M 50-90 kg 45 cm 94 cm €     328,00  
40800007 HighBackSling, polyester, L 80-110 kg 56 cm 98 cm €     328,00  
40800008 HighBackSling, polyester, XL 110-160 kg 62 cm 98 cm €     328,00   
40800009 HighBackSling, polyester, XXL 130-200 kg 70 cm 102 cm €     328,00   
       
       

       
40820002 HighBackSling, poly.net, XXS 10-25 kg 20 cm 77 cm €    349,00  
40820003 HighBackSling, polyester net, XS 20-35 kg 25cm 85 cm €     349,00  
40820004 HighBackSling, polyester net, S 30-55 kg 35 cm 91 cm €     349,00  
40820006 HighBackSling, polyester net, M 50-90 kg 45 cm 94 cm €     349,00  
40820007 HighBackSling, polyester net, L 80-110 kg 56 cm 98 cm €     349,00  
40820008 HighBackSling, polyester net, XL 110-160 kg 62 cm 98 cm €     349,00   
40820009 HighBackSling, polyester net, XXL 130-200 kg 70 cm 102 cm €     349,00   
       
       

       
40822002 HighB.Sling,polyester net, zonder 

versteviging in beendelen, t.XXS 
10-25 kg 20 cm 77 cm €     344,00  

40822003 HighBSling,polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, XS 

20-35 kg 25cm 85 cm €     344,00  

40822004 HighBSling,polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, S 

30-55 kg 35 cm 91 cm €     344,00  

40822006 HighBSling,polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, M 

50-90 kg 45 cm 94 cm €     344,00  

40822007 HighBSling,polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, L 

80-110 kg 56 cm 98 cm €     344,00  

40822008 HighBSling,polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, XL 

110-160 kg 62 cm 98 cm €     344,00   

40822009 
 

HighBSling, polyester net, zonder 
versteviging in beendelen, XXL 

130-200 kg 70 cm 102 cm €     344,00   

       
       

       
40852002 HighBackSling, plastic net, XXS 10-25 kg 20 cm 77 cm €     355,00  
40852003 HighBackSling, plastic net, XS 20-35 kg 25cm 85 cm €     355,00  
40852004 HighBackSling, plastic net, S 30-55 kg 35 cm 91 cm €     355,00  
40852006 HighBackSling, plastic net, M 50-90 kg 45 cm 94 cm €     355,00  
40852007 HighBackSling, plastic net, L 80-110 kg 56 cm 98 cm €     355,00  
40852008 HighBackSling, plastic net, XL 110-160 kg 62 cm 98 cm €     355,00   
40852009 HighBackSling, plastic net, XXL 130-200 kg 70 cm 102 cm €     355,00   
       
       

       
40890004 HighBackSling, disposable, non 

woven, S  
(5 stuks) 

30-55 kg 35 cm 91 cm €     339,00  

40890006 HighBackSling, disposable, non 
woven, M (5 stuks) 

50-90 kg 45 cm 94 cm €     349,00  

40890007 HighBackSling, disposable, non 
woven, L  
(5 stuks) 

80-110 kg 56 cm 98 cm €     476,00  

40890008 HighBackSling, disposable, non 
woven, XL (5 stuks) 

110-160 kg 62 cm 98 cm €     625,00  

40890009 HighBackSling, disposable, non 
woven, XXL (5 stuks) 

150-250 kg 62 cm 98 cm €     731,00  
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ShellBackSling  
   

 De gebruiker kan rechtop zitten, de positie kan 
makkelijk worden aangepast met twee lussen 

 Geeft ondersteuning tot en met het hoofd met 
verstelbare hoofdsteun 

 Verkrijgbaar in meerdere materialen en maten 
 Makkelijk te hanteren door de gescheiden 

beensteunen 
 Verkrijgbaar met en zonder versterkte beensteunen 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 Voor individuele aanpassingen accessoires 

verkrijgbaar 
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

40700002 ShellHBSling, polyester, XXS 10-30 kg 17 cm 80 cm €     349,00 
40700003 ShellHBSling, polyester, XS 20-35 kg 25 cm 85 cm €     349,00 
40700004 ShellHBSling, polyester, S 30-55 kg 35 cm 94 cm €     349,00 
40700006 ShellHBSling, polyester, M 50-90 kg 40 cm 97 cm €     349,00 
40700007 ShellHBSling, polyester, L 80-120 kg 45 cm 98 cm €     349,00 
40700008 ShellHBSling, polyester, XL 110-160 kg 55 cm 100 cm €     349,00  
40700009 ShellHBSling, polyester, XXL 150-210 kg 65 cm 100 cm €     349,00  
       
