
Glijlakens voor elke situatie
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Inleiding
Gl i j lakensystemen
Glijlakensystemen zijn systemen die onder de zorgvrager blijven liggen en waar de zorgvrager op 
blijft slapen. Dit principe maakt dat glijlakensystemen grote voordelen kunnen bieden bij o.a. het 
draaien en positioneren in bed. Daarnaast zijn glijlakensystemen inzetbaar voor zorgvragers met 
verschillende activiteitenniveaus. 

De voordelen van glijlakens op een rijtje:

• Vergroten zelfredzaamheid van de zorgvrager, doordat deze langer zelfstandig kan draaien in 
bed.

• Verlagen werkdruk zorggever omdat de zorgvrager langer zelfstandig kan blijven.
• Verlagen fysieke belasting indien een zorggever de zorgvrager dient te draaien of positioneren 

in bed.
• Tijdsbesparing zorggever omdat er niet gezocht hoeft te worden naar een hulpmiddel, het ligt 

namelijk al in bed onder de zorgvrager. Ook wordt er tijd bespaart omdat het glijmateriaal niet 
aangebracht en weggehaald hoeft te worden.

• Hoger comfort zorgvrager omdat het glijmateriaal niet aanbracht en weggehaald hoeft te 
worden doordat het al onder de zorgvrager aanwezig is.

• Voorkomt decubitus door minder wrijvingskrachten op de huid. Daarnaast is het makkelijker 
geworden om eenvoudig wisselligging toe te passen door de zorgvrager zelf of door de 
zorggever.

Handicare heeft een breed assortiment aan glijlakens voor diverse doelgroepen en 
gebruikersdoelen. Bent u op zoek naar een glijlakensysteem, maar weet u niet welke u 
moet kiezen? Graag maken wij het u makkelijker door in deze brochure de doelgroepen en 
gebruikersdoelen van de verschillende systemen op een rijtje te zetten.

Incont inent iemater ia len
Ook onze incontinentiematerialen die in combinatie met onze glijlakensystemen gebruikt kunnen 
worden zijn opgenomen in deze brochure.
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Voor elke situatie en elke zorgvrager

Actieve zorgvrager
Vergroten zelfredzaamheid

• Zorgvrager heeft te weinig kracht 
om zelfstandig te draaien.

• Zorgvrager is te zwaar of geheel 
passief tijdens draaien en 
positioneren in bed. 

• Zit voor transfer nog wel op de 
rand van het bed.

• Naast verplaatsen van de 
zorgvrager, is ook het omrollen 
van de zorgvrager een zware taak 
om uit te voeren. Maak in dit geval 
gebruik van de handvatten om te 
koppelen aan de tillift.

Actieve zorgvrager
Heeft hulp nodig bij draaien in bed

Passieve of zwaardere zorgvrager
Kan nog wel op de rand van het 

bed zitten

 WendyLett onder/ of hoeslaken

• Met een glad satijnen oppervlak 
onder de zorgvrager kan hij/zij weer 
zelfstandig draaien.

• De katoenen randen zorgen ervoor 
dat de zorgvrager veilig op de rand 
van het bed kan zitten.

 WendyLett onder/ of hoeslaken 
 met 2Way steeklaken

• Met behulp van het 2Way-steek-
laken op het WendyLett hoes/ 
of onderlaken kan de zorgvrager 
gedraaid worden.

• Zorgvrager glijdt niet onderuit, 
doordat het laken slechts in de 
richting van de pijlen glijdt.

 EasyRoll ProMove Systeem

• Gebruik een steeklaken met glad 
materiaal aan de onderzijde dat in 
alle richtingen makkelijk glijdt.

• Het onderlaken is voorzien van een 
barrière, waardoor het steeklaken 
niet over de rand van het matras 
kan glijden en de zorgvrager veilig 
op de rand van het bed kan zitten.

• Voorzien van handvaten, koppel-
baar aan tillift

 Optioneel
• te gebruiken met losse incosheets

 Optioneel
• te gebruiken met losse incosheets

 Optioneel:
• voorzien van incomateriaal

actief glijoppervlak 
lager gedeelte

actief glijoppervlak 
bovenste gedeelte

zijsectie

afremzone

easy-grip
handvat

• Zorgvrager heeft te weinig kracht 
om zelfstandig te draaien.

• Zorgvrager heeft voldoende kracht 
om met een beetje hulp te kunnen 
draaien.

Met Handicare glijlakens is er altijd een passende oplossing voor handen. Afhankelijk van de mogelijkheden van de 

gebruiker kiest u het gewenste glijlaken.

In dit overzicht is het activiteitsniveau van de zorgvrager uitgedrukt in kleuren. Deze variëren van groen tot rood 

waarbij groen staat voor de meest actieve zorgvrager en rood voor de meest passieve of zware zorgvrager. 

Deze kleuren komen terug bij de productinformatie in deze brochure.
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 Optioneel:
• Voorzien van handvaten, 

koppelbaar aan tillift

• voorzien van incomateriaal

• Zorgvrager is te zwaar of geheel 
passief tijdens draaien en 
positioneren in bed. 

• Zorgvrager zit NIET op de rand van 
het bed gedurende de transfers in 
en uit bed.

• Naast verplaatsen van de zorgvrager, 
kan ook het omrollen van de 
zorgvrager een zware taak zijn om 
uit te voeren. Maak in dit geval 
gebruik van de optionele handvatten 
om te koppelen aan de tillift.

