Adult | Transfer

Transfer oplossingen

Etac R82 - Hulpmiddelen vol mogelijkheden
Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een beperking.
Met ons brede assortiment op het gebied van zitten, staan, lopen, toilet, douche en badkamer, vervoer, tilliften en
transfers bieden wij slimme en hoogwaardige oplossingen voor het dagelijks leven. En dat al meer dan 40 jaar!

Onze merken:
Etac:		

Hulpmiddelen voor volwassenen voor douche & toilet, ADL-hulpmiddelen en rolstoelen

Immedia:

Transfer-hulpmiddelen

Molift:		

Tilliften en tilbanden

Star:		

Luchtcel-zitkussens

R82:		

Hulpmiddelen voor kinderen op het gebied van zitten, staan, lopen, vervoer en toilet & douche

Convaid:

Stevige wandelwagens voor oudere kinderen met een beperking

Transfer-hulpmiddelen
Etac R82 ontwikkelt en produceert een breed assortiment hulpmiddelen om de transfer van de cliënt veilig en comfortabel mogelijk te maken, en zorgt voor optimale werkomstandigheden van de zorgverlener.

Tilliften & Tilbanden
Etac R82 ontwikkelt en produceert unieke tiloplossingen om de overgang van bed naar bed, bed naar stoel of andersom efficiënter, veiliger en comfortabeler te maken. Tiloplossingen variërend van plafondliften tot mobiele tilliften.
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Etac Transfer Concept
Binnen de visie van Etac staat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal. De cliënt is
altijd de drijfveer voor ontwikkelingen en innovaties in ons assortiment. Omdat iedereen
in staat zou moeten zijn een vrij, onafhankelijk leven te leiden en om zijn dromen te
verwezenlijken, onafhankelijk van fysieke beperkingen.
Afhankelijk
Deze visie is bij uitstek van toepassing op de transfer
producten van Etac. Wij hebben die producten
ontwikkeld met de volgende uitgangspunten:

Onafhankelijk

Laat de cliënt altijd zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden
maximaal en zo lang mogelijk benutten.
Zolang uw cliënt zijn eigen spierkracht, balans en mobiliteit blijft aanwenden, blijft hij actief en betrokken en heeft hij
invloed op zijn leven. Binnen het Etac Transfer Concept hebben wij diverse hulpmiddelen om uw cliënt te laten ervaren
dat de transfer makkelijker en veiliger wordt, zonder de regie volledig uit handen te geven.

Respecteer de privacy en integriteit van de cliënt
Bij het verlies van functie (spierkracht, balans, mobiliteit) neemt de afhankelijkheid van de eindgebruiker van anderen
toe. De impact van een passieve transfer op het gevoel van uw cliënt is niet te onderschatten! De tilfilosofie binnen
het Etac Transfer Concept gaat uit van maximaal gemak voor de hulpverlener, zodat de transfer van uw cliënt snel
en met respect is uit te voeren. Met slimme combinaties van hoge kwaliteit tilbanden, het biomechanisch kanteljuk
en hulpmiddelen om de positionering in het bed of in de rolstoel te optimaliseren, wordt de transfer met maximaal
comfort en discretie ondersteund.

Biedt maximaal comfort aan de cliënt
Etac geeft altijd voorrang aan het comfort van de cliënt. Als uw cliënt zich veilig, comfortabel en geborgen voelt
tijdens de verplaatsing van bed naar stoel, of naar de douchestoel dan geeft dat voldoening aan de verzorgende. De
open constructie van het vierpunts biomechanisch kanteljuk van de Molift liftenlijn geeft de cliënt een veel minder
opgesloten gevoel dan veel van de bestaande tilsystemen. De afstand tussen de ophangpunten is zo gekozen dat
de eindgebruiker niet het gevoel heeft ‘opgevouwen’ te worden. Ook de andere producten van Etac helpen om de
zorgvrager dit maximale comfort te laten ervaren.
Samenvattend bieden wij met het Etac Transfer Concept met trots een zeer breed assortiment hulpmiddelen om de
transfer van de cliënt met respect, met eigenwaarde en met maximaal comfort mogelijk te maken, in alle situaties.
www.etac.com/nl
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Oplossingen voor actieve transfers
Een breed assortiment aan oplossingen die de spierkracht, balans en mobiliteit van
uw cliënt ondersteunen om zo de transfer veilig en actief mogelijk te maken.

Etac Turner Pro
Sta-op-hulp met draaischijf. Geschikt voor cliënten die zelfstandig
kunnen staan, goede rompstabiliteit hebben maar hulp nodig hebben
bij de draai naar bed of (rol)stoel.

Het belang van veilige transfers
Wanneer cliënten hulp nodig hebben bij een transfer voelen zij zich vaak onzeker. Verzorgers
kunnen daarbij blootgesteld worden aan hoge fysieke belastingen. Het risico op ongevallen
en overbelasting is soms aanleiding om het aantal transfers te proberen reduceren.

Eenvoudig in gebruik
Etac Turner Pro is een uitstekend hulpmiddel in ziekenhuizen, instellingen of thuissituatie.
Het intuïtieve ontwerp maat de Etac Turner Pro eenvoudig in gebruik; instellen van de
handgreephoogte en de onderbeensteunen volstaat om de Etac Turner Pro te kunnen gebruiken.
De Etac Turner Pro kan zonder problemen worden gebruikt op verschillende ondergronden en zelfs op tapijt.
Kenmerken
Compact

Onderbeensteunen

Eenvoudig te vervoeren, eenvoudig vast
te pakken. Licht en goed in balans.

Zacht en comfortabel, bieden zijdelingse
ondersteuning. Eenvoudig instelbaar tot
de gewenste hoogte.

