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Comfort, bescherming & veiligheid
Werken in de zorgsector is een roeping, iedereen streeft naar optimale
zorg, maximale autonomie voor de patiënt of bewoner. Het aantal mensen
met een fysische en psychische beperking groeit, vooral door de vergrijzing
en stijgende levensverwachting. Hoe bezorgen we al deze mensen maxi
male levenskwaliteit en beschermen we hen en hun omgeving? Elke zorg
instelling wordt hier uitgedaagd om een visie uit te werken voor zorgzaam
en effectief zorgbeleid en dit ook in de praktijk om te zetten.

Het beschermen van de fysieke en psychische
integriteit van patiënt of bewoner
Hoe bescherm je maximaal mensen in een zwakke positie voor de risico’s waaraan
ze worden blootgesteld ten gevolge van hun fysieke of psychische conditie? Een
omgeving die voor valide mensen perfect veilig en beheersbaar is, kan immers voor
andere mensen heel wat gevaren inhouden en door de patiënt of bewoner als
bedreigend ervaren worden. Het (gedeeltelijk) verlies van zelfcontrole kan tot
gevolg hebben dat ze zichzelf en hun omgeving in gevaar brengen. Tegelijkertijd
moet de waardigheid en autonomie van de betrokkene centraal staan.
Heel wat zorgteams, vooral binnen geriatrie en psychiatrie, worden met deze proble
matiek dagdagelijks geconfronteerd. Er is groeiende aandacht voor het inzetten van
preventieve middelen waarbij het comfort van de patiënt maximaal wordt nage
streefd. Maar in bepaalde omstandigheden is het gebruik van vrijheidsbeperkende
maatregelen niet te vermijden.
In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden, waar
bij we oog hebben voor de unieke situatie waarin elke patiënt of bewoner kan
verkeren. We onderscheiden daarbij 3 mogelijke situaties:
1 De patiënt of bewoner beschikt nog over een ruime mate van autonomie en
zelfcontrole.
2 Hij of zij is in meer of mindere mate beperkt in zijn autonomie en zelfcontrole,
maar vormt geen of beperkt gevaar voor zijn omgeving en zichzelf.
3 De persoon bevindt zich in een toestand van geen of beperkte zelfcontrole en
vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.
Vertrekkend vanuit een risicoanalyse kunnen dan verschillende stappen gezet
worden:
1 Preventieve maatregelen: oplossingen die de patiënt beschermen door het
beperken van het valrisico.
2 Zorg voor de fysieke integriteit: oog voor het fysieke welzijn van de persoon,
waarbij fysieke kwetsuren vermeden worden.
3 Veilig zittend positioneren: het beschermen van de persoon in een zithouding,
waarbij in functie van de mate van autonomie en zelfcontrole meer of minder
vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.
4 Veilig liggend positioneren: het beschermen van de persoon in een lighouding,
waarbij in functie van de mate van autonomie en zelfcontrole meer of minder
vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.
Uiteraard gaat aan het gebruik van deze hulpmiddelen een grondige analyse vooraf,
waarbij het inzetten van deze middelen in de mate van het mogelijke voortvloeit uit
overleg met de patiënt, familie, arts en zorgteam.
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Metra, helpt helpen.
Sinds haar ontstaan (1996) heeft Metra zich sterk gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van de
hulpmiddelen voor de zorgsector. Ons team heeft veel kennis en ervaring op vlak van het inzetten van
oplossingen die bijdragen tot een maximaal comfort, bescherming en veiligheid voor de patiënt of bewoner en
dus meerwaarde bieden voor zorgverlener én zorgontvanger. Samen met u screenen wij de zorgnood van uw
bewoners of patiënten, inventariseren de noden op vlak van hulpmiddelen en zoeken samen met u naar de
juiste oplossing voor uw organisatie. Onze service eindigt niet bij de levering, wij maken er een punt van dat uw
medewerkers ook de beschikbare hulpmiddelen kunnen gebruiken, met oog op betere zorg. Wij bieden
uitsluitend oplossingen aan die steunen op de 4 METRA-pijlers:
1 juist en integer advies 2 correcte introductie 3 Doorgedreven opleiding 4 Perfecte dienst-na-verkoop
www.metra.be

Valpreventie
De gevolgen van het vallen uit bed of bij het verlaten van het bed zijn vaak erg zwaar. De patiënten
of bewoners die aan dit risico zijn blootgesteld, zijn meestal ook fysiek kwetsbaar en als gevolg ervan
kan dit leiden tot ernstige kwetsuren die een zeer grote impact hebben op het fysieke en psychische
welzijn van de persoon in kwestie.
Onze Bescherm-Mat© heeft een uitzonderlijk vermogen om de impact van een val te absorberen, waar
door de kwalijke gevolgen van een val van de patiënt of bewoner tot een minimum beperkt worden.
Het Safehip® broekje is de meest effectieve heupbeschermer op de markt. Safehip® kan het vallen
zelf niet beletten, maar het kan een heupbreuk voorkomen en verzacht alleszins de impact van een
val. Zo kan je ook bij het ouder worden genieten van mobiliteit en beweging zonder zorgen.
Een bedspondebeschermer zorgt ervoor dat een patiënt beschermd wordt tegen kwetsuren als
gevolg van het (ongecontroleerd) bewegen.
• Bescherm-Mat©
• Safehip®
• Bedspondebeschermers
Alle hulpmiddelen, referenties en technische specificaties, zie pagina 8

