
Comfort, bescherming 
& veiligheid

+  Bescherming en geborgenheid
+  Val- en dwaalpreventie
+  Incontinentieoplossingen
+  Decubituspreventie
+  Veilig zittend/liggend positioneren
+  Medisch positioneren

Ontdek al onze oplossingen op metra.be

Betere zorg, 
meer bescherming!
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Het aantal mensen met een fysische en psychische 
beperking groeit, vooral door de vergrijzing en stijgende 
levensverwachting. Hoe bezorgen we al deze mensen 
maximale levenskwaliteit en bescherming? Een 
uitdagende vraag voor de samenleving, maar het zijn 
de zorginstellingen mét hun medewerkers die dit in 
de dagelijkse praktijk moeten vertalen naar warme en 
respectvolle zorg.

Hoe bescherm je mensen in een zwakke positie voor de 
risico’s waaraan ze worden blootgesteld ten gevolge van 
hun fysieke of psychische conditie? Een omgeving die 
voor valide mensen perfect veilig en beheersbaar is, kan 
immers voor andere mensen heel wat gevaren inhouden 
en als bedreigend ervaren worden. Het (gedeeltelijk) 
verlies van zelfcontrole kan tot gevolg hebben dat ze 
zichzelf en hun omgeving in gevaar brengen. Tegelijkertijd 
moet de waardigheid en autonomie van de betrokkene 
centraal staan.

© Metra bv - maart 2023 
Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering 
van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties 
van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle 
afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is 
niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: 
depoedelfabriek.com
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Perfecte  
dienst-na-
verkoop
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Doorgedreven  
opleiding

2. 
Correcte 
introductie 

metra.be

Heel wat zorgteams worden dagelijks met deze 
problematiek geconfronteerd. In deze catalogus vindt 
u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden 
in functie van de mate van autonomie en zelfcontrole 
waarover de patiënt of bewoner beschikt. Samen met u 
screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten 
en inventariseren we de hulpmiddelen die bijdragen tot 
een betere zorg.

Uiteraard gaat aan het gebruik van deze hulpmiddelen een 
grondige analyse vooraf, waarbij het inzetten ervan in de 
mate van het mogelijke voortvloeit uit overleg met patiënt, 
familie en het zorgteam.

Onze service eindigt niet bij de levering, wij maken 
er een punt van dat uw medewerkers de ingezette 
hulpmiddelen optimaal kunnen gebruiken in alle 
veiligheid. Daarom bieden wij uitsluitend oplossingen 
aan die steunen op de 4 METRA-pijlers:

+ 
Metra zorgt samen met u voor 
meer comfort, bescherming en 
veiligheid voor uw bewoner  
of  patiënt
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Het feit dat een patiënt of bewoner in meer of mindere 
mate immobiel is, houdt een fysiek risico in. Ook 
ongecontroleerde bewegingen of handelingen ten 
gevolge van verwarring kunnen een bedreiging vormen 
voor de fysieke integriteit van de persoon in kwestie. 

Oplossingen hiervoor zijn onder meer hulpmiddelen 
die geborgenheid bieden, de persoon tot rust brengen 
en beschermen tegen kwetsuren, met behoud van 
maximale bewegingsvrijheid.

+ 
Bescherming en 
geborgenheid

Care’Cuddle is ons eigen 
gamma van verzwaarde knie-, 
schouder- en slaapdekens, 
slaapzakken, nekkussens en 
bijhorende covers. Met dit 
gamma helpen wij mensen 
met een verstoring van de 
prikkelwerking in de hersenen, 
via zachte, gespreide druk op 
het lichaam.

Care’Cuddle, de voordelen 
van micro glasparels

De dekens, kussens en slaapzakken van 
Care’Cuddle zijn gevuld met micro glasparels. 
Deze kleine bolletjes lijken qua uiterlijk op wit 
zand of zoutkristallen. Deze glasparels zijn 

perfect glad, waardoor ze een geweldige optie zijn voor mensen die gevoelig 
zijn voor de textuur van kunststofkorrels.
Micro glasparels zijn een milieuvriendelijk alternatief voor kunststofkorrels en 
bovendien volledig hypoallergeen. 