       

 
 
 

FlexibleSling (met gescheiden beensteunen) 
   

 De gebruiker leunt iets achterover 
 Volgt de vorm van het lichaam 
 Geeft de gebruiker steun aan rug en hoofd 

(ondersteunt onder de benen en vanaf het stuitje tot 
en met het hoofd) 

 Verkrijgbaar met en zonder verstevigde beensteunen 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 
 
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

42520002 FlexibleSling, polyester net, XXS 10-30 kg 20 cm 75 cm €     366,00  
42520003 FlexibleSling, polyester net, XS 20-35 kg 25 cm 81 cm €     366,00  
42520004 FlexibleSling, polyester net, S 25-55 kg 35 cm 90 cm €     366,00  
42520006 FlexibleSling, polyester net, M 50-75 kg 45 cm 102 cm €     366,00  
42520007 FlexibleSling, polyester net, L 170-110 kg 55 cm 102 cm €     366,00  
42520008 FlexibleSling, polyester net, XL 100-130 kg 65 cm 104 cm €     366,00   

       
       
       
       
      

42522002 FlexibleSling,PEnet, niet verstevigd-
XXS 

10-30 kg 20 cm 75 cm €     313,00  

42522003 FlexibleSling,PEnet, niet verstevigd-
XS 

20-35 kg 25 cm 81 cm €     313,00  

42522004 FlexibleSling,PEnet, niet verstevigd.-
S 

25-55 kg 35 cm 90 cm €     313,00  

42522006 FlexibleSling,PEnet, niet verstevigd-
M 

50-75 kg 45 cm 102 cm €     313,00  

42522007 FlexibleSling,PEnet,,niet verstevigd.-
L 

170-110 kg 55 cm 102 cm €     313,00  

42522008 FlexibleSling,PEnet, niet verstevigd-
XL 

100-130 kg 65 cm 104 cm €     313,00  
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Amputatie Tilbanden 
 

AmpSling  
   

 Speciaal voor gebruikers met een dubbelzijdige, hoge 
beenamputatie 

 De gebruiker kan rechtop zitten 
 Geeft de gebruiker steun over de hele rug (onder de 

benen  en van het stuitje tot en met de schouders) 
 Makkelijk hanteerbaar door gescheiden beensteunen 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

42700003 AmpSling, polyester, XS 20-40 kg 27 cm 85 cm €     398,00 
42700004 AmpSling, polyester, S 35-60 kg 37 cm 90 cm €     398,00 
42700006 AmpSling, polyester, M 50-80 kg 45 cm 97 cm €     398,00 
42700007 AmpSling, polyester, L 70-110 kg 50 cm 100 cm €     398,00 
42700008 AmpSling, polyester, XL 100-130 kg 60 cm 100 cm €     398,00 
42700009 AmpSling, polyester, XXL 120-180 kg 70 cm 100 cm €     398,00  

       
       
       
       
       

42720003 AmpSling, polyester net, XS 20-40 kg 27 cm 85 cm €     409,00  
42720004 AmpSling, polyester net, S 35-60 kg 37 cm 90 cm €     409,00  
42720006 AmpSling, polyester net, M 50-80 kg 45 cm 97 cm €     409,00  
42720007 AmpSling, polyester net, L 70-110 kg 50 cm 100 cm €     409,00  
42720008 AmpSling, polyester net, XL 100-130 kg 60 cm 100 cm €     409,00  
42720009 AmpSling, polyester net, XXL 120-180 kg 70 cm 100 cm €     409,00   

       

 
 
 
 

AmpHBSling  
   

 Gescheiden beensteunen, gemakkelijk voor de 
zorgverlener om aan te brengen en te verwijderen, de 
gebruiker zit niet op de sling  

 Kleinere opening waardoor deze sling ook geschikt is 
voor gebruikers met hogere amputaties 

 Hoge rug ondersteuning; de gebruiker is ondersteund 
van de stuit tot boven het hoofd en onder de 
beenstompen.  

