
Hulpmiddelen voor thuiszorg
via uw apotheker

EEN VOLLEDIG GAMMA FUNCTIONELE MATERIALEN  VAN DE BESTE MERKEN

BEDDEN • KRUKKEN • ROLSTOELEN • AEROSOLTOESTELLEN
BEDLIFTEN • ELEKTRISCHE BEDDEN • TOILETSTOELEN

MEDISCHE ZUURSTOF

VERKOOP EN
VERHUUR

ALTIJD ONTSMET
NA GEBRUIK

THUISLEVERING
IN HEEL BELGIË

Thuisgezondheidszorg, vraag informatie aan uw apotheker!



Orthopedische hoofdkussens - Neksteunen - Bedgordel - Anti-huisstof kussenslopen, matrasbeschermer en vernieuwer - Warmtekussens - ...

Ziekenhuisbed op wielen
met lattenbodem

• verstelbare rug en 
voet, met gasveer

• montage in twee 
hoogten

• aanpasbaar met 
zijsponden en 
zelfoprichter

• verkoop en verhuur

• verstelbare rug 
elektrisch en

 voeteinde manueel

• aanpasbaar met 
zijsponden en 
zelfoprichter

• verkoop en verhuur

1. Bedden en toebehoren Bedden en toebehoren Bedden en toebehoren Bedden en toebehoren

Ziekenhuisbed elektrisch
hoog-laag met lattenbodem

Ziekenhuismatras 
pli-o-matic (60 cm)

• brandvrij, anti-
allergisch en 
urinebestendig

• geleverd met 
afwasbare hoes

• afm: 90 x 195 x 12 cm

• verkoop

• plooibaar

• voor standaard en 
elektrisch bed

• verkoop en verhuur

Zijsponde en zelfoprichter

Bedlift elektrisch

• met draagdoek 
standaard

• tilvermogen 
max 150 kg

• verkoop en verhuur

• in hoogte verstelbaar

• verkoop en verhuur

Zelfoprichter op voet
Serumstaander op wielen

Dienblad voor het bed
Bedtafelmodel op wielen

• verschillende 
tafelmodellen

 (plooibaar, 1 of 2 
dienbladen, ...)

• verkoop en verhuur

• plooibaar

• verkoop en verhuur

Dekenboog - Rugsteun



Fixeerbanden - Voetbeschermers - Zitkussens - Steunkussens - ...

Tempur oplegmatrassen

• oplegmatras van 
7 cm dikte

• te gebruiken op 
bestaande matras

• voorkomt doorlig-
wonden en verlicht 
de rugpijn

• verkoop

• oplegmatras 
90 x 195 (3 kussens)

• kussen 45 x 50 en 
64 x 57 cm

2. Hulp bij doorligwonden Hulp bij doorligwonden Hulp bij doorligwonden Hulp bij doorligwonden

Waterkussen - Watermatras

Alternerende luchtmatras 
(oplegmatrassen)

• geleverd met 
compressor

• aanbrengen op 
een matras

• verkoop matras

• verhuur compressor

• verschillende maten 
en merken

• verkoop

Drukverdelende matras 
en oplegmatrassen

Gelkussen

• verschillende maten 
te verkrijgen

• verschillende 
samenstellingen

• verkoop

• opblaasbaar

• verschillende 
diameters

• verkoop

Luchtkussen

Hiel- en 
elleboogbeschermers

• verschillende 
uitvoeringen

• per stuk of per paar

• verkoop

• wasbaar

• per stuk

• verkoop

Verhoogde hielbeugel



Alle onderdelen voor loophulpen en verplaatsingstoestellen apart te verkrijgen.

Wandelstokken

• anatomisch en 
gebogen handvat

• verschillende 
houtsoorten

• verschillende lengtes

• verkoop

• voor kinderen en 
volwassenen

• verschillende 
kleuren

• verstelbaar

• verhuur en verkoop

3. Hulp bij het lopen en verplaatsing Hulp bij het lopen en verplaatsing Hulp bij het lopen en verplaatsing Hulp bij het lopen en verplaatsing

Elleboogkrukken

Driepikkel of vierpikkel

• voor kinderen 
en volwassenen

• zowel links als rechts

• verhuur en verkoop

• standaard of 
plooibaar in etui

• anatomisch handvat 
links/rechts

• aluminium of gelakt

• verkoop

Wandelstok verstelbaar 
in inox

Looprek vast/vouwbaar

• hoogte verstelbaar

• vast en plooibaar 
model

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verhuur en verkoop

• hoogte verstelbaar

• scharnierend 
met steeds twee 
steunpunten

• plooibaar model

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verhuur en verkoop
Looprek articulerend

Looprek 4-wiel rollator

• plooibare handige 
4-wielrollator met
boodschappenmandje 
en krukhouder

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verkoop en verhuur

• hoogte verstelbaar

• vast en plooibaar 
model

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verhuur en verkoop

Looprek rollator met zitje



Alle toebehoren voor rolstoelen en looprekken te verkrijgen. Voor terugbetalingsprocedure raadpleeg uw apotheek.