Bescherming fysieke integriteit
Het feit dat de patiënt in meer of mindere mate immobiel is houdt een fysiek risico in. Ook
ongecontroleerd bewegen of handelingen ten gevolge van verwarring kunnen een bedreiging vormen
voor de fysieke integriteit van de persoon in kwestie.
Oplossingen hiervoor zijn onder meer hulpmiddelen die de voeten, hielen of handen van de patiënt
beschermen tegen kwetsuren.
Een trippelhoes (verpleegdeken) en body voorkomen dat een patiënt zich verwondt, met behoud van
maximale bewegingsvrijheid.
• Hiel- en elleboogbescherming
• Beschermwanten
• Body’s
• Trippelhoes/Beschermlaken
Alle hulpmiddelen, referenties en technische specificaties, zie pagina 10
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Veilig zittend positioneren
Daarnaast zijn er hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een veilige
manier kan blijven zitten, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecontroleerde
bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het willen
verlaten van zetel of rolstoel wanneer men hiervoor niet meer over de juiste
fysieke en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van
autonomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt, kunnen
dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels
kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden
ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postioneringshulpmiddelen
Buikgordels
Rompsteunen
Bekkengordels
Bekken- en schoudergordels
Schoudergordels
Thoraxgordels
Bekkenfixatievest
Fixatievest

Alle hulpmiddelen, referenties en technische specificaties, zie pagina 12

Veilig liggend positioneren
Dit omvat een gamma hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een
veilige manier zal blijven liggen, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecon
troleerde bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het
willen verlaten van het bed wanneer men hiervoor niet meer over de juiste fysieke
en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van auto
nomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt kunnen dan
meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels
kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden
ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.
•
•
•
•
•
•
•

Trippelhoezen
Polsgordels
Schouder- en thoraxgordels
Buikgordels
Bekkengordels
Pols- en enkelgordels
Enkelgordels

Alle hulpmiddelen, referenties en technische specificaties, zie pagina 16
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Mate van autonomie
en zelfcontrole
Elk hulpmiddel kan pas worden ingezet na evaluatie van de
fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt en
bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben voor de
unieke situatie waarin elke patiënt of bewoner kan verkeren.
Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties waarin de patiënt
zich kan bevinden, waarbij er dan ook aangepaste hulp
middelen worden ingezet.
GROENx
Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie
en zelfcontrole
BLAUWx
Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of
beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.

Overzichtstabel
Autonomie & zelfcontrole

Valpreventie
Bescherm-Mat©

Safehip®

Bescherming fysieke integriteit
Hiel- en elleboogbescherming sok Guardy©
Hiel- en elleboogbescherming SafeHeel©
Hiel- en elleboogbescherming Guardy©

ORANJEx
Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor
zichzelf en omgeving
Veilig zittend positioneren
OneWayGlide
Universele elastische riem Guardy©
Rompsteun Guardy© voor rolstoel met rits vooraan
Buikgordel Guardy© velcro vooraan

Veilig liggend positioneren
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Geen of beperkte autonomie en zelfcontrole
Geen of beperkt gevaar voor zichzelf
of omgeving

Geen of beperkte zelfcontrole
Gevaar voor zichzelf of omgeving

Bescherm-Mat©

Bescherm-Mat©

Bedspondebeschermer SafeSide©

Bedspondebeschermer SafeSide©

Bedspondebeschermer Guardy©

Bedspondebeschermer Guardy©

Safehip®

Safehip®

Hiel- en elleboogbescherming sok Guardy©

Hiel- en elleboogbescherming sok Guardy©

Hiel- en elleboogbescherming SafeHeel©

Hiel- en elleboogbescherming SafeHeel©

Hiel- en elleboogbescherming Guardy©

Hiel- en elleboogbescherming Guardy©

Beschermwant SafeHand©
Beschermwant Guardy© ademende stof
Body
Trippelhoes

Universele elastische riem Guardy©

Buikgordel Guardy© met magnetisch slot

Rompsteun Guardy© voor rolstoel met klikgesp

Buikgordel Guardy© met magnetisch slot vooraan

Buikgordel Safebelt© met klikgesp

Bekkengordel Guardy© met magnetisch slot

Buikgordel Guardy© met klikgesp

Bekkengordel Winn’Save© met mechanisch of magnetisch slot

Buikgordel Guardy© met velcro vooraan

Schoudergordel Guardy© met magnetisch slot

Bekkengordel SafeBelt© met klikgesp

Bekken- en schoudergordel Guardy© met magnetisch slot

Bekkengordel Guardy© met klikgesp

Thoraxgordel Winn’Save© met mechanisch of magnetisch slot

Schoudergordel Safebelt© met klikgesp

Fixatievest Guardy© met magnetisch slot

Schoudergordel Guardy© met klikgesp

Bekkenfixatievest Guardy© met magnetisch slot

Bekken- en schoudergordel SafeBelt© met klikgesp
Bekken- en schoudergordel Guardy© met klikgesp
Fixatievest Guardy© met klikgesp
Fixatievest Guardy© met netstof en klikgesp
Bekkenfixatievest Guardy© met klikgesp

Trippelhoes

Bekkengordel Winn'Save© met mechanisch of magnetisch slot

Pols- en enkelgordel Safebelt© met klikgesp

Schouder- en thoraxgordel Winn'Save© met mechanisch of magnetisch slot

Pols- en enkelgordel Guardy© met klikgesp

Pols- en enkelgordel Winn'Save© met mechanisch of magnetisch slot

Buikgordel Guardy© met klikgesp

Dwarsgordel Winn'Save© enkels met mechanisch of magnetisch lot
Polsgordel Winn'Save© met mechanisch of magnetisch slot
Enkelgordel Snelfix Winn'Save© met mechanisch of magnetisch slot
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Valpreventie
Bescherm-Mat