 Rechte zitpositie 
 Zak aan onderzijde waarme de sling makkelijker is aan 

te brengen 
 Maximale gebruikersgewicht 300 kg   

 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

42800004 AmpHBSling, Polyester, S 35-60 kg 37 cm 90 cm €     476,00 
42800006 AmpHBSling, Polyester, M 50-80 kg 45 cm 97 cm €     476,00 
42800007 AmpHBSling, Polyester, L 70-110 kg 50 cm 100 cm €     476,00 
42800008 AmpHBSling, Polyester, XL 100-130 kg 60 cm 100 cm €     476,00 

      
       
       

 
  



 

 
Prijslijst 2019 

 Genoemde prijzen zijn Bruto en exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 101 

Hygiëne Tilbanden 
 

HygieneSling  
   

 Speciaal gemaakt om iemand makkelijk te helpen 
aan- en uitkleden bij toiletbezoek 

 De gebruiker leunt licht achterover 
 Geeft de gebruiker steun in de rug (onder de benen en 

tot de oksels) 
 Makkelijk te hanteren door de gescheiden 

beensteunen; 
 Verkrijgbaar met en zonder riem 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

43504002 HygieneSling, met gordel, polyester, 
XXS 

10-30 kg 25 cm 50 cm €     357,00  

43504003 HygieneSling, met gordel, polyester, 
XS 

25-45 kg 35 cm 65 cm €     357,00  

43504004 HygieneSling, met gordel, polyester, 
S 

40-60 kg 48 cm 75 cm €     357,00  

43504006 HygieneSling, met gordel, polyester, 
M 

55-85 kg 55 cm 87 cm €     357,00  

43504007 HygieneSling, met gordel, polyester, 
L 

75-100 kg 60 cm 93 cm €     357,00  

43504008 HygieneSling, met gordel, polyester, 
XL 

90-130 kg 80 cm 95 cm €     357,00   

43504009 HygieneSling, met gordel, polyester, 
XXL 

120-170 kg 90 cm 95 cm €     357,00   

       
       
       

43604002 HygieneSling, excl.gordel,polyester, 
XXS 

10-30 kg 25 cm 50 cm €     303,00 

43604003 HygieneSling, excl. gordel, polyester, 
XS 

25-45 kg 35 cm 65 cm €     303,00 

43604004 HygieneSling, excl. gordel, polyester, 
S 

40-60 kg 48 cm 75 cm €     303,00 

43604006 HygieneSling, excl. gordel, polyester, 
M 

55-85 kg 55 cm 87 cm €     303,00 

43604007 HygieneSling, excl. gordel, polyester, 
L 

75-100 kg 60 cm 93 cm €     303,00 

43604008 HygieneSling, excl. gordel, polyester, 
XL 

90-130 kg 80 cm 95 cm €     303,00  

43604009 HygieneSling, excl.gordel, polyester, 
XXL 

120-170 kg 90 cm 95 cm €     303,00  

       
       
       

43904003 HygieneSling,extra 
rugsteun,polyester,XS 

25-45 kg 35 cm 65 cm €     391,00  

43904004 HygieneSling,extra 
rugsteun,polyester,S 

40-60 kg 48 cm 75 cm €     391,00  

43904006 HygieneSling,extra 
rugsteun,polyester,M 

55-85 kg 55 cm 87 cm €     391,00  

43904007 HygieneSling,extra 
rugsteun,polyester,L 

75-100 kg 60 cm 93 cm €     391,00  

43904008 HygieneSling,extra 
rugsteun,polyester,XL 

90-130 kg 80 cm 95 cm €     391,00  
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HygieneLBSling  
   

 Speciaal gemaakt om iemand makkelijk te helpen 
aan- en uitkleden bij toiletbezoek 

 Gescheiden beensteunen, gemakkelijk voor de 
zorgverlener om aan te brengen en te verwijderen, 
de gebruiker zit niet op de sling. 

