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ASSORTIMENT
DressBuddy ON/OFF

DressBuddy LitE

1 hulpmiddel, 2 functies

DressBuddy functionaliteit in een
budgetbewuste vorm.

De Dressbuddy On/Off is een hulpmiddel
geschikt voor het aan- en uittrekken van
kousen met open- en gesloten teen. Het
maakt het mogelijk om bij voldoende kracht
maar beperkte flexibiliteit de afstand tussen
knie en voet te overbruggen, waardoor de
kousen makkelijk aan- en uit gedaan kunnen
worden. De Dressbuddy is gemaakt van
duurzaam materiaal waardoor wij de kwaliteit
kunnen garanderen.

Deze DressBuddy verschilt in materiaal van de
gewone variant. De budget versie is gemaakt
van duurzaam kunstof. De functionaliteit van
deze Dressbuddy is exact hetzelfde als bij het
normale exemplaar (linkse kolom). Door de
Dressbuddy van kunstof te fabriceren kunnen
wij u deze in een goedkope vorm aanbieden.
Net als bij de normale versie zijn er ook antislip balletjes aanwezig.

Wordt geleverd in de vorm van een pakket
met daarbij een antislip matje en een Slip
Voet.

Wordt geleverd in de vorm van een pakket
met een klein antislip matje en een Slip Rond.

Artikel:

Dressbuddy On/Off
(art. nr. 1001)

Artikel:

Dressbuddy Budget

Kleur:

Metaalkleur met gele
en blauwe balletjes

Kleur:

Zwart met gele en
blauwe balletjes

Adviesverkoopprijs:

€198,98 incl. 6% BTW

Adviesverkoopprijs:

€131,48 incl. 6% BTW

ASSORTIMENT
DressBuddy On

DressBuddy Off

Voor het aantrekken van TEK

Voor het uittrekken van TEK

Met deze DressBuddy kunnen therapeutisch
elastische kousen worden aangetrokken. De
beugel verdeeld de krachten die nodig zijn om
de kous over de voet te trekken. In combinatie
met een Slip Voet en het antislip matje is de
kous gemakkelijk aan te trekken. De
Dressbuddy On is ook op maat leverbaar.

De Dressbuddy Off is een hulpmiddel waarbij
de rubber balletjes aan de bovenkant tussen
de kous worden geplaatst en waardoor de
kous makkelijk is uit te duwen. In combinatie
met een anti slip matje.

Wordt geleverd in de vorm van een pakket
met een antislip matje en een Slip Voet.

Wordt geleverd met een antislip matje.

Artikel:

DressBuddy On
(art. nr. 1031)

Artikel:

DressBuddy Off
(art. nr. 1033)

Kleur:

Metaalkleur met gele
balletjes

Kleur:

Metaalkleur met
blauwe balletjes

Adviesverkoopprijs:

€ 179,50 incl. 6% BTW

Adviesverkoopprijs:

€ 169,50 incl 6% BTW

ASSORTIMENT
Slip Perfect

Slip Off

Voor het aan- en uittrekken van TEK met
open en gesloten teen

Voor het uittrekken van TEK

De Slip Perfect is een nieuw hulpmiddel.
Waarom is deze slip anders dan andere? Met
de Slip Perfect kunt u uw kousen aantrekken
in 4 stappen en uittrekken in 2 stappen.
Daarnaast is het een ‘one size fits all’ model
dus u hoeft zich niet druk te maken om de
goede maat. Ook deze slip is op 30°C wasbaar
en duurzaam geproduceerd. Kortom, het is
een alleskunner!

De Slip Off is een eenvoudig hulpmiddel voor
het uittrekken van therapeutisch elastische
kousen. Simpel uittrekken in 3 korte stappen.

Artikel:

Slip Perfect
(art. nr. 3014)

Artikel:

Slip Off
(art. nr. 3019)

Kleur:

Grijs/groen

Kleur:

Oranje

Adviesverkoopprijs:

Nieuw!

€26,00 incl. 6% BTW

What you see is what you get.

Adviesverkoopprijs:

€16,70 incl. 6% BTW

ASSORTIMENT
Slip Voet

Smooth Slip

Geschikt voor het aan- en uittrekken van
kousen met open- en gesloten teen.

Geschikt voor het aan- en uittrekken van
kousen met open- en gesloten teen.

De slip zorgt ervoor dat de wrijving tussen de
kous en de huid word verminderd. Dit is
vooral voor de zorgverlener een handig
hulpmiddel. Bij het aantrekken kan de slip uit
de kous worden verwijderd door aan de
achterkant aan de lus te trekken.

De Smooth Slip staat voor kwaliteit, veiligheid
en de focus ligt op het gemak en de
functionaliteit voor de eindgebruiker. Ook
deze slip zorgt voor een verminderde wrijving
tussen de kous en huid. Daarnaast is de
Smooth Slip wasbaar op 30°C en leverbaar in
twee maten.

