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Veilig en actief gaan staan en verplaatsen 
– zonder zwaar te tillen
ReTurn is een gebruiksvriendelijk en zeer effectief hulpmiddel bij het gaan 
staan en transfers maar ook bij revalidatie. ReTurn maakt het mogelijk om 
veilig en actief te gaan staan, en helpt bij transfers van en naar bed, rolstoel 
of toilet. De ReTurn kan ook worden gebruikt om een zorgvrager verder naar 
achteren in de stoel of rolstoel te zetten. Zorgverleners kunnen met de ReTurn 
gemakkelijk verplaatsingen uitvoeren zonder zwaar te tillen. Bij zorgvragers die 
nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn het natuurlijke bewegings-
patroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mo-
gelijkheden sterker worden. Daardoor is de ReTurn een ideaal hulpmiddel bij 
revalidatieklinieken en een zorgvrager die ReTurn thuis gebruikt kan normaal 
thuis blijven wonen met de hulp van slechts één zorgverlener.

Verschillende modellen voor 
zorgvragers met verschillende 
behoeften
Voorkomt zwaar tillen voor 
de zorgverlener
Activeert de zorgvrager
Gepatenteerd* ontwerp



  oen we het eerste model van ReTurn lanceerden, intro-

duceerden we ook een volledig nieuw concept op de markt. 

In feite was de ReTurn7100 het eerste draai- en transferplat-

form in zijn soort en een geheel nieuw type hulpmiddel voor 

het gaan staan en verplaatsen. Het was ook een volledig 

nieuwe benadering van het assisteren van ouderen of zorg-

vragers met een handicap op een gemakkelijke, handige en 

natuurlijke manier bij het gaan staan en transfers tussen bed, 

rolstoel, douchestoel en toilet.

Het daaropvolgende model, de ReTurn7500, met een volle-

dig nieuw, uniek ontwerp, werd al snel een van de populairste 

en meestgebruikte hulpmiddelen in het SystemRoMedic™ 

Support-segment. De reden voor dit succes is duidelijk: de 

ReTurn7500 biedt de ultieme combinatie van eenvoud en 

veelzijdigheid.

Gebruiksvriendelijk en veelzijdig
ReTurn is een handmatig hulpmiddel bij het gaan staan en 

verplaatsen, het is zeer gemakkelijk te gebruiken, zowel 

voor zorgvrager als zorgverlener. ReTurn is ook een ontzet-

tend veelzijdig product dat op een groot aantal verschillen-

de manieren gebruikt kan worden om zowel grote als kleine 

zorgvragers veilig en efficiënt te assisteren bij het opstaan en 

het herpositioneren vanuit zit, als voor korte verplaatsingen 

binnenshuis, ook bij weinig ruimte. Daarnaast is ReTurn ook 

een uitstekend trainingshulpmiddel, waardoor het een ideaal 

hulpmiddel is bij revalidatie.

Hoog gebruik en goede economie
ReTurn is een draai- en transferplatform dat veel meer biedt 

dan een conventionele draaischijf, maar het vereist niet de-

zelfde investering als een mechanische stalift. Dankzij de 

eenvoud en het grote aantal gebruiksmogelijkheden, samen 

met het feit dat ReTurn altijd bij de hand is en gemakkelijk 

aangepast kan worden aan verschillende zorgvragers, is Re-

Turn een hulpmiddel dat daadwerkelijk gebruikt wordt.

De hoge gebruiksgraad betekent dat ReTurn echt bijdraagt 

aan een betere werkomgeving en het voorkomen van klach-

ten door overbelasting bij het zorgpersoneel. Een bijkomend 

voordeel voor de zorgvrager is de ervaring van meer zelfver-

trouwen, onafhankelijkheid en waardigheid. En dat is geen 

slecht resultaat!

T

ReTurn – 
het hulpmiddel
dat de standaard 
werd
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Hier afgebeeld is ReTurn7100, 
het allereerste transferplatform 

in zijn soort.



Extra kussens voor 
onderbeensteunen
Padding for leg support is een 
accessoire die de onderbeen-
steunen comfortabeler maken 
voor pijngevoelige zorgvragers.

Praktische tas voor transport en 
opslag
Een speciaal ontworpen en duurzame 
tas om ReTurn te vervoeren, te 
bewaren, en te beschermen tegen vuil 
en krassen.

ReTurn7500 is geschikt voor de meeste volwassenen. ReTurn7600 is ontwikkeld voor grotere en zwaar-
dere zorgvragers met een gewicht tot 205 kg.

