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Naast een traplift

Naast douche of bad
Van rolstoel naar stoel

Omdraaien in bed

In- en uit bed stappen
Omdraaien in bed

Hulp bij opstaan

Bekijk de website voor meer informatie
en voor demonstratiefilmpjes
Portaal opstelling

Proefzending mogelijk

Prijzen 2011 incl. 19% BTW
Levering zonder plaatsing
PAKPAAL
Pakpaal in telescoopuitvoering
Beugel 30 cm
Beugel 60 cm
Beugel 80 cm
Blokkeersysteem
Arm 60 cm + ketting met handgreep
Arm 80 cm + ketting met handgreep
Grote bovenplaat
Verlengstuk boven de 2.82 m
Verzendkosten

Prijs
Zwart of wit
€ 384.€ 416.€ 132.€ 164.€ 180.€ 125.€ 216.€ 240.€ 31.€ 70.€ 25.-

Gebruikers
De pakpaal is ontworpen voor mensen met een lichamelijke beperking van tijdelijke of
blijvende aard. Het geeft zelfstandigheid en veiligheid bij transfers.
De lange beugels van 60 en 80 cm zijn speciaal ontwikkeld voor Parkinson patiënten om
in- en uit bed te komen en zich om te draaien in bed.

Blokkeersysteem
Het blokkeersysteem is speciaal ontwikkeld om in bed van liggen naar zitten te
komen. De beugel kan in 2 standen worden geblokkeerd en weer vrijgemaakt.
Een grote bovenplaat is noodzakelijk om draaiing van de paal te voorkomen.
Pakpaal in telescoopuitvoering
Deze uitvoering heeft een groter bereik en is gemaakt voor opstelling in kamers
met verschillende hoogtes, zoals tijdens een vakantietripje.
Bij een vaste opstelling is de telescoopuitvoering niet nodig
Vergoeding pakpaal
De pakpaal kan door de gemeente worden vergoed via de WMO waartoe een
aanvraag moet worden ingediend. Meer dan de helft van alle gemeenten hebben
de pakpaal al vergoed. Ook zijn er zorgverzekeraars die de pakpaal vergoeden.
Proefzending
Wanneer niet helemaal duidelijk is of de pakpaal de juiste hulp biedt, kan de
pakpaal worden uitgeprobeerd in een proefperiode van 2 weken.
De toekomstige gebruiker moet nog genoeg kracht in zijn/haar handen hebben om
zich te kunnen optrekken. Doe dus eerst de gebruikerstest.
Gebruikerstest
Een partner of verzorger houdt een arm
uitgestrekt en de gebruiker probeert zich met
hulp daarvan op te trekken en/of te gaan staan.
Opzetten pakpaal
Voor het opzetten van de pakpaal is geen
gereedschap nodig. Het is eenvoudig ook voor
niet technische mensen. Dit neemt normaliter
niet meer dan 10 minuten in beslag.
De handleiding geeft hiervoor een duidelijke
instructie.
gebruikerstest

De pakpaal wordt geklemd tussen vloer en plafond zonder deze te beschadigen. Het
plafond moet daarvoor geschikt zijn. Door combinatie van verschillende lengtes
bovenpaal heeft de pakpaal een bereik tussen 195 cm en 340 cm.
De pakpaal in telescoopuitvoering heeft een bereik van 215 cm tot 300 cm

Bekijk ook de demonstratie filmpjes op onze website met:
*opzetten pakpaal – *opstaan uit stoel – *van rolstoel naar stoel
*met lange beugel omdraaien in bed en uit bed komen
* gebruik lange beugel door een Parkinson patient *blokkeersysteem

