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Slaapkamer

» Bedaccessoires
65 cm

20 cm

Bedtouwladder Vitility

Rugsteun Vitility

De touwladder voor in bed zorgt ervoor dat men gemakkelijker
kan gaan liggen of zitten in bed. De ladder bestaat uit vier
grepen die gemaakt zijn van onbuigbaar plastic. Aan het
uiteinde van de bedtouwladder zit een lus die aan het voeteneinde wordt bevestigd.

De bedsteun kan in ieder bed worden geplaatst. Door de rugsteun kan men rechtop in bed zitten. De rugsteun is in vijf
verschillende hoogten instelbaar. De rugsteun kan helemaal
plat worden ingeklapt, waardoor deze gemakkelijk kan worden
opgeborgen, bijvoorbeeld onder het bed.



Touw 265 cm		

Ladder 65 cm





20 cm

1

286 gr

25º tot 75º

60 x 62 x 12 cm

115 kg

1

2,75 kg

Bestelnummer: 1202011

21,50

Bestelnummer:

1202005

49,95

Bedsteun Solid
Door de bedsteun Solid vast te pakken heeft men steun bij het
in en uit bed stappen. Tevens voorkomt de bedsteun uit bed
vallen. De bedsteun biedt veiligheid in en rondom het bed. De
hoogte van de bedsteun is verstelbaar naar eigen wens. De
twee poten staan op de grond en zijn voorzien van rubberen
doppen. Minimale hoogte van de grond tot het matras is
36 cm. Niet geschikt voor bedden met een bedombouw. De
bedsteun is gemakkelijk in elkaar te zetten.



92 - 114 cm



87 - 106 cm

Bestelnummer: 1202018

3,6 kg

1

63,95

Bedsteun Mighty
Door de bedsteun Mighty vast te pakken heeft men steun bij
het in en uit bed stappen. Tevens voorkomt de bedsteun uit bed
vallen. De bedsteun biedt veiligheid in en rondom het bed. De
bedsteun is gemakkelijk in elkaar te zetten.
55 x 44 x 55 cm

700 gr

Bestelnummer: 1202020

1

84,95
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» Bedaccessoires

Dekenboog Vitility
De dekenboog is een metalen frame dat voorkomt dat het beddengoed op de benen en voeten rust. De onderkant van het
metalen frame schuift men tussen het matras en de bedbodem.
De bovenkant van het metalen frame vormt de steun voor het
beddengoed. Het frame bestaat uit twee delen en kan eenvoudig opgeborgen of meegenomen worden. De dekenboog kan
zowel aan de zijkant als aan het voeteneinde worden gebruikt.
35 x 57 cm



45 - 68 cm

Bestelnummer: 1202008

Bed-dienblad Vitility
Het bed-dienblad is te gebruiken om in bed te kunnen eten,
lezen en schrijven. Aan de zijkanten is plaats voor het opbergen
van boeken en tijdschriften. De zijkanten zijn voorzien van
handgrepen, die ervoor zorgen dat het bed-dienblad makkelijk
op te pakken is. Het is voorzien van een opstaande rand, zodat
spullen er niet snel vanaf zullen schuiven.
57 x 30 x 18 cm



43 cm		

Bestelnummer: 1202003

6 | Vitility

740 gr

1

12,95

2,9 kg

1

38,95

Anti-decubitus
Wanneer mensen langdurig in bed moeten liggen, kunnen doorligplekken ontstaan.
Deze doorligplekken zijn een beschadiging van de huid door de aanhoudende druk
op één plaats. Dit wordt ook wel decubitus genoemd; een vervelend en pijnlijk
probleem dat veel voorkomt.

Slaapkamer

De grootste kans op decubitus bestaat op plaatsen waar veel druk is en de huid dun
is, zoals bij de hielen, ellebogen en billen. Om beginnende decubitus te voorkomen
of decubitus te verlichten heeft Vitility diverse anti-decubitus producten in haar
assortiment.

» Anti-decubitus &
Meubelverhogers

Elleboog-/hielbeschermer Vitility
De elleboog-/hielbeschermer geeft drukontlasting van de
elleboog of de hiel. Het helpt doorliggen te voorkomen.
De beschermer kan aan de elleboog of hiel worden geschoven
en vervolgens worden vastgemaakt met de klittenbandsluiting.
De beschermer is gevuld met brandvertragend polyester.
De elleboog-/hielbeschermer is in één maat verkrijgbaar.
14 x 10 x 3 cm

30ºC

1

410 gr

Bestelnummer: 3401014

19,95

Meubelverhoger Vitility - klein

Meubelverhoger Vitility - groot

De meubelverhoger is speciaal ontworpen voor het verhogen
van bedden zodat het opstaan en in bed gaan makkelijker wordt.
De meubelverhogers plaatst men onder de poten van het bed
en worden per set van vier geleverd. De meubelverhogers zijn
voorzien van een anti-slip oppervlak op het gedeelte waarop de
poten van het bed geplaatst worden. De meubelverhoger klein
verhoogt het bed met 7 cm.

De meubelverhoger is speciaal ontworpen voor het verhogen
van bedden zodat het opstaan en in bed gaan makkelijker wordt.
De meubelverhogers plaatst men onder de poten van het bed
en worden per set van vier geleverd. De meubelverhogers zijn
voorzien van een anti-slip oppervlak op het gedeelte waarop de
poten van het bed geplaatst worden. De meubelverhoger groot
verhoogt het bed met 22 cm.

15,5 x 15,5 x 10 cm

Bestelnummer: 1202105

170 gr

4 x 115 kg

4

29,95

22 x 22 x 25,5 cm

Bestelnummer: 1202106

525 gr

4 x 115 kg

4

54,95

7
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Wanneer aan- en uitkleden
elke dag een probleem is!

» Aan- & uitkleden

Aan- en uitkleden
Veel mensen hebben moeite met zichzelf aan- en uitkleden,
waardoor het een dagelijks terugkerend probleem kan worden.
Er zijn handelingen die voor belemmeringen kunnen zorgen
wanneer men zich aan- of uitkleedt. Hierbij kan men denken
aan het openen en sluiten van de kleding door middel van
knopen of ritsen. Of lukt het niet om de schoenen aan te doen
en de veters te strikken, omdat men er niet bij kan? Vitility
zorgt ervoor dat het aan- en uitkleden makkelijker wordt. Zo
bestaat het assortiment uit verschillende hulpmiddelen die dit
vereenvoudigen.
Sokken en kousen aantrekken
Om niet te hoeven bukken bij het aantrekken van sokken,
(elastische) kousen en panty's heeft Vitility verschillende
aantrekhulpen. Men trekt de sok, kous of panty over het
hulpmiddel heen. Hierna plaatst men de aantrekhulp op de
grond en schuift men de voet in de ontstane opening van het
aantrekhulpmiddel en trekt men de sok, kous of panty met de
banden van het aantrekhulpmiddel over de hiel omhoog. Door
dit praktische hulpmiddel hoeft men niet meer te bukken of
voorover te buigen.
Ritssluiting openen en sluiten
Vele mensen hebben moeite met het openen en sluiten van de
ritssluiting, waardoor er hulp gevraagd moet worden van een
ander. De ritssluitinggreep is eenvoudig te bevestigen via een
kliksysteem: het pinnetje gaat door de opening van de rits en
moet aan de achterzijde met een ringetje worden vastgeklikt.
Met deze ritssluitinggreep wordt het makkelijker zelf de rits te
openen en te sluiten doordat u meer grip heeft.
Knopen door een knoopsgat halen
Naast diverse hulpmiddelen voor de ritssluiting zijn er ook hulpmiddelen om het dichtmaken van knopen te vereenvoudigen.
Bijvoorbeeld een knopenhaak. Men steekt de haak door het
knoopsgat. Vervolgens gaat het brede gedeelte van de haak
om de knoop heen en trekt men de knoop naar het smalste
gedeelte van de haak. Trek nu de knoop door het knoopsgat,
de knoop is nu dicht.
Schoenen aan- en uittrekken
Met de elastische schoenveters kan men zelfstandig schoenen
met veters aantrekken zonder te hoeven bukken. De eerste keer
laat men eenmalig de schoen strikken als de schoen aan is.
Vervolgens hoeven de veters nooit meer te worden gestrikt.
De elastische veters rekken mee zodat men makkelijker in en uit
de schoen kan stappen. Wanneer men gebruik maakt van een
lange schoenlepel zal het aan- en uittrekken nog eenvoudiger
worden.

9
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» Aan- & uitkleden

Aankleedstok Vitility
De aankleedstok vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van
jassen en broeken en het uittrekken van sokken zonder te hoeven
bukken. De aankleedstok is voorzien van een multifunctionele
haak en een verdikte en comfortabele schuimrubberen greep.
Tevens kan de andere zijde als schoenlepel worden gebruikt.

Aankleedstok Woodstock
De aankleedstok vergroot de reikwijdte die nodig is bij het aankleden. De aankleedstok vergemakkelijkt het aan- en uittrekken
van jassen en broeken en het uittrekken van sokken zonder
te hoeven bukken. De aankleedstok heeft een houten greep
met een multifunctionele haak en aan het andere uiteinde een
ritssluitingtrekker.
69 cm

Bestelnummer:
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128 gr

1001088

1

6,95

Schoenen aantrekken zonder te bukken.
Eenvoudig aan- en uittrekken van kleding en sokken
met de S-haak.
Als ruggenkrabber te gebruiken.
Kledinghangers van moeilijk bereikbare kledingstangen
afhalen.
Geschikt om bijvoorbeeld schoenen onder het bed uit te
halen.
61 cm

Vitility - 61

76 cm

Vitility - 76

115 gr

1001065

149 gr

1001016

1

14,95

1

17,95

Slaapkamer

» Aan- & uitkleden

Knopenhaak Vitility
Met behulp van de knopenhaak kan men met één hand
knopen eenvoudiger door een knoopsgat halen. Men steekt
de haak door het knoopsgat. Vervolgens gaat men met het
brede gedeelte van de haak om de knoop heen en trekt
men de knoop naar het smalste gedeelte van de haak. Nu
kan de knopenhaak door het knoopsgat worden getrokken.
Door te oefenen zal de handeling met de knopenhaak steeds
eenvoudiger gaan.

1,5 cm

11 cm

35 gr

1

Bestelnummer: 1001105

8,95

Schoenveters Elastic
Met de elastische schoenveters
kan men zelfstandig veterschoenen
aantrekken zonder te hoeven bukken.
De eerste keer laat men eenmalig de
veter strikken als de schoen aan is. Vervolgens hoeven de veters nooit meer los
gemaakt of gestrikt te worden, omdat de
veter meerekt als men de schoen aan of
uittrekt. De veters maken zo van een veterschoen een instapper. Wanneer men
gebruik maakt van een schoenlepel zal
het aan- en uittrekken nog eenvoudiger
worden.

Schoenveters Curl
De schoenveters kunnen strakker of
losser worden gemaakt, zonder dat deze
gestrikt hoeven te worden. De veters
bewegen met de voet mee. De schoenveters passen in schoenen met maximaal acht vetergaatjes en zijn per paar
verkrijgbaar.
14 - 120 cm

Bestelnummer:
Wit
Blauw
Bruin
Zwart

2

1001057
1001058
1001059
1001061

4,50
4,50
4,50
4,50



4

45 / 60 / 76 / 94 cm

Bestelnummer:
BL45 (zwart)
BL60 (zwart)
BL76 (zwart)
BL94 (zwart)
BR45 (bruin)
BR60 (bruin)
BR76 (bruin)
W45 (wit)
W60 (wit)
W76 (wit)
W94 (wit)

1001020
1001021
1001022
1001023
1001024
1001025
1001026
1001027
1001028
1001029
1001030

4,95
5,50
5,95
6,95
4,95
5,50
5,95
4,95
5,50
5,95
6,95

Schoenvetersluiting Lock EZ
De schoenvetersluiting is een klein
kunststof slotje dat men op een
veter plaatst. Het zorgt ervoor dat
de veter op zijn plek blijft zitten.
3 gr

Bestelnummer:
Zwart

4

1001064

5,95
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» Aan- & uitkleden

Schoenlepel Vitility – Travel

Schoenuittrekker Vitility

De schoenlepel vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van de
schoenen. De Vitility – Travel heeft een klein, inklapbaar handvat, waardoor de schoenlepel ideaal is om in de tas mee te
nemen, wanneer men bijvoorbeeld op reis gaat.

De schoenuittrekker maakt het mogelijk om op een eenvoudige
manier schoenen of laarzen (zonder ritssluiting) uit te trekken,
zonder voorover te hoeven buigen. Men klemt de hiel van de
schoen of laars tegen de uittrekker. Met de andere voet gaat
men op de uittrekker staan. Door de voet omhoog te bewegen,
wordt de schoen of laars uitgetrokken. Ook gemakkelijk bij het
uittrekken van vieze schoenen of laarzen, zodat de handen niet
vies worden.

13 / 8 cm

29 gr

23,5 x 10 cm

1

Bestelnummer: 1001101

3,95

256 gr

1

Bestelnummer: 1001042

22,95

Aantrekhulp EZ - Cotton

Schoenlepel Vitility

Schoenlepel Spring

Met behulp van de verlengde schoenlepel
kan men gemakkelijk de schoenen aanen uittrekken. Door de lengte van de
schoenlepel hoeft men niet te buigen
of bukken. De schoenlepel is zeer licht
van gewicht.

De schoenlepel is voorzien van een
veermechaniek, waardoor het niet uit
maakt in welke richting de steel wordt
gebogen. Hierdoor kan de voet
gemakkelijk in de schoen glijden.

78 / 57 cm

79 / 60 gr

Bestelnummer:
Vitility XL
1001044
Vitility L
1001045
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De aantrekhulp is geschikt voor het
aantrekken van sokken en kousen.
De sok of kous brengt men eenvoudig
over de aantrekhulp aan. Plaats de
aantrekhulp op de grond terwijl men de
banden vasthoudt. Men steekt de tenen
in de ontstane opening en schuift de
kous over de voet door de banden
omhoog te trekken. Deze aantrekhulp
is alleen geschikt indien men met de
handen bij de kuit kan komen.

1
59 cm

5,95
4,95

150 gr

Bestelnummer: 1001017

1

14,15

23 cm

89 gr

Bestelnummer: 1001007

1

24,95

Slaapkamer

» Aan- & uitkleden

Aantrekhulp EZ
De kunststof aantrekhulpen zijn geschikt voor het aantrekken
van sokken, kousen en panty’s. De sok, kous of panty brengt
men eenvoudig over de aantrekhulp aan. Plaats de aantrekhulp
op de grond terwijl men de banden vasthoudt. Men steekt de
tenen in de ontstane opening en schuift de sok, kous of panty
over de voet door de banden omhoog te trekken. De aantrekhulpen zijn alleen geschikt indien men met de handen bij de kuit
kan komen.
21,5 / 25 cm

Bestelnummer:
EZ - Kous
EZ - Panty

48 / 88 gr

1

9,50
9,95

1001085
1001086

Aantrekhulp Compres - EZ

Ritssluitinggreep Vitility

De aantrekhulp maakt het aantrekken
van elastische kousen gemakkelijker.
De kous dient over het metalen frame
te worden geschoven, waarna men de
verlengde handvatten aan beide zijden
vastpakt en de kous, over de voet heen,
omhoog schuift. Door de verlengde handvatten is bukken en buigen niet nodig.
Geschikt voor het aantrekken van elastische kousen klasse een en twee.

De ritssluitinggreep vereenvoudigt het
aan- en uitkleden doordat men zelf de
ritssluiting kan openen en sluiten. Het is
eenvoudig aan iedere ritssluitinggreep
te bevestigen, omdat een opening in de
ritssluitinggreep niet nodig is. Het zorgt
voor een grotere greep, waardoor het
eenvoudiger is om kledingstukken met
ritsen te kunnen openen en sluiten.

35 x 18 cm

1 kg

Bestelnummer: 1001095

1

54,95

4,5 cm

2 gr

Bestelnummer: 1001010

6

7,25

Ritssluitingring Vitility
De ritssluitingring geeft met de grote
ring de greep van een ritssluiting betere
houvast. Geschikt voor diverse ritssluitingen met een opening.
2,5 cm

4 gr

Bestelnummer: 1001901

3

4,95
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Bad, douche
& toilet

Maak uw badkamer veiliger
De badkamer moet een veilige plaats zijn; de ruimte waar men
zichzelf verzorgt. Een plek waar men even tot rust kan komen
en zijn lichaam kan verfrissen door het nemen van een douche
of bad.
Het Vitility assortiment bestaat uit een uitgebreide serie baden douchehulpmiddelen.
Het kan gaan om meer grip, zodat uitglijden wordt voorkomen.
Maar het kan ook gaan om een opstapje om gemakkelijker in
bad te stappen. Bij het bieden van extra steun kan men denken
aan een badrandbeugel, waaraan men zich kan vasthouden bij
het in en uit bad stappen.
Het risico op uitglijden in het bad of de douche is iets waar
velen bang voor zijn. Om dit te voorkomen heeft Vitility antislipmatten in het assortiment. Er zijn verschillende antislipmatten, voor zowel in de douche en het bad als die vóór de
douche of het bad kunnen worden gelegd.
Wanneer men wat sneller vermoeid is of niet lang kan staan,
heeft Vitility diverse bad- en douchestoelen. Deze bieden ondersteuning en veiligheid. De poten hebben antislip doppen en kunnen hierdoor niet wegschuiven. De stoelen hebben een antislip
bovenzijde en zijn voorzien van gaatjes waar het water door kan
weglopen. Ook zijn deze stoelen in hoogte verstelbaar.
Dankzij deze producten is de badkamer voor iedereen een
veilige ruimte.
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Badplank Vitility
De ergonomisch vormgegeven badplank past in baden met
een binnenbreedte tot 62,5 cm. Gemakkelijk te bevestigen
zonder het gebruik van gereedschap.
1
75 x 35 cm

115 kg

2

1

Bestelnummer: 1119111

54,95

3
5

Badplank Brighton
De lichtgewicht, kunststof badplank past in baden met een
binnenbreedte tot 66,5 cm. De lattenstructuur zorgt voor een
goede afvoer van het water. Gemakkelijk te bevestigen zonder
het gebruik van gereedschap.
72 x 23 cm

115 kg

4

1

Bestelnummer: 1119110

39,95

Badmat en douchemat Vitility
De mat voorkomt dat men uitglijdt, wanneer men in en uit
bad of douche stapt. Wanneer men in bad zit biedt de
badmat meer grip, wat onderuit glijden voorkomt. Aan de
bovenzijde heeft de mat noppen, waardoor de mat een
extra antislip werking heeft. De onderzijde van de mat is
over het volledige opppervlak voorzien van zuignappen die
voorkomen dat de mat wegglijdt tijdens gebruik.

