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Dynamische Positionering Orthese (DPO)

Stretchhoezen (80% katoen en 
20% polyamide) zijn  wasbaar op 60 
graden. De stretchhoezen voor om 
de DPO zijn los te bestellen onder 
vermelding van het betreffende 
artikelnummer + H en de hoezen 
van 100% katoen (wasbaar op 95 
graden) onder vermelding van +HK.

GESILICONISEERDE 
HOLLE VEZEL EN EPS 
(PARELS)

Een zeer goede kwaliteit met 
behoud van volume en vorm.   
Het heeft een hoog 
veerkrachtig vermogen. Een 
combinatie van twee soorten 
(           ) vullingen. Het biedt 
ondersteuning en kan goed 
druk reduceren.

GESILICONISEERDE 
HOLLE VEZEL

De vezel is veerkrachtig, hol 
en licht. Voelt comfortabel 
aan en vervormt niet. Door 
de veerkrachtigheid is het 
zeer geschikt om goed druk 
op te vangen en biedt het 
goede ondersteuning.

EPS  (PARELS) 

Deze identieke EPS parels 
(1 millimeter groot) zorgen 
ervoor dat de cliënt optimaal 
wordt ondersteund. Door de 
combinatie van lucht en 
parels wordt er drukreductie 
gecreëerd. Een lichaamsaf-
druk wordt gemaakt, waar-
door perfect aangesloten 
ondersteuning wordt 
geboden.

DIVERSE SOORTEN VULLINGEN

De DPO van REBACARE® biedt 
drukverlaging en pijnreductie. De 
DPO is voor preventief en curatief 
gebruik en biedt comfort voor patiën-
ten met een verhoogd risico op decu-
bitus en spierspanning waardoor 
wisselhouding nodig is.

De dpo van REBACARE®  
• De naden zijn volledig gelast en daar-

door vocht- en bacteriëndicht
• Helpt kruisinfectie voorkomen
• Het ademend filter is vochtafstotend en 

luchtdoorlatend
• Helpt op juiste wijze positioneren 

zonder losse steunen

• Door juist te positioneren wordt het 
lichaam ontzien van druk

• Voldoet aan de EPUAP-Norm
• Voorzien van CE-Keurmerk
• Kan gereinigd worden met 70% Alcohol 

en 1000mmp Chloor
• Past binnen de WIP richtlijnen
• Comfortabele zachte hoes
• De zachte stretchhoezen zijn wasbaar 

op 60 graden en de 100% katoen 
hoezen op 95 graden.

De dpo van REBACARE® is 
inzetbaar voor:
Particulieren, Zorgcentra, Verpleeghui-
zen, Ziekenhuizen en Intensive Care.

Het ademend filter is    
vochtafstotend en 
luchtdoorlatend

De naden zijn volledig 
gelast en zijn vocht- 

en bacteriëndicht
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Hoofdkussen Maxima
Ervaar ondersteuning en ultiem comfort 
met het hoofdkussen Maxima.
Omschrijving: hoofdkussen Maxima
Maten: 50 x 65 cm
Artikelnummer: 7777
CE: NL-CA002-2014-33425

Minima-maatje
Is een klein en multifunctioneel kussen. 
Geschikt voor onder het hoofd, tussen de 
knieën en tegengesteld steunen in 
zijligging.
Omschrijving: Minima kussen ’JANTJE’
Maten: 35 cm x 25 cm
Artikelnummer: 77711
CE: NL-CA002-2014-33425

FREE EARⒹ TUBE BUIKLIGGING 
KUSSEN 
Legt het oor vrij en is geschikt voor buik-
ligging. Geeft ruimte voor de Tube. Legt 
het oor vrij en voorkomt oor decubitus. 
Plaatst het hoofd exact vlak voor goede 
houding. Free EarⒹ is gepatenteerd. 
Omschrijving: Free EarⒹ Tube Buikligging 
kussen
Maten: 50 x 65 cm
Artikelnummer: 7776 T
CE: NL-CA002-2014-33425

LUNA
Te gebruiken als hoofdkussen en is 
geschikt voor het tegengesteld steunen 
onder de knie. In combinatie met Role 
als abductiekussen tussen de benen. 
Luna is een handige hulp voor de 15 
graden buikligging. Het legt het scrotum 
en de borst vrij. En als ondersteuning bij 
de enkels in rugligging.
Omschrijving: Luna
Maten: 30 / 70 cm
Artikelnummer: 77717
CE: NL-CA002-2014-33425

LUNA pearl
(CVA) hemiplegie armlegger voor in bed 
of stoel. Ook een goede 
anti-spitsvoetsteun bij rugligging. 
Handig in gebruik onder de ellebogen 
bij zwaar leunen ten gevolge van 
bijvoorbeeld benauwdheid (COPD). 
Geschikt voor onderarm ondersteuning 
bij schouderfractuur of cuff ruptuur.
Omschrijving: Luna Pearl
Maten: 30 / 70 cm
Artikelnummer: 77721
CE: NL-CA002-2014-33425