+ Houden het deken zacht en comfortabel
+ Geluidloos
+ Dichte densiteit
+ Klitten niet samen bij contact met vocht
+ Volgen perfect de contouren van het lichaam
+ Weinig volume nodig om voldoende druk uit te oefenen
+ Makkelijk in onderhoud, wasmachine- en droogkastbestendig

Care’Cuddle, een slim ontwerp voor  
maximaal rustgevend comfort

Als grote troef zijn alle dekens van Care’Cuddle 
opgebouwd uit vele kamers, om zo het gewicht 
perfect te spreiden. De vulling met micro 
glasparels zorgt ervoor dat het deken zich perfect 
aanpast aan de contouren van het lichaam. Door 
het goed omsluiten van het lichaam, wordt er een 
extra comfortabel en veilig gevoel gecreëerd. 

Glasparels hebben bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt 
om genoeg druk uit te oefenen, zodat het deken op zich niet echt dik hoeft te zijn. 
Dit is aangenamer in een warme omgeving en makkelijker in onderhoud.

IN DE  
KIJKER!

+

+

Scan de  
brochure!

Wist je dat METRA
een eigen lijn producten
aanbiedt? Deze herkent
u aan het symbool 

Deze producten werden
ontwikkeld op basis van
onze ervaring, in nauwe
samenspraak met onze
klanten.
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Dit knie- en schouderdeken, met een formaat 60 x 80 cm, wordt eerder overdag 
gebruikt, om over de schouder of op de knieën te leggen. Dit stelt mensen die 
verward, angstig, onrustig, overprikkeld en dwaalgedrag vertonen, gerust. Dit leidt 
tot minder dwaalgedrag.

   Knie- of schouderdeken Care’Cuddle

60°3kg

3kg 60°

 

Mate van autonomie  
en zelfcontrole 
Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie van 
de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt 
of bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben 
voor de unieke situatie waarin deze  persoon kan 
verkeren. Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties/
kleurcodes waarin hij of zij zich kan bevinden en waarbij 
er aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

Beschikking hebben over een ruime mate van 
autonomie en zelfcontrole

Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole,  
geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.

Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar 
voor zichzelf en omgeving

referentie omschrijving materiaal / kleur

WBSIMPG3 Care'Cuddle Simply knie- of  
schouderdeken (60 x 80cm)

katoen / donkergrijs

WBSIMPG3D Care’Cuddle Simply knie- of  
schouderdeken (60 x 80cm)

waterafstotende polyester / 
wit
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De Care’Cuddle Sleepingbag (100 x 200 cm) creëert als het 
waar cocongevoel bij de gebruiker. Doordat de twee delen 
aan elkaar geritst worden, kan het bovenste deel niet van 
de persoon afglijden tijdens het slapen. Het onderste deel 
bedekt de volledige matras en is extra comfortabel gemaakt 
met een bijkomende polystervulling.

+ Gevuld met 6kg micro glasparels
+ Kan worden vastgemaakt aan bed
+ Met bijpassend hoofdkussen en kussensloop

Dit deken (135 x 200 cm) wordt voornamelijk gebruikt om 
rustig onder te slapen.  Bij slaapproblemen, waarbij motorische 
en psychische onrust een rol speelt, zorgt de druk van het 
deken voor het tot rust brengen van het lichaam en geeft het 
een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

+ Gevuld met 8kg micro glasparels
+ Verkrijgbaar in katoen met polyestervulling 

(Care’Cuddle Night Bedding) of volledig katoen 
(Care’Cuddle High Temperature)

+ Aangepaste covers beschikbaar

   Slaapzak Care’Cuddle

   Slaapdeken Care’Cuddle

60°8kg

8kg 95°

referentie omschrijving materiaal kleur

WBCLASG8  
(Night Bedding)