40 x 70 cm

Bestelnummer:
Badmat
Douchemat

54 x 54 cm

1119127
1119128

Met noppen

Douchehoezen
Douchehoezen beschermen uw gips of verband tijdens
het douchen en baden. De elastische sluiting zorgt ervoor
dat er geen water in de hoes kan komen. De hoes kan men
gemakkelijk zelf omdoen en kan meermalen gebruikt worden.
Niet geschikt voor open wonden en onbedekte wonden. Niet
geschikt om mee te zwemmen.
1

1

8,50
9,95

Bestelnummer:
1. Douchehoes arm half
2. Douchehoes arm heel
3. Douchehoes arm kind
4. Douchehoes been half
5. Douchehoes been heel

1119134
1119135
1119138
1119136
1119137

12,50
13,95
10,95
14,25
17,95
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Bad/douchezitje Vitility

Bad/douchezitje Vitility met rugleuning

Het bad/douchezitje biedt ondersteuning en veiligheid bij het
nemen van een bad of douche. Het badzitje heeft aluminium
poten en een kunststof zitting. De zitting heeft een antislip
bovenzijde en is voorzien van gaatjes waar het water door weg
kan lopen. Antislip doppen voorkomen het wegglijden van het
zitje.

Het bad/douchezitje met rugleuning biedt comfort, ondersteuning en veiligheid bij het nemen van een bad of douche. Het
badzitje heeft aluminium poten die bestand zijn tegen corrosie.
De zitting is gemaakt van kunststof. De zitting heeft een antislip
bovenzijde en is voorzien van gaatjes, waardoor het water weg
kan lopen. De antislip doppen voorkomen het wegglijden van
de stoel, wat zorgt voor stabiliteit en extra veiligheid.

51 x 31 cm

Poten 36 - 53 cm

115 kg

Bestelnummer: 1119112

1

57,95

51 x 31 cm

Poten 36 - 53 cm

113 kg

Bestelnummer: 1119118

1

79,95

Douchestoel Vitility
Bad/douchezitje Vitility opvouwbaar
Het opvouwbare bad/douchezitje biedt zowel comfort als
veiligheid onder de douche of in bad. De antislip zitting zorgt
voor extra veiligheid. Het badzitje kan worden opgevouwen,
zodat het ruimte in de badkamer bespaart.
47 cm

37 - 40 cm

113 kg

1

Opvouwbaar

Bestelnummer: 1119119
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De armleuningen zorgen ervoor dat men makkelijker en
veiliger kan zitten en geven meer ondersteuning bij het gaan
zitten en opstaan. De zithoogte is verstelbaar zodat hij kan
worden aangepast aan de gebruiker. Daarbij heeft de zitting
met rubberlaag vijf gaatjes waardoor het water weg kan lopen
en een uitsparing voor de intieme persoonlijke verzorging.
41 cm

Zitting 45,7 - 53,3 cm

113 kg

1

Opvouwbaar

79,95

Bestelnummer: 1119129

177,95
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Wandbeugel Care Vitility
De wandbeugel is gemaakt om steun te bieden aan de gebruiker
voor meer veiligheid, zekerheid en onafhankelijkheid in de badkamer en het toilet. De beugel zorgt voor meer zekerheid tijdens
het opstaan en gaan zitten. De beugel kan omhoog gedaan
worden en blijft verticaal op zijn plaats. Het is mogelijk om in de
wandbeugel een toiletrol te plaatsen, zodat deze gemakkelijk
te gebruiken is op het toilet.
60 cm

125 kg

1

Bestelnummer: 1141071

64,85

Douchezitje Vitility muur
Badrandbeugel Vitility

Het douchezitje is met behulp van acht schroeven in de
doucheruimte aan de muur te bevestigen en kan worden
opgeklapt. De poten zijn voorzien van rubberen doppen wat
voorkomt dat deze wegglijden. De zitting is voorzien van
gaatjes, waardoor het water weg kan lopen. Het zitgedeelte
heeft een uitsparing voor het wassen van het onderlichaam.
40 cm

Zitting 49 - 58 cm		

113 kg

De kunststof badrandbeugels zorgen voor extra ondersteuning bij
het in en uit bad komen. De badrandbeugel past op vrijwel
ieder bad en is makkelijk en stevig te bevestigen zonder
gebruik te maken van gereedschap. Rubberen doppen
voorkomen beschadigingen aan het bad.
1

8 - 15 cm

42 cm

Opvouwbaar

Bestelnummer:

1119123

109,95

Bestelnummer: 1119117

136 kg

1

55,95
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Is de indicator rood, dan is de beugel niet goed bevestigd.
Is de indicator groen, dan is de beugel goed bevestigd.

Quick Mobile Rail met bevestigingsindicator
De Quick Mobile Rail is ontworpen om te ondersteunen bij een
natuurlijke beweging, bijvoorbeeld als men in en uit de douche
stapt. De Quick Mobile Rail is niet ontworpen om het hele
lichaamsgewicht te dragen. De mobiele wandbeugel is in enkele
seconden, zonder te boren of te schroeven, aan te brengen en
te verwijderen. De twee of drie krachtige zuignappen (afhankelijk van het model) worden stevig op een gladde, niet poreuze
en stevige oppervlakte gedrukt, de vacuümhendels worden
naar beneden gedrukt en de Quick Mobile Rail zit vast. Als de
indicator op groen staat is de beugel goed bevestigd. Indien de
indicator half groen / half rood of geheel rood is, geeft dit aan
dat de beugel niet goed vast zit. De beugel dient opnieuw te
worden bevestigd.
Bevestiging zonder de wand te beschadigen.
Flexibel inzetbaar.
Voor op reis, op vakantie of op familiebezoek.
Perfecte ondersteuning voor de gebruiker.
De beugel kan men horizontaal, verticaal of
diagonaal bevestigen.

Keuze uit drie modellen:
Greeplengte: 15 cm
40 cm

Bestelnummer:

567 gr

Met indicator

1

37,95

1119087

Greeplengte: 25 cm
50 cm

Bestelnummer:

527 gr

Met indicator

1

37,95

1119088

Greeplengte: 42 cm
Niet gebruiken op hout, hardboard, geribbelde
oppervlakten, mozaiek tegels, voegen van tegels
of behang. Uitsluitend te gebruiken op gladde
oppervlakten.
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2 x 60 cm

Bestelnummer:

1,13 kg

1119089

Met indicator

1

69,95
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Wandbeugel EZ Vitility

Wandbeugel Vitility

De wandbeugel geeft steun als men moeite heeft met omhoog
komen van of gaan zitten op bijvoorbeeld het toilet, bij het in en
uit bad stappen of bij het traplopen. De gecoate metalen beugel
dient aan beide uiteinden met drie schroeven aan de muur te
worden bevestigd.

De wandbeugel met een geribbelde plastic toplaag geeft extra
grip en voorkomt wegglijden. De wandbeugel geeft steun als
men moeite heeft met omhoog komen van bijvoorbeeld het
toilet of bij het in en uit bad stappen. De beugel kan aan beide
uiteinden met drie schroeven aan de muur bevestigd worden.

30 / 60 / 80 cm

115 kg

Incl. bevestigingsmateriaal

Bestelnummer:
EZ 30 cm
EZ 60 cm
EZ 80 cm

1119130
1119131
1119132

30 / 45 / 60 cm

1

15,95
19,95
25,95

113 kg

Incl. bevestigingsmateriaal

Bestelnummer:
Vitility 30 cm
Vitility 45 cm
Vitility 60 cm

1119120
1119121
1119122

1

12,95
16,95
17,95
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Voetborstel Vitility

Badopstapje Vitility

De voetborstel kan op de vloer worden bevestigd met behulp
van zuignappen, zodat deze niet kan wegglijden.

Het badopstapje maakt het in en uit bad stappen makkelijker én
veiliger. Het antislip oppervlak zorgt ervoor dat men niet uitglijdt.
De rubberen voeten aan de onderzijde zorgen ervoor dat het
opstapje niet wegglijdt.

28 x 14 x 2,8 cm

299 gr

1

Bestelnummer: 1088109

9,95

50 x 40 x 10 cm

190 kg

Bestelnummer: 1119114

1

31,35

Haarwasbak Harley

Tube uitknijper Vitility

De haarwasbak is voor het comfortabel en makkelijk wassen
van de haren in bed. De opblaasbare wasbak biedt een veilige
voorgevormde steun aan het hoofd en beschermt de schouders.
De één meter lange afvoerslang heeft een veiligheidsstop die
het mogelijk maakt om de haarwasbak gedoseerd leeg te laten
lopen. De haarwasbak is lichtgewicht en compact, waardoor hij
makkelijk mee te nemen is.

Met de tube uitknijper kan men eenvoudig en met minimale
kracht de inhoud uit de tube krijgen. De tube uitknijper is gemakkelijk op een tube te plaatsen, door deze over het uiteinde
van de tube te schuiven. Door de tube uitknijper steeds een
beetje naar voren te schuiven hoeft men niet meer in de tube te
knijpen. Daarnaast kan men zonder veel kracht te gebruiken op
deze manier ook de laatste restanten uit de tube krijgen.

71 x 61 x 15 cm

Bestelnummer: 1088098
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690 gr

Opblaasbaar

1

39,95

9 x 4 x 1 cm

20 gr

Bestelnummer: 1042162

2

5,25
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No Water Shampoo
Met No Water Shampoo kunnen de haren worden
gewassen zonder water. De shampoo wordt geleverd
in een fles met een inhoud van 240 ml. De fles heeft
een dop waarmee de shampoo gemakkelijk te doseren
is. De shampoo maakt het haar fris, schoon en vrij
van geurtjes. De shampoo is direct klaar voor gebruik
en kan dagelijks worden gebruikt.
Gebruiksaanwijzing
1. Breng de shampoo aan op droog haar.
2. Neem voldoende shampoo zodat het gehele haar
bedekt is. Begin met een paar druppels.
3. Masseer de shampoo goed in, totdat het schuimt.
4. Droog vervolgens direct de haren met een handdoek.
5. Bij extra vet haar kunnen de handelingen eenmaal
worden herhaald.
240 ml

Bestelnummer: 2100012

1

6,40

No Water Shampoo is geschikt:
• Op vakantie
Waar geen water beschikbaar is, zoals tijdens
trektochten of kamperen.
• Bij angst voor water
Als kinderen, maar ook volwassenen, angst hebben
voor water, vooral wanneer dit over het gezicht loopt.
• In de zorgsector
In de zorgsector kan de shampoo worden gebruikt
bij patiënten die bedlegerig zijn, maar ook voor
ouderen die regelmatig de haren gewassen willen
hebben. Bij hen kan nu aangekleed zittend in de
stoel de haren worden gewassen, uitkleden is niet
nodig.
• Voor vrachtwagenchauffeurs
Voor mensen die langdurig onderweg zijn, zoals internationale vrachtwagenchauffeurs.
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Toiletverhoger Vitility
De toiletverhoger is eenvoudig en stevig op vrijwel ieder toilet te
installeren en weer te verwijderen. De toiletverhoger verhoogt
het toilet, waardoor het gaan zitten en het opstaan makkelijker
wordt. De verhoger is eenvoudig te reinigen.

38 x 38 cm

136 kg

5 of 10 cm

Bestelnummer:
Vitility - 5
1141084
Vitility - 10
1141085

1

39,95
44,95

Toiletverhoger Vitility met deksel
De toiletverhoger met deksel is eenvoudig en stevig op
vrijwel ieder toilet te installeren en weer te verwijderen. De
toiletverhoger verhoogt het toilet, waardoor het gaan zitten
en het opstaan makkelijker wordt. De verhoger is eenvoudig
te reinigen.
38 x 38 cm

136 kg

5 of 10 cm

Bestelnummer:
Vitility - 5
1141078
Vitility - 10
1141079

Met deksel

1

49,95
54,95

Toiletverhoger EZ Soft
De toiletverhoger is gemaakt van zacht materiaal, waardoor
voor mensen met pijnlijke gewrichten het gaan zitten en opstaan van het toilet wordt vergemakkelijkt. De zachte zitting
zorgt voor extra comfort bij langdurig gebruik van het toilet.
Tevens zorgt de toiletverhoger voor een hogere zit. De toiletverhoger past op ieder toilet en is met behulp van de vier
klittenbandsluitingen gemakkelijk op de bril van het toilet te
bevestigen. De hoes van de toiletverhoger is afneembaar en
kan men in de wasmachine tot een temperatuur van 30ºC
wassen.
40 x 35 cm

230 / 340 gr

Bestelnummer:
EZ Soft - 5
1141082
EZ Soft - 10
1141083
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5 of 10 cm

1

22,50
29,50
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Toiletstoel Vitility
De toiletstoel wordt met toiletzitting, toiletemmer en deksel
geleverd. De gepolsterde armleuningen zorgen voor comfort
en ondersteuning. De zitting is door de gebruiksvriendelijke
drukknoppen eenvoudig in hoogte te verstellen, waardoor het
opstaan makkelijker is. Wanneer men de zitting en emmer
verwijdert kan de toiletstoel ook als toiletoverzet worden gebruikt.
39 - 55 cm

45,7 cm

5,4 kg

136 kg

Bestelnummer: 1141061

1

99,95

Sta-op-hulp Vitility - staal
Met deze sta-op-hulp kan men eenvoudig van het toilet opstaan
of gaan zitten. De sta-op-hulp is in hoogte verstelbaar en heeft
gevoerde armleuningen voor comfort en ondersteuning.
71 x 83 cm

51 x 56 cm

8 kg (staal)

190 kg

Bestelnummer: 1141054

1

209,95
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Bedpan Vitility

Urinaal Vitility man/vrouw

De schuin aflopende voorzijde en het handvat aan de achterzijde maken de bedpan comfortabel en eenvoudig in gebruik.

De urinalen hebben een handvat en zijn gemaakt van kunststof.
De urinaal voor vrouwen is anatomisch gevormd. Geschikt voor
de autoclaaf.

140 kg

Bestelnummer:
Zonder deksel
Deksel los

1 liter

1

1

Bestelnummer:
Amos - man
1141066
Amos - vrouw
1141067

9,95
4,95

1141087
1141088

102 / 90 gr

5,95
8,25

Urinebeker Vitility

Urinaalhouder Vitility

Urinaalborstel Vitility

De urinebeker heeft een handvat om urine hygiënisch in de beker op te vangen.
Geschikt om urine van zichzelf, maar ook
van anderenop te vangen. De beker heeft
een label voor persoonlijke gegevens, een
schroefdeksel en een maataanduiding
van 20 tot 100 ml.

De houder kan aan de zijkant van het bed
worden gehangen, zodat men voor en na
gebruik de urinaal hierin kan plaatsen.
De urinaalhouder wordt geleverd exclusief urinaal.

De urinaalborstel is geschikt om urinalen
voor zowel mannen als vrouwen op een
hygiënische wijze grondig van binnen te
reinigen.

100 ml

Bestelnummer: 1141086
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1

1,95

32 cm

10 x 13 cm

1

315 gr

Bestelnummer: 1141075

43 cm

11,55

54 gr

Bestelnummer: 1141076

1

10,85
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Aanbrenghulp lotion Dalton
De aanbrenghulp kan men gebruiken om zich eenvoudig in te
smeren met bodylotion of te wassen met douchegel. Vul de kop
met lotion of douchegel en laat de 19 roterende balletjes de
spieren masseren, terwijl ze tegelijkertijd de lotion gelijkmatig
over het lichaam verdelen. Het verlengde handvat zorgt ervoor
dat men moeilijk te bereiken plekken op het lichaam kan bereiken,
zoals de rug of de onderbenen en voeten. Het handvat kan eraf
worden gehaald, zodat men de armen of benen met meer kracht
kan masseren, zonder vette handen te krijgen.
44 cm

150 gr

Bestelnummer: 1088062

1

7,95

Netspons EZ

Badspons EZ

De netspons met verlengd handvat zorgt ervoor dat men
moeilijk bereikbare plaatsen op het lichaam (zoals de rug)
kan wassen. De netspons zorgt ervoor dat de zeep extra
gaat schuimen, wat het wassen veraangenaamt.

De badspons met verlengd handvat zorgt ervoor dat men
eenvoudig het hele lichaam kan wassen, bijvoorbeeld ook
moeilijk bereikbare plaatsen zoals de rug. De zachte spons
heeft een 44,5 cm lange steel en is comfortabel in gebruik.
Wanneer de steel wordt verwarmd, kan deze in de gewenste
positie gebogen worden.