• Als de omstandigheden (gewicht 
/ activiteitsniveau zorgvrager, 
zacht matras etc.) vraagt om een 
nog gladdere oplossing dan het 
WendyLett-systeem kan bieden

• Ook geschikt in situaties waar 
meer comfort en zachtere 
materialen nodig zijn, bijvoorbeeld 
in de palliatieve fase

• Naast verplaatsen van de zorgvrager, 
kan ook het omrollen van de 
zorgvrager een zware taak zijn om 
uit te voeren. Maak in dit geval 
gebruik van de optionele handvatten 
om te koppelen aan de tillift.

• Zorgvrager is passief en/of zwaar 
en daardoor moeilijk te verplaatsen 
en draaien in bed.

• Zorgvrager is moeilijk op de zij te 
rollen, waardoor de het steeklaken 
gekoppeld moet kunnen worden 
aan een tillift.

• De zorgvrager rolt bij verzorging 
van de hygiëne terug op de rug 
en is zwaar om op zijn/haar zij te 
houden.

• Uitermate geschikt voor 
bedlegerige en Incontinente 
zorgvragers en zorgvragers die 
nerveus of dementerend zijn

Passieve of zwaardere zorgvrager
Kan niet zelf meer op de rand van 

het bed zitten

Passieve of zwaardere zorgvrager
Makkelijker glijden en 

meer comfort

Passieve of zwaardere zorgvrager 
Rolt terug tijdens verzorging 

van hygiëne

 WendyLett onder/ of hoeslaken 
met 4Way steeklaken

• Gebruik een steeklaken met glad
 satijn aan de onderzijde 

bovenop een WendyLett onder- 
of hoeslaken, waardoor de 
zorgvrager zowel zijdelinks als 
naar boven en onderen in bed 
verplaatst kan worden.

 Matrascover i.c.m. TurnSheet

• De combinatie van een Matras-
cover en TurnSheet is gladder 
dan de combinatie tussen satijnen 
lakens, waardoor in zwaardere 
situaties dit een goede oplossing 
kan bieden. 

• Door 1 of meerdere panelen van 
het Matrascover weg te klappen, 
kan voorkomen worden dat de 
zorgvrager onderuit glijdt.

 TopSheet (i.c.m. Matrascover)

• Het TopSheet kan eenvoudig 
aan een tillift gekoppeld worden, 
waardoor de er weinig fysieke 
kracht nodig is om een zware 
zorgvrager te draaien.

• Is de zorgvrager eenmaal gedraaid 
op de zij, kan het onderste deel 
van het TopSheet losgemaakt 
worden, zodat de billen vrijkomen 
en hygiëne verzorgt kan worden. 

 Het bovenste gedeelte blijft vast 
aan de lift zitten en voorkomt dat 
de zorgvrager terug rolt.

 Optioneel:
• Voorzien van handvaten, 

koppelbaar aan tillift

• voorzien van incomateriaal

 Optioneel:
• Voorzien van handvaten, 

koppelbaar aan tillift
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Overzicht van de lakens
Kies de juiste glijzone van het laken. Deze is afhankelijk van de behoefte.

Kies het juiste glijlaken afhankelijk van bedbreedte.

Glijzone Heup: Voor actievere of lichtere   
gebruikers die alleen glijfunctie ter hoogte 
van de heupen nodig hebben.

Glijzone Hoofd-Heup: Voor minder actieve 
of zwaardere gebruikers die glijfunctie nodig 
hebben vanaf heuphoogte.

Glijzone Hoofd-Voeten: Voor passieve 
gebruikers die intensievere zorg nodig    
hebben waarbij glijfunctie onder het hele 
lichaam is gewenst.

Bed breedte

80 cm
31.5”

90 cm
35.4”

105 cm
41.3”

120 cm
47.2”

140 cm
55.1”

Wasvoorschriften.

Hou rekening met de wasvoorschriften bij de keuze voor uw product.

80 90 105 120 140

Vind de juiste toepassing.

Incontinentie bescherming

Handvat

Elastisch

Dit symbool geeft aan dat het betreffende laken een wasbaar incontinentielaken is die bovenop een normaal hoeslaken wordt geplaatst. 
Incontinentiebescherming is beschikbaar met- of zonder glijoppervlak aan de onderkant. Het materiaal is zeer absorberend en verdeelt 
vloeistoffen over een groter oppervlak.

Sommige glij-steeklakens bevatten handvaten die gebruikt kunnen worden in combinatie met een tillift. 
Tevens zorgen deze voor gemakkelijkere positionering.

Hoeslakens met dit symbool hebben elastiek over de gehele lengte. Onderlakens hebben randen die worden ingestopt onder het matras.

De matrasafmetingen zijn belangrijk voor het optimaliseren van het glijoppervlak van het laken en 
het stimuleren van activiteit voor de gebruiker. 
De glijoppervlakte van het glij-onder of hoeslaken mag niet breder zijn dan de breedte van het 
matras. Indien dat het geval is lopen gebruikers het risico om van het matras af te glijden. 
Voor onze steeklakens en glij-steeklakens is er geen aanbevolen matrasbreedte.
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Vind het juiste laken.

Voorbeeld uit productlijst:

 1661 WendyLett 120/47.2 120/47.2 120/47.2  95/37.4 Grijs/Wit Gestreept Glijlaken Possible info Art. Nr.
1661

Productnummer Overige info Speciale            
eigenschappen

Productnaam Productkleur
Product functie

Dimensies (lengte + 
breedte)

Zone/Glijopper-
vlak

Laken + 
Glijzone 

op het matras
Het laken is    

geschikt voor 
deze bedbreedte

Herhaling van 
artikelnummer.

Glijlakens + glij-steek lakens. 
Beide lakens hebben glijopper-
vlakken op zowel boven- als 
onderzijde. De glijrichting is 
aangegeven in het patroon.

Selecteer de juiste combinaties.