ReTurn7400 is ideaal voor kleine 
volwassenen en kinderen.

De ReTurn7500 is dus het origineel en een succesverhaal dat alle tekenen van een klassieker heeft. Om oplossingen te kunnen 

bieden voor nog meer situaties en om tegemoet te komen aan de behoeften van meer types zorgvragers, hebben we nog 

meer modellen van ReTurn ontwikkeld. We hebben de ReTurn7500 ook verder verfijnd. Het basisprincipe achter ReTurn blijft 

echter hetzelfde: de eigen kracht en mogelijkheden van de zorgvrager moeten gebruikt en verbeterd worden. Alle modellen van 

ReTurn delen daarom een aantal belangrijke functies: ze helpen de gebruiker te activeren en ze ondersteunen de natuurlijke 

bewegingen van de zorgvrager. Ze geven zorgvragers ook de mogelijkheid om zichzelf regelmatig op te heffen tot een staande 

positie. Kwaliteit van leven is soms zo iets eenvoudigs als in staat zijn om je eigen kracht en mogelijkheden te gebruiken.

Artikelnr. 0954, Bag, voor ReTurn7500/7400

Verschillende modellen bieden 
oplossingen voor alle mogelijke 
situaties en zorgvragers
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Artikelnr. 7215, Padding for leg support, voor ReTurn7500/7400
Artikelnr. 7216, Padding for leg support, voor ReTurn7600



Gemakkelijk te gebruiken en te manoeuvreren
ReTurn is een hulpmiddel dat zeer gemakkelijk te begrijpen 
en te gebruiken is, zowel voor zorgvrager als zorgverlener. 
Dat is natuurlijk een van de vele redenen waarom ReTurn 
zo populair geworden is. Alle modellen van ReTurn hebben 
een uniek, gepatenteerd* ontwerp, waardoor het draai- en 
transferplatform ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren is, 
ongeacht het gewicht van de zorgvrager. ReTurn is soepel 
en gemakkelijk te rollen, te draaien en te zwenken op alle 
oppervlakken, zelfs bij weinig ruimte. Het apparaat is gemak-
kelijk dicht bij een bed, rolstoel of toilet te zetten, en het kost 
minimale inspanning om ReTurn te verplaatsen, zelfs met een 
grotere of zwaardere zorgvrager. Dit maakt ReTurn volledig 
uniek in zijn productklasse.
ReTurn heeft een elegant en aantrekkelijk ontwerp dat hy-
giëne eenvoudig maakt en het toestel is gemakkelijk te (de)
monteren voor transport en opslag.

Een uitsparing voor het toilet aan 
de achterzijde van de onderplaat maakt het 

voor zorgvragers mogelijk om zo dichtbij 
te komen dat ze goed kunnen gaan zitten

Grote rempedalen met gekleurde antislipmarkeringen voor 
gemakkelijk en veilig manoeuvreren

Stevige bevesti-
gingen voor de 

opstaladder

Bevestigingsgaten voor HeelStrap 

Duidelijke mar-
keringen voor 
de voeten van 
de zorgvrager

Stabiele en veilige onderplaat
Alle rode ReTurn-modellen bestaan uit twee hoofdelementen: 
een onderplaat en een opstaladder. Net als bij het originele 
ReTurn-model vormt de stabiele en veilige onderplaat, met 
een gepatenteerd* ontwerp, de basis voor de unieke functio-
naliteit van alle ReTurn-modellen. 
Een laag zwaartepunt en een breed onderliggend steunvlak, 
met wielen op alle hoeken, voorkomen het gevaar van omval-
len. Twee grote, vaste en vergrendelbare middenwielen recht 
voor de opstaladder dragen het grootste deel van het gewicht 
van de zorgvrager, waardoor de ReTurn gemakkelijk te rollen 
en stabiel te sturen is. De vier zwenkwielen op de hoeken 
maken het manoeuvreren gemakkelijk, zelfs bij weinig ruimte.
De onderplaat heeft een lage opstaphoogte en een laag ach-
terprofiel. Daardoor kan ReTurn onder een bed, stoel of rol-
stoel gezet worden zodat ReTurn tot vlak bij de zorgvrager 
gepositioneerd kan worden. De zorgvrager hoeft dan slechts 
de voeten op te tillen om ze op de onderplaat te zetten. De 
duidelijke markeringen op de onderplaat zorgen ervoor dat de 
zorgvrager zijn voeten veilig en stevig plaatst. De onderplaat 
heeft ook een duidelijk symbool dat aangeeft hoe de zorgver-
lener tegenwicht moet bieden terwijl de zorgvrager opstaat of 
gaat zitten.