 Low back; de gebruiker wordt ondersteund achter de 
rug, tot onder de armen en onder de benen 

 Rechte zitpositie 
 Voor gebruikers met een goede romp en 

hoofdstabiliteit en goede tonus 
 Een riem met gesp biedt de zorgvrager een groter 

gevoel van veiligheid 
 Maximale gebruikersgewicht 300 kg 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

43804002 HygieneLBSling, polyester, XXS 10-30 kg 25 cm 92 cm €     434,00  
43804003 HygieneLBSling, polyester, XS 25-45 kg 28 cm 92 cm €     434,00  
43804004 HygieneLBSling, polyester, S 40-60 kg 30 cm 96 cm €     434,00  
43804006 HygieneLBSling, polyester, M 55-80 kg 35 cm 102 cm €     434,00  
43804007 HygieneLBSling, polyester, L 75-110 kg 41 cm 102 cm €     434,00  
43804008 HygieneLBSling, polyester, XL 90-130 kg 46 cm 104 cm €     434,00   
43804009 HygieneLBSling, polyester, XXL 120-170 kg 60 cm 104 cm €     434,00   

       
       
       
       

HygienHBSling  
   

 Speciaal gemaakt om iemand makkelijk te helpen 
aan- en uitkleden bij toiletbezoek 

 Gescheiden beensteunen gemakkelijk voor de 
zorgverlener bij het aanbrengen en verwijderen van 
de tilband, de gebruiker zit niet op de tilband 

 High back; de gebruiker wordt ondersteund achter 
de rug, achter het hoofd, rond het bovenlijf en onder 
de benen. 

 Rechtop zittend houding 
 Voor gebruikers die extra veel steun nodig hebben, 

ook voor het hoofd, en met een bepaalde tonus 
 Een riem met gesp geeft de gebruiker een extra 

gevoel van veiligheid 
 Maximale gebruiksgewicht (SWL) 300 kg 

 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

43704002 HygieneHBSling, polyester, XXS 10-30 kg 25 cm 92 cm €     391,00  
43704003 HygieneHBSling, polyester, XS 25-45 kg 28 cm 92 cm €     391,00  
43704004 HygieneHBSling, polyester, S 40-60 kg 30 cm 96 cm €     391,00  
43704006 HygieneHBSling, polyester, M 55-80 kg 35 cm 102 cm €     391,00  
43704007 HygieneHBSling, polyester, L 75-110 kg 41 cm 102 cm €     391,00  
43704008 HygieneHBSling, polyester, XL 90-130 kg 46 cm 104 cm €     391,00   
43704009 HygieneHBSling, polyester, XXL 120-170 kg 60 cm 104 cm €     391,00   
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FlexibleSling, niet gescheiden  
   

 Niet gescheiden beensteunen; kan worden 
achtergelaten in de stoel na de transfer 

 Geeft de gebruiker steun aan rug en hoofd 
(ondersteunt onder de benen en vanaf het stuitje tot 
en met het hoofd) 

 De gebruiker leunt iets achterover 
 Volgt de vorm van het lichaam 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 Voorzien van toiletopening voor het 

vergemakkelijken van de toiletbezoeken 
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

42521403 FlexSling,onverdeeld + opening, 
polyester net, XS 

20-40 kg 75 cm 80 cm €     366,00 

42521404 FlexSling,onverdeeld + opening, 
polyester net, S 

30-70 kg 85 cm 85 cm €     366,00 

42521406 FlexSling,onverdeeld + opening, 
polyester net, M 

60-90 kg 94 cm 93 cm €     366,00 

42521407 FlexSling,onverdeeld + opening, 
polyester net, L 

80-130 kg 105 cm 96 cm €     366,00 

42521408 FlexSling,onverdeeld + opening, 
polyester net, XL 

110-180 kg 115 cm 98 cm €     366,00 
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Accessoires Tilbanden 
   

       
Artnr. Productomschrijving Prijs 

49302000 HeadSupport 
Accessoire voor tilbanden zonder 
hoofdsteun 
 

€     92,00 

       
       
       
49182006 AdjustmentLoop, 18 cm, 2 stuks €     14,00     
49182007 AdjustmentLoop, 28 cm, 2 stuks €     15,00     
AdjustmentLoop is een verlengingsband, hoofdzakelijk gebruikt om de 
tilbanden van het juk uit te breiden tot op de gewenste hoogte; 
bijvoorbeeld om zorgvragers in een meer achterover leunende positie te 
kunnen plaatsen of ze in de gelegenheid te stellen meer rechtop te gaan 
zitten, of om een betere balans te krijgen. 