Looprek delta driewieler

• hoogte verstelbaar

• met remmen

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verkoop

• vouwbaar

• afneembare 
armsteunen

• afneembare been 
en/of voetsteunen

• verschillende 
kleuren

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verhuur en verkoop

3. Hulp bij het lopen en verplaatsing Hulp bij het lopen en verplaatsing Hulp bij het lopen en verplaatsing Hulp bij het lopen en verplaatsing

Rolstoel standaard

Duwwagen standaard

• vouwbaar

• afneembare 
armsteunen

• afneembare been 
en/of voetsteunen

• verschillende kleuren

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verhuur en verkoop

• verschillende 
modellen

• volgens bestek

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verkoop (op bestelling)

Elektronische rolstoel

Elektronische scooters

• verschillende 
modellen

• volgens bestek

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verkoop (op bestelling)

• model kinderen en 
volwassenen

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verkoop (op bestelling)

Orthopedische driewieler

Stastoel

• mechanisch of 
elektrisch

• terugbetaling riziv 
mogelijk

• verkoop (op bestelling)

• stof of skai

• verschilllende 
kleuren

• verkoop

Driestanden zetel liftchair 



Toiletstoel economisch

• standaard en comfort 
uitvoering

• met toiletemmer

• dubbel kussen

• kader gelakt

• verkoop

• met toiletemmer

• dubbel kussen

• verschillende 
kleuren

• verkoop

4. Hulp bij hygiëne Hulp bij hygiëne Hulp bij hygiëne

Toiletstoel plooibaar

Toiletstoel kliniekmodel

• standaard versie met 
houten rug, zit en 
armsteunen

• comfort versie met 
gepolsterde rug, zit 
en armsteunen

• met toiletemmer

• verkoop

• in PVC (gemakkelijk 
te reinigen)

• 3 toepassingen:
 toiletstoel, 

toiletverhoger, 
douchestoel

• met toiletemmer en 
pootverhogers

• verkoop
Toiletstoel Stack O Stack

Toiletverhoger

• verschillende 
uitvoeringen

• verschillende hoogten

• uitvoering met deksel

• soft uitvoering

• verkoop

• past op elk toilet

• met zeephouder

• verkoop

Zitbadje voor toilet

Badzitje

• verschillende 
modellen

• voor elk type bad

• zit en rug in hout
of PVC

• verkoop

• bedpannen

• urinefl essen

• toiletemmers...

Hulpen en toebehoren 
bij hygiëne

In deze folder treft U slechts een gedeelte van ons uitgebreide assortiment TGZ hulpmiddelen aan.



Bent U op zoek naar een bepaald artikel en U kan dit niet terug vinden in deze folder contacteer dan uw apotheker.

Hometrainer

• standaard uitvoering

• kettler gamma

• verhuur en verkoop

• met of zonder 
computer

• verschillende 
modellen

• verkoop

5. Revalidatiehulpen Revalidatiehulpen Revalidatiehulpen

Step en teletrimmer

Bestek

• voor hemiplegie-
patiënten

• allerlei soorten

• verkoop

• warmhoudbord 
met hoge rand en 
watervulling

• drinkbekers met 
of zonder handvat

• verkoop

Warmhoudbord, bordrand 
en drinkbekers

Schoenenlepel, kousen -en panty 
aantrekker, aankleedstok en knopenhaak

• verschillende 
uitvoeringen

• verkoop

• verlengde arm 
met of zonder 
zuignappen

• verlengde arm 
verkrijgbaar in 
verschillende maten

• verkoop

Verlengde arm, pottenopener 
en kaarthouder

Bent U op zoek naar een bepaald artikel en U kan dit niet terug vinden in deze folder contacteer dan uw apotheker.

Zitkussen, haarwasbekken, 
draaikussen en draaischijf

• zitkussen in PU- 
schuim, veerkrachtig 
en anti-allergisch

• opblaasbare 
haarwasbak

• verkoop

• handgrepen met of 
zonder zuignappen

• handgrepen in 
verschillende 
uitvoeringen

 en lengten

• chrome of gelakt

• verkoop

Bent U op zoek naar een bepaald artikel en U kan dit niet terug vinden in deze folder contacteer dan uw apotheker.Bent U op zoek naar een bepaald artikel en U kan dit niet terug vinden in deze folder contacteer dan uw apotheker.Bent U op zoek naar een bepaald artikel en U kan dit niet terug vinden in deze folder contacteer dan uw apotheker.

Handgrepen en rails

6. Technische hulpmiddelen



Aerosol toestellen

• verschillende 
toestellen

• alle toebehoren

• verkoop en verhuur

• regelbare 
stoomuitlaat

• inhoud 4 liter 
(voor 12 uur)

• verkoop en verhuur

7. Hulp bij ademhaling Hulp bij ademhaling Hulp bij ademhaling

Luchtbevochtiger

Aspirator

• verschillende 
toestellen

• alle toebehoren

• verkoop en verhuur

• 440 liter

• 2200 liter

• 4400 liter

• O2 thuislevering 
in gans België

Medische gasvormige
zuurstof

Uw apotheker, de beste raadgever in thuisgezondheidszorg.
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1• Alle verhuurtoestellen zijn eigentijdse materialen die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen 
 om het de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken in zijn thuishospitalisatie.

• Voor het huren van TGZ materialen vraag meer informatie aan uw apotheker.

• Huurprijzen per dag.

• Kleine en middelgrote toestellen kunnen binnen de 24 uur afgeleverd worden door de apotheker.

• Grote TGZ materialen worden thuis afgeleverd en geïnstalleerd door professioneel personeel.

• Thuisleveringen aan een vast tarief.

• Alle huurtoestellen ontsmet voor afl evering.

• Erkend verstrekker voor afl evering van hulpmiddelen met terugbetaling riziv.

• Terugbetaling mutualiteit en hospitalisatieverzekeringen mogelijk.

stempel apotheek