53 cm

89 gr

Bestelnummer: 1088115

1

6,95

59 cm

61 gr

Bestelnummer: 1088114

1

7,95
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Aanbrenghulp Vitility
De aanbrenghulp kan men gebruiken om zich eenvoudig in
te smeren met (alcoholvrije) bodylotion of te wassen met
douchegel. Het verlengde handvat zorgt ervoor dat men
moeilijk te bereiken plekken op het lichaam kan bereiken,
zoals de rug of de onderbenen en voeten. De spons kan apart
worden vervangen als deze aan vervanging toe is. Het handvat
is voorzien van antislipmateriaal.
39 cm

104 gr

Bestelnummer:
Aanbrenghulp 1088120
Spons 3 stuks
1088121
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1
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Kam Vitility
De ergonomisch ontworpen kam zorgt ervoor dat men bij de
boven- en achterkant van het hoofd kan komen, zonder de
hand, arm of schouder onnodig te belasten. Het handvat is
voorzien van antislipmateriaal.
39 cm

93 gr

Bestelnummer: 1088116

1

9,95

Borstel Vitility
De ergonomisch ontworpen borstel zorgt ervoor dat men bij
de boven- en achterkant van het hoofd kan komen, zonder de
hand, arm of schouder onnodig te belasten. Het handvat is
voorzien van antislipmateriaal.
39 cm

114 gr

Bestelnummer: 1088117

1

9,95

Washulp Vitility
De ergonomische washulp zorgt ervoor dat men moeilijk bereikbare plaatsen op het lichaam (zoals de rug) kan wassen. Het
handvat is gemaakt van antislipmateriaal, wat zorgt voor extra
grip, zelfs wanneer het handvat nat is.
39 cm

121 gr

Bestelnummer:
Washulp
1088118
Extra losse spons 1088119

1

9,95
4,95
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Voetbalsem Vitility
De voetbalsem vermindert de
vorming van eelt, blaren en drukplekken. De balsem werkt verzorgend, geeft een beschermend laagje en
bevat waardevolle oliën en vitamines.
De voetbalsem is niet geschikt voor
kinderen en zuigelingen en mag niet
worden aangebracht op de ogen of
een open wond.

» Hand- en
voetverzorging

Pincet met vergrootglas Vitility
Het pincet heeft een vergrootglas waardoor men gemakkelijker bijvoorbeeld een splinter kan verwijderen.

75 ml

1

Bestelnummer: 2001001

4,95

Men kan het pincet gebruiken door rustig te knijpen met de
duim en vingers, of met de vingers en de palm van de hand.

17 gr

Bestelnummer: 1088099

17 gr

Bestelnummer: 1072083

Met vergrootglas

1

7,95

Tekentang Vitility
Met de Vitility tekentang kan men veilig en eenvoudig teken
bij mensen en dieren verwijderen. Wanneer men een teek op
het lichaam ziet, dient deze meteen te worden verwijderd.
Raadpleeg altijd uw huisarts.

Pincet Vitility

19 cm

9,5 cm

1

17,95

13 cm

21 gr

Bestelnummer: 4304039

1

3,95

Nagelborstel Bristol

Nagelvijl EZ

De nagelborstel heeft aan de onderkant zuignappen, die ervoor
zorgen dat de borstel tijdens het gebruik op zijn plaats blijft.

De nagelvijl heeft aan de onderkant zuignappen, die ervoor
zorgen dat de vijl tijdens het gebruik op zijn plaats blijft.

9 x 4 cm

43 gr

1

Bestelnummer: 1088003

16,95

9 x 6 cm

35 gr

1

Bestelnummer: 1088082

24,50
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Nagelvijl Vitility
De nagelvijl heeft een antislip handvat
wat zorgt voor betere grip. De vijl heeft
een grove en een fijne zijde voor de
verzorging van de nagels.
20 cm

15 gr

Bestelnummer: 2001005

1

3,50

Vijl en voetrasp EZ

Vijl en voetrasp Vitility

Met de vijl en voetrasp EZ kan men eelt
verwijderen. Men dient de voetrasp te
gebruiken op droge huid, om het eelt te
verwijderen. De huidschilfers worden
automatisch opgevangen in het speciale
opvangbakje. Hierna haalt men de rasp
van de houder en klikt men het opzetstuk
op de houder. Vervolgens plakt men een
polijstschijf op het opzetstuk, voor een
zachte en gladde afwerking. Is de polijstschijf versleten, verwijdert men deze
eenvoudig en plakt de tweede meegeleverde polijstschijf op het opzetstuk.
Als men diabetes of bloedcirculatieproblemen heeft, voor gebruik altijd eerst de
huisarts raadplegen.

Met de vijl en voetrasp Vitility kan men
eelt verwijderen. Het verlengde antislip
handvat en het gebogen ontwerp maken
het verwijderen eenvoudig, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Voor het beste
resultaat dient men de rasp te gebruiken
op een droge huid. Gebruik de rasp eerst
met de grove zijde om eelt te verwijderen.
Gebruik vervolgens de fijne zijde voor een
zachte en gladde afwerking. Als men diabetes of bloedcirculatieproblemen heeft,
voor gebruik altijd eerst de huisarts
raadplegen.

26 cm

74 gr

1

Bestelnummer: 2001009

3,95

22 cm

90 gr

Bestelnummer: 2001004

1

5,95

Nagelschaar Morton

Nagelknipper Orton

Het verlengde handvat van de nagelschaar heeft een vergrote
opening waarbij de middelvinger, ringvinger en pink de feitelijke
knipbeweging maken. De wijsvinger wordt buiten de vergrote
opening geplaatst als begeleiding, de duim plaatst men in de
andere kleinere opening. Op deze manier heeft men goede
controle over het knippen.

De vergrote plastic hendel van de nagelknipper waar men op
duwt, is bevestigd aan de roestvrijstalen knipper, waardoor het
nagelknippen een eenvoudige handeling wordt. De knipper
heeft gebogen knipranden en een uitklapbare vijl.

22 cm

49 gr

Bestelnummer: 1088010
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1

13,65

10 x 6 cm

69 gr

1

Bestelnummer: 1088011

18,45

Bad, douche
& toilet

» Hand- en
voetverzorging

Nagelknipper Vitility

Nagelknipper met vergrootglas Vitility

De nagelknipper is voorzien van een hendel met een veersysteem waardoor na het knippen, de knipper automatisch
weer open gaat. Dit verbetert de controle over het knippen en
heeft men geen kracht nodig om de knipper te openen. De
antislip hendel zorgt voor een goede grip tijdens het knippen.

Door het vergrootglas met daarin een lampje kan men tijdens
het knippen de nagels beter zien. Door met de vingers of de
palm van de hand op de antislip hendel te drukken, knipt men
zeer eenvoudig de nagels. De afgeknipte nagels worden in de
nagelknipper opgevangen. Voor een gladde afwerking van de
nagels kan men de nagelvijl gebruiken die onder de hendel zit.
Het hefboom mechanisme vermindert de kracht die nodig is om
de nagels te knippen aanzienlijk.

10,5 cm

15 gr

Bestelnummer: 2001008

1

4,95

10 cm

77 gr

Bestelnummer: 1088113

1

7,95

Nagelriemtang Vitility

Nageltang Vitility

De nagelriemtang is geschikt om eenvoudig losse nagelriemvelletjes af te knippen. De tang is voorzien van een veersysteem
waardoor na het knippen, als men geen druk meer uitoefent,
de tang automatisch weer open gaat. Dit verbetert de controle
over het knippen en heeft men geen kracht nodig om de tang
te openen. De antislip handvatten zorgen voor een goede grip
tijdens het knippen.

De tang is voorzien van een veersysteem waardoor na het knippen, als men geen druk meer uitoefent, de tang automatisch
weer open gaat. Dit verbetert de controle over het knippen en
heeft men geen kracht nodig om de tang te openen. De antislip
handvatten zorgen voor een goede grip tijdens het knippen.

10,5 cm

44 gr

Bestelnummer: 2001007

1

12,95

10,5 cm

51 gr

Bestelnummer: 2001006

1

12,95
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Eten & Drinken
Eten en drinken is voor iedereen van levensbelang.
Zelfstandig eten of drinken is niet altijd vanzelfsprekend.
Vitility heeft een zeer uitgebreid assortiment bekers,
borden, bestek en keukenhulpmiddelen.
Vitility heeft veel verschillende soorten bekers. Al deze bekers
hebben speciale kenmerken, die het drinken kunnen vergemakkelijken. Bekers met een neusuitsparing maken het mogelijk
te drinken, zonder het hoofd naar achter te bewegen. Voor mensen die nekklachten hebben, zijn deze bekers zeer geschikt.
Bekers met twee handvatten zorgen ervoor dat men de beker
goed en stevig vast kan houden. Voor veel bekers zijn bijpassende deksels met een tuit verkrijgbaar. Door een tuit kan
de vloeistof worden gedoseerd, waardoor knoeien kan worden
voorkomen. Hierdoor kan men zelfstandig drinken. Vitility heeft
voor iedereen wel een geschikte beker in haar assortiment.
Borden met een verhoogde of opstaande rand zijn geschikt
voor mensen die last hebben van hun polsgewrichten of die
moeite hebben met hun coördinatievermogen. De opstaande
rand maakt het gemakkelijker om het eten op het bestek te
schuiven en voorkomt dat het eten van het bord glijdt. Door de
vork of lepel naar één zijde van het bord te duwen, schuift men
het eten zo op het bestek, omdat de opstaande rand het eten
tegenhoudt.
Het bestek uit het assortiment van Vitility biedt verschillende
mogelijkheden. Naast het bestek zijn er keukenmessen met
een gehoekt handvat. De messen hebben een hoek tot
maximaal 90° graden, waardoor de hand en pols in een
natuurlijke (anatomische) positie kunnen worden gehouden.
Door deze gehoekte greep hoeft men maar een minimale
krachtinspanning te gebruiken tijdens het snijden van het
etenswaar, waardoor de hand, pols en arm worden ontlast.
Vitility heeft verschillende openers in het assortiment, voor het
openen van blikken, flessen en potten. De openers hebben een
comfortabel handvat wat voor extra grip zorgt. Men kan zonder
veel kracht, de opener gebruiken om de blikken, flessen en/of
potten te openen. Heeft men slechts één hand ter beschikking
dan kan men bij het openen een antisliponderlegger gebruiken.
De onderlegger zorgt ervoor dat het erop geplaatste voorwerp
op zijn plaats blijft liggen en niet meedraait, waardoor men de
pot, fles of het blik met één hand kan openen.
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Keukenhulpmiddelen Vitility
De keukenhulpmiddelen van Vitility hebben
een gehoekte greep waardoor er slechts een
minimale krachtinspanning nodig is. Het gehoekte handvat van de keukenhulpmiddelen
houdt de hand, pols en arm in een natuurlijke
(anatomische) positie en voorkomt zo te grote
inspanning en forceren van de pols en hieraan
gerelateerde pijn en/of ontstekingen. Ondanks
dat de keukenhulpmiddelen gemaakt zijn van
roestvrijstaal, zijn ze licht van gewicht. Het
handvat voelt comfortabel aan en is voorzien
van een antislip laag.

22 cm

125 gr

Bestelnummer:
Groentemes Vitility

1

1042165

14,95

26 cm

Bestelnummer:
Broodmes Vitility

140 gr

1

1042166

14,95
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17 cm

115 gr

Bestelnummer:
Mes / vork Vitility

1

14,95

1042168

25 cm

175 gr

Bestelnummer:
Vleesmes Vitility

1

1042167

14,95

Dunschiller Vitility
De dunschiller is voorzien van een draaibaar mes, waardoor
slechts een kleine beweging van de pols of elleboog nodig is.
18 cm

130 gr

1
12 cm

Bestelnummer:
Kaasschaaf Vitility

14,95

1042169

Bordhandgreep Vitility
Een innovatief product voor het dragen van (warme) borden.
Met de bordhandgreep pakt men heel makkelijk het bord op
en zet het neer zonder dat men de vingers brandt. Ideaal om
borden uit de magnetron te halen en op tafel of keukenblad
neer te zetten. Door het unieke ontwerp heeft men nagenoeg
geen kracht nodig. Toepasbaar op borden met randen tot acht
mm dikte. Niet geschikt om borden uit de oven te halen, omdat
die borden vaak te heet zijn.
19,5 x 9,5 x 3,5 cm

Bestelnummer:
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93 gr

1042133

65ºC

1

13,25

80 gr

Bestelnummer: 1042170

1

9,95
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Multifunctionele bereidingsplank Vitility
De multifunctionele bereidingsplank maakt het bereiden
van eten gemakkelijker. De plank bevat een borstel, metalen
pinnen, een klem, een schaafbakje en een opstaande hoek.
Met de borstel kan groente of fruit eenvoudig worden schoongeborsteld. Op de metalen pinnen kan bijvoorbeeld fruit of
champignons worden vastgeprikt zodat deze kunnen worden
gesneden of geschild zonder weg te schuiven. Wanneer de
metalen pinnen niet worden gebruikt, kan men deze ondersteboven in de plank terugplaatsen zodat men een vlak werkoppervlak krijgt en zich niet kan verwonden.
Het schaafbakje kan apart op het station worden geklikt en wordt
geleverd met een fijne en een grove rasp en een dunschiller. In
de bovenzijde van het bakje kan men een van deze drie klikken.
De twee die niet worden gebruikt kunnen worden opgeborgen
in het luikje onder het bakje. Met de fijne en grove rasp kan men
bijvoorbeeld kaas of wortels raspen en met de dunschiller kan
men bijvoorbeeld aardappels of appels schillen.
In de klem kan men producten zoals bijvoorbeeld vlees, groente
of brood vastzetten om het te snijden. Door de klem aan
te draaien zit het te bereiden product vast en kan het niet
wegschuiven.
De opstaande hoek voorkomt dat de boterham wegschuift als
deze wordt gesmeerd.
De onderkant is voorzien van vier antislipdoppen die
voorkomen dat het werkstation wegglijdt tijdens het gebruik.
50 x 30 cm

1,7 kg

Bestelnummer: 1042163

Alleen de plank

1

98,95
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Snijplank Vitility
De snijplank heeft twee schuine hoeken met opstaande noppen
en een antislip oppervlak aan de bovenzijde. Dit maakt het
mogelijk om brood met één hand te smeren en zorgt ervoor dat
het brood niet wegschuift. De voorzijde kan over de rand van de
tafel of het aanrecht worden geplaatst, waardoor de plank niet
kan wegschuiven tijdens gebruik. De onderzijde van de plank is
tevens voorzien van antislip doppen.
22 x 22 x 3 cm

Bestelnummer:
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137 gr

1042171

65ºC

1

16,95
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Voorraadbus OneHand
De voorraadbus is eenvoudig met één hand te openen en te
sluiten, door beide grijze gedeelten op de deksel in te knijpen.
Geschikt voor het bewaren van etenswaren en voor het opbergen van kleine voorwerpen. De transparante voorraadbus
sluit goed af en is luchtdicht, waardoor etenswaren langer vers
blijven.
Zonder deksel

Bestelnummer:
0,7 L
1,2 L
1,7 L
2,2 L
3,4 L
4,25 L
2,2 L (hoge uitvoering)

Zonder deksel

1042105
1042106
1042107
1042108
1042109
1042110
1042154

1

16,95
18,95
22,95
27,95
31,95
34,95
29,95

Vacuümdeksel set Vitility
De vacuümdeksel is eenvoudig te gebruiken. Plaats de vacuümdeksel met de juiste grootte over een schaal en druk het speciale polymeer stretchmembraan in het midden in, waardoor
de schaal vacuüm wordt afgesloten. Ook geschikt voor gebruik
op borden en bakjes. Het eten blijft op deze manier tot wel vijf
keer langer vers dan bij andere bewaarmogelijkheden. Wanneer
men de vacuümdeksel van de schaal haalt komt deze altijd
weer terug in model en is daarom meerdere malen te gebruiken.
10 / 18 / 18 / 23,5 cm

Bestelnummer: 1042158

4

7,50
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Groenten- en kruidenschaar EZ

Multisnijder Vitility

Met deze schaar kan men gemakkelijk groenten en kruiden
knippen. De groenten- en kruidenschaar bestaat uit een mes en
snijplankje in één. Men plaatst de groenten of kruiden tussen de
schaar en het snijplankje, waarna men in de handvatten knijpt.
Hierdoor knipt men de groenten en kruiden gemakkelijk door.
De ergonomische handvatten hebben zachte rubberen grepen
voor een comfortabel gebruik. De stevige handgrepen gaan
door de veer, na het knippen automatisch open.

De multifunctionele snijder hakt en snijdt groenten, aardappels
en fruit. Til de bovenzijde van de multisnijder omhoog en plaats
wat moet worden gesneden in het midden van het snijdoppervlak. Druk met beide handen de bovenzijde van de multisnijder
naar beneden zodat de bladen door het fruit of de groente
snijden. Draai vervolgens de multisnijder om en verwijder
het opvangbakje. De multisnijder is snel, veilig en eenvoudig
te bedienen! Wordt geleverd met twee verschillende snijbladen.

25 cm

152 gr

1

Bestelnummer: 1042156

8,95

30 x 13 x 13 cm

418 gr

1

Bestelnummer: 1042150

19,95

Slacentrifuge Vitility

Slakom Salad2Go

Met de slacentrifuge kan men eenvoudig sla en andere bladgroenten drogen. Door de hendel aan de bovenzijde meerdere
malen op en neer te bewegen gaat de centrifuge automatisch
draaien. Met een druk op de knop kan het centrifugeren worden
gestopt. De centrifuge is met één hand te bedienen. De antislip
onderzijde zorgt ervoor dat deze niet wegglijdt tijdens gebruik.
De ruime afmeting en de hoge centrifugesnelheid maken deze
slacentrifuge een uiterst handig hulpmiddel in de keuken.

Met de Salad2Go kan men salade meenemen, zonder er van te
voren de dressing aan toe te hoeven voegen. In het compartiment in de deksel kan de dressing worden bewaard. Wanneer
men gaat lunchen kan men, met één druk op het compartiment
van de deksel en door te schudden, de dressing vrij over de
salade verspreiden. Zo heeft men altijd een smakelijke, knapperige salade. Ideaal voor onderweg of op kantoor.

24 cm

13 cm

Bestelnummer: 1042149

845 gr

1

21,25

790 ml

75 gr

Bestelnummer: 1011089

Bovenste rek

1

6,35
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Vergiet Vitility

Dunschiller Vitility EZ

Groenteborstel Vitility EZ

Het vergiet is te gebruiken voor conservenblikken en potten. Men plaatst het
vergiet op het blik. Vervolgens draait men
het blik om, waardoor het sap uitlekt.
De vruchten of groenten blijven achter in
het blik.

Praktische en veilige dunschiller. De dunschiller schuift men eenvoudig aan de
vinger, waardoor men geen kracht nodig
heeft om de dunschiller vast te houden.
Vervolgens kan men beginnen met schillen.