Hoeslaken met 
beschermlaag. 
Deze komt bovenop het 
matras.

Glijlaken. Satijn in het midden 
en ruwer materiaal aan de 
zijkanten.
De glijrichting is aangegeven in 
het patroon.

Glijlakens en steeklakens.
Faciliteert draaien en           
reduceert warmte van het 
satijnen deel van het glijlaken. 
De glijrichting is aangegeven 
in het patroon.

Hoe gebruik je de combinaties?

Voor patiënten die zelfstandig kunnen 
draaien voldoet een glijlaken dat het draaien         
vergemakkelijkt meestal al.

Een combinatie van een glijlaken en een 
steeklaken wordt meestal gebruikt bij een 
minder actieve gebruiker, of een gebruiker 
die meer zorg nodig heeft.

De combinatie van een glijlaken en een glij-steek laken 
wordt gebruik bij passieve/zware patienten, 
óf patienten die meer zorg nodig hebben.
Deze combinatie wordt vaak gebruikt i.c.m. een lift, bij 
intieme hygiene en bij het vastmaken van een harnas.



• Dun, hoge kwaliteit              
 ademende stof

• Geschikt voor             
 gebruikers die gevaar  
 lopen op ontwikkelen  
 van decubitus

• Duidelijk patroon toont  
 glijrichting

Onze WendyLett producten

• Dun, hoge kwaliteit              
 ademende stof

• Geschikt voor             
 gebruikers die gevaar  
 lopen op ontwikkelen  
 van decubitus

• Duidelijk patroon toont  
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WendyLett wordt als een normaal onder- of hoeslaken in het bed gelegd, met de gladde baan in het midden. Het 

gladde satijn maakt het draaien en zijwaarts verplaatsen van de zorgvrager mogelijk met minimale inspanning. De 

speciaal geweven katoenen randen fungeren als anti-glijmateriaal aan de zijkant van het laken. 

Voor zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan WendyLett gecombineerd worden met het WendyLett2Way 

steeklaken of het WendyLett4Way glij-steeklaken.

De wit/grijze strepen en ruitjespatronen geven aan in welke richting het laken kan glijden en dus hoe het laken 

gebruikt kan worden. Het ontwerp maakt de lakens tevens gemakkelijk te herkennen in de was.

De WendyLett lakens zijn gemaakt van polyester, katoen en satijn. De lakens zijn sterk, slijtvast en kunnen worden 

gewassen tot 90° C. In de droger kunnen ze op lage temperatuur worden gedroogd.

WendyLett
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Laken

Laken lengte

Glij zone

Art. Nr.
1629

Art. Nr.
1634

Art. Nr.
1641

Art. Nr.
1681

Art. Nr.
1668

Art. Nr.
1669

Art. Nr.
1661

Art. Nr.
1671

Art. Nr.
1639

Art. Nr.
1651

Art. Nr.
1667
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Materiaal: Polyester, katoen, satjin
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een          
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194

90
Class 1 medical 
device

Product overz icht  WendyLett

Veilige anti-slipranden 

Het WendyLett Glij-onderlaken 
wordt ingestopt onder het matras

Glad satijnen stof in het midden 
voor makkelijker draaien

Kies een kortere lengte om het 
voeteinde vrij te houden voor 
meer grip

Veilige anti-slipranden 

Elastieke band om matras

Glad satijnen stof in het midden 
voor makkelijk draaien

Het WendyLett glij-onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed, maar wel het grootste 
deel van de dag uit bed zijn. Het onderlaken is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan beide zijden 
van het matras. Door te kiezen voor een onderlaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneind, hebben mensen meer grip bij 
het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Dit type onderlaken wordt op zijn plaats gehouden door de 
randen van het laken goed in te stoppen onder het matras, vandaar dat de WendyLett onderlakens breed zijn uitgevoerd. Maximaal 
gebruikersgewicht is 300 kg.

Het WendyLett glij-hoeslaken is voorzien van een elastieke band en is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien 
in bed en een groter deel van de dag in bed liggen. Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan 
de zijkant van het matras. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligplekken, ook op de hielen. 
Geschikt voor matrassen van maximaal 20 cm dik. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

glij-onderlaken glij-hoeslaken 

W e n d y L e t t  -  g l i j - o n d e r l a k e n  e n  g l i j - h o e s l a k e n

 1629 WendyLett  80–90/31.5–35.4 100/39.4 200/78.7 60/23.6 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1634 WendyLett  80–90/31.5–35.4 140/55.1 200/78.7 60/23.6 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1641 WendyLett 90/36 200/78.7 90/36 70/27.6  Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1639 WendyLett 105/41.3 200/78.7 200/78.7  70/27.6 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1651 WendyLett 105/41.3 200/78.7 105/41.3 80/31.5 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1667 WendyLett 120/47.2 100/39.4 220/86.6 100/39.4  Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1668 WendyLett 120/47.2  140/55.1 220/86.6 100/39.4 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1669 WendyLett 120/47.2  200/78.7 220/86.6 100/39.4 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1661 WendyLett 120/47.2 200/78.7 120/47.2  95/37.4 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1671 WendyLett 140/55.1 200/78.7 140/55.1 110/43.3 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1681 WendyLett -  200/78.7 365/143.7  70/27.6 Grijs/wit gestreept Glijlaken       
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Materiaal: Polyester, katoen, satjin
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een          
droogtrommel om levensduur te optimaliseren.