Contrasterende handgreep

Functionele draaischijf

De opvallende kleur laat de handgreep
duidelijk opvallen. Biedt diverse
manieren om goed vast te pakken.

Gegoten aluminium draaischijf met
geïntegreerde anti-slip functie.
Zeer eenvoudig te draaien. De
transportwielen worden alléén gebruikt
bij transport van de Turner Pro.

Omschrijving

Artikelnr.

Afmetingen

Etac Turner PRO

E16090106

Hoogte onderbeensteun
Breedte onderbeensteun

Materiaal:

Staal, plastic, aluminium, TPR

Gewicht
Totaal gewicht
Maximaal gebruikersgewicht

4

150 mm
380 mm

7.2 kg
200 kg

70°C
158°F

10 min
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Molift Raiser Pro
Verrijdbare sta-op-hulp. Geschikt voor cliënten die zelfstandig of met enige
hulp kunnen staan, goede rompstabiliteit hebben, maar niet zelf naar het
bed of (rol)stoel kunnen lopen.

Natuurlijk bewegingspatroon
De Molift Raiser Pro geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen spierkracht
te gebruiker tijdens de transfer. Het natuurlijke bewegingspatroon wordt
gestimuleerd en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich
veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.

Transfer in kleine ruimte
De Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as draaien waardoor
hij eenvoudig te manoeuvreren is, ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro
zorgt voor een veilige en actieve steun tijdens een korte transfer.

Geschikt voor alle zorginstellingen
De Molift Raiser Pro helpt bij het revalideren van cliënten in een zorginstelling
of tijdens een transfer. De cliënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en
opstaan. Molift Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning.
Kenmerken
Ergonomische greep

Eénhandige bediending

De zachte handgreep biedt een optimale,
comfortabele en veelzijdige grip.

De zachte kniesteun is eenvoudig met
één hand te verstellen

Comfortabele kniesteun

Centrale rem

Zachte kniesteun die de bewinging volgt
van zitten naar staan.

Vengrendel de rem eenvoudig, zowel
links als recht met één voet, veilig en
functioneel

Lage instap

Sling met glijstuk

De lage basisplaat van slecht 3,5 cm
vergemakkelijkt een eenvoudige
instap.

Handige accessoire om de cliënt te
ondersteunen bij het opstaan. Een
slimme oplossing waardoor gebruik van
een actieve tillift niet direct nodig is.

Bevestigingspunten
Maakt het eenvoudig om accessoires
te bevestigen aan de zijkant van de
handgreep

Omschrijving
Molift Raiser Pro
Molift Handgreep-lussen
Molift Sling
Molift Sling
Molift Sling met glijstuk
Molift Sling met glijstuk
Molift Raiser Belt
Molift Raiser Belt

Artikelnr.
2 stuks
Maat S/M
Maat L/XL
Maat S/M
Maat L/XL
Maat S/M
Maat L/XL

E16090204
E82511
E82508
E82509
E82528 (E82508 + E82537)
E82529 (E82509 + E82537)
E82964 (E82508 + E82963)
E82965 (E82509 + E82963)

Materiaal

Gepoedercoat staal, kunststof, aluminium, chrome

Gewicht
Totaal gewicht
Maximaal gebruikersgewicht

70°C
158°F

150

10,7 kg
150 kg

330

10 min

www.etac.com/nl
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Molift Quick Raiser 205
Actieve tillift. Speciaal ontworpen voor cliënten die hulp nodig hebben bij een transfer
van zitten naar staan maar nog een goede rompstabiliteit, schouderfunctie en cognitieve
functies hebben.

					Stabiel en compact
					
De Quick Raiser 205 is een compacte en stabiele actieve tillift, leverbaar
					
met vast onderstel (FL) of elektrische pootspreiding en grote hefcapaciteit.
					
De specifieke wielstand, schuine kolom en de gewichtsverdeling van de
					
basis zorgen ervoor dat de tillift eenvoudig manoeuvreerbaar is, zelfs in
					zeer kleine ruimtes.

					Natuurlijk bewegingspatroon
					
Het 4-punts tiljuk en de tilbanden geven extra steun bij het tillen van zitten
					
tot staan. De schuine kolom zorgt voor een natuurlijk bewegingspatroon en
					
voldoet aan de behoefte van de cliënt om prettig ondersteund te worden
					
tijdens de transfer. De tillift in combinatie met de tilbanden zorgen voor een
					comfortabele, stabiele en veilige tiloplossing.

Kenmerken
Ergonomisch design

Automatische service-indicatie

De schuine kolom zorgt voor een
natuurlijk bewegingspatroon.

Automatische waarschuwing voor
(jaarlijkse) inspectie en service.

Comfortabel, veilig en stabiel

Inleg voor voetenplaat

Het 4-punts tiljuk geeft extra steun bij
het tillen van zitten tot staan.

Inleg met anti-slip materiaal voor een
betere grip.

Omschrijving
Active, wielmaat 50/75 mm (vaste poten)
Active, wielmaat 50/75 mm
Active, wielmaat 75/100 mm (vaste poten)
Active, wielmaat 75/100 mm

Artikelnr.

Oplaadtijd batterij
N29150
N29000
N29200
N29100

Gewicht
Maximaal gebruikersgewicht
Totaal gewicht elektrische pootspreiding / vast onderstel

205 kg
44 / 42,5 kg

6 uur

Accessoires
RGOSling Active, maat S
RGOSling Active, maat M
RGOSling Active, maat L
Inlay voetenplaten (set van 2)

205

6

N1720920
N1720930
N1720940
N2920151

452
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Verplaatsen en positioneren in bed
Een breed scala oplossingen om verplaatsingen in bed te vergemakkelijken en
comfortabeler te maken. Voor uw cliënt verkleint dit te kans op decubitus en voor
de zorgverlener vermindert dit de kans op werk-gerelateerde kwetsuren.