Care’Cuddle Night 
Bedding slaapdeken 
135 x 200 cm

katoen 
met polyestervulling

ecru

WBSIMPG8HT  
(High Temperature)

Care’Cuddle High 
Temperature slaap- 
deken 135 x 200 cm

katoen wit

60°6kg

referentie omschrijving materiaal kleur

WBSBG6 Care’Cuddle Sleepingbag 
slaapzak 100 x 200 cm

katoen (donker)grijs
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De Care’Cuddle dekens zijn allen uitgerust met 
lusjes. De bijpassende covers zijn voorzien van 
linten. Hierdoor kan je beiden goed aan elkaar 
vastmaken en voorkom je verglijden van de dekens 
in de cover. De Care’Cuddle cover kan je uiteraard 
apart wassen, waardoor het verzwaarde deken niet 
altijd in de machine moet.

   Covers Care’Cuddle

30°

60°

60°

60°

referentie omschrijving materiaal kleur

WBCSIMPM Care’Cuddle cover Minky voor knie-  
of schouderdeken 60 x 80 cm

polyester donkergrijs

WBCSIMPS Care’Cuddle cover Sensory voor  
knie- of schouderdeken 60 x 80 cm

katoen grijs

WBCCLAS Care’Cuddle cover voor  
slaapdeken 135 x 200cm

katoen ecru

WBCCLASG Care’Cuddle cover voor  
slaapdeken 135 x 200 cm

katoen donkergrijs

De Care’Cuddle Collar zorgt voor  ontspanning, een 
betere lichaamshouding en verhoogt de concentratie. 
Hij is uitgerust met een klikgesp om het afglijden van 
de schouders tegen te gaan.
+ Gevuld met 3kg micro glasparels

   Nekkussen Care’Cuddle

60°3kg

referentie omschrijving materiaal kleur

WBCG3 Care’Cuddle Collar nekkussen katoen donkergrijs

“Het gevoel 
van een 
heerlijke 
knuffel”
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Vermindert het risico van decubitus op de hielen en ellebogen  
bij bedlegerige patiënten.

+ Hypoallergeen, antibacterieel
+ Vulling silicone vezels, geeft hoge veerkracht
+ Geen volumeverlies over de wasbeurten heen

   Hiel- en elleboogbescherming

Vermindert het risico op decubitus aan de hielen bij bedlegerige patiënten.
+ Zeer zachte acryl stof die drukpunten vermindert
+ Gevuld met wasbare gel ter hoogte van de enkel voor goede   

drukverspreiding

 Hielbescherming sok

referentie omschrijving maat 

ADAS Hielbescherming sok / paar universeel

30°

30°

referentie omschrijving maat

ADHI Hiel- en elleboogbescherming / stuk universeel

 

Met de Maxxcare Heel Pro Evolution (HPE) kan je de hielen op een effectieve, 
eenvoudige en uiterst comfortabele manier beschermen. 
In combinatie met het juiste wondverband is de Maxxcare ook zeer effectief om 
snelle wondgenezing te ondersteunen.

+ Volledige bewegingsvrijheid in bed
+ Gebruiker blijft mobiel, je kan er mee lopen
+ Aparte navulsets verkrijgbaar
+ Verhoogt het slaapcomfort
+ Comfortabel
+  Verlaagt de zorgkosten en zorgtijd

   Hielbescherming Maxxcare

60°

60°

60°

referentie omschrijving maat 

MXCS Maxxcare Heel Pro Evolution / stuk S (< 38 cm) 

MXCST Maxxcare Heel Pro Evolution 
Standaard  / stuk

standaard (tot 43 cm) 

MXCXL Maxxcare Heel Pro Evolution / stuk XL (> 43 cm) 

MXCNSS Maxxcare Heel Pro navulset / 4 stuks voor maat S 

MXCNSST Maxxcare Heel Pro navulset / 4 stuks voor Standaard 

MXCNSXL Maxxcare Heel Pro navulset / 4 stuks voor maat XL 

Ontdek 
hier hoe  

het werkt
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Voorkomt dat de patiënt zich verwondt door zich 
te krabben, dat hij/zij zijn pamper openplukt of 
katheters uittrekt.