De opstaladder biedt ruimte voor een natuurlijk 
bewegingspatroon en voor nabijheid
In tegenstelling tot de oorspronkelijke ReTurn7100 hebben 
de nieuwere, rode ReTurn-modellen geen paal in het mid-
den. In plaats daarvan zijn ze uitgerust met een opstaladder 
die onderaan volledig open is, terwijl het bovendeel op een 
groot aantal manieren beetgepakt kan worden, inclusief een 
centrale “krachtgreep”.
De opstaladder leunt voorover, bij de zorgvrager vandaan, 
waardoor zorgvragers voldoende plek hebben om dicht bij 
het hulpmiddel te komen om omhoog te 'klimmen' en/of om 
zichzelf omhoog te trekken tot een staande positie. Zorgvra-
gers worden ook door de ladder ondersteund bij statraining 
en transfers. Het ontwerp biedt zorgverleners ook voldoende 
werkruimte om zo zeer dicht bij zorgvragers te kunnen blijven 
om hen vanuit verschillende hoeken te kunnen ondersteu-
nen.

Verstelbare onderbeensteunen
Alle ReTurn-modellen hebben onderbeensteunen die verti-
caal en horizontaal ingesteld kunnen worden. Ze kunnen ook 
gedraaid worden om de steunen gemakkelijk aan te passen 
aan het lichaam van de zorgvrager. Hierdoor is het ook mo-
gelijk om dezelfde ReTurn te gebruiken voor meerdere per-
sonen.
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Bij het opstaan moet de zorgverlener gedurende 
de volledige procedure een voet op de onderplaat 
houden om tegenwicht te bieden.

Actief opstaan 
met ReTurn – 
stap voor stap
ReTurn is een veilig en eenvoudig hulpmidel bij het op-
staan. De opstaladders van ReTurn7500/7400/7600 
leunen voorover, bij de zorgvrager vandaan. Dit ont-
werp biedt voldoende ruimte voor zorgvragers om zo 
dichtbij te komen dat ze zichzelf in een staande positie 
kunnen brengen met hun eigen kracht en een natuur-
lijk bewegingspatroon.

4

De zorgvrager is op eigen kracht, 
met steun van de ReTurn, omhoog 
gekomen in een staande positie. 
De ReTurn fungeert nu als ondersteu-
ning bij het staan en als hulpmiddel bij 
transfers over korte 
afstand, bijvoorbeeld naar een bed, 
rolstoel of toilet.

3

Met behulp van de kracht in de ar-
men en de steun tegen de schenen 
“klimt” en/of trekt de zorgvrager 
zichzelf omhoog en naar voren terwijl 
de benen langzaam gestrekt worden 
en de rug langzaam gerecht wordt.

2

De opstaladder staat voorover, bij 
de zorgvrager vandaan, waardoor 
een natuurlijk bewegingspatroon 
mogelijk en gestimuleerd wordt. De 
zorgvrager leunt voorover en pakt de 
opstaladder stevig vast.

1

De zorgvrager tilt zijn voeten wat op 
om deze op de markeringen van de 
onderplaat te zetten. De onderplaat 
wordt dan onder het bed, de stoel of 
de rolstoel gerold, zodat de onder-
benen ondersteund worden door de 
beensteunen. Als de ReTurn in de 
juiste positie staat, zet de zorgverle-
ner de wielen vast.

6



De ReTurn7500 heeft een opstaladder met een standaardhoogte die ge-
schikt is voor de meeste volwassen zorgvragers. De ReTurn7500 is ook 
verkrijgbaar in een nieuwe uitvoering met een opening in de opstalad-
der (patent aangevraagd**) waardoor de ReTurnBelt snel en gemakkelijk 
vastgehaakt kan worden. Beide uitvoeringen van de ReTurn7500 zijn be-
doeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg.

De ReTurn7400 heeft een lage opstaladder die ideaal is voor minder lange 
volwassenen en voor kinderen. Deze uitvoering is ook geschikt voor speci-
ale zorgsituaties, zoals bij het nemen van röntgenfoto's. De ReTurn7400 is 
bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg. 