Materiaal: Polyester, katoen, satjin 
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel 
om levensduur te optimaliseren.
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Product overz icht  WendyLett2Way

Art. Nr.
1620
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1631
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1636

Class 1 medical 
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Class 1 medical 
device
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WendyLean

 1680 WendyLean  - 60/2.4 50/1,97 - Grijs/wit gestreept kussensloop

Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor het hoofd en de 
schouders van de gebruiker mee omhoog schuiven als u uw hoofdeinde omhoog zet. Hierdoor wordt de gebruiker minder in elkaar 
gedrukt wat het comfort ten goede komt. Helpt tevens decubitus op de oorschelp voorkomen. Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.

W e n d y L e a n  -  g l i j - k u s s e n s l o o p

Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt het gebruiken om met het 
hoofdeinde omhoog in bed te zitten zonder naar beneden te schuiven en om gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp. Het 
WendyLett2way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett glij-onderlaken of hoeslaken. Zorg ervoor dat u met uw 
schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

W e n d y L e t t 2 W a y  -  s t e e k l a k e n

Glijdt alleen in de richting 
van de strepen

Alleen te gebruiken i.c.m. 
WendyLett onder- of hoeslaken WendyLean Glij-kussensloop

In meerdere maten verkrijgbaar

 1620 WendyLett2Way  - 90/35.4 180/70.9 - Wit Steeklaken

 1631 WendyLett2Way - 100/39.4 200/78.7 - Grijs/wit gestreept Steeklaken

 1636 WendyLett2Way - 140/55.1 200/78.7 -  Grijs/wit gestreept Steeklaken  
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Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een           
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194

90

      Glijrichting

Class 1 medical 
device

Product overz icht  WendyLett4Way

Art. Nr.
1657

Art. Nr.
1637

Art. Nr.
1647

Art. Nr.
1649

Art. Nr.
1652

Art. Nr.
1648

WendyLett4Way 
met handvat, 
Art. Nr. 1657

Glijdt in alle richtingen

Alleen te gebruiken i.c.m. WendyLett 
onder- of hoeslaken

In meerdere maten en 
uitvoeringen verkrijgbaar Het steeklaken is te “fi xeren” 

door het  in te stoppen 
onder het matras

Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant waardoor er nog minder wrijving tussen de lakens ontstaat en het positioneren en draaien van 
zwaardere en passieve zorgvragers nog makkelijker gaat. Daarnaast glijdt de WendyLett in alle richtingen, waardoor de zorgvrager 
zowel verticaal als horizontaal gepositioneerd kan worden in bed. De bovenkant is gemaakt van speciaal geweven katoen wat 
comfortabel aanvoelt. Het WendyLett4way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. 
WendyLett4Way is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voorzien van handels en/of met incontinentiemateriaal, waarmee de zorgvrager ook 
gedraaid en gepositioneerd kan worden met behulp van een tillift.

W e n d y L e t t 4 W a y  -  s t e e k l a k e n

 1657 WendyLett4Way - 140/55.1 190/74.8 -  Grijs/Wit geblokt Glij-steeklaken       2 x 7 handvat 

1637 WendyLett4Way  - 140/55.1 200/78.7 - Grijs/Wit geblokt Glij-steeklaken

 1647 WendyLett4Way - 200/78.7 200/78.7 - Grijs/Wit geblokt Glij-steeklaken

 1648 WendyLett4Way, inco - 75/29.5 200/78.7 -  Grijs/Wit geblokt Glij-steeklaken       Extra stof op beide zijden

 1649 WendyLett4Way, inco - 140/55.1 120/47.2 -  Grijs Glij-steeklaken       2 x 7 handvat

 1652 WendyLett4Way - 140/55.1 260/102.4 -  Grijs/Wit geblokt Glij-steeklaken       Breder matras
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Door slim gebruikt te maken van materiaaleigenschappen hebben de EasyRoll producten 

enkele unieke eigenschappen. Dit heeft voornamelijk betrekking op de anti-slip stroken aan 

de randen van de matrashoezen. Deze zijn stroever dan bij het WendyLett, waardoor zelfs 

een gebruiker op een combinatie van een EasyRoll onderlaken met een EasyRoll 

glij-steeklaken veilig op de rand van het bed kan zitten, zonder uit bed te glijden.

EasyRoll
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Materiaal: 4303: Glij oppervlak: Duchesse (100% Polyester). Rear: Katoen/polyester. 4304: Beschermlaag: Polyurethaan. Oppervlak: Katoen.
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverwachter. 
Wassen voor gebruik. Drogen op max. 70°C.

Class 1 medical 
device

Product overz icht  EasyRol l  Kussensloop

 4303 EasyRoll Kussensloop  - 50/19.7 60/23.6 - Wit Kussensloop Lage-frictie glij oppervlak 

 4304 EasyRoll Kussensloop - 50/19.7 60/23.6 - Wit Kussensloop  Beschermlaag

194
90

Art. Nr.
4303

Art. Nr.
4304
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Laken

Laken Lengte

Glij zone

Product overz icht  EasyRol l  Gl i j laken Ant i- f r ict ie

Materiaal: Zij secties: katoen/polyester. Glij oppervlak: duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel 
om levensduur te optimaliseren.

Class 1 medical 
device

 519031RAH EasyRoll Anti-frictie 90/35.4 200/78.7 90/35.4 70/27.6 Wit Glijlaken Silicone remoppervlak

194
90

Art. Nr.
4106

E a s y R o l l  G l i j l a k e n

EasyRoll Anti-frictie elastisch glijlaken
Bij het EasyRoll anti-frictie glijlaken zijn de ruwe oppervlakken aan de 
zijkanten van het laken versterkt met siliconen om te voorkomen dat de 
gebruiker uit het bed glijdt. Het glijlaken wordt door middel van elastiek 
bevestigd rondom het matras. Geschikt voor mensen met beperkte 
mobiliteit en/of hevige pijn omdat het een goede ondersteuning biedt bij 
het draaien als de patiënt direct op het laken ligt. 
Als alternatief kan EasyRoll gebruikt worden i.c.m. met een Steeklaken of 
een Glij-steeklaken als hulp voor professionals in de gezondheidszorg bij 
het draaien of herpositionering van zorgvragers in bed.