+ Luchtige netstof, hand blijft zichtbaar
+ Vulling silicone vezels
+ Geen volumeverlies over de wasbeurten heen

   Beschermwant

referentie omschrijving materiaal / vulling

ADHAA Ademende beschermwant met velcro en extra 
polsfixatie / paar

katoen, mesh / 
holle silicone vezels

ADHAST Standaard beschermwant met velcro / paar katoen / holle silicone vezels

ADHASIL Extra vulling beschermwant met klikgesp / stuk katoen / holle silicone vezels

Deze comfortabele en veilige body voorkomt 
dat de patiënt zich verwondt door zich te 
krabben of dat hij/zij zich begint te ontkleden.

+ 50% katoen, 50% polyester
+ 4 maten S, M, L en XL
+  Kan als ondergoed gedragen worden (wit)
+  Kan niet zelfstandig aan/af gedaan worden
+  Voorkomt pamperplukken en trekken aan  

katheters
+ Bescherming ter hoogte van ritssluiting om 

kwetsuren te vermijden
+ Droogtrommelbestendig, strijken kan op 

medium temperatuur.

   Body/Pyjama

referentie omschrijving maten

ATVBOK Body met korte mouwen/pijpen, rits op de rug S / M / L / XL

ATVBOKR Body met korte mouwen/pijpen, rits op de rug 
en tussen de benen

S / M / L / XL

ATVBOLR Body met lange mouwen/pijpen, rits op de rug S / M / L / XL

ATVBOL2 Body met lange mouwen/pijpen, rits op de rug 
en tussen de benen

S / M / L / XL

ATVBOL Body met lange mouwen/pijpen, rits tussen de 
benen

S / M / L / XL

ATVBOKLR Body met korte mouwen/lange pijpen, rits op de 
rug en tussen de benen

S / M / L / XL

60°

60°

60°

60°

60°

60°

30°

30°

30°
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De trippelhoes of beschermlaken is een matrasomvattend 
hoeslaken dat overloopt in het bovenstuk van een pyjama.

+ 50% katoen, 50% polyester
+ Voorkomt opstaan of vallen uit bed, het manipuleren van 

katheters
+ Bewegingsvrijheid, zitten/draaien en armen bewegen mogelijk
+ Versterkte rits, sluit aan de voeten
+ Zijdelingse openingen voorzien voor blaaskatheters
+  Sterke elastiek die tot ver onder de matras reikt
+  Bestaat voor verschillende bedbreedtes
+  Droogtrommelbestendig, strijken kan op medium temperatuur

   Trippelhoes/Beschermlaken

referentie omschrijving matrasbreedte / kleur

ATVBL90 Beschermlaken zonder mouwen 90 cm / wit

ATVBLB90 Beschermlaken zonder mouwen 90 cm / blauw

ATVBL105 Beschermlaken zonder mouwen 105 cm / wit

ATVBL120 Beschermlaken zonder mouwen 120 cm / wit

ATVBLM90 Beschermlaken lange mouwen 90 cm / wit

ATVBLM05 Beschermlaken lange mouwen 105 cm / wit

ATVBLM20 Beschermlaken lange mouwen 120 cm / wit

ATVBLR90 Beschermlaken zonder mouwen 
met extra rits op de schouder

90 cm / wit

ATVBLR05 Beschermlaken zonder mouwen 
met extra rits op de schouder

105 cm / wit

ATVBLR20 Beschermlaken zonder mouwen 
met extra rits op de schouder

120 cm / wit

ATVBLS90 Beschermlaken zonder mouwen extra sterk 90 cm / wit

ATVBLS05 Beschermlaken zonder mouwen extra sterk 105 cm / wit

ATVBLS120 Beschermlaken zonder mouwen extra sterk 120 cm / wit

ATVBLO90 Beschermlaken voor obese personen 90 cm / wit

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

+
NIEUW

+

Ook beschikbaar in blauw!
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“Het comfort, de waardigheid en de  
autonomie van uw bewoner of patiënt is even  
belangrijk als zijn of haar gezondheid”