©

Deze Bescherm-Mat is een uiterst effectieve oplossing om letsels
te vermijden bij een verhoogde risico op vallen uit bed.
Er is geen vrijheidsbeperking nodig bij de patiënt, de kwaliteit van de zorg
verhoogt en geeft een gerust en veilig gevoel.
• Effectieve absorptie van de valenergie
• Slechts 2,5 cm hoog
• 24u bescherming
• Eenvoudig te reinigen (waterdicht)
• Verschuift niet
• Geen obstakel voor mens, rolstoel of tillift
©

referentie

omschrijving

BM90175

Valbescherming Bescherm-Mat

Een
gebruikerstest
toont aan dat de
©
s
Bescherm-Mat ondank
a
bijn
te
dik
e
ing
ger
zijn
6x meer valenergie
kan absorberen dan
een foammatras
van 6 cm.

kleur / afmetingen
©

Grijs / 90 x 175 x 2,5 cm

Safehip®
Safehip® kan het vallen zelf niet beletten, maar het kan een heupbreuk voorkomen en verzacht alleszins de impact van een val. Zo kan je
ook bij het ouder worden genieten van mobiliteit en beweging zonder zorgen.
De verschillende types van Safehip® garanderen een optimaal draagcomfort, de beschermschelpen zijn speciaal ontwikkeld voor
maximale beveiliging, het textiel en de snit zorgen voor dat de huid kan blijven ademen.
Safehip® AirX® is volledig gemaakt uit textiel, de schelp is opgebouwd uit gepatenteerd AirX®
driedimensionaal geweven stof in de vorm van een hoefijzer, het textiel is erg zacht, ademend en voelt
heel aangenaam aan.
• Zacht en heel comfortabel om te dragen, bijna naadloos gefabriceerd
• Gemakkelijk om aan en uit te doen
• Broekje gemaakt uit 100% ademend AirX® textiel
• Speciaal ontworpen voor maximale valbescherming
• Sluit perfect aan bij het lichaam
• Versie beschikbaar voor mensen met incontinentie
• Wastemperatuur tot 95° en kan gedroogd worden op hoge temperatuur
• Maten S, M, L leverbaar uit stock per stuk, andere maten beschikbaar op bestelling (per 10 stuks)
Bij de Safehip® Classic is de heupbescherming opgebouwd uit een gepatenteerd schuim in de vorm van
een hoefijzer, het textiel van het broekje is erg zacht, ademend en voelt heel aangenaam aan.
• Zacht en heel comfortabel om te dragen, bijna naadloos gefabriceerd
• Gemakkelijk om aan en uit te doen
• Broekje gemaakt uit 71% katoen, 25% polyester en 4% elastine. De schelp uit PE-schuim
• Speciaal ontworpen voor maximale valbescherming
• Sluit perfect aan bij het lichaam
• De heupschelpen kunnen eenvoudig uit het broekje gehaald worden voor een wasbeurt
• Geleverd met 3 broekjes en 2 losse heupschelpen
• Wastemperatuur tot 60° en kan gedroogd worden in de droogkast
• Maten S, M, L leverbaar uit stock per stuk, andere maten beschikbaar op bestelling (per 10 stuks)
Referentie

Omschrijving

SHAXU1/S

Safehip AirX Unisex Small

1 broek per verpakking, geïntegreerde schelp, wit

SHAXU1/M

Safehip AirX Unisex Medium

1 broek per verpakking, geïntegreerde schelp, wit

SHAXU1/L

Safehip AirX Unisex Large

1 broek per verpakking, geïntegreerde schelp, wit

SHCU3+2/S

Safehip Classic Unisex Multipack Small

Per verpakking 3 broekjes en 2 losse schelpen, wit

SHCU3+2/M_ Safehip Classic Unisex Multipack Medium

Per verpakking 3 broekjes en 2 losse schelpen, wit

SHCU3+2/L

Per verpakking 3 broekjes en 2 losse schelpen, wit

Safehip Classic Unisex Multipack Large
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Bedspondebeschermer SafeSide©
De bedspondebeschermer voorkomt dat een patiënt handen, voeten of hoofd tussen de
bedsponde steekt of dat hij zich verwondt door op de bedsponde te slaan.
• High-density-schuim
• Vuurvaste bekleding (M-2)
• Afwasbaar met een vochtige doek
• Bevestiging door 3 banden met verstelbare gespen
referentie

omschrijving

kleur / afmetingen

ATVBB

Bedspondebeschermer SafeSide©

Beige / 153 x 38 x 3 cm

Bedspondebeschermer Guardy©
De bedspondebeschermer voorkomt dat een patiënt handen, voeten of hoofd tussen de
bedsponde steekt of dat hij zich verwondt door op de bedsponde te slaan.
• High-density-schuim
• Brandwerende en gebruiksvriendelijke afwasbaar weefsel
• Antibacteriële, antimycotic en antimicrobiële bescherming
• Resistent tegen speeksel, urine, bloed, zweet en voedsel
referentie

