
ReTurn7600
SystemRoMedic™

™

Veilig en actief gaan staan en verplaatsen – zonder zwaar te tillen 
ReTurn7600 is een gebruiksvriendelijk en zeer effectief hulpmiddel bij gaan staan en 
verplaatsingen, maar ook bij revalidatie. ReTurn7600 maakt het mogelijk om veilig en 
actief te gaan staan, en helpt bij verplaatsingen van en naar bed, rolstoel of toilet. De 
ReTurn7600 kan ook worden gebruikt om een zorgvrager verder naar achteren in de 
stoel of rolstoel te zetten. Zorgverleners kunnen met de ReTurn7600 gemakkelijk ver-
plaatsingen uitvoeren zonder zwaar te tillen. Bij zorgvragers die nog enige kracht over 
hebben stimuleert de ReTurn7600 het natuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, 
terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker worden. Daardoor 
is de ReTurn7600 een ideaal hulpmiddel bij revalidatieklinieken, en een zorgvrager die 
ReTurn7600 thuis gebruikt kan normaal thuis blijven wonen met de hulp van slechts 
één zorgverlener.

Gepatenteerd* ontwerp

Voor grotere en zwaardere 
zorgvragers met een gewicht 

van max. 205 kg

Activeert de zorgvrager 

Voorkomt zwaar tillen 
voor de zorgverlener



Artikelnr.  Product Beschrijving
7600 ReTurn7600 Draai- en transferplatform, compleet met brede  
  opstaladder

Verschillende modellen van 
ReTurn bieden oplossingen 
voor alle mogelijke situaties 
en zorgvragers

Het basisprincipe achter 
ReTurn is dat zorgvragers 
de eigen kracht en mogelijkheden 
gebruiken en verbeteren. 
Alle ReTurn-modellen helpen daarom 
de zorgvrager te activeren en 
moedigen het natuurlijke 
bewegingspatroon van de zorgvrager aan.

ReTurn7500 ReTurn7400
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ReTurn7600

Grote rem- 
pedalen met 
gekleurde antislip-
markeringen voor 
gemakkelijk en veilig 
manoeuvreren

Verstelbare, aan de zorgvra-
ger aangepaste onderbeen-

steunen

Duidelijke markeringen 
voor de voeten van de 
zorgvrager

PRODUCTSPECIFICATIE

Op www.handicare.com vindt u meer informatie over verschillende modellen van 
ReTurn en alle accessoires.

Extra brede en hoge 
opstaladder

Veel verschillende 
gripopties

Stabiele en veilige, bredere onderplaat

Lage opstap-
hoogte

Stevige bevesti-
gingen voor de 
opstaladder

Uitsparing voor toilet

Gebruiksvriendelijk en zeer veelzijdig
ReTurn7600 is een handmatig hulpmiddel bij het gaan staan en transfers, het is zeer 

gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, zowel voor zorgvrager als zorgverlener. Re-

Turn7600 is ook een veelzijdig product dat op een groot aantal verschillende manieren 

gebruikt kan worden, zowel om zorgvragers veilig en efficiënt te assisteren bij het op-

staan en het herpositioneren vanuit zit, als voor korte transfers binnenshuis. Daarnaast 

is ReTurn7600 ook een uitstekend trainingshulpmiddel, waardoor het een ideaal hulp-

middel is bij revalidatie.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 zijn aangepast en een opstaladder die hoger en breder is dan de 

ladders van de ReTurn7500 en ReTurn7400.

Ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren
De ReTurn7600 heeft een uniek, gepatenteerd* ontwerp waarmee het draai- en trans-

ferplatform ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren is. De ReTurn7600 is soepel en 

gemakkelijk te rollen, te draaien en te zwenken op alle oppervlakken, zelfs bij weinig 

ruimte. Het apparaat is gemakkelijk dicht bij een bed, rolstoel of toilet te zetten, en het 

kost minimale inspanning om ReTurn7600 te verplaatsen, zelfs met een zeer grote en 

zware zorgvrager.

Stabiele en veilige onderplaat
Dankzij een laag zwaartepunt en een breed onderliggend steunvlak, met wielen op 

alle hoeken is de onderplaat stabiel en veilig te gebruiken. Twee grote, vaste en ver-

grendelbare middenwielen zorgen ervoor dat de ReTurn7600 gemakkelijk te rollen en 

stabiel te sturen is. Tegelijkertijd maken de zwenkwielen op de hoeken het manoeu-

vreren gemakkelijk.

De opstaladder biedt ruimte voor een natuurlijk bewegingspatroon en 
voor nabijheid
De ReTurn7600 is 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 van ReTurn 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. Zorgvragers 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 

ondersteunen.

De onderbeensteunen kunnen verticaal en horizontaal ingesteld worden. Ze kunnen 

ook gedraaid worden om de steunen gemakkelijk aan te passen aan het lichaam van 

de zorgvrager. Hierdoor is het ook mogelijk om dezelfde ReTurn7600 te gebruiken voor 

meerdere personen.

De ReTurn7600 is, voor eenvoudiger transport en opslag, eenvoudig te monteren en 

demonteren.

TECHNISCHE INFORMATIE

**) Patent: SE-0401517-8

Maximale belasting 205 kg

Totale hoogte 1210 mm

Onderplaat, lengte x breedte x hoogte 795 mm x 672 mm x 45 mm 

Gewicht 26 kg

ACCESSOIRES

Door ReTurn7600 te combineren met verschillende accessoires kan de 
zorgvrager extra steun krijgen 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. 

Artikelnr.  Product      Beschrijving

6031--6038  ReTurnBelt**      Maat XXS--XXXL

6133--6136 ReTurnBelt***, afveegbaar Maat S--XL 

6233--6236 ReTurnBelt***, wegwerp, niet-geweven Maat S--XL

6061 SupportStraps      Accessoire voor riemen

7216  Padding for leg support Voor ReTurn7600

*) Patent: SE-0300528-7 
Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten 
voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.  

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. Positioneren, op dezelfde locatie herpositioneren. 

Begeleiden, bij het mobiliseren. Tillen manueel en mechanisch.

Handicare
Weteringweg 5-9 
2641 KM  Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax:  015 - 369 71 64
www.handicare.com  
info.LS@handicare.com