 

Mate van autonomie  
en zelfcontrole 

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie 
van de fysieke en psychische mogelijkheden 
van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij 
telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin 
deze  persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 
3 mogelijke situaties/kleurcodes waarin hij of 
zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste 
hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

Beschikking hebben over een ruime mate van 
autonomie en zelfcontrole

Beperking op vlak van autonomie en 
zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor 
omgeving en zichzelf.

Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk 
gevaar voor zichzelf en omgeving



De gevolgen van het vallen 
uit bed of stoel zijn vaak 
erg zwaar. De patiënten 
of bewoners die aan dit 
risico zijn blootgesteld, 
zijn meestal ook fysiek 
kwetsbaar. Dit kan leiden 
tot ernstige kwetsuren met 
grote impact op het fysieke 
en psychische welzijn van 
de persoon in kwestie.

Metra biedt een reeks 
oplossingen aan, die 
waarschuwen als iemand 
het bed of de stoel verlaat, 
die het vallen vermijden of 
de gevolgen van een val tot 
een minimum beperken.

+ 
Val- en  
dwaal- 
preventie

Alert-iT biedt discrete, continue monitoring zonder de noodzaak 
van een constante en opdringerig aanvoelende aanwezigheid van 
een zorgverlener. Dit zorgt voor gemoedsrust bij de zorgverleners 
en een groter gevoel van waardigheid bij de patiënten of 
bewoners.

Alert-iT is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van innovatieve 
en vooruitstrevende zorgalarmsystemen.
Het systeem is opgebouwd uit een slimme combinatie van sensoren, zenders 
en ontvangers. 

De sensoren geven aan wanneer er een verhoogd risico bestaat op vallen of 
dwalen. Ze detecteren of iemand in bed ligt, op zijn stoel zit of zich buiten 
zijn veilige omgeving beweegt. De zenders sturen een alarm door en de 
ontvanger verwittigt de zorgverlener dat er een mogelijk risico is ontstaan 
voor de patiënt of bewoner. Bovendien kan Alert-iT perfect geïntegreerd 
worden met de meeste bestaande verpleegoproepsystemen.

De voordelen van Alert-iT

+ Biedt discrete bescherming aan patiënten of bewoners
+ Zorgt ervoor dat de zorgverlener bij de gebruiker is als  

het er echt op aankomt
+ Geeft gemoedsrust aan zorgverleners
+ Robuust en betrouwbaar
+ Gebruik als stand-alone of geïntegreerd in het bestaande  

verpleegoproepsysteem
+ Eenvoudig te installeren
+ Veilig en makkelijk te bedienen
+ Aangepaste oplossingen in functie van specifieke zorgnood en -context
+ Interval van alarm kan worden ingesteld i.f.v. profiel gebruiker
+ Budgetvriendelijk en quasi onderhoudsvrij

Technologie om mensen te beschermen

Alert-iT beschermt mensen door slimme integratie van sensoren, zenders en 
ontvangers. Het werkt via een stabiele radiolink, wat veel betrouwbaarder is 
dan bv. via WiFi, maar kan dus ook probleemloos worden geïntegreerd in de 
meeste verpleegoproepsystemen. 

Door verschillende sensoren, zenders en ontvangers te combineren kan je 
voor een veilige omgeving zorgen in functie van het specifieke profiel van 
de gebruiker. 

+
3 JAAR 

GARANTIE!
+

IN DE  
KIJKER!