Artikelnr. 7500i, ReTurn7500, extra kussen voor onderbeen-
steunen standaard meegeleverd.

Artikelnr. 7400, ReTurn7400

De ReTurn7500 en ReTurn7400 hebben dezelfde stabiele onderplaat, maar 
de hoogte van de opstaladders verschilt. Dankzij de gemeenschappelijke 
onderplaat is het gemakkelijk om te wisselen tussen lage en normale ladders 
om in meer behoeften te kunnen voorzien en om zo goed mogelijk gebruik 
te maken van het product.
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ReTurn7600 is ontwikkeld voor zorgvragers met een gewicht 
tot 205 kg. Dit model heeft daarom een bredere onderplaat 
die meer ruimte biedt aan grotere en zwaardere zorgvragers. 
De ReTurn7600 heeft ook onderbeensteunen die aan deze 
zorgvragers aangepast zijn en een opstaladder die hoger en 
breder is dan de ladder van de ReTurn7500 
en ReTurn7400.

Artikelnr. 7600, ReTurn7600
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Alle ReTurn-modellen zijn ontworpen om de zorgvrager zoveel mogelijk te activeren, daarom moeten zorgvragers hun eigen gewicht kunnen dragen bij het staan, 
ze moeten kunnen grijpen en nog kracht in hun armen en evenwicht hebben. De zorgverlener moet altijd een voet op de onderplaat hebben om tegenwicht te 
bieden terwijl de zorgvrager opstaat of gaat zitten. Combineer ReTurn met ReTurnBelt voor extra steun en veiligheid.

ReTurn is een veelzijdig hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij veel verschillende, veelvoorkomende zorgsitua-
ties. Het is geschikt voor de meeste zorgvragers, voor zowel kinderen als volwassenen. ReTurn kan echter ook 
gebruikt worden bij de revalidatie. Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn het na-
tuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker 
worden. Daardoor is de ReTurn een ideaal hulpmiddel bij revalidatieklinieken en een zorgvrager die ReTurn thuis 
gebruikt kan normaal thuis blijven wonen met de hulp van slechts één zorgverlener.

ReTurn maakt gebruik van 
de kracht die er nog is

Stafunctie testen
Het testen van de stafunctie 
van een zorgvrager is een 
zeer belangrijk onderdeel 
van een risicobeoordeling 
voor het uitvoeren van de 
procedure bij het opstaan. 
ReTurn is een ideaal hulp-
middel om veilig de huidige 
toestand van een zorgvrager 
te controleren als het gaat 
om sterkte van de benen en 
het evenwicht.

Verplaatsen van bed 
naar rolstoel
Aangezien ReTurn makkelijk 
rolt, zelfs met een zwaardere 
zorgvrager, kan de rolstoel 
uit de weg gehaald worden 
bij het opstaan. Zet de 
rolstoel op de rem voordat u 
begint met verplaatsen. De 
zorgvrager gaat op de rand 
van het bed zitten en plaatst 
zijn voeten op de markerin-
gen op de onderplaat.
Terwijl de zorgverlener 
tegenwicht biedt, pakt de 
zorgvrager de opstaladder 
vast, leunt voorover en komt 
omhoog met steun van Re-
Turn. De zorgverlener trekt 
de ReTurn met zorgvrager 
wat naar achter en stuurt 
naar de rolstoel. 
De ReTurn moet zeer 
dichtbij en onder de rolstoel 
geplaatst worden zodat de 
zorgvrager zo goed mogelijk 
kan gaan zitten. De zorg-
verlener biedt tegenwicht 
voordat de zorgvrager gaat 
zitten.

Verplaatsen van rolstoel 
naar toilet
Een uitsparing voor het toilet 
aan de achterkant van de 
onderplaat maakt het mo-
gelijk voor zorgvragers om 
zo dichtbij te komen dat ze 
goed kunnen gaan zitten.

Stafunctie trainen
ReTurn kan gebruikt worden 
als mobiel trainingsstation, 
naast een bed of rolstoel, 
om kracht en uithoudings-
vermogen te trainen bij het 
opstaan, staan en gaan zit-
ten. Gebruik een stopwatch 
of een klok met seconde-
wijzer om de vooruitgang 
te meten in vergelijking met 
eerdere trainingen.