    

       
      
      
49700001 Naamplaatjes (10 stuks) 

Gemaakt van stof, kleuruitvoering 
€     32,00    

49700002 Naamplaatsjes (100 stuks) 
Gemaakt van polyester, zwart-wit uitvoering 

€   105,00    

Voor etikettering van tilbanden, riemen en andere hulpmiddelen    
       
       
   

49982000 LoopTag, set van 4 stuks 
Voor het markeren van tilbandlussen 

€    23,00 

   
   

       
       
   

49373300 StrapsPadding, per paar 
 
 
 
 
 

€     54,00   

49350000 StrapsPadding, Wipeable, per paar 
 

€     83,00 

StrapsPadding zijn gevoerde tilbandhoezen die kunnen worden 
gebruikt voor extra comfort. 

       
       
      

49373003 SoftLegSupport, XS (2 stuks) €     74,00    
49373006 SoftLegSupport, S/M (2 stuks) €     74,00    
49373007 SoftLegSupport, L/XL (2 stuks) €     74,00    

       
       
       
       
       
       
      

49180000 SlingBelt 
De SlingBelt geeft een extra gevoel van 
veiligheid bij gebruik van een tilband. 
Lengte SlingBelt is 150 cm 

€     73,00    
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Tilbanden voor opstaan, sta- en looptraining 
 

StandingVest  
   

StandingVest is een tilvest dat speciaal ontworpen is voor 
tillen in samenwerking met sta-training als de zorgvrager 
gebruik maakt van een stasteun. StandingVest biedt 
ondersteuning in het kruis, rondom de romp en helemaal 
opwaarts tot achter het hoofd. Het wordt op z'n plaats 
gehouden door een beenharnas bij het kruis. 
StandingVest is beschikbaar in verschillende maten, 
allemaal voor zorgvragers tot maximaal 300 kg.  
 
 Gemakkelijk aan te brengen door de zorgverlener 
 Ontworpen om de zorgvrager veilig en comfortabel 

te activeren 
 Biedt ondersteuning in het kruis, rondom de romp en 

helemaal opwaarts tot achter het hoofd 
 Max. gewicht 300 kg 

 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

44503003 StandingVest, polyester, XS 15-40 kg 82 cm 68 cm €     568,00 
44503004 StandingVest, polyester, S 20-50 kg 96 cm 73 cm €     568,00 
44503006 StandingVest, polyester, M 40-60 kg 110 cm 73 cm €     568,00 
44503007 StandingVest, polyester, L 50-80 kg 122 cm 73 cm €     568,00 
44503008 StandingVest, polyester, XL 70-100 kg 130 cm 73 cm €     568,00 

       
       

 
 
 

WalkingVest  


   

Dit tilvest is speciaal ontworpen om iemand te 
ondersteunen bij het opstaan en bij loopoefeningen. U 
gebruikt het in combinatie met een vaste of verplaatsbare 
lift. Het tilvest geeft de gebruiker ondersteuning rond het 
bovenlichaam en bij de liezen. Het blijft goed op zijn plaats 
zitten door het opgevulde beenharnas. 
 
 Geeft ondersteuning bij het opstaan en bij 

loopoefeningen 
 Kan gebruikt worden i.c.m. een vaste of verplaatsbare 

lift. 
 Makkelijk te hanteren voor zorgverleners 
 Veilig in gebruik 
 Geeft de gebruiker steun rond het bovenlichaam en 

de liezen 
 Verkrijgbaar in meerdere maten 
 Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht 

van 300 kg 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

44200002 WalkingVest, polyester, XXS 15-40 kg 60 cm 67 cm €     451,00  
44200003 WalkingVest, polyester, XS 25-50 kg 70 cm 68 cm €     451,00  
44200004 WalkingVest, polyester, S 40-60 kg 82 cm 68 cm €     451,00  
44200006 WalkingVest, polyester, M 55-80 kg 96 cm 73 cm €     451,00  
44200007 WalkingVest, polyester, L 75-100 kg 110 cm 73 cm €     451,00  
44200008 WalkingVest, polyester, XL 90-110 kg 122 cm 73 cm €     451,00   
44200009 WalkingVest, polyester, XXL 100-130 kg 142 cm 75 cm €     451,00   
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BariVest  