E a s y R o l l  K u s s e n s l o o p

EasyRoll kussensloop
EasyRoll kussensloop (4303) met glijoppervlak heeft een lage wrijving aan de zijkant die de mobiliteit in nek en schouders verhoogt. Ook zorgt deze voor 
lagere wrijving op de achterkant van het hoofd en oren. 
De EasyRoll kussensloop (4304) heeft aan de binnenzijde een beschermlaag om te beschermen tegen vuil en vocht. Ook werkt het als een barrière voor 
mijt. De hoes is versterkt doordat de kussensloop wordt afgesloten met een ritssluiting. Deze kussensloop heeft geen glijdende functie.

4303 4304

• Preventief 
 tegen 
 decubitus
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E a s y R o l l  4 W a y  G l i j - s t e e k l a k e n  c o m b i n a t i e s

Het EasyRoll glij-steeklaken is voorzien van handvaten waardoor de 
zorgvrager eenvoudig is te verplaatsen binnen de grenzen van het bed. 
Ook is het steeklaken voorzien van insteekfl appen, waarmee het glijlaken 
vastgelegd kan worden.

EasyRoll ProMove Systeem
Het doel van EasyRoll 4Way is om het te gebruiken voor zware patiënten die 
moeilijk te bewegen zijn of voor patiënten die vaak moeten worden gedraaid 
of veel in bed bewegen en regelmatig worden gecorrigeerd.

EasyRoll 4Way heeft unieke eigenschappen:

•  Maakt het verplaatsen van zware gebruikers eenvoudig in alle richtingen.
•  Veilig voor uw patiënt met unieke afremzone.
•  Beste ergonomie met gemakkelijk hanteerbare handvaten.

EasyRoll 4Way bestaat uit EasyRoll glijonderlaken en een EasyRoll 4Way glij-
steeklaken. Omdat beide delen zijn voorzien van glijmateriaal is het systeem 
zeer glad en kan de zorgvrager eenvoudig in alle richtingen in bed verplaatst 
worden. Het EasyRoll glijonderlaken en EasyRoll4Way glij-steeklaken mogen 
niet los van elkaar gebruikt worden. Het onderlaken is voorzien van blauwe 
remzones die het EasyRoll glij-steeklaken remmen aan de rand van het bed. 
Hierdoor kan de zorgvrager nog veilig op de rand van het bed zitten op het 
EasyRoll ProMove systeem, zonder van bed te glijden.
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Art. Nr.
4111LB

Art. Nr.
4111LT

4111

4111L

Art. Nr.
4111B

Art. Nr.
4111T

Product overz icht  EasyRol l  ProMove Systeem pakket

+

+

Laken

Laken Lengte

Glij zone

194
90

Materiaal: Bed oppervlak/zijsecties: 50% katoen, 50% polyester. Glij oppervlaks: duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te 
optimaliseren.

Class 1 
medical device

actief glijoppervlak 
lager gedeelte

easy-grip
handvat

actief glijoppervlak 
bovenste gedeelte

zijsectie•  Handvat voor 
manuele
positionering

•  Anti-frictie 
randoppervlak

afremzone

 4111LT EasyRoll 4way Glij-steeklaken 90/35.4 200/78.7 210/82.7 75/29.5 Wit/Blauw Steeklaken 2 x 9 Handvat 

 4111LB EasyRoll 4way Glijlaken 90/35.4 140/55.1 215/84.6 75/29.5 Wit/Blauw Glijlaken

 4111T EasyRoll 4way Glij-steeklaken 90/35.4 140/55.1 210/82.7 75/29.5 Wit/Blauw Steeklaken 2 x 9 Handvat 

 4111B EasyRoll 4way Glijlaken 90/35.4 140/55.1 200/78.7 60/23.6 Wit/Blauw Glijlaken
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Laken

Laken Lengte

Glij zone

10990

10990-5

Product overz icht  EasyRol l  4Way pakket

Art. Nr.
10992

Art. Nr.
10992-5

Art. Nr.
4111B

Art. Nr.
4111B

Materiaal: Bed oppervlak/zijsecties: 50% katoen, 50% polyester. Glij oppervlak: duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.

Class 1 
medical device

*

**

*) 2 x 4 Handvat **) 2 x 5 Handvat

+

+

E a s y R o l l  4 W a y  G l i j - s t e e k l a k e n  I n c o  4 w a y  c o m b i p a c k s

Het EasyRoll Inco 4Way pakket bestaat uit een speciaal hoeslaken en het 
EasyRoll Inco 4way steeklaken. 
Het hoeslaken (4111B) heeft blauw en wit glijmateriaal en mag alleen in 
combinatie met een glij- steeklaken gebruikt worden. Het witte middenstuk 
is het actieve glijoppervlak. Het blauwe materiaal fungeert als rem, waardoor 
de client veilig op de rand van het bed kan plaatsnemen, zonder uit bed 
te glijden. Het hoeslaken mag alleen samen met het bovenop liggende glij 
steeklaken worden gebruikt, NIET als een los glij- hoeslaken.

EasyRoll Inco 4Way pakket
Het EasyRoll Inco glij- steeklaken (10992 / 10992-5) is voorzien van een 
absorberende incontinentie laag met een beschermende laag die voorkomt 
dat het overige bedden goed nat wordt. De onderkant van het product is 
voorzien van glijmateriaal die makkelijke herpositionering van de patiënt in 4 
richtingen mogelijk maakt. De handvaten zorgen ervoor dat het steeklaken 
makkelijk beet te pakken is. Door de zijsecties in te stoppen onder het 
matras is het mogelijk om het glijlaken vast te leggen.