Verder naar achter posi-
tioneren in een rolstoel 
of stoel
ReTurn kan ook gebruikt 
worden om zorgvragers te 
helpen die onderuitgezakt 
zijn in de stoel om hen naar 
achteren te verplaatsen 
in een comfortabelere zit. 
De zorgvrager plaatst zijn 
voeten op de markeringen 
van de onderplaat. De zorg-
verlener rolt de onderplaat 
onder de stoel en zet de 
wielen vast. De zorgvrager 
pakt de opstaladder vast, 
leunt voorover en komt 
omhoog uit de stoel terwijl 
de zorgverlener tegenwicht 
biedt. De zorgverlener rolt 
vervolgens de ReTurn met 
zorgvrager naar achteren 
naar de rolstoel waar de 
zorgvrager verder naar 
achter kan gaan zitten.

PantLock houdt de broek 
op zijn plek
Tijdens transfers naar het 
toilet met ReTurn kan de zorg-
verlener de zorgvrager helpen 
met zijn broek. PantLock is 
een eenvoudig hulpmiddel 
dat met klittenband bevestigd 
wordt rond de dij van de 
zorgvrager, zodat de broek 
niet afzakt tot op de voeten 
van de zorgvrager. 
De broek blijft op zijn plek 
en is gemakkelijk bereikbaar 
nadat het toiletbezoek gedaan 
is.
Artikelnr. Product 

8055  PantLock 
8056  PantLock, 10 stuks

Groot aantal gebruiksmogelijkheden

Steun bij voorover leunen
ReTurn kan gebruikt worden als steun bij het 
voorover leunen, waardoor de zorgvrager actief 
kan meewerken bij het aanbrengen van een 
tilband indien gezeten in een stoel of rolstoel.
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ReTurnBelt compenseert bij zwakke benen en biedt 
extra steun
Onze gepatenteerde*** ReTurnBelt is een uitstekende aanvulling 
op ReTurn wanneer er behoefte is aan meer steun en stabiliteit, 
bijvoorbeeld wanneer het gewichtdragend vermogen twijfelachtig 
is of varieert. 
ReTurnBelt kan gemakkelijk bevestigd worden aan de opstalad-
der van ReTurn. ReTurnBelt kan ook afzonderlijk gebruikt worden, 
voor ondersteuning bij het opstaan en om de zorgvrager in staan-
de positie te stabiliseren, bijvoorbeeld tijdens statraining, looptrai-
ning en verplaatsen. ReTurnBelt is verkrijgbaar in verschillende 
materialen en maten en past de meeste zorgvragers.

Artikelnr. Product Maat en afmetingen Handgrepen

6031 ReTurnBelt XXS, 65–80 cm  4 stuks

6032 ReTurnBelt XS, 80–90 cm  4 stuks

6033 ReTurnBelt S, 90–105 cm  4 stuks

6034 ReTurnBelt M, 105–125 cm 4 stuks

6035 ReTurnBelt L, 125–145 cm  4 stuks

6036 ReTurnBelt XL, 135–155 cm 4 stuks

6037 ReTurnBelt XXL, 155–175 cm 4 stuks

6038 ReTurnBelt XXXL, 175–195 cm 4 stuks

   
*** Patent: SE-0401517-8

Artikelnr. Product Maat en afmetingen  Handgrepen

6133 ReTurnBelt, afveegbaar S, 90–105 cm  2 stuks

6134 ReTurnBelt, afveegbaar M, 105–125 cm  2 stuks

6135 ReTurnBelt, afveegbaar L, 125–145 cm  2 stuks

6136 ReTurnBelt, afveegbaar XL, 135–155 cm  2 stuks 

6233 ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven S, 90–105 cm  2 stuks

6234 ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven M, 105–125 cm  2 stuks

6235 ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven L, 125–145 cm  2 stuks

6236 ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven XL, 135–155 cm  2 stuks

   

SupportStraps geven zorgvragers laterale steun en bieden meer veiligheid 
SupportStraps zijn een accessoire die samen met ReTurnBelt zorgen voor laterale steun 
voor ReTurn7500/7400/7600. Er wordt een SupportStrap bevestigd aan weerszijden 
van de opstaladder. Als de zorgvrager staat, wordt het andere uiteinde van de 
SupportStrap bevestigd aan de handgreep aan weerszijden van de ReTurnBelt. 
SupportStraps kunnen ook gebruikt worden als beenharnas voor EasyBelt en FlexiBelt 
bij statraining en looptraining.