Artikel:

Slip Voet
(art. nr. 3010)

Artikel:

Kleur:

Grijs/blauw

Kleur:

Smooth Slip
(art. nr. maat M 3026)
(art. nr. maat L 3027)
Zwart/Grijs

Adviesverkoopprijs:

€ 20,50 incl. 6% BTW

Adviesverkoopprijs:

€ 19,36 incl. 6% BTW

Extra: Slips worden onder eigen toezicht gemaakt
zodat wij de kwaliteit van het product kunnen
garanderen.

ASSORTIMENT
Dressbuddy Staand

Slip Arm

Aan- en uittrekken van therapeutisch
elastische kousen voor benen en armen.

De Slip Arm is geschikt voor het aan- en
uittrekken van TEK voor de armen.

Met het gebruik van de Dressbuddy Staand
kunt u met weinig kracht arm- en beenkousen
aan- en uittrekken. Wanneer u in staat bent
om zelf uw kousen aan en uit te trekken bent
u niet meer afhankelijk van anderen.

Met het gebruik van de Slip Totaal kunt u met
zo goed als geen kracht armkousen aan- en
uittrekken. Wanneer u in staat bent om zelf
uw kousen aan en uit te trekken bent u niet
meer afhankelijk van anderen. Daarbij is de
slip wasbaar op 30°C en eenvoudig in gebruik.

Artikel:

Dressbuddy Staand
(art. nr. 2021)

Artikel:

Slip Arm
(art. nr. 3031)

Kleur:

Metaalkleur/blauw

Kleur:

Paars/rood

Adviesverkoopprijs:

€ 163,80 incl. 6% BTW

Adviesverkoopprijs:

€ 24,99 incl. 6% BTW

Deze producten werken uitstekend samen. Met
behulp van de Slip arm kunt u de staande DressBuddy
gebruiken voor uw armkousen.

ASSORTIMENT
Dressbuddy Kapstok

Ort.O.Mate

Voor mensen met een beperking
bij het aan- en uittrekken van een jas, vest of
overhemd. Bijvoorbeeld bij halfzijdige
verlamming en Parkinson.

De elektrische oplossing voor het uittrekken
van uw kousen.

Met behulp van de kapstok zijn mensen met
bijvoorbeeld Parkinson in staat om met
minder moeite hun jas, vest of overhemd aan
te trekken. De kleding kan worden
opgehangen aan de stokjes met de rode
balletjes. De persoon hoeft hierdoor geen
moeilijke bewegingen te maken maar kan zijn
of haar armen meteen in de mouwen steken.
De kapstok kan worden geleverd in een
normale en een in hoogte verstelbare variant.
De breedte van de kapstok kan bij beide
varianten worden versteld.

De Ort.O.Mate is een elektrisch hulpmiddel
voor mensen die niet meer beschikken over
de kracht om de kousen uit te trekken.
Het apparaat wordt bediend door middel van
een afstandsbediening.
De beugel van de Ort.O.Mate wordt aan de
achterzijde van de kous bevestigd waardoor er
door een druk op de knop de kous kan worden
uitgetrokken.

Artikel:

DressBuddy kapstok
(art. nr. 5010)

Artikel:

Ort.O.Mate
(art. nr. 3070)

Kleur:

Metaalkleur/rood

Kleur:

Wit met stalen
beugel/rode balletjes

Adviesverkoopprijs:

€ 149,41 incl. 6% BTW

Adviesverkoopprijs:
€960,00 incl. 6% BTW
* prestatievergoeding via Elliezo BV voor
nader te verrichten arbeid

ASSORTIMENT
Slip Totaal
De Slip Totaal is geschikt voor het aan- en
uittrekken van therapeutisch elastische
kousen.
Met het gebruik van de Slip Totaal kunt u uw
zelfstandigheid vergroten. Wanneer u in staat
bent om zelf uw kousen aan en uit te trekken
bent u niet meer afhankelijk van anderen.
Evenals de andere slips is ook deze eenvoudig
in gebruik en wasbaar op 30°C.
Contact
De Slip Totaal is leverbaar in verschillende
maten. Er zijn verschillende maten slips voor
verschillende schoenmaten. Voor extra
informatie of details kunt u het beste contact
opnemen met Eritek BV.

Eritek International BV
Tolweg 2, 5171 PV Kaatsheuvel
T: 085-2019910

Artikel:

Slip Totaal
(art. nr. 3092)

Kleur:

Grijs/blauw

F: 084-7568870
Info: post@eritekbv.nl
Bestellingen: sales@eritekbv.nl

Adviesverkoopprijs:

€ 21,50 incl. 6% BTW

www.eritekbv.nl