•  Ergonomisch 
handvat die 
de gebruiker 
niet stoort

 10992-5 EasyRoll Inco 4way Glijlaken - 140/55.1 200/78.7 - Wit/Red Glij-steeklaken

 4111B EasyRoll 4way Glijlaken 90/35.4 140/55.1 200/78.7 60/23.6 Wit/Blauw Glijlaken 

 10992 EasyRoll Inco 4way Glijlaken - 120/47.2 200/78.7 - Wit/Red  Glij-steeklaken 

 4111B EasyRoll 4way Glijlaken 90/35.4 140/55.1 200/78.7 60/23.6 Wit/Blauw Glijlaken 
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De combinatie van de matrashoes ‘MatressCover’ met het rode steeklaken ‘TurnSheet’ is speciaal ontwikkeld voor de zwaardere zorgvrager die geholpen moet worden bij het draaien of positioneren in bed óf de zorgvrager die meer comfort nodig heeft. Het hoogwaardige ULF materiaal is gladder dan satijn, waardoor het verplaatsen in bed nog makkelijker gaat. De anti-slip vlakken op de MattressCover zijn stroever dan katoen en waardoor de zorgvrager beter in een bepaalde positie gepositioneerd kan worden.

TurnSheet met MatrasCover

De combinatie van de matrashoes ‘MatressCover’ met het rode steeklaken ‘TurnSheet’ is 

speciaal ontwikkeld voor de zwaardere zorgvrager die geholpen moet worden bij het draaien 

of positioneren in bed óf de zorgvrager die meer comfort nodig heeft. Het hoogwaardige ULF 

materiaal is gladder dan satijn, waardoor het verplaatsen in bed nog makkelijker gaat. De 

anti-slip vlakken op de MattressCover zijn stroever dan katoen, waardoor de zorgvrager beter 

in een bepaalde positie gepositioneerd kan worden.

TurnSheet met MattressCover 
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Materiaal: Polyester microfi ber, ULF
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een          
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194

90
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Product overz icht  TurnSheet

Class 1 medical 
device

TurnSheet is gemaakt van microfi ber met een dunne vulling van polyester en ULF (Ultra Low Friction oftewel 
Extra Lage Weerstand), Handicare’s eigen geavanceerde glijmateriaal. Deze glij-trek mat is speciaal bedoeld 
voor mensen die extra zorg nodig hebben en hulp nodig hebben bij draaien in bed. Hij wordt veel gebruikt voor 
mensen met een extreem gevoelige huid, erg zware mensen en in hospices. De mat voelt zo zacht aan als een 
slaapzak en helpt decubitus voorkomen. Gebruik TurnSheet op een Matress cover.

TurnSheet (65 x 130) dekt de heupen en 
is een hulpmiddel voor iedereen die wil 
verplaatsen en draaien in bed of op de rand 
van het bed wil zitten.
Belastbaar tot 200 kg

T u r n S h e e t

 2060 TurnSheet 65x130 cm - 65/25.6 130/51.2 - Rood/grijs Glij-trek mat bedbreedte 90 cm

 1592 TurnSheet 210x150 cm - 210/82.6 150/59 - Rood/grijs Glij-trek mat bedbreedte 90 cm

 1589 TurnSheet 200x240 cm - 200/78,7 240/94.5 - Rood/grijs Glij-trek mat bedbreedte 105-120 cm

 1588 TurnSheet 200x150 cm - 200/78,7 150/59 - Rood/grijs Glij-trek mat met riemen, bedbreedte 90 cm

 1597 TurnSheet 200x160 cm - 200/78,7 160/63 - Rood/grijs Glij-trek mat 2-delig met rits, bedbreedte 90 cm

TurnSheet, 200x240 cm is een extra 
brede uitvoering voor zware zorgvragers. 
Belastbaar tot 300 kg

TurnSheet, 200x150 cm met riemen
Belastbaar tot 300 kg

TurnSheet, 200x160 cm, uit twee delen
Het onderste deel is gemakkelijk te vervangen 
en te verschonen. Tevens is zorgvrager met 
behulp van een tillift te draaien. 
Door het onderste deel los te maken heeft de 
verzorgende de handen vrij om de persoonlijke 
hygiëne te verzorgen. Belastbaar tot 300 kg

TurnSheet 210x150 cm dekt het hoofd, 
schouders en de heupen, maar niet de 
voeten, daarmee biedt het de zorgvrager 
de mogelijkheid om met de voeten nog 
grip te krijgen en zo het verplaatsen te 
vergemakkelijken. 
Belastbaar tot 300 kg.

2060

1592

1589

1588

1597
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Materiaal: Polyester microfi ber, ULF
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een          
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194
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Product overz icht  MattressCover

Class 1 medical 
device

TurnSheet ligt bovenop een MattressCover met een zeer glad 
ULF (Ultra low Friction) materiaal in het midden en anti-slip vlakken 
aan de zijkanten. Hiermee wordt het risico dat de zorgvrager uit 
bed glijdt geminimaliseerd. De matrasbeschermer bevat twee of 
drie schuifpanelen die verwijderd/opgevouwen kunnen worden 
om zo een oppervlak met verhoogde weerstand te onthullen. De 
schuifpanelen bieden verbeterde positionering van de zorgvrager 
in bed. Door bijvoorbeeld het schuifpaneel onder de heupen te 
verwijderen/op te vouwen wordt voorkomen dat de zorgvrager 
wegglijdt wanneer hij/zij rechtop probeert te zitten in bed.