Sommige groenten moeten gewassen of
gereinigd worden. De groenteborstel
schuift men eenvoudig aan de vinger,
waardoor men geen kracht nodig heeft
om de groenteborstel vast te houden.
Met de groenteborstel kan men de groenten reinigen.

Max. 10,5 cm

28 gr

Bestelnummer: 1042077

1

6,75

6,8 x 6,7 x 3,5 cm

22 gr

Bestelnummer: 1042152

7,4 x 6,3 x 5,4 cm

1

2,95

Bestelnummer: 1042153

53 gr

1

3,95

Schaar Oban

Zakjeshouder Vitility

Versnipperen wordt heel eenvoudig met de schaar met vijf knipbladen. De vijf roestvrijstalen bladen knippen moeiteloos door
bijvoorbeeld papier. Maar de schaar kan ook worden gebruikt
voor het versnipperen van kruiden om bijvoorbeeld het eten
te garneren. De grote handvatten zorgen ervoor dat de schaar
comfortabel in de hand ligt en makkelijker vast is te houden.

De twee clipjes houden het zakje open, zodat men zelf de
handen vrij heeft om het zakje te vullen. Het plastic zakje kan
eenvoudig tussen de clipjes van de houder worden geschoven.
De houder is in hoogte verstelbaar, zodat bijna alle maten zakjes
er tussen passen. De houder is eenvoudig op te vouwen,
waardoor men deze gemakkelijk kan opbergen.

12 cm

200 gr

Bestelnummer: 1071054
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1

11,95

18 - 26 cm

47 gr

Bestelnummer: 1042142

1

6,95
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Uienkam Vitility
Door de uienkam in de ui te steken, kan men de ui eenvoudig
op zijn plaats houden tijdens het snijden. Door de kam vast te
houden in plaats van de ui zelf, zullen de handen niet naar de
uiengeur gaan ruiken en kan men niet in de vingers snijden.
9 x 7 cm

23 gr

Bestelnummer: 1042056

1

6,75

Bordenlikker Vitility
De bordenlikker kan men gebruiken om borden en kommen
eenvoudig na gebruik te reinigen, vóór deze in de vaatwasmachine te plaatsen. De overgebleven etensresten kunnen zo
eenvoudig worden verwijderd. Hierdoor verbruikt men minder
water en verstopt de vaatwasmachine niet door de achtergebleven resten. Het zachte, flexibele materiaal zorgt ervoor
dat er geen krassen op het servies komen, zelfs niet op Teflon
oppervlakken.
17,8 x 11,4 cm

52 gr

Bestelnummer: 1042148

1

7,10

Glazenborstel Vitility
De glazenborstel maakt het mogelijk om met één hand af te
wassen. De borstel kan met de zuignappen aan de onderzijde
worden bevestigd in de gootsteen.
19 x 10 x 19 cm

3 x 7 cm

Borstels afschroefbaar

Met zuignappen

397 cm

Bestelnummer: 1042164

1

32,95

Snijhulp Vitility
Met deze handige snijhulp kunt u ovaalvormige etenswaren
zoals tomaten, kiwi’s en eieren zeer eenvoudig en veilig in
gelijke plakken snijden. U klemt het betreffende product tussen
de kamvormige houder en snijdt het met een scherp mes tussen
de openingen door in plakken. Op deze wijze heeft u meer grip
en snijdt u niet gemakkelijk in uw vingers of handen.
18 cm

60 gr

Bestelnummer: 1042157

1

4,95

PakPakker Vitility
Het schenken van dranken uit pakken kan lastig zijn. Het pak
is moeilijk vast te houden of er wordt te hard in geknepen, waardoor er kan worden geknoeid. De PakPakker is een handig
hulpmiddel, wat o.a. kan worden gebruikt als schenkhulp, maar
ook om pakken uit te laten lekken.
7 - 10 cm

20,5 cm

Bestelnummer: 1042141

83 gr

1

7,15
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Blikopener Norris

Ring Pull

Een sterke opener voor blikken met een lipsluiting. Met de blikopener kan men het blik makkelijk openen. Haak de opener
door de lipsluiting met het haakje. Duw de opener naar voren en
haal deze vervolgens naar achteren, zodat het lipje los komt.

De blikopener kan men eenvoudig, zonder veel kracht, gebruiken om blikjes met een lipsluiting te openen. De opener
heeft een comfortabel handvat wat zorgt voor betere grip.

9 cm

29 gr

Diverse kleuren

Bestelnummer: 1042040

1

5,95

15,5 cm

55 gr

1

Bestelnummer: 1042145

4,95

Opener Havard

Multi opener Handy

De opener kan men eenvoudig gebruiken om, zonder veel kracht,
blikjes en flessen te openen. De opener is geschikt voor draaidoppen, lipsluitingen van blikjes en kroonkurken. De opener heeft
een ergonomisch handvat wat zorgt voor betere grip.

Met de multi opener kan men eenvoudig, zonder veel kracht,
flessen, potten en blikjes met een lipsluiting openen. De opener
heeft een comfortabel handvat wat zorgt voor extra grip.

2,5 - 3 cm

64 gr

1

Bestelnummer: 1042144

5,95

19,5 x 8,5 cm

99 gr

Bestelnummer: 1042151

1

5,30
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Opener Multi

Potopener Sonoma

Door het flexibele en stevige rubber is deze antislip opener te
gebruiken voor deksels in alle maten en ligt de opener comfortabel in de hand.

Zet de potopener op de rand van de pot met de haak onder de
dekselrand. Vervolgens laat men door licht de deksel op te tillen
de lucht in de pot, waardoor de deksel gemakkelijk te openen is.

3 / 2 / 5 cm

77 gr

Bestelnummer: 1042138

1

3,25

14 cm

49 gr

1

Bestelnummer: 1042036

4,95

Duwen

Opslag

Opener Lexington
De opener heeft een goede grip en kan worden gebruikt voor het
openen van diverse potten en flessen. Plaats de lus eenvoudig
om de deksel/dop. Trek aan het uiteinde van de lus totdat deze
strak om de deksel/dop zit en draai het handvat in de gewenste
richting.

1 - 10 cm

97 gr

1

Bestelnummer: 1042034

25,95
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Flesopener Click’n Drink
Deze flesopener met doppenvanger is zeer eenvoudig in gebruik, zonder kracht te zetten klikt u met één simpele beweging
de dop van de fles. De flesopener heeft een handig opvangreservoir waarin 30 flesdoppen opgevangen kunnen worden
zodat de doppen direct opgeruimd zijn. Het opvangreservoir
is gemakkelijk te legen door de verwijderbare bodemdop.
12 cm

80 gr

Bestelnummer: 1042172

1

9,95

Keuken

» Openers

Opener Ultimate

Pakopener EZ

De opener kan men gebruiken om blisterverpakkingen te
openen. Het scherpe mesje snijdt moeiteloos door dozen en
blisterverpakkingen heen. Aan de achterzijde zit een knop,
waarmee men met één druk op de knop het mesje in kan
trekken en uit kan duwen. De opener is veilig in gebruik, omdat
het mesje minimaal naar buiten komt, waardoor de gebruiker
zich praktisch niet kan snijden.

Met de pakopener opent men eenvoudig bijvoorbeeld melk- en
yoghurtpakken. Plaats de opener op de bovenkant van het pak
en duw deze naar boven om het pak gemakkelijk open te splitsen.
Gebruik de kleine haak om het pak verder open te trekken.

19 cm

90 gr

1
16 cm

Inclusief reservemesje

Bestelnummer: 1042143

8,95

20 gr

Bestelnummer: 1042161

1

5,25

Pakopener Vitility
De pakopener Vitility opent eenvoudig pakken met een schroefdop. De pakopener heeft twee functies: het openen en sluiten
van bijvoorbeeld een pak melk of jus d’orange en het verwijderen
van het plastic onder de schroefdop van het pak. De opener
wordt over de schroefdop gezet, waarna men de opener draait
en het pak eenvoudig wordt geopend. Daarnaast kan men met
het haakje het plastic, dat onder de schroefdop zit, verwijderen.
Men plaatst het haakje onder de ring die aan het plastic is bevestigd. Door de pakopener naar beneden te duwen, ontstaat
er een hefboomwerking, waardoor men het plastic eenvoudig
verwijdert.
13 cm

20 gr

Bestelnummer: 1042067

1

5,25
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Flesopener Vitility
Met behulp van de antislip flesopener kan men met minder
inspanningen de deksels, met een diameter tot 5 cm, van
bijvoorbeeld medicijnpotjes of doppen van flessen open- en
dichtdraaien. De opener is bijzonder flexibel, handzaam en bij
alle maten doppen te gebruiken, ligt comfortabel in de hand
en geeft meer grip.
6 cm

Fles tot 5 cm

Bestelnummer: 1002008

16 gr

1

6,95

Potopener Vitility
Met behulp van de antislip potopener kan men met minder
inspanningen potten, met een diameter tot 10 cm, openen of
sluiten. De opener is bijzonder flexibel, handzaam en bij alle
maten te gebruiken. De opener ligt comfortabel in de hand en
glijdt niet weg tijdens het gebruik.
11 cm

Fles tot 10 cm

Bestelnummer: 1002009
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54 gr

1

8,95
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Antislip strips Vitility

Flesopener EZ

De antislip strip heeft een antislip zijde die zorgt voor een goede
grip. De andere zijde is zelfklevend. De strip kan op een grote
diversiteit van producten worden bevestigd, zoals bekers, handvatten, pennen of het stuur van de auto.

De flesopener is flexibel, handzaam en zorgt voor meer grip bij
het openen en sluiten van bijvoorbeeld flessen of medicijnpotjes. Deksels en doppen met een diameter van 2,2 tot 3,7 cm
kunnen met minder inspanning worden open- en dichtgedraaid.
Wanneer men de fles in combinatie met de flesopener op een
antislip onderlegger plaatst, wordt het openen nog eenvoudiger,
omdat de fles niet kan meedraaien.

40 x 3 cm

11 gr per stuk

3

Bestelnummer: 1002015

13,25

5 x 5 x 4,3 cm

Fles 2,2 - 3,7 cm

Bestelnummer: 1042159

71 gr

1

5,30

Antislip onderlegger Placemat
Een antisliponderlegger zorgt ervoor dat het erop geplaatste
bord, beker, schrijfblok en dergelijke niet verschuift. Het houdt
tijdens het eten het bord op zijn plaats, waardoor de kans op
morsen wordt verkleind. Een antisliponderlegger stelt mensen
weer in staat om zelfstandig te kunnen eten, schrijven, etc. De
antisliponderlegger is eenvoudig schoon te maken met warm
water en zeep.
19 cm

25 x 18 cm

35 x 25 cm

1

132 / 126 / 331 gr

Bestelnummer:
Ø 19 cm
1002011
25 x 18 cm
1002012
35 x 25 cm
1002013

18,95
26,50
39,95
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Bestek
Het gebruik van bestek is zo vanzelfsprekend, dat men er niet
bij stil staat dat er veel mensen zijn die moeite hebben met het
gebruik van gewoon bestek. Dit kan te maken hebben met het
gewicht van het bestek, maar ook met de vorm of de wijze van
het gebruik.

Het Vitility bestek
Als men problemen heeft met het vasthouden van bestek kan
een voorgevormd of antislip handvat uitkomst bieden. Het bestek
is gevormd naar de hand, waardoor het voor een comfortabele
grip zorgt. Het handvat is gemaakt van antislipmateriaal, zodat
het bestek niet uit de handen glijdt, zelfs niet bij natte handen. De
lichte ronding aan het einde van het bestek zorgt ervoor dat het
bestek goed in de hand ligt.
Naast de vorm van het handvat kan ook de vorm van het bestek
zelf helpen het eten te vergemakkelijken. Het bestek (de vork of
de lepel) kan in een hoek gebogen worden, zodat men de pols
niet overmatig hoeft te belasten. Dit is prettig voor mensen die
last hebben van hun gewrichten en daardoor moeite hebben met
het bewegen van de pols.
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Bestek Vitility
Het bestek heeft een zacht, ergonomisch gevormd handvat dat,
mede vanwege de structuur van het materiaal, zorgt voor meer
grip. De lepels en vork kunnen, indien nodig, enkele malen, in
de voor gebruiker gewenste stand gebogen worden.



20 / 21 / 21 / 21 cm

Bestelnummer:
Theelepel
Vork
Lepel
Mes

100 / 96 / 110 / 110 gr

1009318
1009319
1009320
1009321

1

9,95
9,95
9,95
9,95

Bestekhouder Vitility

Bestek Clip Vitility

De bestekhouder heeft een verstelbare klittenbandsluiting. De
houder kan gemakkelijk met behulp van het klittenband aan het
handvat van bijvoorbeeld bestek worden vastgemaakt en is op
dezelfde manier ook weer eenvoudig los te maken.

De vork en eetlepel hebben een handclip, die men eenvoudig
over de hand kan schuiven. De clip past op vrijwel elke hand.

Één maat

28 gr

1

Bestelnummer: 1009248

23,95

Één maat

102 gr

Bestelnummer:
Vork
1009045
Lepel
1009046

1

29,95
29,95
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Borden
Wanneer men last heeft van de gewrichten of het coördinatievermogen, kan het gebruik van aangepast bestek
een oplossing bieden. Daarnaast is ook mogelijk om
een aangepast bord te gebruiken, als aanvulling op het
aangepaste bestek.
Borden met een verhoogde of opstaande rand zijn geschikt
voor mensen die last hebben van hun polsgewrichten of die
moeite hebben met hun coördinatievermogen. De opstaande
rand maakt het gemakkelijker om het eten op het bestek te
schuiven en voorkomt dat het eten van het bord valt. Door de
vork of lepel naar één zijde van het bord te schuiven, schept
men het eten zo op het bestek, omdat de opstaande rand het
eten tegenhoudt.
Wil men liever zijn eigen bord blijven gebruiken, maar wel het
gemak ervaren van een opstaande rand, dan kan men een
bordrand gebruiken. De kunststof bordrand kan men op de
rand van het bord klemmen. De rand maakt het gemakkelijk
om het eten op het bestek te schuiven.
Soms kan het eten op een bord snel koud worden, doordat
men wat langzamer eet. Door het gebruik van een speciaal
warmhoudbord, kan men het eten op het bord langer warm
houden. Onder het bord bevindt zich een reservoir wat men met
behulp van een trechter kan vullen met warm water. Het water
wat men in het reservoir schenkt, mag niet koken. Tevens heeft
het bord een deksel, waardoor men het eten in het bord kan
afdekken.
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met de ziekte van
Alzheimer zelfstandig 25% meer eten en 84% meer drinken,
bij het gebruik van servies in een opvallende rode kleur. Vitility
heeft speciaal voor mensen met Alzheimer servies bestaande
uit een bord, beker en bestek met een felrode kleur.
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Borden met een opstaande rand

Keuken

De borden hebben allemaal een opstaande rand die
voorkomt dat het eten van het bord glijdt. De opstaande
rand vergemakkelijkt het zelfstandig eten en vermindert
morsen. Men brengt de vork of lepel naar het einde van
het bord en duwt door middel van de opstaande rand
het eten op de vork of lepel. De randen van de borden
zijn over de gehele omtrek verbreed, waardoor men de
borden gemakkelijk vast kan pakken. Men kan de borden
ook gebruiken in combinatie met een antislip onderlegger,
waardoor de borden niet zullen wegglijden.

25 cm

180 gr

Bestelnummer:
Bord Vitility

» Borden

1

9,95

1011092

Warmhoudbord Vitility
Door het reservoir onder het bord te vullen met warm water blijft
het eten langer warm. Het water kan met behulp van een kleine trechter in het reservoir worden geschonken. Het water
wat in het reservoir wordt geschonken, mag niet koken. Wordt
geleverd met deksel.
20 cm

361 gr

Bestelnummer: 1011073

Zonder deksel

1

31,75
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Bordrand Vitility
De bordrand kan om een normaal bord worden geklemd.
Hierdoor ontstaat een opstaande rand, waardoor eten
gemakkelijker op het bestek kan worden geschoven en
knoeien wordt verminderd. Door de bordrand is het ook
mogelijk om met één hand te eten.
20 - 27 cm

30 gr

Bestelnummer: 1011049

1

7,95

Slab Navara

Slabhouder Vitility

De slab zorgt ervoor dat er tijdens het eten niet op de kleding
wordt gemorst. Het sluitingskoord aan de achterzijde maakt de
slab voor iedereen geschikt.

Met de slabhouder kan men een slab op zijn plaats houden.
De twee roestwerende knijpers zijn verbonden door een nylon
koord.

90 x 45 cm

Tot 95°C

Bestelnummer: 1014006
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1

22,60



15 cm

Bestelnummer: 1088023

2

11,95

Alzheimer en de kracht van rood
40% van de mensen met Alzheimer lijdt aan gewichtsverlies.
Er zijn verschillende oorzaken waarom mensen met Alzheimer 		
gewicht verliezen. Het wordt voor hen steeds moeilijker om 		
zelfstandig te eten, ze zijn vaak snel afgeleid en onrustig
tijdens het eten. Hierdoor krijgen ze te weinig voeding binnen.
Ook is het voor hen moeilijk onderscheid te maken tussen
verschillende kleuren. Ruim 60% van de mensen met Alzheimer
heeft een afname in het vermogen om kleuren van elkaar te
onderscheiden. De helft van deze mensen wordt door deze
afname in het dagelijkse leven belemmerd.

Keuken

» Borden

Het is wetenschappelijk onderzocht dat mensen gevoeliger
zijn voor de kleur rood. Onderzoek heeft aangetoond dat
mensen met de ziekte van Alzheimer zelfstandig 25% meer
eten en 84% meer drinken, bij het gebruik van servies in
een opvallende rode kleur. Door de gele onderlegger wordt
dit effect versterkt. Vitility heeft speciaal voor mensen met
Alzheimer een serviesset samengesteld.