   

BariVest is een vest dat ontworpen is voor opstaan, sta-
training en looptraining met zorgvragers die 180 kg of 
meer wegen. Het kan gebruikt worden in combinatie met 
mobiele en stationaire liften, met een vier-punts tiljuk of 
met BariTurn. BariVest bestaat uit een achtergedeelte, 
een voorgedeelte en een smaller gedeelte in het midden 
zodat het comfortabel zit in het kruis. Het heeft twee 
lussen voor tiljukken, aan de voor- en achterzijde, en 
riemen op drie niveaus. 

 
 Makkelijk om aan te brengen 
 Ontwikkeld voor meer zekerheid en veilgheid bij het 

opstaan, sta-training en looptraining 
 Geeft geode ondersteuning in de lies en om het 

bovenlichaam 
 Speciaal model voor extreme grote en zware 

gebruikers( meer dan 180 kg) 
 Maximaal gebruikersgewicht tot 570 kg 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

47103010 BariVest, polyester, XXXL 180-300 kg 190-280 cm - €     833,00 
47103011 BariVest, polyester, XXXXL 250-570 kg 230-310 cm - €     833,00 
      
Accessoire BariVest     
49692000 BariVest cover 

Disposable Hoes voor het middelste 
deel van BariVest, wegwerp, één maat, 
5 stuks 
 
 

   €       101,00 
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Tilbanden voor horizontaal tillen en draaien 
 

StretcherSling  
   

StretcherSling wordt gebruikt in combinatie met een 
speciaal ontworpen tiljuk; Handicare StretcherBar, voor 
horizontaal tillen. Deze is uitgerust met 10 ophangpunten, 
vijf aan iedere kant van de zorgvrager, welke een 
gelijkmatige ondersteuning bieden onder het hele 
lichaam. StretcherSling is zo ontworpen, dat de 
zorgvrager in een liggende positie verplaatst kan worden. 
StretcherSling is leverbaar in verschillende materialen en 
één maat voor zorgvragers met een maximaal gewicht van 
300 kg. 
 
 Gemakkelijk om aan te brengen en te verwijderen 
 Geeft de gebruiker een veilig gevoel 
 Vijf tilpunten aan beide kanten van de tilband 
 StretcherSling is verkrijgbaar in twee verschillende 

materialen en in een maat voor zorgvragers met een 
gewicht van maximaal 300 kg 

 Maximale gebruikersgewicht 300 kg  
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband 

Totale 
hoogte 
Tilband Prijs 

 

46502007 StretcherSling, polyester  50-200 kg 180 cm 86 cm €    423,00 
      
      

     
     
     
     
     
     
     
     
46592007 StretcherSling, disposable, 

universeel,  
5 stuks 
 
StretcherSling, disposable is gemaakt 
van stevig non-woven materiaal. In 
plaats van deze te wassen wordt de 
tilband weggegooid na gebruik, 
wanneer het vuil wordt of wanneer de 
gebruiker het niet meer nodig heeft. Dit 
voorkomt het verspreiden van multi-
resistente en andere type bacteriën.  
 

50-200 kg 180 cm 86 cm €     529,00 
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TurningSling  


   

TurningSling is disposable en wordt gebruikt in 
combinatie met een 2-punts tiljuk, gemonteerd op een 
vaste of verplaatsbare lift, om zorgvragers in bed te 
kunnen draaien. TurningSling bevordert ook de 
zelfverzorging en vergemakkelijkt de aan- en uitkleding. 
TurningSling is gemaakt van een stevig, slijtvaste non-
woven materiaal. In plaats van deze te wassen, wordt de 
tilband weggegooid na gebruik, als het vuil is of niet meer 
nodig is. Dit voorkomt het verspreiden van multi-
resistente of andere bacteriën. 
 
