Obesitas

Obesitas producten
Lopital adviseert, implementeert beleid
en biedt zorgoplossingen voor mensen
met obesitas. Deze doelgroep vraagt
om een specifieke manier van werken
en aangepaste producten. Doordat
de hulpmiddelen die wij aanbieden
samen met mensen met obesitas
ontwikkeld zijn, is ’life without limits’
ook voor hen binnen handbereik.

Door jarenlange ervaring en samenwerking
met onze partner Liko / Hill-Rom hebben
we een uitgebalanceerd programma voor
het uitvoeren van hygiënehandelingen en
het verplaatsen van mensen met obesitas.
Samen met onze partner Zwaartepunt
bieden wij u de mogelijkheid uw medewerkers op te leiden en beleid rondom
deze aandoening binnen uw organisatie
of privésfeer te implementeren.
Ook bij de verzorging van mensen met
obesitas geldt dat beschikbaarheid van
de juiste hulpmiddelen, in de juiste
omstandigheden, op de juiste locatie
veel frustratie en irritatie kan voorkomen.

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.lopital.nl /
www.lopital.be

Zoals alle producten die Lopital biedt,
voldoen ook deze hulpmiddelen aan de
hoogste veiligheidsnormen.
Lopital vindt dat een fysieke of verstandelijke beperking niet mag leiden tot
een sociale beperking. Met oog voor
de verzorgende en de cliënt zorgen
we voor beschikbaarheid van de juiste
hulpmiddelen tegen een goede prijs /
kwaliteitverhouding. Ook bij de verzorging
van deze doelgroep is Lopital de juiste
partner. Wij leveren een compleet beleidsplan voor de verzorging van mensen met
obesitas en bieden de mogelijkheid om
producten te huren of te kopen.

Viking L
Viking XL

tot 250 kg
tot 300 kg

Sabina II EE

tot 200 kg

Likorall 200
Likorall 243
Likorall 250

tot 200 kg
tot 230 kg
tot 250 kg

Tango XL

tot 250 kg

Tango XXL

tot 300 kg

Elexo
Elexo XXL

tot 180 kg
tot 220 kg

HandyTube

		 ‘Life without
		 limits’ binnen
		 handbereik.
Freespan
Ultra Twin
Freespan

Marina

tot 200 / 400 kg
tot 400 kg

tot 180 kg
Afm. 92 x 225 cm

HandySheet

Freespan Traverse
Ultra Twin
Freespan Traverse

Reposheet

tot 400 kg
tot 400 kg

MultiStrap

Tilbanden voor obesitas

•

•

2403592032X

Ultra Liftpants

920

polyester net

XXL, XXXL

2403687302

Reposheet Ultra
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Polyester net HT

Ultra

•

•

•

•

•

•

240368410X

Liftsheet XL

84

Polyester

Regular, Tall

•

•

•

•

•

•

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

Looptraining

•

Verblijfsband

•

Baden / Douchen

Verminderde stafunctie

•

Liggend

Pijngevoelig

•

Amputatie

•

Toilet

Short, Regular, Long

Tillen van de vloer

Polyester

Nek-hoofd ondersteuning

06

Verminderde rompbalans

Ultra Tilband

Goede rompbalans

240350611X

Maten

Art. Omschrijving

Materiaal

Art.nr

Modelnummer

Lopital adviseert, implementeert beleid en biedt zorgoplossingen
voor mensen met obesitas. Deze doelgroep vraagt om een
specifieke manier van werken en aangepaste producten. Doordat
de hulpmiddelen die wij aanbieden samen met mensen met
obesitas ontwikkeld zijn, is ’Life without limits’ ook voor hen
binnen handbereik. Wij kunnen hulpmiddelen aanbieden voor
het tillen van gebruikers tot 500kg.

RepoSheet Ultra
Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen
te voorkomen is in vele instellingen zwaar werk. De RepoSheet
is geschikt voor de zwaarste cliënten en heeft een maximale
belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met
het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift.

Ultra Tilband
De UltraSling is onze tilband voor het zittend tillen / verplaatsen
van de zwaarste cliënten. De tilband heeft aparte beendelen die
verbonden zijn met het tiljuk.De UltraSling heeft een maximale
belasting van 500 kg (1100 lbs.) en wordt samen gebruikt met
ons UltraTwin-systeem, in een permanente installatie of vrijstaand
in de FreeSpan.

Looptraining met broektilband
Het op eigen benen laten staan van zware cliënten is een bijzonder
belangrijke stap in hun revalidatie, bijvoorbeeld na een operatie.
De Ultra broektilband geeft een goede ondersteuning voor het
gehele lichaam en geeft de cliënt het vertrouwen om de eerste
stappen te zetten. Max. belasting tot 500 kg (1100 lbs.).
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