Alzheimerset Vitility
De alzheimerset bevat een rood bord met verhoogde rand en
antislip onderzijde, een rode eierdop met zuignap, een rode
drinkbeker met tuit (inhoud 250 ml), een rode bestekset (vork,
lepel en mes) en een gele antislip onderlegger (40 x 30 cm).
7

Bestelnummer: 1040003

69,95
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Drinken
De handelingen die men uitvoert wanneer men drinkt zijn
zo vanzelfsprekend, dat men hier pas bij na denkt als deze
handelingen worden beperkt. Vanwege de leeftijd, maar
ook als tijdelijke beperking, bijvoorbeeld na een operatie
of ongeval.
Vaak is het probleem bij het drinken de achterwaartse buiging
van de nek of het hoofd. Met de drinkbeker met neusuitsparing
kan men met minimale inspanningen van de schouders, nek of
hoofd gemakkelijk drinken. De neusuitsparing kan tevens als
oplossing dienen voor mensen met een halskraag of een whiplash. Tevens zorgt het schenktuitje ervoor dat men niet morst.
Voor mensen die door omstandigheden langdurig in bed liggen,
is er een beker waarbij men in een liggende positie kan drinken.
De beker is transparant waardoor men kan zien hoeveel vloeistof er nog in de beker zit.
Om het vasthouden van bekers te vergemakkelijken hebben de
meeste bekers één of twee handvatten. Heeft een beker geen
handvat(ten), dan biedt deze grip door middel van reliëf of men
kan een bijpassende houder bestellen. Een voorbeeld van zo’n
beker is de Sure-Grip. Deze beker heeft diepe groeven, die
ervoor zorgen dat de beker comfortabel in de hand ligt en niet
weg kan glijden.
Voor nog meer grip heeft deze beker een handvat wat apart kan
worden bijbesteld. Het handvat maakt het nog eenvoudiger om
de beker vast te houden.
Een ander probleem bij het drinken is dat de hoeveelheid vloeistof die men wil innemen teveel in één keer is. Om dit te voorkomen kan men een beker met tuitdeksel gebruiken. Vitility heeft
diverse tuitdeksels in haar assortiment met zowel grote als
kleine openingen. Hoe kleiner de opening van de tuit, hoe beter
men de in te nemen hoeveelheid vloeistof kan doseren.
Een tweede oplossing voor dit probleem kan het gebruik van
rietjes zijn. Rietjes met een terugloopbeveiliging voorkomen dat
de vloeistof in het rietje terug kan lopen, wat het drinken vergemakkelijkt.
Wanneer men moeite heeft met het vasthouden van het rietje,
kan men het rietje in een rietjeshouder plaatsen. De rietjeshouder plaatst men eenvoudig over de rand van een beker.
Een mondstuk dat op een rietje geplaatst kan worden,
voorkomt dat het rietje in de keel kan schieten.
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Beker Sure-Grip
De beker is door zijn
ergonomische ontwerp
makkelijk vast te houden.
De diepe groeven in de beker
zorgen ervoor dat de beker
comfortabel in de hand ligt en
niet weg kan glijden. Te gebruiken
voor zowel koude als warme dranken.
200 ml

Bestelnummer:
Grijs
Transparant
Roze
Blauw
Oranje
Paars
Groen
Geel

58 gr

1

Handvat Sure-Grip
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

1008020
1008021
1008022
1008023
1008024
1008025
1008026
1008027

Het handvat voor de beker Sure-Grip maakt het gemakkelijker
om de beker vast te houden. Het handvat is eenvoudig te bevestigen.
60 mm

19 gr

98ºC

1

Geel

Bestelnummer: 1008082

8,25

Deksel Sure-Grip
De deksel is speciaal voor de beker Sure-Grip. Het voorkomt
lekken als de beker omvalt of scheef wordt gehouden. Hierdoor is de beker uitermate geschikt om vanuit een liggende
positie te drinken. De kleine tuit is geschikt voor dunne vloeistoffen, zoals koffie en thee. De grote tuit is ook geschikt voor
dikkere vloeistoffen, zoals drinkyoghurt.
Tuit 6,5 mm

Tuit 14 mm

11 gr

Deksel Sure-Grip - Temp
De kleur verandert zodra de vloeistof in de beker warmer is dan
38oC.

1
Tuit 6,5 mm

Bestelnummer:
Vitility - klein
1008028
Vitility - groot
1008029

4,95
4,95

19 gr

1

Bestelnummer: 1008030

8,85
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Beker Knick

Beker Camila
De handpalm kan eenvoudig in de uitsparing van de beker
worden geplaatst. Hierdoor is de beker ideaal voor mensen die
weinig kracht hebben in hun vingers.
237 ml

170gr

Bestelnummer: 1008164

1

23,00

De beker Knick heeft een tuit met
een kleine opening die kan worden
versteld. Dit betekent dat de gebruiker de tuit kan aanpassen voor
zittend of liggend gebruik. Wanneer de tuit rechtop staat is de
beker geschikt voor zittend gebruik. Door de tuit schuin te
knikken wordt de beker geschikt voor liggend gebruik. De tuit
heeft een diameter van 4 mm, waardoor deze geschikt is voor
dunne vloeistoffen zoals koffie, thee en frisdrank. De hoeveelheid
vloeistof kan worden gereguleerd door het gaatje op de deksel
met een vinger gedeeltelijk of geheel af te dekken. Hoe meer het
gaatje is afgedekt, des te minder vloeistof men kan drinken. De
beker heeft een maataanduiding, zodat de hoeveelheid vloeistof
kan worden afgemeten.
200 ml

28 gr

Bestelnummer:
Klein
1008242
Groot
1008243

Tot 135ºC

1

4,60
4,60

Bekerhouder Vitility

Beker Vitility - Transparant

De bekerhouder heeft twee grote handvatten, die het mogelijk
maken de beker in de juiste positie te houden bij het drinken.
Geschikt voor de beker Vitility.

De beker Vitility wordt geleverd met twee tuitdeksels. De tuit
met een kleine opening is voor het drinken van dunne vloeistoffen. De tuit met een grote opening is voor het drinken van
dikkere vloeistoffen.

5,8 cm

49 gr

Bestelnummer: 1008185
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1

10,60

250 ml

50 gr

Bestelnummer: 1008184

1

9,95
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Beker Dasia
De beker geeft de mogelijkheid om te drinken in een liggende
positie. De hoeveelheid vloeistof die uit de beker komt, is te
reguleren door aan het mondstuk te zuigen. Te gebruiken voor
warme en koude vloeistoffen.
250 ml

36 gr

1

Transparant

Bestelnummer: 1008031

5 mm



93 mm

Bestelnummer:
Rietje Dasia
1008220

5,95

10

1,95

Beker Kennedy
De beker heeft een groot handvat waarmee men de beker goed
vast kan pakken. De anti-lek beker lekt niet bij omvallen en zelfs
niet als hij op zijn kop wordt gehouden. Men kan alleen drinken
door aan het rietje te zuigen. Een rietje (Ø 7 mm) wordt niet
meegeleverd. Geschikt voor warme en koude vloeistoffen.

210 ml

66 gr

1

Incl. Één deksel

Bestelnummer: 1008081

12,25
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Beker met neusuitsparing
De beker met neusuitsparing is ideaal voor mensen die
het hoofd en nek slechts beperkt kunnen bewegen door
bijvoorbeeld gewrichtontstekingen of whiplash. De beker
is gemaakt om de gebruiker te laten drinken met weinig
tot geen schouder- of hoofd/nekbewegingen. De beker is
tevens te gebruiken wanneer men een halskraag draagt.

» Bekers

240 ml

Bestelnummer:
Groen - 240

34 gr

109°C

1

4,50

1008079

Beker HandyCup
De rand van de HandyCup is schuin, zodat men kan drinken
zonder het hoofd naar achteren te buigen en zonder dat de
neus de rand van de beker raakt. De beker is transparant,
zodat de hoeveelheid vloeistof te zien is en wordt geleverd
met deksel.
237 ml

141 gr

Tuit 5 mm

1

70°C / 3 minuten

Bestelnummer:
Groen
1008214
Blauw
1008215
Rood
1008216
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237 ml

15,95
15,95
15,95

80°C / 3 minuten

141 gr

Tuit 5 mm

1

Met maataanduiding

Bestelnummer:
Institution / transparant 1008233

14,95

Keuken
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Beker Nightwatch
De beker heeft een maataanduiding en licht op in het donker.
De beker laadt zich op door het daglicht. Daarna zal de beker
in het donker nagloeien, zodat men de beker ook in het donker
gemakkelijk ziet.
200 ml

132 gr

Bestelnummer: 1008084

1

18,95

59
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Rietjeshouder Vitility

Rietje One Way

Mensen die niet zelfstandig kunnen drinken uit een glas of die
moeite hebben met het vasthouden van een rietje, kunnen
drinken met behulp van een rietjeshouder. Plaats de rietjeshouder
op de rand van het glas of beker en klem het rietje in de houder.

De rietjes zijn voorzien van een terugloopbeveiliging, waardoor
wordt voorkomen dat men lucht inneemt wanneer men door
het rietje drinkt. Wanneer de vloeistof in het rietje zit, loopt het
niet meer terug, wat het drinken vergemakkelijkt. De rietjes zijn
voorzien van een clip om aan het glas te bevestigen.

6 mm

1,5 gr

Bestelnummer: 1008163

98ºC

5

5,80



17 / 25 cm

4 / 6 mm

Bestelnummer: 1008133

2

7,40
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Met de grijper kan men voorwerpen pakken die buiten het bereik
liggen. De grijper zorgt ervoor dat men voorwerpen van de grond
of uit een hoge kast kan pakken, zonder hierbij te hoeven bukken
of strekken. Het vergt slechts weinig kracht om een voorwerp op
te pakken. Door de handgreep in te knijpen, gaat de grijper dicht
en klemt deze zich vast rond het voorwerp. De grijper is geschikt
voor het pakken van lichtgewicht voorwerpen zoals afstandsbedieningen, pennen en de krant.

67 / 84 cm

99 / 135 gr

Bestelnummer:
Vitility 67
1035121
Vitility 84
1035119
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1

5,95
7,95
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61 / 76 cm

123 / 200 gr

1

Bestelnummer:
Handi 61
1035054
Handi 76
1035055

7,95
10,95

38 / 53 / 66 / 81 cm

66 / 81 cm

198 / 227 gr

Bestelnummer:
Easireach 66 opvouwbaar
Easireach 81 opvouwbaar

Opvouwbaar

1035051
1035052

1

27,95
30,95

Bestelnummer:
Easireach 38
Easireach 53
Easireach 66
Easireach 81

147 / 172 / 198 / 227 gr

1035047
1035048
1035049
1035050

1

18,95
19,95
20,95
22,95
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Sleuteldraaihulp Keyholder 3
De sleutelhouder met verdikt handvat is geschikt is voor personen die moeite hebben met het vasthouden van dunne
sleutels of een beperkte handfunctie hebben. Door de grote
greep kan men de sleutels gemakkelijker omdraaien. Men kan
maximaal drie sleutels in de sleutelhouder plaatsen. Geschikt
voor sleutels met een opening. De sleutels kunnen worden
ingeklapt.

12 cm

60 gr

Voor drie sleutels

Bestelnummer: 1031017

1

7,95

Sleutelgeleider Vitility
De sleutelgeleider maakt het makkelijker de sleutel in het sleutelgat te doen, voor het openen en het sluiten van het slot van
een deur. De sleutelgeleider wordt als volgt op het slot gemonteerd: eerst selecteert men van de zes verschillende ringen
de pasring die het best het slot omsluit. Verwijder de folie van
de plakstrip, plak de ring over het slot en druk deze stevig aan.
Hierna drukt men de sleutelgeleider krachtig op de pasring, tot
deze vastklikt. Steek de sleutel in de geleider en open of sluit de
deur door de ring te draaien.
4 cm

19 gr

Bestelnummer: 1031067

7

32,95

Handvatverdikkers Foamgrip
Hiermee verdikt men elk willekeurig handvat, zoals van pennen,
potloden, bestek of tandenborstel, waardoor men het voorwerp
beter vast kan houden. Verkrijgbaar in een lengte van 30 cm
waarvan men zelf verschillende lengtes kan afknippen.



30 cm
6 / 9,5 / 20 mm

91 / 26 / 30 / 26 / 13/ 12 gr

Handklem Writeclip
Men schuift de klem om de hand heen en plaatst een pen
in de penklem. Ook geschikt voor bijvoorbeeld penselen.
De handklem kan op maat van de hand worden gebogen.

25 / 29 / 29 mm

Bestelnummer:
S-M-L opening - set
Kleine opening - binnen Ø 6 mm
Medium opening - binnen Ø 9,5 mm
Grote opening - binnen Ø 20 mm
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3

1031022
1031061
1031062
1031063

14,95
15,95
15,95
15,95

19 cm

79 gr

Bestelnummer: 1072005

1

23,50

Huishouden

» Schoonmaakhulpmiddelen

Tashouder EZ

Knoppendraaier

Met de tashouder kan men meerdere
plastic tassen gemakkelijker tegelijk
dragen. De plastic tassen kan men aan
de drie stevige haken hangen. De tashouder is gemaakt van plastic, het heeft
een zachte rubberen greep en ligt comfortabel in de hand. Met dit handvat
voorkomt men de pijn die kan ontstaan,
door snijden in de hand bij het dragen
van meerdere plastic tassen.

Met de knoppendraaier Vitility heeft men
een vergrote greep om knoppen om te
draaien. Plaats de knoppendraaier op een
draaiknop, bijvoorbeeld van de oven, de
kraan of van een kast. Wanneer men de
draaier op het voorwerp drukt, zetten de
flexibele pinnen in de knoppendraaier zich
vast rondom de knop, sleutel of schakelaar. De comfortabele handgreep zorgt
voor extra krachtoverbrenging. Geschikt
voor knoppen met een diameter tot 3,2
cm.

10 x 12 cm

50 kg

Bestelnummer: 1031065

1

3,25

10 x 5,5 x 9,5 cm

Bestelnummer: 1042112

121 gr

1

29,95

Wasknijper Vitility
De wasknijpers kan men eenvoudig, en
zonder veel kracht, gebruiken om de
was op te hangen. De wasknijper opent
automatisch wanneer deze met slechts
minimale druk over de kleding aan de
waslijn wordt geschoven.
9 cm

9 gr

20

Bestelnummer: 1032007

24,50

Toiletborstel Vitility

Naald Easy-Needle

Hand wringpers EasySqueezey

De toiletborstel heeft een verlengd handvat waardoor men tijdens het schoonmaken van de toilet niet meer hoeft te
bukken of te knielen.

Naalden met een normaal oog hebben
een groot nadeel: de draad door het oog
halen is precisiewerk, wat soms heel
lang kan duren. De speciale naalden lossen dit probleem op. Wanneer de draad
boven op de naald wordt gelegd en deze
langzaam naar beneden wordt gehaald,
gaat de draad vanzelf door de opening.

De ‘EasySqueezey’ is een handig hulpmiddel om keukendoekjes uit te kunnen
wringen. Er is weinig kracht nodig om het
overtollige water uit het doekje te wringen.
Het is een praktisch en compact hulpmiddel dat eenvoudig in de gootsteen te
plaatsen en te verwijderen is.

76 cm

147 gr

Bestelnummer: 1032015

1

24,95

3,6 / 3,8 / 4,2 cm

Bestelnummer: 1090017

24

4,95

18,5 x 6 x 6,5 cm

Bestelnummer:

174 gr

1042131

1

49,95
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Draaddoorvoerder Vitility - Naaimachine

Draaddoorvoerder Vitility

De draaddoorvoerder helpt om een draad door een naald van
een naaimachine te halen. Men legt eenvoudig de draad in de
doorvoerder en plaatst deze onder de naald van de naaimachine. De draad kan eenvoudig door de naald worden geschoven.

De draaddoorvoerder maakt het gemakkelijk een draad door
de naald heen te halen. De draaddoorvoerder haalt de draad
snel door de naald en heeft een ingebouwde draadknipper.
17 / 11,5 gr

6 gr

Voor de naaimachine

1

Bestelnummer: 1090014

5,95

1

Bestelnummer:
Enkel
1090013
Dubbel
1090019

4,95
5,95

Speelkaartenhouder Vitility

Speelkaartenhouder Palm

Speelkaarten Vitility

De houten kaartenhouder zorgt ervoor dat
men kan kaarten, zonder de kaarten zelf
vast te hoeven houden. De houder staat
door de gebogen vorm zeer stabiel.

Met de speelkaartenhouder kan men
speelkaarten heel gemakkelijk in de
hand vasthouden.

De speelkaarten hebben extra grote
symbolen, zodat de kaarten veel duidelijker te lezen zijn. Verkrijgbaar per twee
stokken.

50 cm

151 gr

Bestelnummer: 1089025
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1

9,95

7 x 3 x 8 cm

25 gr

Bestelnummer: 1089044

2

2

4,95

Bestelnummer: 1089047

9,95

EZ ice cream holder
De EZ ice cream holder is voor alle ouders met kinderen die van
ijsjes houden. Nooit meer plakkerige vingers of kleding onder het
ijs! De EZ ice cream holder is een handige houder om ijsjes vast
te houden zonder te knoeien. Te verkrijgen in rood, geel, blauw
en groen.
84 - 117 cm

336 gr

Bestelnummer: 1031068

Tot 70ºC

1

1,99

67
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» Tuinieren

Tuingereedschap EZ Garden - groot

Tuingereedschap EZ Garden - klein

De ergonomisch verantwoorde gereedschappen met Easi-Grip
handvat verminderen de kracht die men moet uitoefenen bij het
gebruik van het gereedschap. Alle gereedschappen die voorzien
zijn van het Easi-Grip handvat kunnen gebruikt worden in combinatie met de opschuifbare armsteun.

De ergonomisch verantwoorde gereedschappen met Easi-Grip
handvat verminderen de kracht die men moet uitoefenen bij het
gebruik van het gereedschap. Het anatomisch gevormde handvat
is gemaakt van antislipmateriaal dat zacht aanvoelt en bestand
is tegen water. Alle gereedschappen die voorzien zijn van het
Easi-Grip handvat kunnen gebruikt worden in combinatie met
de opschuifbare armsteun.