omschrijving

kleur / afmetingen

ADBB

Bedspondebeschermer Guardy

©

Beige / 151 x 40 x 2,5 cm
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Bescherming fysieke integriteit
Hiel- en elleboogbescherming sok Guardy©
Vermindert het risico op decubitus aan de hielen bij bedlegerige patiënten.
• Zeer zachte acryl stof die drukpunten vermindert
• Gevuld met wasbare gel ter hoogte van de enkel voor goede drukverspreiding
• Wasbaar op 35°C
referentie

omschrijving

kleur / afmetingen

ADAS

Antidecubitus sok Guardy©

Wit / per paar

Hiel- en elleboogbescherming SafeHeel©
Vermindert het risico van decubitus op de hielen en ellebogen bij bedlegerige patiënten.
• 100% eerstekwaliteits katoen, niet allergisch en ademend
• Geen naden waarop gesteund wordt
• Interne watten uit polyester en siliconen om samenklitten te voorkomen
• Geen volumeverlies over de wasbeurten heen
• Waterbestendig, droogt snel en voorkomt meeldauw
• Wasbaar op 90°C
referentie

omschrijving

kleur / aantal

ATVHI

Bescherming hiel/elleboog SafeHeel

©

Roze / per stuk

Hiel- en elleboogbescherming Guardy©
Vermindert het risico van decubitus op de hielen en ellebogen bij bedlegerige patiënten.
• Hypoallergeen, antibacterieel
• Vulling silicone vezels, geeft hoge veerkracht
• Geen volumeverlies over de wasbeurten heen
• Wasbaar op 35°C
referentie

omschrijving

kleur / aantal

ADHI

Bescherming hiel/elleboog Guardy©

Blauw / per stuk

Beschermwant SafeHand©
Voorkomt dat de patiënt zich verwondt door zich te krabben, dat hij/zij zijn pamper
openplukt of katheters uittrekt.
• 100% eerstekwaliteits katoen, niet allergisch en ademend
• Geen naden waarop gesteund wordt
• Interne watten uit polyester en siliconen om samenklitten te voorkomen
• Geen volume verlies over de wasbeurten heen
• Waterbestendig, droogt snel en voorkomt meeldauw
• Wasbaar op 90°C
referentie

omschrijving

kleur / aantal

ATVHA

Beschermwant SafeHand©

Roze / per paar

Beschermwant ademend Guardy©
Voorkomt dat de patiënt zich verwondt door zich te krabben, dat hij/zij zijn pamper openplukt
of katheters uittrekt.
• Luchtige netstof, hand blijft zichtbaar
• Vulling silicone vezels
• Geen volume verlies over de wasbeurten heen
• Wasbaar op 35°C
referentie

omschrijving

kleur / aantal

ADHAA

Beschermwant ademende Guardy©

Blauw / per paar

10 | Metra | www.metra.be

Body - Pyjama
Deze comfortabele en veilige body voorkomt dat de patiënt zich verwondt door
zich te krabben of dat hij/zij zich begint te ontkleden.
• 50% katoen, 50% polyester
• 4 maten S, M, L en XL
• Kan als ondergoed gedragen worden (wit)
• Kan niet zelfstandig aan/af gedaan worden
• Voorkomt pamperplukken en trekken aan katheters
• Bescherming ter hoogte van ritssluiting om kwetsuren te vermijden
• Beschikbaar in verschillende maten
• Droogtrommel bestendig, strijken kan op medium temp., wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

beschikbare maten

ATVBOK

Body met korte mouwen/pijpen, rits rug

S, M, L en XL

ATVBOKR

Body met korte mouwen/pijpen, rits rug/tussen de benen

S, M, L en XL

ATVBOLR

Body met lange mouwen/pijpen, rits rug

S, M, L en XL

ATVBOL2

Body met lange mouwen/pijpen, rits rug/tussen de benen

S, M, L en XL

ATVBOL

Body met lange mouwen/pijpen, rist tussen de benen

S, M, L en XL

Trippelhoes/Beschermlaken
De trippelhoes of beschermlaken is een matrasomvattend hoeslaken dat overloopt
in het bovenstuk van een pyama.
• 50% katoen, 50% polyester
• Voorkomt opstaan of vallen uit bed, het manipuleren van katheters
• Bewegingsvrijheid, zitten/draaien en armen bewegen mogelijk
• Versterkte rits, sluit aan de voeten
• Zijdelingse openingen voorzien voor blaaskatheters
• Sterke elastiek die tot ver onder de matras reikt
• Bestaat voor verschillende bedbreedtes
• Droogtrommel bestendig, strijken kan op medium temp., wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

ATVBL90

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen

specificaties
Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBL105

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBL120

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen

Wit / bedbreedte 120 cm

ATVBLM90

Trippelhoes/Beschermlaken, lange mouwen

Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBLM105

Trippelhoes/Beschermlaken, lange mouwen

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBLM120

Trippelhoes/Beschermlaken, lange mouwen

Wit / bedbreedte 120 cm

ATVBLR90

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra ritssluiting op schouder

Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBLR105

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra ritssluiting op schouder

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBLR120

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra ritssluiting op schouder

Wit / bedbreedte 120 cm

ATVBLS90

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra sterk

Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBLS105

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra sterk

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBLS120

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra sterk

Wit / bedbreedte 120 cm

Mate van autonomie en zelfcontrole
Elk hulpmiddel kan pas worden ingezet na evaluatie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt en bewoner.
We moeten daarbij telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin elke patiënt of bewoner kan verkeren. Wij hanteren
daarbij 3 mogelijke situaties waarin de patiënt zich kan bevinden, waarbij er dan ook aangepaste hulpmiddelen worden
ingezet.
GROENx
Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie en zelfcontrole
BLAUWx
Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.
ORANJEx
Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor zichzelf en omgeving
Comfort, bescherming & veiligheid | 11

