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DE MEDISCHE KUSSENLIJN VAN 
REBACARE® BIEDT COMFORT
De medische huisstofmijt dichte kussen-
lijn van REBACARE®  is voor preventief 
en curatief gebruik voor mensen met 
huisstofmijt allergie. 

DE KUSSENS 
• De naden zijn volledig gelast en 100% 

dicht, dus ook voor de huisstofmijt en 
zijn daarnaast ook nog vocht- en 
bacteriëndicht

• Het ademend filter is vochtafstotend en 
luchtdoorlatend

• Draagt bij aan het welbevinden van 
patiënten

• Door juist te positioneren wordt het 
lichaam ook nog ontzien van druk

• Voldoet als enige aan de medische 
richtlijnen van de EPUAP-Norm

• Voorzien van CE-Keurmerk
• Hygiënisch in gebruik
• Kan gereinigd worden met een water 

bevochtigde doek en zelfs met 70% 
alcohol

• Comfortabele zachte hoezen

HOOFDKUSSENS 
(ANTI-HUISSTOFMIJT) 

HUISSTOFMIJT DICHTE KUSSENLIJN

HOOFDKUSSEN MAXIMA
Ervaar ondersteuning en ultiem comfort 
met het hoofdkussen Maxima van 
REBACARE®    
Omschrijving: Hoofdkussen Maxima
Maten: breed 70 cm x hoog 60 cm
Artikelnummer: 7777
CE: NL-CA002-2014-33425

MINI-MAATJE
Is een klein en multifunctioneel kussen.
Geschikt voor onder het hoofd, tussen de
knieën of om lekker mee te knuffelen.
Omschrijving: Mini-Maatje
Maten: breed 35 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77711
CE: NL-CA002-2014-33425

LUNA
Te gebruiken als hoofdkussen. Heerlijk 
zacht en biedt de juiste ondersteuning 
aan het hoofd en de hals.
Omschrijving: Luna
Maten: breed 70 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77717
CE: NL-CA002-2014-33425

BIJPASSENDE HOEZEN ZIJN 
LEVERBAAR IN 3 VARIANTEN:

100% katoenen hoezen beschikbaar 
(krimpvrij en op 95 graden te wassen) 
artikelnummer + HK

100% katoenen stretch hoezen 
(krimpvrij en op 60 graden te wassen) 
artikelnummer + HKS

Standaard Nicky hoezen (80% 
katoen en 20% polyester en op 60 
graden te wassen) artikelnummer + H 
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LIGKUSSENS 
(ANTI-HUISSTOFMIJT

CRESCENT
Te gebruiken als nekondersteuning.
Omschrijving: Crescent
Maten: breed 50 cm x hoog 25 cm
Artikelnummer: 77718
CE: NL-CA002-2014-33425

ROLE
Role is geschikt voor onder de knieën 
(fowler) en tegen aan te liggen. Role is te 
gebruiken onder de ellebogen bij 
(zwaar) ondersteunen ten gevolge van 
bijvoorbeeld benauwdheid (COPD). 
Omschrijving: Role
Maten: breed 95 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 7778
CE: NL-CA002-2014-33425

COMFORT EN COMFORT XL 
Heerlijk om in te liggen.
Omschrijving: Comfort en Comfort XL
Maten Comfort: br 100 cm x hg 35 cm
Maten Comfort XL: br 150 cm x hg 35 cm
Artikelnummer: 77710(L) en 77710(XL)
CE: NL-CA002-2014-33425

Forma
Voor goede ondersteuning langs het 
hele lichaam. Heerlijk om geborgen 
tegenaan te slapen.
Omschrijving: Forma
Maten: breed 200 cm  x hoog 35 cm
Artikelnummer: 77716
CE: NL-CA002-2014-33425 

SUPPORT 
Support zorgt voor een 30 graden 
zijligging en om heerlijk tegenaan te 
liggen. 
Omschrijving: Support 
Maten: breed 205 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 7779
CE: NL-CA002-2014-33425

Het ademend filter is    
vochtafstotend en 
luchtdoorlatend

De naden zijn volledig 
gelast en zijn vocht- 

en bacteriëndicht