79 / 79 / 87 / 81 / 22 cm

533 / 542 / 540 / 521 / 91 gr

1
23 / 25 / 27 / 22 cm

Bestelnummer:
Tuinschoffel
Tuinhark
Tuinvork
Tuinschep
Armsteun

1079004
1079005
1079006
1079007
1079008

68,95
68,95
68,95
68,95
18,95

Bestelnummer:
Tuinschep
Tuinvork
Tuinhark
Armsteun

275 / 280 / 280 / 91 gr

1079001
1079002
1079003
1079008

1

23,95
23,95
23,95
18,95
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» Tuinieren

Handgreep Vitility - T

Handgreep Vitility - D
De handgreep kan aangebracht worden op gereedschap
met een steel zoals schoppen, schoffels, bezems, sneeuwruimers, zwabbers, stofzuigerbuizen en andere huishoudelijke
hulpmiddelen met een steel. De handgreep kan op stelen met
een diameter van 19 mm tot 44 mm bevestigd worden. De handgreep dient halverwege de steel te worden bevestigd, waardoor een hefboomwerking ontstaat.
19 - 44 mm

159 gr

1

Bestelnummer: 1079012

16,35

De handgreep kan aangebracht worden op gereedschap
met een steel zoals schoppen, schoffels, bezems, sneeuwruimers, zwabbers, stofzuigerbuizen en andere huishoudelijke
hulpmiddelen met een steel. De handgreep kan op stelen met
een diameter van 19 mm tot 44 mm bevestigd worden. Één
handgreep dient aan het bovenste deel van de steel te worden
bevestigd. De tweede handgreep dient iets lager te worden
bevestigd op de hoogte die voor de gebruiker het meest
comfortabel is. Op deze manier kan men meer kracht zetten bij
duw- en trekbewegingen.
19 - 44 mm

86 gr

2

Bestelnummer: 1079013

21,40

Tuinkrukje met wieltjes Vitility

Tuinzitje Vitility

Het lichtgewicht draagbare zitje heeft een drievoudige functie;
het kan gebruikt worden als stoeltje voor tuinwerkzaamheden,
u kunt er uw tuingereedschap in opbergen en is verrijdbaar
zodat u niet telkens omhoog hoeft te komen als u zich wilt
verplaatsen.

Het lichtgewicht draagbare zitje heeft een dubbele functie; het
kan gebruikt worden als stoeltje voor tuinwerkzaamheden en
zorgt voor een zachte ondergrond voor de knieën. Met handvatten om de gebruiker te helpen bij gaan staan of knielen.
50 x 27 x 40 cm

58 x 33 x 32 cm

Bestelnummer: 1079027
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4 kg

113 kg

1

89,95

2,3 kg

115 kg

1

Ook als kniekussen te gebruiken

Bestelnummer: 1079016

94,95

Scharen
Scharen met een spitse punt kunnen worden gebruikt wanneer men zeer nauwkeurig wil
knippen. De scharen met stompe punten zorgen ervoor dat men bij uitschieten van de schaar
zich niet kan verwonden. De scharen zijn bijzonder licht van gewicht en gemakkelijk in gebruik.
Men kan de scharen gebruiken door te knijpen met de duim en vingers, of met de vingers en
de palm van de hand. Wanneer men geen druk uitoefent op de scharen (na het knippen), zullen
deze automatisch weer opengaan. De scharen zijn uitgevoerd met roestvrijstalen bladen.

Hobby
& tuinieren

» Scharen

Opent automatisch
Scharen met het bijschrift 'Opent automatisch', zijn voorzien
van een flexibele strip die er voor zorgt dat de schaar openspringt na gebruik, zodat er geen kracht gezet hoeft te worden
om de scharen te openen.

49 gr

Opent automatisch

Bestelnummer:
Murano spits (rechtshandig)

49 gr

Opent automatisch

Bestelnummer:
Murano spits (linkshandig)

RH

1

1071004

17,35

LH

1071005

1

17,35

Schaar Oban
Versnipperen wordt heel eenvoudig met de schaar met vijf
knipbladen. De roestvrijstalen bladen knippen moeiteloos door
bijvoorbeeld papier. Maar de schaar kan ook worden gebruikt
voor het versnipperen van kruiden om bijvoorbeeld het eten
te garneren. De grote handvatten zorgen ervoor dat de schaar
comfortabel in de hand ligt en makkelijker is vast te houden.
200 gr

Bestelnummer: 1071054

1

11,95
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Vergrootglas Ardon
Een klassiek gevormd vergrootglas
met lampje voor het lezen van kleine
lettertjes. Het vergrootglas is voorzien van
een lichtje, zodat het zicht wordt verbeterd.
13 cm
2x/6x

217 gr
Met licht

Bestelnummer: 1072110
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1

36,95

Lezen
& schrijven

Vergrootglazen
De vergrootglazen zijn ideaal voor het
lezen van kleine lettertjes. Het blad wordt
boven het te lezen oppervlak gehouden,
zodat de letters worden vergroot. Diverse
vergrootglazen zijn flexibel, anderen niet.

» Vergrootglazen

Vergrootglas Anika
Het vergrootglas met led lampje heeft een standaard, waardoor
het niet vastgehouden hoeft te worden. Ideaal voor het lezen of
bij handenarbeid. Het vergrootglas is voorzien van een lampje,
zodat het zicht wordt verbeterd.
10 cm

718 gr

2x

Met licht

Bestelnummer: 1072114

1

59,95

Vergrootglas Seneca

Vergrootglas Moris

Het vergrootglas hangt aan een nekkoord, waardoor het niet
vastgehouden hoeft te worden. Het is ideaal voor het lezen of
bij handenarbeid. Het vergrootglas is voorzien van een lichtje,
zodat het zicht wordt verbeterd.

Een klassiek gevormd vergrootglas voor het lezen van kleine
lettertjes. Door middel van het koord is het vergrootglas gemakkelijk om de nek te dragen. Zo heeft men het vergrootglas
altijd bij de hand.

10 cm

200 gr

Bestelnummer: 1072107

1,5x

Met nekkoord en licht

1

25,95

5 cm

50 gr

Bestelnummer: 1072111

4x

Met nekkoord

1

9,95
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» Vergrootglazen

Vergrootleesliniaal Vitility
De liniaal is zo gebold, dat deze te gebruiken is als loep. De
liniaal is 20cm lang en heeft een greep aan de rechterkant (het
einde van de liniaal). De liniaal laat centimeters en inches zien.



20 cm

83 gr

2x

1

Bestelnummer: 1072902

11,95

Vergrootglas Blair
Het kleine formaat, maakt het gemakkelijk het vergrootglas in
de tas of portemonnee mee te nemen.
18 x 26 / 5 x 8 cm

20 / 48 gr

2x

Flexibel

2
5 x 8 cm

Bestelnummer:
Lavon
1072101
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4,95

5 gr

Bestelnummer: 1072060

2x

Flexibel

1

3,95

Lezen
& schrijven

» Lees
hulpmiddelen

Boekenstandaard Samos
De boekenstandaard heeft negen instelbare hoogtes, wat er
voor zorgt dat men verschillende maten van boeken kan lezen
vanuit verschillende standen. Twee verstelbare klemmen houden
het boek open en op zijn plaats. De standaard kan opgevouwen
worden voor opslag en om mee te nemen.
30 x 24 x 4,5 cm

358 gr

1

Bestelnummer: 1072122

39,95

Dienblad voor armleuning Vitility
Het dienblad kan eenvoudig op de leuning van een bank of
stoel worden geplaatst. De poten kunnen in breedte worden
versteld, waardoor het dienblad geschikt is voor armleuningen
tot 25 cm breed.



33 x 25 cm

Tot 25 cm

Bestelnummer: 1090001

570 gr

1

22,95
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» Lees
hulpmiddelen

Boekenhouder Vitility
De boekenhouder kan worden gebruikt om het boek met één
hand vast te houden. Men kan de hand door de verstelbare
riem aan de achterzijde van de boekenhouder plaatsen en zo
het boek eenvoudig vasthouden. Verstelbare armen houden
het boek open, terwijl men tegelijkertijd eenvoudig de bladzijden kan omslaan. Men kan het boek sluiten, zonder de boekenhouder te hoeven verwijderen. De twee pootjes kunnen worden
uitgeklapt zodat de boekenhouder als een standaard kan worden
neergezet.
21 x 13 cm

60 gr

1

Bestelnummer: 1072116

22,95

Penverdikker Ball Grip Soft
De penverdikker is een zachte, lichtgewicht bal van foam.
De bal kan over een pen geplaatst worden, zodat het zorgt
voor een verdikte, stevige en comfortabele grip tijdens het
schrijven.
7 cm

8 gr

Bestelnummer: 1072007
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1,3 cm

Inclusief pen

Greepverdikker Ball Grip
De greepverdikker zorgt voor een comfortabele grip op een
potlood, tandenborstel of bestek.
1

18,50

7,6 cm

7 gr

Bestelnummer: 1072086

Max. 1,9 cm

1

13,95

Lezen
& schrijven

» Schrijfhulpmiddelen

Pen Again
De pen zorgt ervoor dat men minder kracht nodig heeft tijdens het schrijven. De pen Again heeft een ergonomische
vormgeving en de stift is hervulbaar. Om prettiger te schrijven
plaatst men één vinger in de U-vorm. Voor de juiste positie van
de vingers plaats men de overige vingers en duim op de drie
uitsparingen die de pen heeft. Het is geschikt voor rechts- en
linkshandig gebruik. Men kan deze pen ook vasthouden met de
mond.
2,5 cm

15 gr

Bestelnummer: 1072026

Diverse kleuren

1

9,75

Pen RingPen
De pen zorgt ervoor dat men minder kracht nodig heeft tijdens
het schrijven. Men schuift de ringpen om de wijsvinger. Doordat
het zwaarte- en steunpunt gelijk vallen vergt het schrijven nog
maar een minimale krachtsinspanning.
2,5 cm

14 gr

Bestelnummer: 1072004

1

13,15

Pen Rheumatic
De vorm van de pen zorgt voor een gebogen duimgreep en
voorkomt overstrekken van de wijsvinger en drukpunten die
ontstaan in de plooien van de duim. Er hoeft dan minder druk
op de pen uitgeoefend te worden.
1,5 cm

25 gr

Bestelnummer: 1072008

1

8,50
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Penverdikkers

Lezen &
schrijven

De penverdikkers zorgen ervoor dat men comfortabel en gecontroleerd kan
schrijven of tekenen. Door de verdikkers over bijvoorbeeld een pen, potlood
of penseel te schuiven wordt de grip verbeterd. Diverse penverdikkers zijn
anatomisch gevormd voor een juiste positie van de vingers. De penverdikkers
zijn verkrijgbaar in diverse vormen en afmetingen.

» Schrijfhulpmiddelen

7 mm

6 gr

Bestelnummer:
PenGrip Vitility 1072071

7 mm

1 gr

Bestelnummer:
PenGrip Ana klein

5 mm

Anatomisch gevormd

1072027

7 gr

Anatomisch gevormd

5

9,95

3

Bestelnummer:
PenGrip Ana medium
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1072901

12,45

Anatomisch gevormd

3

5,95

Lezen &
schrijven

» Schrijfhulpmiddelen

7 mm

1 gr

Zacht materiaal

Bestelnummer:
PenGrip Rond
1072029

7 mm

2 gr

Bestelnummer:
PenGrip Driehoek

7 mm

Bestelnummer:
PenGrip Standaard

5

11,15

Zacht materiaal

1072028

6 gr

5

11,15

5

1072085

8,95

79

80 | Vitility

Handtherapie
De handtherapie producten en materialen zijn geschikt om de kracht in vingers, handen en polsen te
trainen. Daarnaast kan men ze gebruiken voor revalidatieoefeningen en voor verbetering van de grip
van verzwakte vingers en handen. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Elke kleur is
een andere weerstand.

Gezondheid
& fitness

» Handtherapie

57 gr

Diverse kleuren

Bestelnummer:
Putty roze extra extra zacht
Putty geel - extra zacht
Putty rood - zacht
Putty groen - medium
Putty blauw - stevig

1
6,5 x 9 x 3 cm

3010085
3010086
3010087
3010088
3010089

7,95
7,95
7,95
7,95
7,95

135 gr

Diverse kleuren

Bestelnummer:
Jelly Grip roze - zacht

3010051

9,95

Jelly Grip blauw - medium 3010052

9,95

Jelly Grip groen - stevig

9,95

3010053

54 / 65 / 86 / 114 gr

1

Bestelnummer:
Powerball Ø 5 cm
Powerball Ø 5,5 cm
Powerball Ø 6 cm
Powerball Ø 6,8 cm

Één weerstand

3010047
3010048
3010049
3010050

1

5,95
6,95
7,95
9,95

Massagebal Vitility
De flexibele kunststof bal is geschikt voor vingeroefeningen en
greepverbeteringen. Stimuleert het tastzin in de handen en verbetert de flexibiliteit en kracht in de vingers. De bal is bedekt
met zachte afgeronde stekeltjes, die ervoor zorgen dat de zenuwen in de hand worden geprikkeld en de spieren worden
gestimuleerd.

Massagering Jelly Ring - 7 cm
32 / 54 / 79 / 103 / 139 gr

Bestelnummer:
Ø 6 cm (oranje)
Ø 7 cm (groen)
Ø 8 cm (geel)
Ø 9 cm (rood)
Ø 10 cm (blauw)

Één weerstand

3010041
3010042
3010043
3010044
3010045

Diverse kleuren

1

2,95
3,25
3,75
3,95
4,25

De flexibele en veerkrachtige massagering met zachte stekeltjes zorgt voor verbetering van de grip en stimulatie van de
tastzin. De stekeltjes zorgen ervoor dat de zenuwen in de hand
worden geprikkeld en de spieren worden gestimuleerd.
7 cm

40 gr

Bestelnummer: 3010046

1

3,95
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Gymnastiekband TwoWay Trimmer
De gymnastiekband is geschikt voor een grote diversiteit aan
oefeningen. De stang van de TwoWay Trimmer houdt men in de
hand, in de twee lussen plaatst men de voeten. Staand, zittend
en liggend kan men de kracht en souplesse trainen van armen,
benen, billen, buik en rug.
60 cm

Bestelnummer:
S (licht)
M (zwaar)

371 / 382 gr

1

18,95
19,95

3010059
3010060

Trainingswiel Pro Wheel
Met het trainingswiel traint men zowel de buikspieren als het
gehele bovenlichaam. Ook de spieren van de rug, borst en
armen worden aangespannen tijdens de workout. Men kan de
voeten op de plaat zetten, maar ook kan men er met de knieën
op steunen. De antislip handvatten hebben aan beide zijden
kleine wieltjes waardoor er meer oefenmogelijkheden zijn.
90 cm

1 kg

Medium weerstand

Bestelnummer: 3010064

1

34,95

Trainingsbar Gym Bar
De gym bar met elastieken band is geschikt voor een grote
diversiteit aan oefeningen. Staand, zittend en liggend kan men
de kracht en souplesse trainen van armen, benen, buik en rug.
90 cm

Bestelnummer:
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882 gr

3010063

Medium weerstand

1

24,95

Gezondheid
& fitness

» Fitness

Gymnastiekband Bodyshaper
De gymnastiekband is geschikt voor een grote diversiteit aan
oefeningen. De gymnastiekband heeft vier elastieken banden,
twee dienen onder de voeten te worden geplaatst, de andere
twee banden dient men vast te houden. Staand en liggend kan
men de kracht en souplesse trainen van armen, benen, billen,
buik en rug.
70 / 78 cm

Bestelnummer:
S (licht, rood)
M (zwaar, blauw)

375 / 287 gr

3010061
3010062

1

15,95
15,95

Trainingsapparaat Door Gym
Met het trainingsapparaat kan men eenvoudig thuis buikspieroefeningen doen. Het korte gedeelte van het apparaat
moet men onder de deur door plaatsen. Sluit vervolgens de
deur, ga op de grond zitten en plaats de voeten achter de hendels. Op deze manier kan men de buikspieroefeningen doen.
Ook kan men de hendels vast pakken. De oefeningen zijn dan
minder intensief. De riem is in lengte verstelbaar, waardoor het
geschikt is voor iedereen. Let op: gebruik het apparaat alleen
aan de binnenzijde van een deur die naar buiten opengaat.
15 x 30 x 10 cm

318 gr

Bestelnummer: 3010065

1

13,25

Gymnastiekband Pull Exerciser
De gymnastiekband kan worden gebruikt om het boven- en
onderlichaam te trainen op kracht, conditie of voor revalideren.
Neem in elke hand een handvat en plaats het zwarte gedeelte in
het midden van de gymnastiekband onder de voeten. Door de
lichtgewicht en compacte vorm is de band ideaal voor thuisgebruik, maar ook gemakkelijk mee te nemen.
125 cm

Bestelnummer:
XS (extra licht, paars)
S (licht, geel)
M (medium, groen)
L (zwaar, blauw)

339 / 350 / 369 / 481 gr

3010055
3010056
3010057
3010058

1

16,95
17,25
17,95
17,95
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» Fitness

Stappenteller Vitility
De stappenteller kan men eenvoudig gebruiken om te zien hoeveel stappen men per dag zet en hoeveel calorieën men daardoor verbrandt. Men kan zelf het eigen gewicht en de grootte
van de stap instellen, waardoor de metingen persoonlijk én
nauwkeurig zijn. Door deze individuele instellingen kan per dag
worden berekend wat de gelopen afstand is. Gemakkelijk te
bedienen met drie knopjes. Met de clip aan de achterzijde kan
de stappenteller aan bijvoorbeeld de broekriem worden bevestigd. Geadviseerd wordt om minimaal 10.000 stappen per
dag te zetten.
5,5 x 6 x 2 cm

31 gr

Bestelnummer: 3010054

1

12,95

Gymnastiekband Vitility
De gymnastiekbanden kunnen worden gebruikt om het bovenen onderlichaam te trainen op kracht, conditie of voor revalidatie. Door de lichtgewicht en compacte vorm is de band ideaal
voor thuisgebruik, maar is het ook gemakkelijk mee te nemen.
120 x 15 cm

57 / 84 / 106 gr

Bestelnummer:
3010037
S (licht, roze)
M (medium, rood) 3010038
H (zwaar, blauw)
3010039
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1

8,95
9,95
1 0 ,95

Fietstrainer Vitility
De fietstrainer zorgt voor verbetering van de spierkracht,
conditie, bloedcirculatie en coördinatie van het onderlichaam.
Alleen voor zittend gebruik, bijvoorbeeld wanneer men tv kijkt
of in de tuin zit. De fietstrainer heeft een zwart stalen frame.
53 x 41 cm

Bestelnummer:

2,6 kg

3010073

1

44,50

Gezondheid
& fitness

» Kangoo Jumps

Kangoo Jumps zijn de nieuwste hype!

