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TURNABILITY  VAN REBACARE®:
Turnability is ontworpen om de zorgpro-
fessional fysiek te ontlasten en de patiënt 
handig van rechts naar links (en 
andersom) te verplaatsen. Voor de patiënt 
zelf (met verminderde spierkracht) is 
Turnability erg handig om langer en 
zelfstandig te kunnen draaien in bed. 
Turnability biedt zekerheid doordat het is 
voorzien van sterk absorberend materiaal 
dat vocht snel absorbeert. Hierdoor is 
Turnability functioneel te gebruiken als 
incontinentie onderlegger. Turnability 
lekt niet door en beschermt het matras. 
Turnability is zeer geschikt voor de 
zorgprofessional bij het uitvoeren van 
PDL (Passiviteiten van het Dagelijks 
Leven) en ADL (Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen). Turnability is voor 
uw organisatie kostenbesparend, duur-
zaam en herbruikbaar. Dit in tegenstelling 
tot dure wegwerp incontinentie onderleg-
gers. Let op dat patiënt met de passieve 
lift op het bed wordt gebracht. Gebruik 
niet de handvatten van Turnability om 
aan de passieve- of transfer lift te 
hangen. 

HANDIG IN GEBRUIK OMDAT:
• Aanzienlijk verminderde fysieke belas-

ting van de zorgprofessional.

• De patiënt handig van rechts naar links 
(en andersom) te verplaatsen is. 

• Turnability kan onder de cliënt blijven 
liggen.

• Een makkelijk toepasbaar handvat die 
de trekspanning van de huid kan corri-
geren na het verplaatsen van de patiënt.

• De bovenste laag absorbeert supergoed 
als het nat wordt. 

• De glijtunnel (aan de onderkant beves-
tigd) blijft helemaal droog, glad en 
goed glijbaar. 

• Turnability is veilig door een 
ingebouwde stoprand. Deze stoprand 
helpt voorkomen dat de patiënt te ver 
wordt verplaatst.

• Turnability is hygiënisch in gebruik 
omdat het wel 100 x wasbaar is op 95 
graden en het kan worden gedroogd in 
de droger.

INZETBAAR VOOR:
- Particulieren
- Intramurale zorg

Omschrijving: Turnability 
Maat: één uitvoering voor alle maten
Artikelnummer: 7775

TURNABILITY
Het onderste deel (glijtunnel) 

wordt niet nat en de patiënt kan 
hierdoor moeiteloos worden 

verplaatst.

Voorzien van 
sterk absorberend 

materiaal dat 
vocht supergoed 

en snel absor-
beert.

Bovenkant van Turnability Onderkant van Turnability

Het middelste 
handvat is voor het 
evt. corrigeren van 
trekspanning op de 

huid en het recht 
plaatsen van de 

heup (kop recht in 
de kom)

De buitenste 
handvatten kun je 

aantrekken, 
hiermee verplaats 

je patiënt van 
rechts naar links 
(en andersom)