Veilig zittend positioneren
OneWayGlide
Een buisvormig kussen dat zeer goed glijdt in één richting, terwijl het blokkeert in de andere
richting. Hierdoor kan de gebruiker heel gemakkelijk rechtop komen te zitten en wordt onderuit
glijden verhinderd.
• Om iemand rechtop te zetten of te herpositioneren in een stoel/zetel
• Max. 150 kg
• Wasbaar op 80°, mag in de droogkast
referentie

omschrijving

afmetingen

OWGS

Eenrichtingskussen OneWayGlide buisvormig (stoel)

37 x 43 cm

OWGZ

Eenrichtingskussen OneWayGlide buisvormig (zetel)

45 x 45 cm

Universele elastische riem Guardy©
Deze universele elastische riem ondersteunt het correct positioneren van de romp of benen. Met de
velcrosluiting kan lengte van de riem flexibel worden aangepast.
• Zelfstandig gebruik
• Duurzame neopreen
• Makkelijke aanpasbare hoogwaardige velcrosluiting
• Bruikbaar op alle rolstoelen
• Wasbaar op 35°C
referentie

omschrijving

Afmetingen

ADUR

Universele elastische riem Guardy© met velcrosluiting

7,5 x 150 cm

Rompsteun Guardy©
Deze vest ondersteunt de romp voor een correcte houding bij het zitten in een rolstoel. Het vest
bestaat zowel met klikgesp achteraan als met een ritssluiting vooraan.
• Duurzame neopreen
• Aanpasbare klikgesp achteraan
• Versie met ritssluiting vooraan zorgt voor zelfstandig en snel gebruik
• Beschikbaar in 3 maten
• Wasbaar op 35°C
• 4 maten verkrijgbaar
referentie

omschrijving

beschikbare maten (schouderomtrek)

ADRS

Rompsteun Guardy© klikgesp achteraan

maat 00 (23-33) / maat 0 (33-43 cm) /
maat 1 (43-53 cm) / maat 2 (53-63 cm)

ADRSR

Rompsteun Guardy© klikgesp achteraan, rits vooraan

maat 00 (23-33) / maat 0 (33-43 cm) /
maat 1 (43-53 cm) / maat 2 (53-63 cm)

Buikgordel Safebelt©
De buikgordel zit rond de buik van de patiënt en de leuning van de stoel/zetel en voorkomt zo dat de
patiënt rechtstaat vanuit zitpositie, met behoud van een zekere bewegingsvrijheid.
• Fluweelzacht aan de binnenkant
• Brede buikband, zeer comfortabel (snijdt niet in)
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
• Instelbare lengte (max. 180 cm)
• Verlengstukken mogelijk voor brede relax zetels
• Wasbaar op 90°C
referentie

omschrijving

afmetingen

ATVGM

Buikgordel SafeBelt© met klikgesp

15 x 50 cm

ATVGX3

Verlenggordel SafeBelt© met klikgesp

100 cm
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Buikgordel Guardy©
De buikgordel zit rond de buik van de patiënt en de leuning van de stoel/zetel en voorkomt zo dat de
patiënt rechtstaat vanuit zitpositie, met behoud van een zekere bewegingsvrijheid.
• Gelamineerde zweetafvoerende stof
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
• Modellen met sluiting vooraan beschikbaar
• Neemt makkelijk de vorm van de gebruiker aan
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

beschikbare maten / specificaties

ADGM2

Buikgordel Guardy© zittend met klikgesp

16,5 x 56 cm

ADGM1

Buikgordel Guardy© zittend met klikgesp small

12,5 x 40 cm

ADGMM

Buikgordel Guardy© zittend met magnetisch slot

M (12,5 x 40 cm), L (16,5 x 56 cm) / incl. 1 slot en
1 sleutel

ASTGPH

Buikgordel Guardy© zittend met velcro en gesp vooraan

M (60-100 cm buikomtrek), L (100-140 cm)

ASTGMPM

Buikgordel Guardy© zittend met magnetisch slot
vooraan

M (60-100 cm buikomtrek), L (100-140 cm) / incl.
1 slot en 1 sleutel

Bekkengordel Safebelt©
De bekkengordel voorkomt dat de patiënt rechtstaat of onderuit glijdt op de stoel of zetel. Deze gordel
bestaat uit een buikgordel en een extra gordel tussen de benen.
• Fluweelzacht aan de binnenkant
• Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
• Instelbare lengte (max. 180 cm)
• Verlengstukken mogelijk voor brede relaxzetels
• Wasbaar op 90°C
referentie

omschrijving

afmetingen

ATVGB

Bekkengordel SafeBelt met klikgesp

15 x 50 cm

ATVGX3

Verlenggordel SafeBelt© met klikgesp

100 cm, 90°C

©

Bekkengordel Guardy©
De bekkengordel voorkomt dat de patiënt rechtstaat of onderuit glijdt op de stoel of zetel.
Deze gordel bestaat uit een buikgordel en een extra gordel tussen de benen.
• Gelamineerde zweetafvoerende stof
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
• Neemt makkelijk de vorm van de gebruiker aan
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

afmetingen

ADGB

Bekkengordel Guardy© met klikgesp

M (12,5 x 40 cm), L (16,5 x 56 cm)