Deze speciaal ontwikkelde schoenen zorgen voor nieuwe
mogelijkheden en meer plezier tijdens de fitness.

Wat zijn Kangoo Jumps?

Kangoo Jumps zijn veilige Rebound Cross-training schoenen,
die vele gezondheids- en fitnessvoordelen bieden en leuk
zijn om te dragen! Ze zijn ontworpen voor mensen van alle
leeftijden, lichaamstypes en fitnessniveaus. Kangoo Jumps zijn
erg stabiel en eenvoudig te gebruiken. Ze verminderen de
impact met 80%, wat de Kangoo Jumps ’s werelds laagste
impact schoenen maakt!

Kangoo Jumps zijn ideaal voor:
• Veilig joggen, rennen
• Lopen, Nordic walking
• Thuisfitness of in groepsverband
• Gewichtsverlies
• Atletisch trainen
• Revalidatie na een blessure.

Hoe werken ze?

Het gepatenteerde veersysteem (IPS - Impact Protection
System) comprimeert bij elke stap die men zet en geeft de
energie terug die anders verloren gaat in pure gewrichtsbeschadigende schokimpact. Dit resultaat is een plezierig
reboundeffect wat de gewrichten beschermt.
Kangoo Jumps zijn het resultaat van 11 jaar wetenschappelijk
onderzoek en continu uitgevoerde productontwikkeling.
Belangrijkste voordelen van het dragen van de Kangoo Jumps:
• Reduceert schokimpact tot wel 80%
• Zorgt voor snelle vetverbranding
• Toename uithoudingsvermogen (VO2 Max)
• Verbetert lichaamskracht en -evenwicht
• Helpt bij het corrigeren van de lichaamshouding
• Optimaliseert de cardiovasculaire gezondheid.

N.A.S.A.: “Reboundtraining is de meest doeltreffende en
efficiënte vorm van lichaamsbeweging die tot nu toe door
de mens is bedacht”.

Bestelnummer:
KJ XR3 oranje
KJ XR3 groen
KJ XR3 SE zwart
KJ XR3 SE zwart/roze
KJ XR3 WE blauw
KJ XR3 WE roze
KJ Pro 7
KJ PowerShoe titanium/rood
KJ PowerShoe zilver/blauw
KJ PowerShoe SE zilver/roze
KJ Tas 9

3010601 3010605 3010609 3010613 3010617 3010621 3010664 3010667,
3010669,
3010671,
3010714 -

3010604
3010608
3010612
3010616
3010620
3010624
3010666
3010668
3010670
3010672
3010717

199,00
199,00
215,00
215,00
229,00
229,00
269,00
159,00
159,00
169,00
29,00
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Wandelstok Vitility

Mobiliteit

De wandelstok biedt bijzonder veel comfort en veiligheid tijdens het lopen. De zachte bovenkant van
het handvat ligt prettig in de hand en helpt schokken op te vangen. Het lichtgevende polsbandje zorgt
voor veiligheid in het donker. De wandelstokdop is speciaal ontwikkeld om tijdens het lopen een vloeiende beweging te krijgen. De individuele hoogteinstellingen maken de wandelstok geschikt voor
comfortabel gebruik door iedereen. Stel de wandelstok in op de juiste hoogte door het handvat van
de wandelstok gelijk te houden met de pols, wanneer de arm langs het lichaam hangt.

» Wandelstokken

71 - 95 cm

Bestelnummer:
Vitility blauw
Vitility zwart
Vitility antraciet
Vitility groen
Vitility rood
Vitility brons

405 gr

3350130
3350131
3350132
3350133
3350134
3350135

135 kg

1

24,95
24,95
24,95
24,95
24,95
24,95

87

Mobiliteit
Wandelstokhouder Quadro EZ
De wandelstok heeft vier smalle pootjes die zorgen voor een
breed draagvlak, waardoor men extra stabiliteit krijgt. Het
ergonomische handvat ligt prettig in de hand en helpt schokken op te vangen. De wandelstok is in hoogte verstelbaar.

» Wandelstokken

76 - 99 cm
945 gr / 1,16 kg

15 x 20 / 18 x 27 cm
115 kg

Bestelnummer:
Klein
3350095
Groot
3350096

Wandelstok Derby opvouwbaar
De wandelstok kan in hoogte worden
versteld en gemakkelijk ingeklapt worden. De wandelstok heeft een houten
handvat en wordt geleverd met een opbergtasje.
81 - 91 cm
115 kg

316 gr
Opvouwbaar

Bestelnummer:
Brons
3350032
Zwart
3350033
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1

12,50
12,50

1

21,50
24,95

Anatomische handgrepen

Mobiliteit

Krukken met anatomische handgrepen zijn comfortabeler in gebruik.
In tegenstelling tot gewone elleboogkrukken, bestaan onderstaande
elleboogkrukken uit een linkse en
rechtse anatomische handgreep.
Deze handgrepen liggen comfortabeler in de hand en geven extra
ondersteuning.

» Wandelstokken

Elleboogkrukken EZ
De elleboogkrukken zijn gemaakt van aluminium. De elleboogkrukken zijn in lengte verstelbaar, waardoor men voor de handgrepen de gewenste lengte (van 84 cm tot 105 cm) kan bepalen.
Daarnaast zijn de armmanchetten verstelbaar, zodat deze kunnen
worden aangepast aan de lengte van de onderarm. De anatomische handgrepen liggen comfortabel in de hand en geven
extra ondersteuning.
84 - 105 cm

860 gr per stuk

Bestelnummer:
Blauw
3350093
Zwart
3350094

115 kg

2

39,95
39,95

Wandelstok met zitje Vitility
De wandelstok met zitje Vitility is een wandelstok en zitje in
één. Wanneer de wandelstok wordt uitgeklapt kan men erop
zitten. Het handvat dient zich dan vóór de persoon te bevinden.
Het is ideaal om te gebruiken als men even wil uitrusten. De
wandelstok is gemaakt van lichtgewicht aluminium. Het handvat
en het zitje zijn gemaakt van kunststof.
Wandelstok: 86 cm

720 gr

115 kg

1

Zitting: 53 cm

Bestelnummer: 3350034

25,95
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» Accessoires

Rubberdop Quad
De rubberdop is geschikt voor wandelstokken met een diameter
van 20 mm. De dop zorgt voor een vloeiend oppervlakcontact
en fungeert als schokdemper. De rubberen vierpoot zorgt voor
een breder draagvlak. Bij het loslaten van de wandelstok blijft
hij zelfstandig staan.

Rubberdop Vitility
De rubberdop is geschikt voor wandelstokken met een diameter van 19 mm. De dop zorgt voor een vloeiend oppervlakcontact en fungeert als schokdemper.
19 mm

1

Bestelnummer: 3350124

3,95

Ice Pick Vitility
De antislip Ice Pick kan worden bevestigd aan een wandelstok,
om bij sneeuw en ijs grip te behouden. De Ice Pick kan eenvoudig aan de wandelstok gemonteerd worden, door deze
aan het uiteinde van de wandelstok te schuiven en de twee
bijgeleverde schroeven aan te draaien. Door de twee plastic
knoppen in te drukken kan de beugel over de rubberdop van de
wandelstok naar boven en beneden worden geklapt. Geschikt
voor wandelstokken met een diameter van 1,6 cm tot maximaal
2,5 cm.
1,6 - 2,5 cm

Bestelnummer:
Vitility - 1 pin
Vitility - 5 pinnen
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12,5 / 10 cm

3350104
3350004

1

7,50
7,50

20 mm

10 x 12,5 cm

Bestelnummer: 3350086

1

19,95

Mobiliteit

» Accessoires

Wandelstokhouder Vitility
De wandelstokhouder met veer kan bevestigd worden aan de
wandelstok, zodat deze bijvoorbeeld aan een tafelrand of balie
kan worden gehangen. Men kan de wandelstok ook naast een
tafel of balie plaatsen en de houder naar boven schuiven tot de
houder aan de onderkant van de tafel of balie geklemd zit. De
foamlaag aan beide zijden van de houder zorgt ervoor dat de
houder niet van de tafel glijdt. De houder kan ook aan elleboogkrukken worden bevestigd.
5,5 x 4,5 x 2 cm

1,6 - 2,5 cm

Bestelnummer: 3350918

22 gr

1

3,95

Polsband Vitility
Het polsbandje wordt aan de wandelstok bevestigd en is praktisch wanneer men de handen even vrij wil hebben, bijvoorbeeld
bij het afrekenen aan een kassa. Men hoeft de wandelstok dan
niet neer te zetten, het kan aan de pols blijven hangen. Daardoor
is de stok altijd binnen handbereik en kan hij ook niet vergeten
worden.
4 gr

Elastisch

Bestelnummer: 3350007

1

1,95
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» Ice covers

Schoenband Ice Strap
De schoenband is speciaal ontworpen voor perfecte grip in de
sneeuw of op ijs. De Ice Strap blijft flexibel tot maximaal -40 oC.
Ze zijn gemakkelijk over schoenen of laarzen heen te schuiven.
De banden worden geleverd met een waterdicht beschermhoesje.
107 gr

Bestelnummer: 3350108

2

9,95

Schoenovertrek Ice Cover
De schoenovertrek is speciaal ontworpen voor perfecte grip
in de sneeuw of op ijs. De overtrek blijft flexibel tot maximaal
-40 oC. Ze zijn gemakkelijk over schoenen of laarzen heen te
schuiven. De banden worden geleverd met een waterdicht
beschermhoesje.
152 gr

Bestelnummer:
M maat 36 - 41 3350105
L maat 39 - 46 3350106
XL maat 45 - 47 3350107
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2

9,95
9,95
9,95
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» Rollators

Rollator/vervoerstoel
Airgo Plus Duo
De Airgo Plus Duo rollator
is een rollator die eenvoudig en snel omgebouwd kan worden
tot een vervoerstoel. Door de rugleuning om te draaien en de
voetsteun uit te klappen maakt men snel van een rollator een
vervoerstoel.
Stevige en comfortabele handvatten, gemaakt van
degelijk materiaal.
Reflecterende striping om in het donker beter gezien te
worden.
Ergonomisch zitkussen, met speciale schuimvulling
voor een comfortabele zit.
Zacht gepolsterde en in hoogte verstelbare Ergo
rugsteun.
Neerklapbare voetsteun voor gebruik als vervoerstoel.
Tas van een zacht materiaal onder de zitting voor het
veilig opbergen van de spullen.
Parkeer- en handrem.
Maximaal gebruikersgewicht als transportstoel: 88 kg.
Maximaal gebruikersgewicht als rollator: 115 kg.
Totaal 62 cm

Zitting 56 cm

Bestelnummer: 3350013

9,5 kg

1

249,95

Vervoerstoel Vitility Light
De lichtgewicht vervoerstoel is veilig en comfortabel. De wegklapbare en verwijderbare armsteunen maken het makkelijk
om in en uit de stoel te komen of dichter bij de tafel te komen.
Beschermplaten aan de zijkant beschermen de heupen van de
gebruiker. De armsteunen en de hielbanden, gemonteerd op de
verstelbare en wegklapbare voetsteunen, zorgen voor comfort
en veiligheid.
Neerklapbare rugleuning voor het makkelijk vervoeren
en opbergen van de stoel.
Comfort-Grip 8" wielen voor zowel gebruik voor binnen
als buiten en makkelijk te onderhouden.
Verwijderbare en wegzwenkbare voetsteunen zijn 			
zonder gereedschap te verstellen.
Dubbele vergrendeling van de achterwielen voor				
veilige verplaatsingen.
Compact en lichtgewicht.
Geleverd inclusief handleiding en gereedschapsetje.
Totaal 56 cm
12 kg

Zitbreedte 43 cm

Zitdiepte 48 cm

1

136 kg

Bestelnummer: 3355005

389,95
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2

1

» Looprekken

1

3

2

4

Looprek LiftWalker
De LiftWalker is een looprek en sta-op-hulp in één. Wanneer
de stangen zijn ingeschoven is de LiftWalker een makkelijk te
gebruiken looprek. Door de stangen uit te schuiven kan de
LiftWalker worden gebruikt als sta-op-hulp. Om moeilijke,
pijnlijke en ongemakkelijke tilmethodes te voorkomen kan de
verzorger voortaan op een eenvoudige manier de gebruiker
helpen met opstaan. Door de stangen uit te schuiven fungeren
deze als hefboom, waardoor de verzorger de gebruiker kan
helpen op te staan zonder fysieke belasting.
De pootjes van de LiftWalker zijn voorzien van antislip rubberdoppen die ervoor zorgen dat het looprek niet kan wegglijden.
De LiftWalker kan eenvoudig worden ingeklapt door op de knop
‘push’ te drukken aan de bovenzijde van het looprek.
85 - 100 cm
136 kg

64 x 52 cm
Opvouwbaar

Bestelnummer: 3350116
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5 kg

LiftWalker accessoireset
De set van twee wieltjes en twee glijvoetjes is geschikt voor de
LiftWalker.

1

157,95

4

Bestelnummer: 3350117

31,40

Mobiliteit

» Looprekken en
Rollators

Looprek Travel Walker
Het lichtgewicht aluminium looprek biedt
ondersteuning en stabiliteit tijdens het
lopen. De voorgevormde handvatten van
foam zorgen voor een comfortabele greep.
Men kan het looprek eenvoudig opvouwen. Hierdoor is het looprek ge-makkelijk
op te bergen of mee te nemen.
54 x 42 cm

Gevouwen

77,5 - 95 cm

Bestelnummer:

Opbergtas Vitility

Boodschappennetje

De opbergzak van nylon kan bevestigd
worden aan bijna alle type looprekken.

Het boodschappennetje kan gemakkelijk
geplaatst worden op rollators, rolstoelen
en kinderwagens.

34 x 28 cm

1

3 kg

136 kg

3350129

84,95

144 gr

1
52 x 40 x 2 cm

Voor een looprek

Bestelnummer: 3350047

13,95

716 gr

Bestelnummer: 3350125

1

6,95

Rollator Vitility

Rollator Home

De compacte rollator Vitility is zeer licht van gewicht en eenvoudig in gebruik. De rollator heeft de volgende specificaties:

De compacte rollator Home voor buiten en binnen is zeer
licht van gewicht en eenvoudig in gebruik. De rollator heeft de
volgende specificaties:

Zacht gepolsterde zitting en rugleuning.
Ergonomisch gevormde handgrepen voor betere grip
en extra comfort.
Parkeer- en handrem.
Tas onder de zitting voor het veilig opbergen van de
spullen. De tas kan worden verwijderd.
Speciale wielen bieden betere grip en laten geen spoor
achter.

Afneembaar dienblad.
In hoogte verstelbaar.
Zachte handgrepen voor betere grip en extra comfort.
Parkeer- en handrem.
Tas onder de zitting voor het veilig opbergen van de
spullen. De tas kan worden verwijderd.
Speciale wielen bieden betere grip en laten geen spoor
achter.

Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg.
Totaal 62 cm

Zitting 56 cm

Bestelnummer: 3350127

7,3 kg

1

145,00

Totaal 62 cm

Zitting 56 cm

Bestelnummer: 3350126

7,3 kg

1

159,95
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» Houders

Paraplu/parasol Vitility
De paraplu/parasol beschermt rolstoelgebruikers tegen de
regen en de zon. De paraplu/parasol heeft een doorsnede van
72 cm, heeft een verstevigd frame waardoor hij beter bestand
is tegen windvlagen en een UV coating aan de binnenzijde ter
bescherming van de huid tegen de UV straling van de zon.

Rijplaat Vitility Roll-up
De oprolbare rijplaat is makkelijk mee te nemen en op te bergen,
waardoor het een snelle en eenvoudige oplossing is om niveauverschillen voor scootmobiel- en rolstoelgebruikers op te lossen,
zoals bijvoorbeeld bij traptreden, stoepen of drempels.
90 / 150 cm

76 cm

11,7 kg

1

272 kg

De steel is 70 cm lang. Het middelste deel is van metaal gemaakt, het onderste en bovenste deel is flexibel waardoor de
paraplu/parasol in de gewenste hoek kan worden gebogen.
Door de knop aan de onderzijde van de steel in te drukken
kan de paraplu/parasol ook nog van links naar rechts worden
bewogen, zodat de rolstoelgebruiker altijd in de schaduw kan
zitten zonder de rolstoel te verplaatsen.
Klem 2,5 cm

Bestelnummer:
Klein 90 cm
3356072
Medium 150 cm 3356073

199,95
319,95

Doek 72 cm

70 cm

1

360 gr

Bestelnummer: 3356075

23,25

Bekerhouder Vitility
De bekerhouder kan men bevestigen aan een rolstoel of rollator,
zodat men altijd een glas of beker binnen handbereik heeft. De
bekerhouder is aan beide zijden voorzien van inkepingen, waardoor de houder ook geschikt is voor bekers met één of twee
oren. De bekerhouder kan men bevestigen op buizen van een
rolstoel of bed door het aandraaien van de klem.

