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Heupfracturen vormen voor oudere mensen een serieuze bedreiging,
een val bij liggen en opstaan, uitglijden op een gladde vloer, een
aanval van duizeligheid, evenwichtsverlies bij het nemen van
een opstap, trap of stoep, …. het is snel gebeurd. Maar herstel is
nooit zeker en vergt vaak lange revalidatie.

De Safehip® 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.
De verschillende types van Safehip® garanderen een optimaal draagcomfort,
de beschermschelpen zijn speciaal ontwikkeld voor maximale beveiliging,
het textiel en de snit zorgen ervoor dat de huid kan blijven ademen.

Safehip® AirX®
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
• Volledig gemaakt uit 100% ademend AirX® textiel
• Speciaal ontworpen voor maximale valbescherming
• Sluit perfect aan bij het lichaam
• 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)

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

* “Safehip® geeft comfort en is efficiënt. De meest effectieve heupbeschermer met een optimaal
draagcomfort. Klinische studies over de hele wereld in rusthuizen en bij thuiswonende personen
bewijzen dat Safehip® – de heupbeschermer – het aantal heupfracturen vermindert met 75%.
Tezelfdertijd voelen de dragers ervan zich veel comfortabeler, zelfzekerder en mobieler in hun
dagelijkse leven (Hindso K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119).”
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Safehip®, klinisch getest bij
Mobiele
oprijgoten (tot 60 cm)
meer dan 6000 personen!*

Safehip® Classic 3+2
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

SHCU3+2/S

Safehip Classic Unisex Multipack 3+2 Small

Per verpakking 3 broekjes en 2 losse schelpen, wit

SHCU3+2/M Safehip Classic Unisex Multipack 3+2 Medium Per verpakking 3 broekjes en 2 losse schelpen, wit
SHCU3+2/L

Safehip Classic Unisex Multipack 3+2 Large

VOOR IEDEREEN DE JUISTE MAAT
De maten overlappen. Om de juiste maat
te vinden, meet de heupen op hun wijdste
punt. Indien de maat tussen 2 maten ligt,
kies dan de kleinste maat als de dijen
slanker zijn, de grootste maat als de dijen
breder zijn.

Per verpakking 3 broekjes en 2 losse schelpen, wit

Safehip®

Centimeter

XS

65-85

S

75-95

M

90-110

L

100-120

XL

110-140

XXL

120-150

Vind je maat
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