FREE EARⒹ OORKUSSEN 
Legt het oor vrij. Door A op B te plaatsen 
(eventueel vast zetten) ligt het achter-
hoofd vrij. 
Omschrijving: Free EarⒹ Oorkussen
Maten: 50 x 65 cm
Artikelnummer: 7776
CE: NL-CA002-2014-33425
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role
Role is geschikt voor onder de knieën 
(fowler) en tegen het door- en terug 
rollen. Role is in combinatie met de Luna 
tussen de benen een flexie 
abductiekussen. Role is te gebruiken 
onder de ellebogen bij (zwaar) onder-
steunen ten gevolge van bijvoorbeeld 
benauwdheid (COPD). 
Omschrijving: Role
Maten: 95 x 35 cm
Artikelnummer: 7778
CE: NL-CA002-2014-33425

duorole 
Duorole is geschikt voor het vrijleggen 
van de hielen. Ter voorkoming van 
wrijfdecubitus. Samen met de fowler 
haalt het druk weg van de stuit en 
zitbeenderen. Zorgt voor een betere 
spiertonus en helpt bij het doorbreken 
van spasmen.
Omschrijving: Duorole 
Maten: (2x) 95 x 35 cm
Artikelnummer: 7778
CE: NL-CA002-2014-33425

COMFORT en Comfort XL 
Comfort legt achterhoofd, schouders en 
ellenbogen vrij. Comfort XL legt daar-
naast ook de wervelkolom en stuit vrij. 
Beiden zijn tegengesteld te gebruiken 
om onderuitzakken tegen te gaan.
Omschrijving: Comfort en Comfort XL
Maat L (100 cm) en XL (150cm) 
Artikelnummer: 77710(L) en 77710(XL)
CE: NL-CA002-2014-33425

Twister
Legt stuit, wervelkolom en hielen vrij. 
Handig in gebruik op de Intensive Care. 
Twister wordt met minimaal draaien 
onder de cliënt gebracht. Vaak wordt 
Twister gebruikt in combinatie met Luna. 
Bij vlakke buikligging wordt het scrotum 
vrij gelegd.
Omschrijving: Twister
Maten: 235 x 16 cm
Artikelnummer: 77715
CE: NL-CA002-2014-33425

Forma
Voor goede ondersteuning langs het 
hele lichaam. Het lichaam wordt niet 
gecorrigeerd, maar geaccepteerd.
Omschrijving: Forma
Maten: 200 x 35 cm
Artikelnummer: 77716
CE: NL-CA002-2014-33425 

SUPPORT 
Support zorgt voor een 30 graden 
zijligging en wordt samen met Mini-
Maatje toegepast. Ook een goede hulp bij 
15 graden buikligging. 
Omschrijving: Support 
Maten: 205 cm
Artikelnummer: 7779
CE: NL-CA002-2014-33425
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CRESCENT
Te gebruiken als nekondersteuning en is 
geschikt als voorhoofd kussen in de 
buikligging. En als ondersteuning bij de 
enkels in rugligging.
Omschrijving: Crescent
Maten: 25 / 50 cm
Artikelnummer: 77718
CE: NL-CA002-2014-33425

stabilo
Is bestemd voor preventief en curatief 
gebruik. Voorkomt omklappen voor 
patiënten met een verhoogd risico op 
endo- en exorotatie. Samen in gebruik 
met Dekenblok wordt de spitsvoet 
voorkomen. Hierdoor wordt een 
verhoogd risico op spitsvoeten ten 
gevolge van omklappen tegengegaan 
(bv. na CVA, dwarslaesie gips en 
geriatrie).
Omschrijving: Stabilo
Artikelnummer : 7773
Maat: één uitvoering voor alle maten
CE: NL-CA002-2013-29283

dekenblok
Is bestemd voor preventief en curatief 
gebruik. Voor patiënten met een 
verhoogd risico op teen- en hieldecubi-
tus. Voor patiënten met een verhoogd
risico op spitsvoeten ten gevolge van
druk, immobiliteit en spasmen.

• Hygiënisch schoon te maken

• Bestand tegen 90% alcohol

• Makkelijk opbergbaar

• Beschadigt geen bedden en matrassen

• Voorzien van CE-Keurmerk
Omschrijving: de Dekenblok
Artikelnummer : 7774
Maat: één uitvoering voor alle maten
CE: NL-CA002-2013-29284

VERBANDSCHOEN
Is bestemd voor preventief en curatief 
gebruik voor patiënten met of kans op 
hieldecubitus.

• Unieke samengestelde vulling, die een 
ideale drukverdeling creëert

• Legt de hiel, malleolus en de 
achillespees volledig vrij

• Voorkomt hieldecubitus

• Neemt pijn ter plaatse weg

• Veilige anti-slipzool

• Stabiliseert het been in gebruik met de 
Stabilo (voorkomt omklappen)

• Voldoet aan de EPUAP norm

• Past in het val preventie beleid

• Voorzien van CE keurmerk

• Wasbaar van 60 tot maximaal 95 
graden

Omschrijving: Verbandschoen
Artikelnummer: 7771
Maat: één uitvoering voor alle maten
CE: NL-CA002-2011-21717

REBACARE GEEFT 2 jaar 
PRODUCTgarantie op de DPO 
REBACARE geeft 6 maanden 
PRODUCTgarantie op de 
verbandschoen