ADGBM

Bekkengordel Guardy© met magnetisch slot

M (12,5 x 40 cm), L (16,5 x 56 cm) / incl. 2 sloten en 1 sleutel
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Bekkengordel Winn’Save©
Deze gordel zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voren valt of onderuit glijdt.
Het bekkenstuk tussen de benen is makkelijk te verwijderen.
• Polyester, gespen en ogen in inox
• Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
• Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
• Met versterkte naden
• Brandvertragend weefsel
• Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
• Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
• Inclusief magnetische of mechanische sloten
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 90°C , desinfecteerbaar met chloor
referentie

omschrijving

beschikbare maten / specificaties

WSTGTM

Bekkengordel Winn’Save© zittend met magnetisch slot

S (45-85 cm), M (70-118 cm), L (94-158 cm) / incl. 2 sloten en
2 sleutels

WSTGTP

Bekkengordel Winn’Save© zittend met mechanisch slot

S (45-85 cm), M (70-118 cm), L (94-158 cm) / incl. 2 sloten

Schoudergordel Safebelt©
De schoudergordel zit rond buik en schouders en de leuning van de stoel of zetel en voorkomt
dat de patiënt rechtstaat en voorover- of opzijvalt.
Deze gordel is een combinatie van een buikgordel met 2 schouderbanden die bij voorkeur gekruist
worden over de rug. De schouderbanden zijn voorzien van een zachte kussenband voor verhoogd comfort.
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
• Instelbare lengte (max. 180 cm)
• Verlengstukken mogelijk voor brede relaxzetels
• Wasbaar op 90°C
referentie

omschrijving

afmetingen

ATVGS

Schoudergordel SafeBelt©met klikgesp

15 x 50 cm

ATVGX3

Verlenggordel SafeBelt© met klikgesp

100 cm

Schoudergordel Guardy©
De schoudergordel zit rond buik en schouders en de leuning van de stoel of zetel en voorkomt dat de
patiënt rechtstaat en voorover- of opzijvalt.
Deze gordel is een combinatie van een buikgordel met 2 schouderbanden die bij voorkeur gekruist
worden over de rug.
• Gelamineerde zweetafvoerende stof
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
• Neemt makkelijk de vorm van de gebruiker aan
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

beschikbare maten / specificaties

ADGS

Schoudergordel Guardy©met klikgesp

M (12,5 x 40 cm), L (16,5 x 56 cm)

ADGSM

Schoudergordel Guardy©met magnetisch slot

M (12,5 x 40 cm), L (16,5 x 56 cm) / Incl. 2 sloten en 1 sleutel

Bekken- en schoudergordel Safebelt©
De bekken- en schoudergordel biedt een complete beveiliging in zittende houding.
Deze gordel bestaat uit een bekkengordel gecombineerd met de 2 schouderbanden.
• Fluweelzacht aan de binnenkant
• Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
• Instelbare lengte (max. 180 cm)
• Verlengstukken mogelijk voor brede relax zetels
• Wasbaar op 90°C
referentie

omschrijving

afmetingen

ATVGC

Bekken- en schoudergordel SafeBelt met klikgesp

15 x 50 cm

ATVGX3

Verlenggordel SafeBelt© met klikgesp

100 cm

©
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Bekken- en schoudergordel Guardy©
De bekken- en schoudergordel biedt een complete beveiliging in zittende houding.
Deze gordel bestaat uit een bekkengordel gecombineerd met de 2 schouderbanden.
• Gelamineerde zweetafvoerende stof
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
• Neemt makkelijk de vorm van de gebruiker aan
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

beschikbare maten / specificaties

ADGC

Bekken- en schoudergordel Guardy© met klikgesp

M (12,5 x 40 cm), L (16,5 x 56 cm)

ADGCM

Bekken- en schoudergordel Guardy© met magnetisch slot

M (12,5 x 40 cm), L (16,5 x 56 cm) / incl. 3 sloten en
1 sleutel

Thoraxgordel voor bekkengordel Winn’Save©
De thoraxgordel zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voren valt. Deze gordel is enkel te gebruiken in
combinatie met de bekkengordel.
• Polyester, gespen en ogen in inox
• Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
• Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
• Met versterkte naden
• Brandvertragend weefsel
• Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
• Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
• Wasbaar op 90°C , desinfecteerbaar met chloor
referentie

omschrijving

beschikbare maten / specificaties

WTGST

Thoraxgordel Winn’Save zittend voor bekkengordel Winn’Save
©

©

1 maat / enkel in combinatie met bekkengordel

Fixatievest en bekkenfixatievest Guardy©
Ondersteunt bij het zitten. Het bekkenfixatievest is gebaseerd op het fixatievest en vormt samen met
de extra gordel tussen de benen een ‘broekje’. Hierdoor kan de patiënt niet onderuitglijden op de
stoel/zetel.
• In gewatteerde stof of polyamide mesh (ademend)
• Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp of met magnetisch slot
• Met of zonder bekkenstuk
• Laag uitgesneden versie beschikbaar (low-cut)
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 35°C
referentie

omschrijving

beschikbare maten / specificaties

ADFV

Fixatievest Guardy© met klikgesp in gewatteerde stof

M (60-95 cm buikomtrek), L (90-135 cm)

ADFVM

Fixatievest Guardy© met magnetisch slot in gewatteerde stof

M (60-95 cm buikomtrek), L (90-135 cm) /
incl. 2 sloten en 1 sleutel

ADFVA

Fixatievest Guardy© met klikgesp in polyamide mesh stof

M (60-95 cm buikomtrek), L (90-135 cm)