Groot aantal accessoires voor meer 
veiligheid en gebruiksmogelijkheden
Door ReTurn te combineren met verschillende accessoires kan de zorgvrager extra steun krijgen en een groter gevoel 
van veiligheid tijdens het opstaan, de statraining en het verplaatsen. De keuze voor accessoires is afhankelijk van de 
situatie en de functionele mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager. Alle accessoires en het gebruik ervan in com-
binatie met de verschillende ReTurn-modellen staan vermeld onder Technische informatie op de volgende pagina. Op 
www.directhealthcaregroup.com vindt u meer informatie over verschillende modellen van ReTurn en alle accessoires.

HeelStrap biedt de hielen van zorgvragers goede steun
HeelStrap wordt gebruikt om de hielen van zorgvragers te ondersteunen 
bij het opstaan en verplaatsen met ReTurn7500 en ReTurn7400. 
HeelStrap voorkomt dat de voeten naar achteren glijden bij het opstaan, 
voor meer veiligheid en zekerheid voor de zorgvrager. HeelStrap is ge-
makkelijk aan de speciale bevestiging op de onderplaat vast te maken 
met de karabijnhaken aan de band. Nadat de lengte is aangepast aan 
de zorgvrager, kan de band gemakkelijk vastgemaakt worden. De band 
blijft goed zitten tegen de hielen van de zorgvrager dankzij het antislip-
materiaal.

Artikelnr. 6061, 
SupportStraps, 1 paar

Artikelnr.  Product Beschrijving

7250 HeelStrap Voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001
  Voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001

ReTurn maakt gebruik van 
de kracht die er nog is

Artikelnr. Product 

8055  PantLock 
8056  PantLock, 10 stuks
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6133--6136 6233--6236

Artikelnr. Product Beschrijving

7500i ReTurn7500 Draai- en transferplatform, compleet met opstaladder van standaardhoogte, met opening voor het vasthaken 
  van  de ReTurnBelt, voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg.

7400 ReTurn7400 Draai- en transferplatform, compleet met lage opstaladder, voor zorgvragers met een gewicht van max. 150 kg

7600 ReTurn7600 Draai- en transferplatform, compleet met brede opstaladder, voor zorgvragers met een gewicht van max. 205 kg

7501  Rising ladder, standaardhoogte Voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummer 
  vanaf 373317697400500001

7501i  Rising ladder, standaardhoogte Met opening voor het vasthaken van ReTurnBelt, voor ReTurn7500 met serienummer vanaf   
  373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001 

7401  Opstaladder, laag Voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001 en voor ReTurn7500 met serienummer 
  vanaf 373317697500500001

PRODUCTSPECIFICATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

Model/uitvoering ReTurn7500,  ReTurn7400  ReTurn7600  
 met opening voor
 het vasthaken van ReTurnBelt 

Artikelnr. 7500i 7400 7600 

Maximale belasting 150 kg 150 kg 205 kg 

Totale hoogte 1150 mm 995 mm 1210 mm  

Buitenmaten, onderplaat (lengte x breedte) 685 mm x 570 mm 685 mm x 570 mm 795 mm x 672 mm 

Hoogte onderplaat 40 mm 40 mm 45 mm 

Verwisselbare opstaladder Ja, standaard 7501i Ja, standaard 7401 -- 

Alternatieve opstaladders 7501, 7401 7501, 7501i -- 

Middenwielen 2 stuks, 125 mm Ø 2 stuks, 125 mm Ø 2 stuks, 125 mm Ø 

Zwenkwielen 4 stuks, 35 mm Ø 4 stuks, 35 mm Ø 4 stuks, 75 mm Ø 

Totaal gewicht 16,5 kg 16,5 kg 26 kg  

Patent / Patent anmeldung aangevraagd *) SE-0300528-7 *) SE-0300528-7 *) SE-0300528-7 
 **) PCT/SE2012/050160

Modelbescherming Ingeschreven  Ingeschreven Ingeschreven   
 Gemeenschapsmodel: Gemeenschapsmodel: Gemeenschapsmodel:  
 RCD-529631-1 RCD-529631-1 RCD-529631-1   

Accessoires 

ReTurnBelt 6031--6038, 6133--6136, 6031--6038, 6133--6136, 6031--6038, 6133--6136,
 6233--6236 6233--6236 6233--6236

SupportStraps 6061 6061 6061 

HeelStrap 7250 7250 -- 

Padding for leg support 7215, standaarduitrusting bij 7500i 7215 7216 

Bag 0954 0954 - 

Ga naar www.directhealthcaregroup.com voor meer informatie