 Ideaal voor het stuitbeen , sacrale , en spinale 

wondverzorging en het verschonen van bandage. 
 Ideaal voor patiënten die een bedpan gebruiken en 

voor het snel vervangen van incontinentie materiaal 
 Vergemakkelijkt het wassen op bed en het vervangen 

van het linnengoed 
 Infectie controle 
 
 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht Prijs 

 

 

 

49592000 TurningSling, disposable met twee 
lussen aan iedere zijde 
Niet geweven materiaal, één maat 
Maximaal gebruikersgewicht: 250 kg  
Per 5 stuks 

50 -250 kg €     179,00   

      
      

     
     
     
49592005 TurningSling, disposable met één lus 

aan iedere zijde 
Niet geweven materiaal, één maat 
Maximaal gebruikersgewicht: 250 kg  
5 stuks 

50 -250 kg €    105,00   
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SafeHandlingSheet  


   

U gebruikt dit laken om iemand te tillen vanuit en naar een 
liggende positie in combinatie met een tillift of een 
tweepunts tiljuk. Tijdens de transfer of het positioneren ligt 
de gebruiker volledig horizontaal in de 
SafeHandlingSheet. Dit hulpmiddel is ook verkrijgbaar in 
een wegwerpversie. 
 
 Veilig in gebruik door 16 ophangpunten (8 aan iedere 

kant) 
 Elk ophangpunt heeft drie gekleurde lussen   in 

verschillende lengtes voor bevestiging aan de tillift of 
het tiljuk 

 Handvatten voor handmatige positionering 
 Handige opbergzakjes voor de tillussen 
 Verkrijgbaar in vijf verschillende materialen en maten 
 Ook verkrijgbaar in een wegwerpversie (om 

verspreiding van multi-resistente en andere 
besmettelijke bacteriën te voorkomen) 

 Voor individuele aanpassingen accessoires 
verkrijgbaar 

 

 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Lengte x 
breedte Prijs  

 

47522007 SafeHandlingSheet, PE-net, L 
Luchtig, goed ventilerend materiaal 
Maximaal gebruikersgewicht: 300 kg  
1stuk 
 

50-300 kg 240 x 115 
cm 

€     557,00  

      
     
     
47542007 SafeHandlingSheet, PE-net/WL4W, L 

Luchtig, goed ventilerend materiaal 
i.c.m. WendyLett stof, voor meer 
comfort en het eenvoudig en vrij 
herpositioneren van de gebruiker in 4 
richtingen. 
Maximaal gebruikersgewicht: 300 kg  
1stuk 
 

50-300 kg 240 x 115 
cm 

€     653,00  

      
       

47502008 SafeHandlingSheet, polyester, XL 
Duurzaam materiaal met weinig wrijving 
Maximaal gebruikersgewicht: 400 kg  
1stuk 
 

50-300 kg 240 x 
115cm 

€     557,00   

       
       
       
       
       
       

47502009 SafeHandlingSheet,PE-versterkt XXL 
Duurzaam materiaal met weinig wrijving 
Maximaal gebruikersgewicht: 570 kg  
 

50-300 kg 240 x 130 
cm 

€     873,00   

       
       
       
       
       
       
       
       

547810 PositioningSling 
Ademend wegwerpmateriaal 
Maximaal gebruikersgewicht: 454 kg  
10 stuks 

50-454 kg  €    1092,00   
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LimbSling   

   

Deze liftband gebruikt u om gemakkelijk iemands been  of 
arm op te tillen bij het behandelen en verzorgen van 
doorligwonden . U gebruikt het in combinatie met een 
tiljuk. De LimbSling is specifiek geschikt voor mensen die 
langer of zwaarder zijn dan gemiddeld. De LimbSling kan 
ook gebruikt worden tijdens operaties om het been te 
positioneren samen met een plafondlift of verrijdbare tillift. 
Dit hulpmiddel is ook verkrijgbaar in een wegwerpversie. 
 