ADFVB

Bekkenfixatievest Guardy met klikgesp

M (60-95 cm buikomtrek), L (90-135 cm)

ADFVBL

Bekkenfixatievest Guardy©met klikgesp low-cut

M (60-95 cm buikomtrek), L (90-135 cm)

ADFVBM

Bekkenfixatievest Guardy© met magnetisch slot

M (60-95 cm buikomtrek), L (90-135 cm) /
incl. 2 sloten en 1 sleutel

©
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Veilig liggend positioneren
Trippelhoes/Beschermlaken
De trippelhoes of beschermlaken is een matrasomvattend hoeslaken dat overloopt
in het bovenstuk van een pyama.
• 50% katoen, 50% polyester
• Voorkomt opstaan of vallen uit bed, het manipuleren van katheters
• Bewegingsvrijheid, zitten/draaien en armen bewegen mogelijk
• Versterkte rits, sluit aan de voeten
• Zijdelingse openingen voorzien voor blaaskatheters
• Sterke elastiek die tot ver onder de matras reikt
• Bestaat voor verschillende bedbreedtes
• Droogtrommel bestendig, strijken kan op medium temp., wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

ATVBL90

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen

specificaties
Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBL105

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBL120

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen

Wit / bedbreedte 120 cm

ATVBLM90

Trippelhoes/Beschermlaken, lange mouwen

Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBLM105

Trippelhoes/Beschermlaken, lange mouwen

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBLM120

Trippelhoes/Beschermlaken, lange mouwen

Wit / bedbreedte 120 cm

ATVBLR90

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra ritssluiting op shouder

Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBLR105

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra ritssluiting op shouder

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBLR120

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra ritssluiting op shouder

Wit / bedbreedte 120 cm

ATVBLS90

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra sterk

Wit / bedbreedte 90 cm

ATVBLS105

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra sterk

Wit / bedbreedte 105 cm

ATVBLS120

Trippelhoes/Beschermlaken, zonder mouwen, extra sterk

Wit / bedbreedte 120 cm

Pols- en enkelgordel SafeBelt©
Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken.
Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of minder
bewegingsvrijheid mogelijk.
• Fluweelzacht aan de binnenkant
• Zeer comfortabel (snijden niet in)
• Sluiten met dubbele velcro om pols of enkel, met klikgesp aan frame
• Verlengstukken mogelijk
• Wasbaar op 90°C
referentie

omschrijving

aantal

ATVPO

Polsgordel SafeBelt© velcro + klikgesp

Per paar

ATVEN

Enkelgordel SafeBelt© velcro + klikgesp

Per paar

Pols- en enkelgordel Guardy©
Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken.
Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of minder bewegingsvrijheid
mogelijk.
• Polsgordel vervaardigd uit recycleerbaar polypropyleen, met zachte vulling
binnenin
• Enkelgordel vervaardigd uit gelamineerde zweetafvoerende stof
• Sluiten met velcro om pols of enkel, met aanspanbare gesp aan frame
• Wasbaar op 35°C
referentie

omschrijving

A1PGB

Polsgordel Guardy© velcro + gesp

Per stuk

A1EGB

Enkelgordel Guardy velcro + gesp

Per stuk
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aantal
©

Pols- en enkelgordel Winn’Save©
Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken. Afhankelijk van
de manier van aanbrengen, is er meer of minder bewegingsvrijheid mogelijk.
Bij polsfixatie kan deze gordel ook aan de Winn’Save© bekkengordel vastgemaakt worden. Het
gebruik van de dwarsgordel aan bed laat een alternatieve manier van enkelfixatie toe. Om de
dwarsgordel aan bed beter te immobiliseren, kan het universeel verlengstuk gebruikt worden.
De combinatie van de velcrosluiting, gesp en veiligheidsslot zorgt voor een extra veiligheid.
• Polyester, gespen en ogen in inox
• Snelfix uitvoering aan enkels beschikbaar
• Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
• Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
• Met versterkte naden
• Brandvertragend weefsel
• Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
• Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
• Inclusief magnetische en mechanische sloten
• Wasbaar op 90°C , desinfecteerbaar met chloor
referentie

omschrijving

aantal / specificaties

W2PGBM

©

Polsgordel Winn’Save met magnetisch slot

Per paar / incl. 2 sloten en 1 sleutel

W2PGBP

Polsgordel Winn’Save© met mechanisch slot

Per paar / incl. 2 sloten en 1 sleutel

W2EPGBM

Pols-en/of enkelgordel Winn’Save© met magnetisch slot

Per paar / incl. 2 sloten en 1 sleutel

W2EPGBP

Pols-en/of enkelgordel Winn’Save©met mechanisch slot

Per paar / incl. 2 sloten en 1 sleutel

W2ESFM

Enkelgordel Snelfix Winn’Save met magnetisch slot

Per paar / incl. 2 sloten en 1 sleutel

W2ESFP

Enkelgordel Snelfix Winn’Save© met mechanisch slot

Per paar / incl. 2 sloten en 1 sleutel

WTEGM

Dwarsgordel enkels Winn’Save© met magnetisch slot

Per stuk / incl. 2 sloten en 1 sleutel

WTEGP

Dwarsgordel enkels Winn’Save© met mechanisch slot

Per stuk / incl. 2 sloten

©

Buikgordel Guardy©
Deze buikgordel zit rond de buik en het frame van het bed. De patiënt kan wel zitten in bed,
maar niet rechtstaan of uit het bed stappen.
• Gelamineerde zweetafvoerende stof
• Sluiten met aanspanbare gesp
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 60°C
referentie

omschrijving

beschikbare maten

ABG2PV

Buikgordel Guardy liggend met velcrosluiting en gesp
vooraan
©

S (buikomtrek 40-60 cm), M (60-100 cm),
L (100-140 cm)