Immedia MultiGlide
Immedia MultiGlide is een uitgebreid assortiment producten om cliënten te positioneren in
bed. Met name in alle situaties waar een lage wrijving onder drukpunten noodzakelijk is.
MultiGlide wordt voor gebruik door de zorgverlener aangebracht en dient na gebruik weer
te worden verwijderd.

MultiGlide glijzeilen
MultiGlide glijzeilen hebben een ultra-lage wrijvingscoëfficiënt
aan zowel de binnen- en de buitenzijde en zijn in een groot aantal
maatvoeringen te verkrijgen.
MultiGlide is geschikt voor verplaatsingen (omhoog/omlaag) en
draaien in bed en voor gebruik in CT- en MRI-scanners.
De glijzeilen zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

ONLINE
SGEBRUIK
TIE!
INSTRUC

Meer weten …
… over het gebruik van MultiGlide? Deze animatiefilm geeft
handige tips voor het dagelijks gebruik van Multiglide.

Omschrijving
Opening horizontaal
Opening horizontaal
Opening horizontaal
Opening verticaal
Opening verticaal
Opening verticaal
Opening verticaal
Open

www.etac.com/nl

M
XXL
XL
M
XL
XXL
XXXXL

B x L (cm)

Artikelnr.

Materiaal

72x70
72x130
72x100
108x80
120x90
130x80
200x70
100x140

EIM0077
EIM0083
EIM0080
EIM00108
EIM00120/1
EIM00130
EIM00200
EIM100/140

Nylon

Wasvoorschrift:
Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel
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Immedia SatinSheet systeem
Permanent glijlaken om cliënten te verplaatsen in bed op een ergonomisch verantwoorde
en comfortabele manier die decubitus voorkomt. Geschikt voor cliënten waarbij het pijnlijk,
ongewenst of moeilijk is om een glijlaken aan te brengen.

Permanent in bed
Een assortiment aan comfortabele lakens die permanent op het
bed van de cliënt aanwezig kunnen blijven. Hierdoor is de hulp
bij positioneren in bed veel minder belastend voor de verzorger
en veel prettiger voor de cliënt. Immedia SatinSheet heeft een
breed scala toepassingen waardoor er minder handen aan bed
nodig zijn.

Twee of vier glijrichtingen
Het SatinSheet In-bed-systeem kan in diverse combinaties worden ingezet. Alleen
als basislaken voor cliënten die door de extra lage frictie gemakkelijker zelf de bewegingen in bed kunnen maken of
gecombineerd met diverse treklakens voor een systeem met twee of vier glijrichtingen, voor cliënten met een meer
intensieve zorgvraag.

SatinSheet Systeem: Basislaken en treklaken

2Direction Basislaken

2Direction Treklaken

4Direction Treklaken

Start met een 2Direction Basislaken die
rechtstreeks op het matras gelegd wordt.
Het basislaken heeft een lage wrijving in het
midden met twee glijrichtingen van links naar
rechts. Op de rand van het basislaken is een
strook met hoge wrijving waardoor de cliënt
niet van het bed afglijdt.

Plaats een 2Direction Treklaken voor de cliënt
met (deels) afhankelijke zorg van links naar
rechts (twee glijrichtingen). De treklakens
gaan altijd in combinatie met een basislaken.

Plaats een 4Direction Treklaken voor de cliënt
die in hoge mate afhankelijk is van zorg in
all richtingen (4 glijrichtingen). De treklakens
gaan altijd in combinatie met een basislaken.

ONLINE
SGEBRUIK
TIE!
INSTRUC

Meer weten …
… over het gebruik van SatinSheet. Deze animatiefilm geeft
handige tips voor het dagelijks gebruik van SatinSheet.

8
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Immedia In2Sheet 4Directions
Permanent glijlaken om cliënten te verplaasen in bed. Geschikt voor cliënten waarbij het
pijnlijk, ongewenst of moeilijk is om een glijlaken aan te brengen en die last hebben van
ongewenst urineverlies of overmatige transpiratie.

Incontinentie laken
Een unieke uitbreiding van het Immedia SatinSheet systeem betreft het In2Sheet 4Direction incontinentie glijlaken
met Satin onderzijde. Hiermee wordt het in-bed-systeem voor positioneren, verplaatsen en draaien in bed dus ook
bruikbaar voor cliënten met ongewenst urineverlies of overmatige transpirtatie.

Hulp nodig bij de keuze van het juiste glijlaken?
Gebruik de Immedia Keuzehulp op pagina 12-13 voor
het kiezen van het juiste glijlaken.

Omschrijving

BxL

Immedia SatinSheet 2Direction Basislaken
Mini
Mini
Midi
Midi
Midi Corner
Maxi Corner
Maxi Fit
Maxi Fit Elastic
Maxi
Maxi

Art.nr.

(cm)

(Satin 105 x 60 cm, matras 80 cm)
(Satin 105 x 70 cm, matras 90 cm)
(Satin 140 x 60 cm, matras 80 cm)
(Satin 140 x 70 cm, matras 90 cm)
(Satin 140 x 70 cm, matras80/90 cm)
(Satin 200 x 65 cm, matras 80/90 cm)
(Satin 200 x 70/90 cm, matras 80 cm)
(Satin 200 x 70/90 cm, matras 80 cm)
(Satin 200 x 60 cm)
(Satin 200 x 96 cm)

195x105
195x105
200x140
200x140
85x200
85x200
90x200
90x200
230x200
280x200

BxL

Immedia SatinSheet In2Sheet 4Direction
EIM4133S
EIM4108S
EIM4119S
EIM4113S
EIM4157S
EIM4107S
EIM4112S
EIM4142S
EIM4180S
EIM4122S

Immedia SatinSheet 2Direction Treklaken
Mini
Midi

Omschrijving

200x100
200x140

EIM4116S
EIM4118S

200x140
200x140
200x200
200x200

EIM4115S
EIM4115SH
EIM4121S
EIM4121SH

Art.nr.