Wandelstokhouder EZ
De wandelstokhouder is gemakkelijk te bevestigen aan een
rollator. Door de houder kan de wandelstok stevig aan de
rollator vastgemaakt worden.
15 mm

181 gr

Bestelnummer: 3350037
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1

9,95

7 cm

Ook voor bekers met twee oren

Bestelnummer: 3356074

1

5,30
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» Tillen & verplaatsen

Tillen & verplaatsen
Naarmate men ouder wordt kan men moeite krijgen met opstaan, tillen en/of zich verplaatsen. Maar ook bij revalidatie
kunnen deze bewegingen en handelingen een probleem
vormen.
Om dit te vergemakkelijken heeft Vitility diverse producten in
haar assortiment die hierbij kunnen helpen. Een goed voorbeeld is de sta-op-hulp Upeasy; die helpt met het gaan zitten
en opstaan. De Upeasy staat in de beginstand ‘omhoog’.
Wanneer men wil gaan zitten hoeft men niet zo diep te zakken,
omdat de zitting van de Upeasy al halverwege staat. Als men
weer opstaat gaat de zitting ‘mee’ en ondersteunt totdat men
zelfstandig rechtop kan staan. Mocht men de kracht niet meer
hebben om deels te zakken of op te staan, dan is de elektrische Premium Power dé oplossing.
Wanneer men minder kracht in de benen heeft en moeite heeft
met het optillen van de voeten, kan men de beenlifter gebruiken. Het is een eenvoudig hulpmiddel waarbij men de kleine lus
om de pols en de grote lus om de voet plaatst. Door te trekken
aan de lus, tilt men de voet omhoog.
Als men moeite heeft met opstaan en verplaatsen is dit natuurlijk niet alleen binnenshuis. Het uit de auto stappen kan bijvoorbeeld tot problemen leiden, zeker bij auto’s met een lage instap.
Diverse producten zijn hiervoor geschikt om dit te verhelpen.
De auto uitstaphulp Vitility geeft bijvoorbeeld ondersteuning bij
het in- en uit de auto stappen. Als men daarnaast ook moeite
heeft met het draaien in de juiste positie kan men een draaikussen gebruiken. Deze draait soepel en eenvoudig, waardoor
men zonder veel kracht in de juiste positie kan gaan zitten. Dit
draaikussen is natuurlijk ook binnenshuis erg handig, bijvoorbeeld bij het aan tafel gaan zitten.
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Draaischijven en draaikussens
Een draaischijf vergemakkelijkt de verplaatsing uit de rolstoel of het bed. Omdat de draaischijf meedraait wordt het verplaatsen van
bijvoorbeeld het bed naar de rolstoel eenvoudiger. Tevens zorgt de draaischijf ervoor dat de rug van de verzorger minder belast wordt
bij het verplaatsen van een patiënt. Een draaikussen zorgt voor een goede zit en vergemakkelijkt bijvoorbeeld het in- en uitstappen
uit de auto. Omdat het kussen meedraait als men in- en uitstapt, zorgt het ervoor dat de rug recht blijft. De draaischijf kan heup- en
rugpijn verlichten, hij draait soepel en gemakkelijk 360˚ rond.

40 cm
Voor staand gebruik

Bestelnummer:
Draaischijf Turn EZ

44 cm
Voor zittend gebruik

330 gr

115 kg

4,2 kg

125 kg

1

Hard materiaal

4220054

38,50

1

Flexibel materiaal

Bestelnummer:
Draaikussen Swivel EZ

4220068

29,95
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» Tillen & verplaatsen

Sta-op-hulp Upeasy

Sta-op-hulp Premium Power

De sta-op-hulp is een zitting die men op de stoel plaatst en die
meehelpt op te staan door middel van een extra zetje. De hulp
kan ook worden gebruikt in een rolstoel. De sta-op-hulp staat
‘omhoog’ als men wil gaan zitten en voorkomt hiermee dat men
niet zo ver hoeft te zakken. Daarbij zorgt de Upeasy voor begeleid zitten, waardoor men niet in de stoel 'valt'. Als men weer
opstaat gaat de zitting ‘mee’ en ondersteunt actief, totdat men
zelfstandig rechtop kan gaan staan. Het liftmechanisme is verstelbaar in zes gewichtsstanden. Kies de stand die het beste
past om optimaal gebruik te maken van de functie. De zitting
‘tilt’ max. 80% van het gewicht. De zitting is voorzien van een
comfortabel kussen van foam met een polyester/katoenen
overtrek.

Heeft u moeite met opstaan of gaan zitten, bijvoorbeeld vanuit
uw stoel of rolstoel? Dan biedt deze sta-op-hulp Premium
Power wellicht dé oplossing. Het is een zitverhoger met een
elektrisch bedienbaar liftmechanisme dat u helpt bij het gaan
zitten en opstaan. Wanneer u gaat zitten begeleidt het u
langzaam naar beneden en bij het opstaan onder-steunt het
u totdat u weer zelfstandig rechtop kunt gaan staan. Met
de afstandsbediening kunt u de juiste zithoogte bepalen en
voor nóg eens extra ondersteuning zorgen bij het opstaan.
De zitting is voor zien van comfortabel traagschuim (drukverlagend schuim) waterdicht overtrek dat gemakkelijk in
de wasmachine te wassen is. Door de ergonomische geïntegreerde handvaten neemt u de sta-op-hulp Premium Power
probleemloos overal mee naartoe.

1 / 3,6 kg

Bestelnummer:
43 – 100 kg
90 – 155 kg

100 / 155 kg

1
19,6 x 18,9 x 17,7 cm

199,95
199,95

4220021
4220022

Bestelnummer:

7 kg

max. 30oC

1

€ 329,50

4220070

Rugkussen Vitility

Ringkussen Vitility

Het rugkussen biedt ondersteuning aan de onderrug en vermindert rugklachten. Men kan het kussen in de auto, op kantoor
of thuis gebruiken. Het kussen is voorgevormd, gemaakt van
foam en wordt door een elastische band op zijn plaats gehouden.

Het kussen ontlast het zitgedeelte, na bijvoorbeeld een zware
bevalling of bij anale klachten, aambeien of een pijnlijk stuitje.
Het ringkussen is gemaakt van foam en heeft in het midden een
opening. Op deze plaats zorgt het kussen voor drukverlichting.
48 x 38 x 8 cm

36 x 33 x 13 cm

Bestelnummer: 4220067
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460 gr

Hoes 30ºC

1

27,75

460 gr

115 kg

1

Hoes 30ºC

Bestelnummer: 4220064

19,95

Mobiliteit

» Tillen & verplaatsen

Auto uitstaphulp Vitility
De auto uitstaphulp kan worden bevestigd aan bijna alle
soorten frames van autodeuren en biedt ondersteuning bij het
in- en uitstappen van de auto. Doe het raampje van de auto
naar beneden en bevestig de hulp aan de bovenkant van het
frame. De verstelbare riem is gemaakt van een goede kwaliteit
nylon zodat deze geschikt is voor langdurig gebruik. De riem
kan worden aangepast aan de gewenste grijphoogte. De riem
is voorzien van een comfortabel handvat dat makkelijk in de
hand ligt.

Houder autogordel EZ
De houder verlengt de greep van een autogordel. Men hoeft
niet meer ver met de arm te reiken om de gordel te pakken,
waardoor de benodigde rug- en schouderbeweging wordt
verminderd.
22,5 cm

56 gr

Bestelnummer: 1031027

2

14,95

20 - 40 cm

45 kg

1

Bestelnummer: 4220041

29,95

Beenlifter EZ

Transferplank Vitility

Wanneer men moeite heeft om zelfstandig het been op te tillen,
kan men met de beenlifter het been zelf optillen om vervolgens
gemakkelijk te verplaatsen. De beenlifter heeft een lus aan elk
uiteinde. Het tussenstuk is gemaakt van kunststof. Men plaatst
eerst de grootste lus om de voet en daarna de kleinste lus om
de pols. Door met de hand aan de lus om de pols te trekken tilt
men de voet omhoog.

De transferplank kan men gebruiken tijdens het verplaatsen van
een persoon vanuit een rolstoel naar bijvoorbeeld een bed,
autostoel of bad.

106 cm

98 gr

Bestelnummer: 4220001

1

11,30

71 x 21 cm

900 gr

Bestelnummer: 4220069

115 kg

1

49,95

101
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Insuline koel bewaren
Waarom moet men insuline koel bewaren? Men moet insuline koel bewaren, omdat het bij hoge
temperaturen (boven 30 °C) zijn werking verliest. Bij kamertemperatuur (onder 30 °C) kan men
insuline maximaal 4 weken bewaren. Tevens is de insuline ook bij te koude temperaturen (onder
2 °C) niet meer werkzaam.
De beste manier om de insuline te bewaren is in de koelkast op 4 tot 8 graden. Wanneer men op
reis is of op vakantie heeft men wellicht geen beschikking over een koelkast. Ook wanneer men
lang in de auto zit op een warme zomerdag moet men oppassen met de temperatuur voor de
insuline. In deze gevallen zou men bijvoorbeeld een koeltasje kunnen gebruiken.

6 x 18 cm

iCool - XS

14 x 17 cm

iCool - M

18 gr

1

2506001

39,95

34 gr

1

2506003

39,95

8 x 18 cm

iCool - S

14 x 19 cm

iCool - L

Medicijnaccessoires

» iCool

24 gr

1

2506002

39,95

41 gr

1

2506004

49,25

Koeltas iCool

23 x 17 cm

iCool - XL

55 gr

1

2506005

49,95

Het iCool tasje houdt de insuline koel. Het tasje bestaat uit
een koeltasje en een beschermtasje. Dompel het koeltasje
ongeveer 10 minuten onder in koud water. De speciale gel
is gelijkmatig verdeeld en absorbeert het water. Wring het
overtollige water eruit of dep het droog met een handdoek.
Plaats de insulinepennen in het koeltasje. Het koeltasje
kan vervolgens in de bijbehorende beschermtas worden
geplaatst. In het Icool tasje kan men insuline bij
een temperatuur van 37 °C minimaal 48 uur op
kamertemperatuur houden, het tasje kan vele malen opnieuw worden gebruikt.
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» Accessoires

Medicijncassette 1 dag

Medicijncassette Vitility 7

In deze medicijncassette kunnen de medicijnen voor één dag
opgeborgen worden. De cassette bevat vier separate vakjes
met een verdeling in ochtend, middag, avond en bedtijd. Zo
kunnen de medicijnen gescheiden van elkaar worden bewaard
en is de medicatie per dag overzichtelijk.

De cassette bestaat uit zeven grote genummerde compartimenten die eenvoudig in en uit elkaar kunnen worden geschoven,
waardoor het mogelijk is om slechts een of enkele compartimenten mee te nemen. De zeven compartimenten geven de
mogelijkheid om de medicijnen te verdelen per dag van de
week.

6 x 6 x 1,8 cm

11 gr

1

Bestelnummer: 4304036

3,50

18 x 4,5 x 3 cm

63 gr

1

Bestelnummer: 4304040

5,30

Medicijncassette Etui

Medicijncassette Vitility - Week

Het etui met kunststof hoes heeft zeven separate, uitneembare
opbergsystemen, voor iedere dag van de week één. De opbergbakjes hebben een verdeling in ochtend, middag, avond en
bedtijd. Zo kunnen de medicijnen gescheiden van elkaar worden
bewaard en heeft men de medicatie per dag gemakkelijk bij
elkaar.

In de medicijncassette kunnen medicijnen worden opgeborgen,
verdeeld over zeven dagen van de week. Daarnaast kan per dag
onderscheid worden gemaakt tussen ochtend, middag, avond
en nacht. Zo kunnen de pillen overzichtelijk en gescheiden van
elkaar worden bewaard.

19 x 13 x 3 cm

175 gr

Bestelnummer: 4304037
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Engelstalig

1

18,95

18 x 10 x 2 cm

108 gr

Bestelnummer: 4304038

Engelstalig

1

4,20

Medicijnaccessoires

» Accessoires

Tabletvergruizer Vitility

Tabletsplijter Vitility

Door de tablet in de vergruizer te plaatsen en de schroefdop
aan te draaien, zal de tablet worden vergruisd tot poeder. Extra
tabletten kunnen worden bewaard in de deksel. De tabletvergruizer kan gemakkelijk schoon worden gemaakt.

Met de tabletsplijter kan een tablet eenvoudig in tweeën worden
gedeeld. Een mesje in de houder zorgt ervoor dat de tablet in
tweeën wordt gesplitst. In het voorvakje kunnen de tabletten
opgeborgen worden.

37 mm

72 gr

Bestelnummer: 4304028

1

8,75

85 x 35 mm

27 gr

1

Bestelnummer: 4304023

3,95

Tabletuitdrukker Vitility

Opener met vergrootglas Vitility

Een makkelijke manier om tabletten met één hand uit een
doordrukstrip te drukken. Plaats de doordrukstrip, met de
gewenste tablet, over de opening en druk op het klepje de
tablet naar beneden. De tablet valt dan in een bakje. Vervolgens
wordt de deksel open geschoven om de tablet te pakken.

De opener met vergrootglas kan men eenvoudig gebruiken om
potten en flessen te openen, zoals medicijn- en vitamineflesjes.
De opener is gemaakt van lichtgewicht antislipmateriaal wat
voor een goede grip zorgt. Het vergrootglas aan de bovenzijde
van de opener zorgt ervoor dat men gemakkelijk de kleine
lettertjes van de potjes kan lezen. Dit is met name belangrijk voor
medicijn- en vitamineflesjes.

55 x 32 mm

14 gr

Bestelnummer: 4304027

1

6,50

3,5 cm

52 gr

Bestelnummer: 1042146

4x

1

4,95
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Medicijnaccessoires

» Bandages

Cervicaalsteun EZ

Bandage EZ Wrap

De cervicaalsteun zorgt voor een stevige, doch prettige ondersteuning van de nek, waardoor de pijn wordt verlicht. Met
behulp van het klittenband is de cervicaalsteun eenvoudig te
sluiten en te openen.

De bandages zijn gemaakt van een hoge kwaliteit elastisch
materiaal en geven een stevige ondersteuning. De bandages
zijn zowel te gebruiken tijdens het sporten als voor dagelijks
gebruik.

10,5 x 2,8 cm

Bestelnummer:
XS Ø 36 cm
S
Ø 41 cm
M
Ø 46 cm
L
Ø 51 cm
XL Ø 56 cm

60 / 65 / 71 / 78 / 88 gr

Foam

1

9,95
9,95
9,95
9,95
9,95

3010067
3010068
3010069
3010070
3010071

13 / 33 / 36 / 36 / 36 gr

Universele maat

Bestelnummer:
Pols
25 x 7 cm
Enkel
80 x 7 cm
Knie
100 x 7 cm
Elleboog 90 x 7 cm
Tennisarm 31 x 8 cm

1

4,95
7,95
7,95
7,95
8,95

3010028
3010029
3010030
3010031
3010032

Mitella Vitility - pols

Mitella Vitility - arm

De mitella is gemaakt van foam en is voor mensen die de
schouder, arm of hand rust moeten geven. De draagband biedt
ondersteuning en rust, waardoor het geneesproces wordt bevorderd. De arm wordt geplaatst door een lus aan het uiteinde
van de band, de band gaat over het hoofd en rust in de nek. De
band is in lengte verstelbaar.

De mitella is geschikt voor mensen die de schouder, arm
of hand rust moeten geven, zodat het genezingsproces
wordt bevorderd. De volledige lengte van de arm wordt
geplaatst in de mitella, de band gaat over het hoofd en
rust op de schouder. De band is in lengte verstelbaar en
heeft een hoog draagcomfort.

37 - 42 cm

28 gr

Bestelnummer: 3010034

Foam

1

6,95

Tot 94 cm

104 gr

Bestelnummer: 3010033

Polyester

1

9,95
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HighComfort Sock®
•
•
•
•
•
•

Medicijnaccessoires

Vormt zich naar uw voeten en bewegingen
Helpt bij het voorkomen van huidbeschadigingen en -infecties
Antibacterieel, anti schimmel, reduceert geurtjes
Ontworpen en goedgekeurd door medische experts
Zilverionen in de vezels
Aanbevolen voor mensen met diabetes, artritis en gevoelige voeten

» HighComfort Sock

the world's amazing sock
1

2
3

4
6

5

7
1

7

2

7

3

6

4

5

7
7
7

1
2
3

4
5
6
7

Zachte brede elastische boord
Achillespeesbescherming
Voetholte-ondersteuning met
antislip-technologie
Verstevigde hielbescherming
Ventilatiezone
Soepel en naadloos op de teen
Multizone-constructie

40oC

Bestelnummer:
Diabetessok Dress Casual Plus zwart
S (35-37,5)
1088122
M (38-40,5)
1088123
L (41-44,5)
1088124

40oC

€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95

Bestelnummer:
Diabetessok Sport Active wit
S (35-37,5)
M (38-40,5)
L (41-44,5)

1088125
1088126
1088127

€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
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Medicijnaccessoires

» Bad Back Pack
» Zwangerschaps
Pack

Bad Back Pack

Zwangerschaps Pack

Rugklachten en rugpijn zijn erg vervelend en zeer lastig. Het
belemmert de dagelijkse bezigheden en de bewegings-vrijheid.
Daarom heeft Vitility vier producten geselecteerd, die kunnen
helpen om dit te verlichten. De Bad Back Pack bevat de aankleedhulp Vitility, een verlengde badspons, een aantrekhulp
voor het aantrekken van kousen en een grijper met een lengte
van 84 cm. De vier producten hebben één ding gemeen, ze
zorgen ervoor dat men zelfstandig een aantal dingen kan blijven
doen, zonder de rug te belasten.

Het verwachten van een kindje is een blijde gebeurtenis, maar
kan ook zwaar zijn, zeker de laatste maanden. Moeite met bukken, vermoeidheid en rugpijn zijn veel voorkomende ongemakken. Het belemmert de dagelijkse bezigheden en bewegingsvrijheid. Daarom heeft Vitility vier producten geselecteerd, die
kunnen helpen om deze ongemakken te verlichten. De Pregnancy Pack bevat de aankleedhulp Vitility, een verlengde badspons, een aantrekhulp voor het aantrekken van kousen en een
grijper met een lengte van 84 cm. De vier producten hebben
één ding gemeen. Ze zorgen ervoor dat men tot het einde van
de zwangerschap zo lang mogelijk alles zelf kan blijven doen,
zonder de rug te belasten of ver uit te rekken.

4

Bestelnummer: 1040001

37,50

4

Bestelnummer: 1040002

37,50
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Dealer:

Voor meer informatie: www.vitility.com