Mate van autonomie en zelfcontrole
Elk hulpmiddel kan pas worden ingezet na evaluatie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt
en bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin elke patiënt of bewoner kan
verkeren. Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties waarin de patiënt zich kan bevinden, waarbij er dan ook
aangepaste hulpmiddelen worden ingezet.
GROENx
Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie en zelfcontrole
BLAUWx
Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.
ORANJEx
Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor zichzelf en omgeving
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Bekkengordel Winn’Save©
Deze bekkengordel zorgt ervoor dat de patiënt niet naar beneden kan bewegen in bed. Deze
gordel bestaat uit een brede buikgordel en een extra stuk tussen de benen die langs de
voorkant vastgemaakt wordt met het veiligheidsslot.
Het tussenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel bevestigd mbv een gesp en is hierdoor
gemakkelijk verwijderbaar.
• Polyester, gespen en ogen in inox
• Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
• Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
• Met versterkte naden
• Brandvertragend weefsel
• Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
• Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
• Inclusief magnetische of mechanische sloten
• Met of zonder laterale gordels, om draaibeweging tegen te gaan
• Beschikbaar in verschillende maten
• Wasbaar op 90°C , desinfecteerbaar met chloor
referentie

omschrijving

beschikbare maten / specificaties

WBGTM

Bekkengordel Winn’Save liggend met magnetisch slot

S (45-85 cm), M (70-118 cm), L (94-158 cm) /
incl. 3 sloten en 2 sleutels

WBGTP

Bekkengordel Winn’Save© liggend met mechanisch slot

S (45-85 cm), M (70-118 cm), L (94-158 cm) /
incl. 3 sloten

WBGXTM

Bekkengordel Winn’Save© liggend met laterale gordels en
magnetisch slot

S (45-85 cm), M (70-118 cm), L (94-158 cm) /
incl. 3 sloten en 2 sleutels

WBGXTP

Bekkengordel Winn’Save© liggend met laterale gordels en
mechanisch slot

S (45-85 cm), M (70-118 cm), L (94-158 cm) /
incl. 3 sloten

WBGTM

Winn’Save© vervangbare bekkengordel met magnetisch slot

WBGTP

Winn’Save© vervangbare bekkengordel met mechanisch slot

©

Schouder- en thoraxgordel Winn’Save©
Deze gordel is steeds te gebruiken in combinatie met de bekkengordel Winn’Save©. De
thoraxgordel zorgt ervoor dat de patiënt niet naar boven kan bewegen in bed.
Bijkomend gebruik van het universeel verlengstuk als schouderband verhindert dat de patiënt
rechtop komt te zitten.
• Polyester, gespen en ogen in inox
• Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
• Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
• Met versterkte naden
• Brandvertragend weefsel
• Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
• Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
• Inclusief magnetische of mechanische sloten
• Wasbaar op 90°C, desinfecteerbaar met chloor
referentie

omschrijving

Beschikbare maten / specificaties

WTGBM

Thoraxgordel Winn’Save© met magnetisch slot

1 maat / incl. 1 slot en 1 sleutel

WTGBP

Thoraxgordel Winn’Save© met mechanisch slot

1 maat / incl. 1 slot

WUVM

Verleng- en bevestigingsstuk Winn’Save met magnetisch slot

Incl. 2 sloten en 1 sleutel

WUVP

Verleng- en bevestigingsstuk Winn’Save© met mechanisch slot

Incl. 2 sloten

©

18 | Metra | www.metra.be

Magnetische en mechanische sloten
Slot Guardy©
• Compatibel met andere merken

referentie

omschrijving

specificaties

ASM-MS

Magnetisch slot Guardy

zwart

AMS

Magnetische sleutel Guardy©

zwart

ASM+MS

Magnetisch slot + sleutel Guardy©

set

©

Sloten Winn’Save©
• Waterresistent
• Kan 5 lagen aan
• Unieke mechanische sloten waar
geen sleutel voor nodig is (met balpen te openen)
• Kunnen een trekkracht van 200 kg verdragen
• Compatibel met andere merken
referentie

omschrijving

specificaties

WSP

Mechanisch slot Winn’Save©

blauw met bic

WSM-MS

Magnetisch slot Winn’Save©

blauw

WMS

Magnetische sleutel Winn’Save©

WSM+MS

Magnetisch slot + sleutel Winn’Save

blauw
©

set

Metra. Comfort, bescherming & veiligheid
Metra werkt uitsluitend samen met professionele partners in de zorg
zoals thuiszorgwinkels, zorginstellingen, mutualiteiten, thuisverpleging,
ergotherapeuten en openbare besturen.
Bent u particulier en heeft u interesse in onze oplossingen, aarzel dan
niet ons te contacteren. Wij verwijzen u met plezier door naar één van
onze vele partners, overal in België.
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METRA bvba - Jan Samijnstraat 25 - 9050 Gent
T: +32 (0)9 227 71 74 - F: +32 (0)9 227 02 80
e-mail: info@metra.be - website: www.metra.be

© Metra bvba - juni 2019 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen
zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: www.magelaan.be

Ontdek al onze oplossingen op www.metra.be

Geproduceerd in EU