M a t t r e s s C o v e r  t . b . v .  T u r n S h e e t

 2081 Matrashoes  55/21,65 90/35,4 60/23,6 Grijs 2060, 2080

 1583 Matrashoes  140/55,1 90/35,4 40/15,7 Grijs 1592, 1580

 1593 Matrashoes  200/78,7 90/35,4 40/15,7 Grijs 1592, 1597, 1510, 1515, 1511 (TopSheet)

 1594 Matrashoes  200/78,7 105/41,3 65/25,6 Grijs 1592, 1589, 1510, 1515 (TopSheet

 1595 Matrashoes  200/78,7 120/47,2 95/37,4 Grijs 1592, 1589

 1587 Matrashoes  200/78,7 90/35,4 55/21,5 Grijs 1588
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Oorzaak
De belangrijkste oorzaak van decubitus is dat door te weinig beweging de bloedsomloop minder 
functioneert. Hierdoor worden voedingsstoffen voor de huid minder goed aangevoerd. Vervolgens 
beschadigt de huid door druk of schuiven. Decubitus kan ook optreden door schuiven als u onderuit zakt 
in uw bed of stoel, of als u over het matras schuift om uit bed te komen. Decubitus kan ook ontstaan 
door de constante druk van een prothese, spalk of gips. Zelfs kruimels of plooien in bed kunnen de huid 
beschadigen, net als sieraden die u draagt.

Waar op het lichaam?
Decubitus (doorligwonden) kunnen over het hele lichaam ontstaan. Vooral op plekken waar het weefsel 
tussen huid en botten erg dun is. Iemand die veel en langdurig op zijn rug ligt heeft kans op decubitus op 
hielen, ellebogen en stuit. Bij mensen die langdurig zitten komt het veel voor op het zitvlak.

Hoe herkent u het?
Het eerste wat u ziet is een rode plek. Druk er voorzichtig op om te controleren of het beginnende decubitus 
is. Als de huid niet naar wit verkleurt is het een (beginnende) doorligwond. Als de huid wit verkleurt dan gaat 
het niet om een beginnende doorligwond. Decubitus is verraderlijk omdat het soms onder de huid ontstaat, 
daardoor ziet u de wonden niet direct.

D e c u b i t u s  i n f o
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Het TopSheet maakt het draaien van bedlegerige, passievere, zwaardere zorgvragers 

makkelijker. Doordat het laken gekoppeld kan worden aan een tillift hoeft de zorggever 

niet meer te trekken of te duwen. Het systeem is uitermate geschikt voor bedlegerige 

en incontinente zorgvragers die u vaak moet draaien, of iemand die zwaarder is dan 

gemiddeld en die u in een zijdelingse positie helpt met persoonlijke verzorging of 

wondverzorging. Ook nerveuze of demente mensen in de palliatieve zorg kunnen goed 

geholpen worden met het TopSheet.

TopSheet met MatrasCover
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T o p S h e e t

Met TopSheet kunt u bedlegerige zorgvragers makkelijk draaien. 
U gebruikt dit hulpmiddel in combinatie met een plafondlift of een 
verrijdbare tillift, waardoor u niet zwaar hoeft te tillen. TopSheet is 
speciaal gemaakt om doorliggen (decubitus) te voorkomen en is 
specifi ek geschikt voor mensen die incontinent zijn.
TopSheet is een gecombineerd draaihulpmidddel en incontinentie 
bescherming. Het bestaat uit twee delen waarbij het onderste deel 
zeer gemakkelijk te vervangen is.

Materiaal: Polyester microfi ber, ULF
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een          
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194

90

Lengte

(cm/in
ch)

Art.
 N

r.

Pro
ductn

aam

Kleur
Bre

edte 

(cm/in
ch)

Ove
rig

Product overz icht  TopSheet

Accessoires t .b.v.  TopSheet

Class 1 medical 
device

 1510 TopSheet, 200×160 cm  200/78,7 160/63 Grijs Kan op dekmatras, Matrashoes 1593/1594 of op WendyLett gebruikt worden

 1515 TopSheet, 155x140 cm  155/61 140/55,1 Grijs Kan op dekmatras, Matrashoes 1593/1594 of op WendyLett gebruikt worden

 1520 TopSheet, 144x140 cm  144/56,7 140/55,1 Grijs Kan op WendyLett4Way of TurnSheet incl MatrasCover gebruikt worden

 1509 Onderste gedeelte voor TopSheet 1510

 1514 Onderste gedeelte voor TopSheet 1515

 1519 Onderste gedeelte voor TopSheet 1520

TopSheet, 200×160 cm. Met ULF (Ultra 
Low Friction) materiaal aan onderzijde, 
kan direct op dekmatras, Matrashoes 
1593/1594 of op WendyLett geplaatst 
worden. Belastbaar tot 300 kg 

TopSheet, 155x140 cm. Met ULF (Ultra 
Low Friction) materiaal aan onderzijde, 
kan direct op dekmatras, Matrashoes 
1593/1594 of op WendyLett geplaatst 
worden. Belastbaar tot 250 kg

TopSheet, 144×140 cm. Zonder ULF. (Ultra 
Low Friction) Kan op WendyLett4Way of 
TurnSheet incl MatrasCover. 
Belastbaar tot 250 kg 

1520

1515

1510
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Al ons incontinentiemateriaal is zeer absorberend en neemt lichaamsvocht op.

Het oppervlak voelt daardoor altijd droog aan, waardoor ook doorliggen (decubitus) 

wordt voorkomen. Ons incontinentie materiaal is eenvoudig te combineren met onze 

glijlakensystemen, maar kan ook los gebruikt worden.