(cm)

Mini
Mini met handgrepen
Midi
Midi met handgrepen

85x90
85x90
120x140
120x140

EIM4110S
EIM4110SH
EIM4140S
EIM4140SH

70x60

EIM4117S

Immedia SatinSheet Kussensloop
Kussensloop

Specificaties
Top: Polyester

Onderzijde: Polyester met PU-coating

Satin: Polyester

Lussen: Nylon

Vulling: 65% polyester / 35% rayon

Max. gebruikersgewicht: 200kg

Immedia SatinSheet 4Direction Treklaken
Midi
Midi met handgrepen
Maxi
Maxi met handgrepen

(Satin W147)
(Satin W147)
(Satin W147)
(Satin W147)

L
Match bij kleur
Volg de kleurcodering om het juiste basislaken
met treklaken te combineren
B

Specificaties
Materiaal: 55 % katoen / 45 % polyester
Satin: Polyester

www.etac.com/nl
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Immedia 4WayGlide
Permanent glijmatras om cliënten te positioneren en verplaatsen in bed. Geschikt voor
(zwaarlijvige) cliënten met sterk gereduceerde mobiliteit.

Maakt kostbare wentelsystemen overbodig.
Het Immedia 4WayGlide in-bed systeem is ons meest geavanceerde hulpmiddel
die gecombineerd kan worden met diverse patiëntenliften (zowel verrijdbare liften
als plafondliftsystemen) om de verzorger nog meer te ontlasten bij de transfers,
het positioneren en zelfs bij het draaien van de cliënt.

Draaien en positioneren
Immedia 4WayGlide is een compleet in-bed systeem voor het positioneren en verplaatsen
van (zwaarlijvige) cliënten met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. Door de zeer
lage frictie is de cliënt gemakkelijk te verplaatsen en kan de cliënt zelf nog microbewegingen
maken. Immedia 4WayGlide ligt permanent in bed en bestaat uit twee delen: een Glide Mattress en een NylonSheet
met blokkeermechanisme voor gecontroleerde verplaatsing in alle richtingen.

4WayGlide Systeem: NylonSheet en Matras

Un-locked

Locked

4WayGlide NylonSheet

4WayGlide Matras

Start met het basislaken NylonSheet dat goed past bij de breedte van
het matras. Het NylonSheet heeft een laag wrijvingsoppervlak waardoor
het 4WayGlide Matras er gemakkelijk overheen glijdt en lussen voor om
het matras om oprollen te voorkomen.

Voeg het Matras toe voor draaien en positioneren in alle richtingen. Het
Matras heeft handgrepen voor extra grip en kunnen eventueel aan een
tillift bevestigd worden.
Het 4WayGlide Mattras wordt altijd gebruikt in combinatie met een
4WayGlide NylonSheet.

ONLINE
SGEBRUIK
TIE!
INSTRUC

Meer weten …
… over het gebruik van 4WayGlide? Deze animatiefilm geeft
handige tips voor het dagelijks gebruik van 4WayGlide.

Omschrijving
Immedia 4WayGlide LPL (Set, matras 80-90 cm)
Geschikt voor matrasbreedte 100-120 cm:
Immedia 4WayGlide NylonSheet
+ Immedia 4WayGlide Matras
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Artikelnr.
EIM4309

Materiaal
Top:
Vulling:
Onderzijde:

Polyester / Katoen
Polyester
Polyester met PU-Coating

EIM110/200LPLNS
EIM180/200LPL
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Immedia TwinSheet4WayGlide
Permanent glijmatras om cliënten te positioneren in bed. Geschikt voor (zwaarlijvige)
cliënten met sterk gereduceerde mobiliteit en ongewenst urineverlies.

In-bed-systeem voor cliënten met ongewenst urineverlies
Immedia TwinSheet4Glide is een incontinentie glijmatras. Geschikt voor draaien of positioneren van (zwaarlijvige)
cliënten met ongewenst urineverlies en gereduceerde mobiliteit, decubitus problemen, pijn hebben of dement zijn.

Verkrijgbaar in 2 versies
Het glijmatras van de Immedia TwinSheet4Glide is verkrijgbaar in
2 versies - volledige lengte (lang) en in 2 delen (top & down).
Bij het draaien op de zij, in combinatie met een tillift, is het
mogelijk om het bovenste deel (top) te bevestigen aan de
tillift. Het losmaken van het onderste deel (down) biedt
toegang tot de stuit en intime delen en maakt het mogelijk om
alleen de onderste helft van het glijmatras te vervangen.

Een Immedia TwinSheet4Glide
Het TwinSheet4Glide bestaat uit twee onderdelen: NylonSheet en absorberend glijmatras

NylonSheet

Absorberend glijmatras

Start met het basislaken NylonSheet dat goed past bij de breedte
van het matras. Het NylonSheet heeft een lage wrijving waardoor het
glijmatras goed aan de bovenkant glijdt.

Voeg het glijmatras toe voor bewegingen in alle richtingen. Het
glijmatras heeft handgrepen aan de achterkant die zorgen voor een
goede grip bij positioneren van de cliënt.