 Voor gebruikers die langer of zwaarder zijn dan 

gemiddeld 
 Te gebruiken in combinatie met een tiljuk 
 Maximaal gebruikersgewicht 300 kg 
 Ook verkrijgbaar voor single patient use (om 

verspreiding van multi-resistente en andere 
besmettelijke bacteriën te voorkomen). Let op: 
maximaal gebruikersgewicht is 150 kg 

 Voor individuele aanpassingen accessoires 
verkrijgbaar 

 

  

  
 

Artnr. Productomschrijving Prijs   
49200006 LimbSling, polyester 

Eén maat 
Veilige werklast: 300 kg  
1 stuk 
 

€       95,00   

     
     
     

49292000 LimbSling, disposable 
Eén maat 
Veilige werklast: 150 kg 
5 stuks 

€    211,00   
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ThoraxSling t.b.v. MiniLiften   

   

Als u iemand laat opstaan met behulp van een MiniLift, kunt 
u deze persoon ondersteunen met de ThoraxSling. Er is één 
model dat de gebruiker ondersteuning biedt achter de rug 
en één dat ondersteuning geeft achter de rug en onder het 
zitvlak.  
 
 Rechte positie mogelijk, onafhankelijk van de lengte 

van de gebruiker; 
 Verkrijgbaar in twee modellen; met ondersteuning voor 

de gebruiker achter de rug en met zitondersteuning; 
 Het model met zitondersteuning is ook verkrijgbaar in 

een wegwerpversie (om verspreiding van multi-
resistente en andere besmettelijke bacteriën te 
voorkomen). Let op: maximaal gebruikersgewicht is 
200 kg; 

 Te gebruiken in combinatie met de MiniLift 125/ 160/ 
200 

 Makkelijk aan te brengen voor zorgverleners; 
 Kan ook gebruikt worden bij toiletgang; 
 Maximaal gebruikersgewicht 200 kg in combinatie met 

de MiniLift200 en 125 kg in combinatie met de 
MiniLift125; 

 Voor individuele aanpassingen accessoires 
verkrijgbaar 

 

  

  
 

Art. nr Productomschrijving 

Aanbevolen 
gebruikers 

gewicht 
Afmeting 
tilband Prijs  

 

45500003 ThoraxSling, XS 20-50 kg 85 cm €     423,00  
45500004 ThoraxSling, S 30-60 kg 94 cm €     423,00  
45500006 ThoraxSling, M 50-80 kg 104 cm €     423,00  
45500007 ThoraxSling, L 70-110 kg 124 cm €     423,00  
45500008 ThoraxSling, XL 100-150 kg 146 cm €     423,00  
45500009 ThoraxSling, XXL 140-200 kg 170 cm €     423,00   
Maximaal belastbaar tot 300 kg      
      

       
45550004 ThoraxSling, wipeable, S 30-60 kg 94 cm €     593,00  
45550006 ThoraxSling, wipeable, M 50-80 kg 104 cm €     593,00  
45550007 ThoraxSling, wipeable, L 70-110 kg 124 cm €     593,00  
45550008 ThoraxSling, wipeable, XL 100-150 kg 146 cm €     593,00  
45550009 ThoraxSling, wipeable, XXL 140-200 kg 170 cm €     593,00  
Maximaal belastbaar tot 205 kg      

       
       

45600004 ThoraxSling, met zitsupport S 30-60 kg 94 cm €     519,00  
45600006 ThoraxSling, met zitsupport, M 50-80 kg 104 cm €     519,00  
45600007 ThoraxSling, met zitsupport, L 70-110 kg 124 cm €     519,00  
45600008 ThoraxSling, met zitsupport, XL  100-150 kg 146 cm €     519,00  
De ThoraxSling met zitsupport geeft extra ondersteuning onder het zitvlak 
Maximaal belastbaar tot 300 kg 

  

       
       

45690004 ThoraxSling, met zitsupport, 
disposable, S (5 stuks) 

30-60 kg 94 cm €     476,00   

45690006 ThoraxSling, met zitsupport, 
disposable, M (5 stuks) 

50-80 kg 104 cm €     476,00   

45690007 ThoraxSling, met zitsupport, 
disposable, L (5 stuks) 

70-110 kg 124 cm €     476,00   

45690008 ThoraxSling, met zitsupport, 
disposable, XL (5 stuks) 

100-150 kg 146 cm €     476,00   

Maximaal belastbaar tot 200 kg       
       
       
       

 
 