Incomateriaal
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Product overz icht  EasyRol l  Underpad

Art. Nr.
80011B

Art. Nr.
80011P

Art. Nr.
80018

Art. Nr.
80011PS

Art. Nr.
80019

Beschermlaag

Materiaal: 80011B: Katoen. 80011P/PL/PS: Polyester bedoppervlak. Polyurethaan vloeistofbarriere.
 80019: Katoen/polyester bedoppervlak. Polyurethaan vloeistofbarriere.
Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. 
Gebruik geen wasverzachter.

Class 1 medical 
device

194
90

EasyRoll Underpad
EasyRoll Underpad (uitwasbaar hoeslaken) wordt gebruikt als absorberende 
bescherming in het bed voor incontinente gebruikers. De bescherming 
absorbeert ca. 1-2 liter m2 en heeft een gelamineerde beschermingslaag die 
voorkomt dat vloeistof doorsijpelt naar ander beddengoed. De hoes is sterk 
en zeer geschikt voor gebruik bij het draaien/herpositioneren van patiënten in 
bed. Houd bij het verplaatsen/positioneren van gebruikers het absorptiedeel 
vast, de zijsecties zijn niet geschikt om aan te trekken en opnieuw te 
positioneren. Bij gebruik i.c.m. een glijlaken is dit een uitstekend hulpmiddel 
voor incontinentie en herpositionering. Dankzij het hoge absorptievermogen 
van het hoeslaken ervaart de gebruiker een beter gevoel van droogte, 
aangezien het product zelden de maximale absorptie bereikt.

I n c o m a t e r i a a l
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 90.200J01 EasyRoll Matress Protector 90/35.4 200/78.7 90/35.4 - Wit Hoeslaken

 105.200J01 EasyRoll Matress Protector 105/41.3 200/78.7 105/41.3 - Wit Hoeslaken

 120.200J01 EasyRoll Matress Protector 120/47.2 200/78.7 120/47.2 - Wit Hoeslaken 

Product overz icht  Hoeslaken

Art. Nr.
90.200J01

Art. Nr.
105.200J01

Art. Nr.
120.200J01

Materiaal: Katoen bedoppervlak. Polyurethaan vloeistofbarriere.
Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. 
Gebruik geen wasverzachter.

Class 1 medical 
device

194
90

EasyRoll Matress Protector
EasyRoll Matress Protector beschermt uw matras 
tegen vocht in het geval van b.v. incontinentie, 
of van mijten, of fungeren ‘slechts’ als algemene 
bescherming voor uw matras.

Het hoeslaken heeft aan de onderkant een 
beschermende laag om te voorkomen dat vocht 
doorsijpelt, ook werkt dit als een mijtbarrière.

 80011B EasyRoll Underpad 80–90/31.5–35.4 80/31.5 180/70.9 - Wit Hoeslaken met instopstroken 3-pack

 80011P EasyRoll Underpad 80–90/31.5–35.4 80/31.5 180/70.9 - Wit Hoeslaken met instopstroken 3-pack

 80018 EasyRoll Underpad 80–120/31.5–47.2 90/35.4 150/59.1 - Wit Hoeslaken geen side secties

 80011PS EasyRoll Underpad 90/35.4 70/27.6 190/74.8 - Wit Hoeslaken

 80019 Majvi Underpad 90/35.4 120/47.2 180/70.9 - Wit Hoeslaken met instopstroken 3-pack
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Weteringweg 9, 
2641 KM Pijnacker, 
Tel: +31 (0)15 369 54 40 
Fax: +31 (0)15 369 71 64
www.handicare.com/nl 
info.LS@handicare.com

30 jaar in dienst van de eenvoud
Handicare’s unieke en eenvoudige transferconcept –voorheen 
System RoMedic™ – is het meest uitgebreide en complete 
assortiment van slimme, gemakkelijk te gebruiken en veilige 
transferhulpmiddelen op de markt. Handicare is er voor alle 
soorten transfers van zorgvragers en voldoet aan alle eisen om 
een zorgvrager veilig te transfereren. 
De filosofie achter het transferassortiment is gericht op het 
voorkomen en verminderen van beroeps gerelateerde proble-
men. Hierdoor worden zorgvragers in staat gesteld om een 
grotere mate van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te erva-
ren. Door een unieke combinatie van scholing, training en een 
compleet assortiment van efficiënte transferhulpmiddelen, biedt 
Handicare een aanmerkelijke verbetering van zowel werkom-
standigheden als zorgkwaliteit. Daarnaast levert het assortiment 
een beduidende kostenbesparing op.

Ontwikkeld en geproduceerd door Handicare
Al meer dan 30 jaar biedt Handicare eenvoudige oplossingen 
aan met fantastische resultaten en daardoor een gemakkelijker 
leven voor zowel zorgvragers als personeel in de zorgsector. 
Van 1984 tot 2010 onder de naam RoMedic™ en vanaf 1 
januari 2011 onder de naam van Handicare.

Handicare biedt oplossingen en ondersteuning om de 
zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking te verhogen, 
evenals het makkelijker maken voor diegenen die voor hen zorgen.
Handicare Group is een van de leidende Healthcare bedrijven in 
de wereld met eigen productie- en verkoopkantoren in Nederland, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Noorwegen,
Denemarken, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Handicare’s 
producten worden gedistribueerd door partners in meer dan 40 landen 
in de wereld. Ons brede assortiment met hoogkwalitatieve producten 
omvat badkameroplossingen, transfer- en tilhulpmiddelen, trapliften
en autoaanpassingen.
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Handicare Bathroom Safety B.V. 