Omschrijving
Immedia TwinSheet4WayGlide Top & Down (Set)
Immedia TwinSheet4WayGlide Long (Set)

www.etac.com/nl

Artikelnr.
EIM4312
EIM4317

Materiaal
Top:
Vulling:
Onderzijde:

Polyester / Katoen
Polyester
Polyester met PU-Coating
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Immedia keuzehulp in-bed-glijsysteem
Immedia biedt een breed assortiment aan glij- en treklakens, afgestemd op verschillende behoeften en mogelijkheden
van cliënten en zorgverleners. In deze keuzehulp vind je een selectie daarvan. We helpen je graag bij het kiezen.

Fase 1:

Cliënt is zelfredzaam (of stimuleren daarvan)

SatinSheet Basislaken helpt cliënt zelfstandig te draaien in bed

Kan de cliënt zijn/haar voeten gebruiken voor het draaien in bed?

Ja

Nee

SatinSheet 2D Basislaken Midi

SatinSheet 2D Basislaken Maxi

□ EIM4157S Midi Corner

□ EIM4107S Maxi Corner 			
(Elastiek om de hoeken)

□ EIM4112S Fit 			
(hoeslaken, geheel satijn voeteneinde)

Fase 2:

Zorgverlener helpt cliënt

Voeg aan het basislaken een SatinSheet Treklaken toe.

Wens om cliënt in 4 richtingen (4Directions) te kunnen verplaatsen?

Ja

Nee, alleen zijwaarts

Is de cliënt incontinent?

Ja
				
			

Nee
4D Treklaken

In2Sheet 4D Treklaken

□ EIM4115SH (Midi)

□ EIM4140SH (Midi)

□ EIM4121SH (Maxi)

				
				
				
2D Treklaken 			
□ EIM4118S (Midi)

Voordeelset SatinSheet
□ EIM4231SRCNL
(EIM4107S Basislaken Maxi + EIM4115SH 4D Treklaken Midi)
12
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Fase 3.

Cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners

Keuze voor compleet in-bed systeem TwinSheet4Glide of 4WayGlide voor de zeer afhankelijke cliënt

Is de cliënt incontinent?

Ja

Nee

Twinsheet4Glide set Long

4WayGlide set

□ EIM4317

□ EIM4309

Los bijbestellen?

Basislaken				
□ EIM85/200LPLNS 4WayGlide

Basislaken				
□ EIM85/200LPLNS 4WayGlide
Nylonsheet (matras 80 - 90 cm breed)			

□ EIM110/200LPLNS 4WayGlide

Nylonsheet (matras 80 - 90 cm breed)
			

□ EIM110/200LPLNS 4WayGlide

Nylonsheet (matras 100 - 120 cm)

						

Nylonsheet (matras 100 - 120 cm)

Treklaken
□ EIM150/200N TwinSheet				
4Glide Pad 'Long' (matras 80 - 100 cm breed)

								
Treklaken
□ EIM140/200LPL 4WayGlide

Maxi Matras (matras 80 - 100 cm breed)

□ EIM180/200LPL 4WayGlide
Maxi Matras (matras 100 - 120 cm)

Accessoires

□ EIM53/80NS (lang)

MultiGlide Gloves
□ EIM35

□ EIM53NS (kort)

			

Positioneringswig

		
		
SatinSheet PillowCase
□ EIM4117S

			

Advies & training
□ John Walker
06 31 75 85 93 (noord)

□ Gerda de Zwart

06 50 24 34 00 (west)
□ Frank van Geffen
06 54 39 52 46 (zuid)

www.etac.com/nl
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Ondersteunende accessoires
Een veelzijdig assortiment aan accessoires voor extra ondersteuning bij kleine
transfers, positioneren of ondersteuning van de cliënt

Immedia OneWayGlide
OneWayGlide lang velours
EIM38/8

De OneWayGlide is een glijmat met slechts één glijrichting, speciaal bestemd om zitposities
in (rol)stoelen te corrigeren of onderuit zakken te voorkomen. De materiaal keuze voorkomt
een voorwaartseglijbeweging en vergemakkelijkt een verplaatsing naar achteren. De
OneWayGlide is verkrijgbaar in antislip en met een velours toplaag in diverse maten.

Immedia Transferplank
Een transferplank wordt gebruikt wanneer een kleine afstand overbrugd moet worden
bij een zittende transfer. De gladde bovenzijde van de transferplank help de cliënt bij het
maken van een transfer - zelfstandig of met hulp. Het Immedia assortiment omvat diverse
moddelen transferplanken.

E-Board Wide
33 x 60 x 0,5 cm
EIM404

Immedia MultiGlide Glove
MultiGlide Glove
EIM35

Een slim hulpmiddel. MuliGlide Glove kan in verschillende situaties gebruikt worden om
iemand te positioneren. Met de MultiGlide Glove is het eenvoudig om de hand tussen de
cliënt en het matras of (zit)kussen te brengen voor o.a. kleine correcties van de ligpositie,
verschuiven en straktrekken van lakens.

Immedia Positioneringswig
Immedia Positioneringswig is een comfortabel wigvormig kussen die je aan de zijkant van
de cliënt plaatst in zijligging na het draaien, tijdens het rusten of tijdens het uitvoeren
van hygiëne of wondverzorging, waardoor de verzorger zijn handen vrij heeft. Een
wisselligging kan daardoor eenvoudig uitgevoerd worden. De positioneringswig kan worden
gecombineerd met een 4WayGlide systeem, SatinSheet systeem of MultiGlide.

14

Positioneringswig
EIM53/80NS
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Immedia BedString
BedString
EIM429

Immedia BedString helpt de actieve cliënt zichzelf in zittende positie te brengen. Zodat er
eenvoudig bijvoorbeeld een kussen of een tilband aangebracht kan worden zodat de cliënt
zich kan aankleden of positioneren in bed.

