‘Hiermee
heb ik mijn
zelfstandigheid terug’

Naast een traplift
Van rolstoel naar stoel

Opstaan uit bed

Naast__het bad

Met de pakpaal maak je gebruik van je
eigen kracht om op te staan of om je
om te draaien in bed.

Pakpaal in telescoopuitvoering

Vergoeding pakpaal

Deze uitvoering heeft een groot bereik (van

De pakpaal kan door de gemeente wor-

230 tot 300 cm) en is eenvoudig aan te

den vergoed via de WMO waartoe een

Hij geeft steun en vergroot je veiligheid en
zelfstandigheid. Belangrijk is dat je nog
genoeg kracht in de armen hebt. Probeer
altijd even uit of je je nog op kan trekken.

passen aan verschillende situaties.

Beugel en arm met papegaai
Op de pakpaal kunnen een beugel en een
arm met papegaai worden gemonteerd.
De beugel en arm zijn draaibaar.
De 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. Ook bieden ze een goede houvast
aan patiënten met MS of spierziekte.

Blokkeersysteem
Het blokkeersysteem is speciaal ontwikkeld
om in bed van lig naar zit te komen.
De beugel kan in 2 standen worden
geblokkeerd.
N.B. altijd i.c.m. een houten bovenplaat

Opzetten pakpaal

aanvraag moet worden ingediend. Meer
dan de helft van alle gemeenten heeft de

De pakpaal wordt geklemd tussen vloer en

pakpaal al vergoed. Soms zijn er zorg-

plafond zonder deze te beschadigen. Het

verzekeraars die de pakpaal vergoeden.

plafond moet daarvoor geschikt zijn.
Hij wordt geleverd in verschillende maten:
195-217 cm, 218-231, cm 232-254 cm,
255-286 cm, 287-340 cm.
Voor het opzetten van de pakpaal is geen extra
gereedschap nodig: alles wordt meegeleverd.
Het is eenvoudig ook voor niet technische
mensen. De bijgeleverde handleiding en de
informatie op de website geven hiervoor een
duidelijke instructie.

Proefzending
Wanneer niet helemaal duidelijk is of de
pakpaal de juiste hulp biedt, kan de pakpaal worden uitgeprobeerd in een
proefperiode van 2 weken.

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 patiënt
blokkeersysteem

De PAKPAAL® is leverbaar in zwart en wit
Verkrijgbaar in lengtes tussen 195cm en 340 cm
Accessoires:









Prijzen incl. 21% BTW >
Levering zonder plaatsing

Beugel 30 cm
Beugel 60 cm
Beugel 80 cm
Arm + papegaai 70 cm
Douchebescherming
Houten bovenplaat
Blokkeersysteem
Verlengstuk

2013
ZWART OF WIT

PAKPAAL
Pakpaal in telescoopuitvoering
Beugel 30 cm
Beugel 60 cm
Beugel 80 cm
Blokkeersysteem
Arm + papegaai 70 cm
Houten bovenplaat
Verlengstuk
Douchebescherming (alleen wit)

€ 418,€ 451,€ 144,€ 177,€ 195,€ 141,€ 234,€ 37,€ 90,€ 27,-

Verzendkosten > 10 kg

€ 17,50

Verzendkosten < 10 kg

€ 8,-

PAKPAAL Produkties BV
Dillenburgstraat 51, 4835 EB Breda

tel: 076-5614500
fax: 076-5614675
info@pakpaal.nl

www.pakpaal.nl