Immedia Sling
Immedia Sling is een veelzijdig transfer-hulpmiddel dat de verzorger een
ergonomische houding biedt. De Sling biedt extra hulp bij uiteeinlopende transfers
zoals verplaatsen in bed, transfer tussen zittende posities, ondersteuning van de benen bij
het in- en uitstappen uit bed.

Sling Long
EIM428

Immedia OneManSling
OneManSling
EIM460PU

Immedia OneManSling maakt het mogelijk om met één verzorger de cliënt hoger in bed
te verplaatsen. Bevestig de OneManSling aan de bovenzijde van het bed door middel van
de lus en plaats met behulp van minimale inspanning, de cliënt hoger in het bed. Om zo
weinig mogelijk wrijving te krijgen is het raadzaam om een glijlaken onder de drukpunten te
plaatsen.

Immedia SupportBelt
De SupportBelt is een krachtig hulpmiddel bij een transfer. De Supportbelt is op twee
manieren te gebruiken: de verzorger draagt de Supportbelt zodat de cliënt meer grip heeft
bij de transfer of de cliënt draagt de Supportbeld voor houvast met lopen of een transfer.

SupportBelt, maat M
EIM8013013

Immedia PediTurn
PediTurn, zacht
EIM99836GT

www.etac.com/nl

Immedia PediTurn is een draaischijf voor op de vloer dat de transfer vergemakkelijkt tussen
zitposities als van bed naar rolstoel wanneer de cliënt tijdens de transfer zijn voeten niet
kan bewegen.
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Oplossingen voor passieve transfers
Binnen het Etac Transfer Concept draait het om kwaliteit van leven voor uw cliënt
met maximaal comfort, veiligheid en discretie!

Molift Smart 150
Volwaardige, opvouwbare passiefe lift. Geschikt voor cliënten die onvoldoende sta-functie
en/of rompstabiliteit hebben maar wel flexibel willen zijn.

							Compact en slim
							
De Molift Smart 150 is ontworpen om makkelijk te 		
							
kunnen verrijden en transporteren naar de locatie waar
							
hij nodig is. Hij is ontworpen voor verzorging thuis en op
							
reis en voor eenvoudige opslag. De Molift Smart is in zijn
							geheel inklapbaar zonder gebruik van gereedschap.

							Laag gewicht en unieke constructie
							
Dankzij zijn lage gewicht, de compacte maten en de
							
unieke constructie is de Molift Smart 150 makkelijk te
							manoeuvreren, zelfs in krappe ruimtes

							Comfortabele en veilige transfer
							
Het standaard 4-punts tiljuk zorgt voor een 		
							comfortabele en ruime tilpositie voor de cliënt.

Kenmerken

16

4-punts tiljuk

Transporttas

Het 4-punts tiljuk zorgt voor een
comfortabele biomechanische kanteling en
een ruimere tilpositie voor de cliënt.

Voor bescherming en eenvoudig vervoeren
van de tillift. Optioneel als accessoire te
bestellen.

Inklapbaar zonder gereedschap

Transportkoffer

Ontworpen voor verzorging thuis en op
reis.

Voor bescherming en eenvoudig vervoeren
van de tillift in bijvoorbeeld een vliegtuig
(TSA approved). Optioneel als accessoire te
bestellen
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Makkelijk tillen vanaf de grond
De Molift Smart 150 is uitstekend geschikt voor het gebruik bij
valincidenten in bijvoorbeeld de thuiszorg of instellingen met
verschillende locaties. Vooral wanneer de cliënt niet gebaat is
bij een valincident wanneer het hulpmiddel de cliënt alleen tot
zitpositie brengt en daarna zelf moet opstaan/lopen. De Molift
Smart 150 is dan een ideale oplossing om de cliënt weer terug
in bed te tillen.
Het tilbereik van 27–168 cm biedt een uitstekende maximale
tilhoogte maar maakt ook tillen vanaf de grond mogelijk.

					Ideaal voor transfer met kinderen
					
					
					

Als aanvulling op de Smart 150 zijn er originele Molift tilbanden verkrijbaar
in vele varianten. De maten beginnen bij XXS (12-17 kg). Deze compacte
tillift is daarom ook uitstekend geschikt voor het tillen van kinderen.

Eenvoudig mee te nemen
De Molift Smart 150 is naast een volwaardige lift voor thuis ook een ideale lift om mee
te nemen op reis als u een weekendje weg gaat of graag eens met vakantie wilt.
De Molift Smart 150 is in zijn geheel opklapbaar, gemakkelijk verrijdbaar en
door zijn lage gewicht eenvoudig mee te nemen in de auto. Eventueel is de lift ook in twee
delen te splitsen voor een nog lager gewicht.

Omschrijving
Molift Smart 150
Softshell Transporttas
Transportkoffer
Accu NiMH 14,4 V - 2,2 Ah
Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.

Artikelnr.
N10200
N3049177
N0990200
N0541000

Totaal gewicht

Per deel
Deel 1: 13 kg
Deel 2: 13 kg

Specificaties

Inbegrepen

Lengte
Beenhoogte
Breedte chassis/poten buiten
Breedte open boten binnen
Afmetingen ingeklapt

Aluminium, staal

www.etac.com/nl

270–1665 mm
1410 mm
60 mm/sec
40 transfers bij
75 kg en 500 mm
Ca. 3 uur

Acculaadtijd:

Reinigingsinstructie

Servicesoftware

Materiaal

Tilhoogte
Tilbereik
Tilsnelheid:
Nominale prestatie:

26 kg

1200 mm
110 mm
660 mm
925 mm
1160 x 475 x 360 mm

Reinigingsmiddelen moeten pH-neutraal zijn. Gebruik
isopropylalcohol als desinfectie vereist is. Gebruik voor
het reinigen geen schurende of bijtende middelen.

150

330
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Molift Mover 180
Allround verrijdbare passieve tillift. Geschikt voor cliënten tot 180 kg met onvoldoende stafunctie en/of rompstabiliteit

Compact en lichtgewichte tillift
De Molift Mover 180 tillift is een lichtgewicht en compacte tillift die zowel geschikt is voor zorg in de thuissituatie als
voor veeleisende zorginstellingen. Met het grote tilbereik van 27 - 163 cm kan vanaf de vloer tot op grote hoogte getild
worden. De Mover is tevens verkrijgbaar als Mover 205 en 300, voor zwaardere cliënten.

Ergonomisch verantwoord in gebruik
Met Molifts duwbeugel kan de Molift Mover 180 tillift op
verschillende plaatsen worden vastgehouden en geduwd,
waardoor de belasting op de verzorgers zal verminderen. De tillift
is uitgevoerd met een automatisch service-notificatie systeem,
wat aangeeft wanneer de lift periodieke service onderhoud
behoeft.
Kenmerken

							
Unieke duwbeugel
De unieke duwbeugel biedt de
beste natuurlijke greep, waardoor
goede ergonomie gewaarborgd is.

Eenvoudig te manoeuvreren
Met een totaal gewicht van slechts
32 kg en een uitgekiend ontwerp
is de Molift 180 eenvoudig te
manoeuvreren.

Verschillende opties
De lift kan eenvoudig gebruikt
worden met een 2-punts of 4-punts
tiljuk, eenvoudig uitwisselbaar
zonder gereedschap.

Omschrijving
Molift Mover 180 excl. tiljuk
Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.

Servicesoftware
Inbegrepen

18

Artikelnr.
N18000

Materiaal

Nominale prestatie

40 transfers bij 75 kg en 50 cm

Aluminium, staal

Tilhoogte

Tilsnelheid

4-puntstiljuk
265-1630 mm
355-1805 mm
375-1775 mm

40 mm/s
40 mm/s
27 mm/s
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Molift Partner 255
Stevige en stabiele verrijdbare tillift met verticale tilkolom voor complexe situaties.
Geschikt voor cliënten tot 255 kg met onvoldoende sta-functie en rompstabiliteit.

Verticaal tilpatroon en een uitstekend bereik
De Molift Partner 255 is een ideale oplossing voor tillen in zeer complexe situaties op afdelingen voor acute en
kritische zorg in zowel ziekenhuizen als zorginstellingen. Met een uitstekend tilbereik van 37–179 cm maakt de Molift
Partner 255 eenvoudig tillen mogelijk, zowel vanaf de grond als vanaf hoge oppervlakken.
De combinatie van de rechte verticale kolom en het vaste tiljuk biedt uitstekende stabiliteit en zorgt ervoor dat de
cliënt op de juiste afstand van de kolom blijft.

Laag gewicht en unieke constructie
Met een totaalgewicht van 42,5 kg is de Molift Partner 255 een van de lichtste in zijn klasse, terwijl hij dankzij het
uitstekende ontwerp van de constructie en de wieloplossing makkelijk te manoeuvreren. En dat met een maximaal
gebruikersgewicht van 255 kg. Uitgerust met een milieuvriendelijke NiMH-accu.
Ook de Molift Partner 255 beschikt over het unieke 4-punts biomechanisch kanteljuk van Molift, wat tillen met
maximaal comfort en privacy van uw cliënt mogelijk maakt.
Kenmerken
Optionele tiljukken
Het nieuwe Molift aluminium tiljuk is geschikt
voor zowel nieuwe als bestaande tilliften.
Het lichtgewicht tiljuk sluit aan bij het lage
totaalgewicht van de tillift en is bovendien
eenvoudiger te verwisselen en te dragen door
de verzorger.

Hoog maximaal gebruikersgewicht
De Molift Partner 255 heeft een maximaal
gebruikersgewicht van 255 kg.

Omschrijving
Molift Partner 255 excl. tiljuk

Artikelnr.
NM13000

Totaal gewicht

Reinigingsinstructie

42,5 kg

Reinigingsmiddelen moeten pH-neutraal zijn. Gebruik
isopropylalcohol als desinfectie vereist is. Gebruik voor
het reinigen geen schurende of bijtende middelen.

Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.

Specificaties

Servicesoftware

Lengte
Beenhoogte
Breedte chassis/poten buiten
Breedte open boten binnen

1285 mm
115 mm
690 mm
1065 mm

Tilhoogte
Tilbereik
Tilsnelheid:
Nominale prestatie:

390 –1680 mm
1290 mm
30 mm/sec
50 transfers bij
75 kg en 500 mm
Ca. 3 uur

Inbegrepen

Accu
NiMh 26,4 V - 2,2 aH

Materiaal
Aluminium, staal

www.etac.com/nl

Acculaadtijd:

255

562
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Molift RgoSling Tilbanden
Ingebouwde ergonomie voor comfortabel tillen voor zowel gebruiker als verzorger
Molift produceert al lange tijd tilbanden van hoge kwaliteit. RgoSling tilbanden zijn
geschikt voor gebruik met een 4-punts tiljuk en voldoen aan de dagelijkse behoefte in de
gezondheidszorg.

Glijdende lussen
De glijdende lussen zorgen voor
een soepele, comfortabele en
veilige overdracht van liggende
naar zittende positie.

Comfortable polstering
De polstering in de rug- en been
ondersteuning verdelen het
gewicht waardoor de tilband
comfortabeler zit voor de cliënt.

Geleidingsriem
Geleidingsriem helpt bij het
positioneren tijdens het tillen.

20

Kleurcodering
Kleurcodering van de lussen
om de juiste pasvorm te kiezen

Gebruiksinformatie
Duidelijk en zichtbare
informatie staat vermeldt op
het label. Onderhoudsinformatie staat op de
achterzijde van het label.

Zakken
In de rug en ter hoogte van
het bovenbeen zijn zakken
aanwezig.
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Ruim assortiment - RgoSlings
Het Molift RgoSling assortiment biedt oplossingen voor de meeste tilsituaties. De tilbanden zijn verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen en varianten:
•

RgoSling MediumBack: allround tilband

•

RgoSling HighBack: met een hoge rug voor meer comfort en ondersteuning van het hoofd

•

RgoSling Toilet: biedt optimale functies voor toiletbezoek

•

RgoSling Amputee: extra veiligheid met geïntegreerde tailleband

•

RgoSling Ambulating Vest: voor veilige ondersteuning bij revalidatie-activiteiten zoals looptraining, sta-oefeningen

RgoSling MediuBack
Padded

RgoSling HighBack
Net

RgoSling HighBack
Padded

RgoSling Toilet
LowBack

Molift kleurcodes maatvoeringen

XS

S

M

12–17 kg

17–25 kg

25–50 kg

45–95 kg

L

XL

XXL

90–160 kg

160–240 kg

230–300 kg

XXS

Omschrijving

RgoSling Amputee
MediumBack

Artikelnr.

Molift RgoSling MediumBack Padded
Maat S
Maat M
Maat L

N1720120
N1720130
N1720140

Maat S
Maat M
Maat L

N1720520
N1720530
N1720540

Molift RgoSling Amputee MediumBack
N1720220
N1720230
N1720240

Molift RgoSling HighBack Net
Maat S
Maat M
Maat L

Artikelnr.

Molift RgoSling Toilet LowBack

Molift RgoSling HighBack Padded
Maat S
Maat M
Maat L

Omschrijving

RgoSling
Shadow HighBack

Maat S
Maat M
Maat L

N1721120
N1721130
N1721140

Molift RgoSling Shaddow
N1720320
N1720330
N1720340

Maat S
Maat M
Maat L

N1723920
N1723930
N1723940

Kijk voor meer opties en maatgegevens op Etac.com/nl

www.etac.com/nl
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Plafondliftsystemen
Molift plafondliften vormen in combinatie met het Molift Railsystem de perfecte
oplossing om verzorgers te ondersteunen. Molift plafondliften zijn eenvoudig en
veilig te gebruiken en bieden een oplossing voor alle transferbehoeften.

Molift Air
Sterke en comfortabele passieve plafondlift. Geschikt voor cliënten
tot 300 kg die een oplossing nodig hebben voor verschillende transfers
en/of weinig ruimte hebben voor een verrijdbare tillift

Functioneel en goed ontworpen
De Molift Air is een innovatief, functioneel en goed ontworpen tilhulpmiddel voor
gebruikers met een fysieke beperking. In combinatie met het Molift Railsysteem (MRS)
is de Molift Air de oplossing voor alle tilsituaties binnen de gezondheidszorg.
De Molift Air is uiteraard ook uitstekend inpasbaar in de thuissituatie.

Licht en flexibel
De Molift Air is geschikt voor zittende en horizontale transfers en bij sta- en looptrainingssituaties, in combinatie met
het uitgebreide accessoireprogramma van Molift. Te monteren op een vaste plafondrail of op een draagbaar vrijstaand
systeem. De Molift Air is eenvoudig te hanteren tijden installatie en service, dankzij een zeer laag gewicht en de
slimme snelkoppelfuncties. De Molift Air biedt flexibele oplossingen zoals afstandsbediening en mogelijkheden voor
ruimte-naar-ruimtetransfers. En verder zijn er nog de veiligheidsfuncties, het grote tilbereik en de ruime keuze aan
twee- en vierpunts tiljukken. Een complete oplossing binnen alle gezondheidszorgsegmenten.
Kenmerken

Eenvoudig te installeren

Acculader

Service en onderhoud zijn eenvoudig dankzij
de innovatieve snelkoppelfunctie.

Mogelijkheid voor wandlader of In-RailCharching (IRC - laden in de rail)

Molift Service Tool

Diverse tilbanden

Het automatische servicemeldingssysteem stelt vast wanneer de tillift
service en onderhoud nodig heeft.

Kijk op pagina 20-21 voor het diverse
assortiment Tilbanden, Molift Slings.

Omschrijving

Artikelnr.

Molif Air 200 - SLA batterij
Molif Air 200 - Litium batterij
Molift Air 205
Molift Air 205 zelrijdend
Moift Air 300

N26200
N26201
NM25205
NM26205
NM25300

Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.

Maximaal gebruikersgewicht
Molift Air 200:
Molift Air 205:
Molift Air 300:
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200 kg
205 kg
300 kg

Servicesoftware

Nooddaling

Inbegrepen

Mechanisch en elektrisch

Materiaal

Noodstop

Aluminium, staal

Vanaf de grond te bereiken via koord

Acculader
100-240 V AC, 40-60 Hz

Tilbereik
3000 mm
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Etac R82 hulpmiddelen vol mogelijkheden

Toilet-hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor de
badkamer

Anti-decubitus zitkussens en rolstoelen

Douche-hulpmiddelen

Zitvoorzieningen

www.etac.com/nl |

www.r82.nl

Sta-hulpmiddelen
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“Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking"
Kijk voor meer productinformatie, uitvoeringen, maten, accessoires en het
laatste nieuws op Etac.com/nl

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: +31 (0)513 681 686
E: info.holland@R82.com
W: Etac.com/nl