+

+

Scan de  
brochure!
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Alert-iT biedt discrete, continue monitoring zonder de noodzaak van 
een constante en opdringerig aanvoelende aanwezigheid van een 
zorgverlener. Dit zorgt voor gemoedsrust bij de zorgverleners en een 
groter gevoel van waardigheid bij de patiënten of bewoners.

De voordelen van Alert-iT:
+ Biedt discrete bescherming aan patiënten of bewoners
+ Zorgt ervoor dat de zorgverlener bij de gebruiker is als 
 het er echt op aankomt
+ Geeft gemoedsrust aan zorgverleners
+ Robuust en betrouwbaar
+ Gebruik als stand-alone of geïntegreerd in het bestaande 
 verpleegoproepsysteem
+  Eenvoudig te installeren
+  Veilig en makkelijk te bedienen
+  Aangepaste oplossingen in functie van specifieke zorgnood 
 en -context
+  Interval van alarm kan worden ingesteld i.f.v. profiel gebruiker
+  Budgetvriendelijk en quasi onderhoudsvrij

   Sensors, zenders en ontvangers Alert-iT

AIP155B AIP163BAA AIP137CAAB 
AIP137BAAB

AIP163BCA

AIP162B

AIP150C

13
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referentie omschrijving info

AIP162B Alert-iT Bewegingssensor draadloos Stuurt alarmsignaal bij beweging 
binnen het detectieveld

AIP162AB Alert-iT Bewegingssensor met kabel Stuurt alarmsignaal bij beweging 
binnen het detectieveld

AIP150C Alert-iT Vloermatsensor Stuurt alarmsignaal zodra er gewicht wordt 
gedetecteerd op de vloermat

AIP149B Alert-iT Stoellintsensor Detecteert wanneer iemand opstaat uit  
een stoel

AIP143G Alert-iT Bedlintsensor Detecteert wanneer iemand uit bed komt 

AIP135AB Alert-iT Oproepknop (paniekknop) 
met valsensor

Draagbaar apparaat stuurt alarmsignaal bij 
het drukken op de knop of een val detecteert

AIP135E Alert-iT Oproepknop (paniekknop) 
zonder valsensor

Draagbaar apparaat stuurt alarmsignaal bij 
het drukken op de knop

AIP149A Alert-iT Stoelmatsensor Detecteert wanneer iemand opstaat uit 
een stoel

AIP143C Alert-iT Bedmatsensor Detecteert wanneer iemand uit bed komt

AIP144B Alert-iT Bedsensor Stuurt alarmsignaal als het bed verlaten wordt

AIP161B Alert-iT 2x Deursensor Stuurt alarmsignaal als deur geopend wordt

AIP155B Alert-iT Ontvanger - Module Bereik 200 m

AIP137CAAB Alert-iT Onvanger - Bieper met 8 kanalen Bereik 450 m

AIP137BAAB Alert-iTOnvanger - Bieper met 64 kanalen Bereik 450 m

AIP163BAA Alert-iT Radiozender voor bed- en 
stoelsensoren

Stuurt alarmsignaal als het bed of de stoel 
verlaten wordt

AIP163BCA Alert- iT Radiozender voor vloermat Stuurt alarmsignaal als er gewicht op de 
vloermat wordt gedetecteerd

AIP135AB 
AIP135E 

AIP149A
AIP143C

AIP161BAIP149B 
 AIP143G

AIP144B
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De LandingStrip is een effectieve en uiterst compacte oplossing 
om het risico op letsel te beperken als een patiënt of bewoner een 
verhoogde kans heeft om uit bed te vallen.

Het is een groep van Amerikaanse ontwikkelaars gelukt om een 
valmat van slechts 2,5 cm hoogte te ontwikkelen dat effectief de 
valenergie wegleidt, zodat de kans op valletsel tot een minimum 
wordt teruggebracht.
De kracht zit in de kern van de Landing Strip die bestaat uit 
samengebonden foamvlokken met diverse densiteiten, die de 
valenergie effectief absorberen. Daarnaast ondersteunen de foam-
vlokken ook de zogenaamde ‘airbag’ werking van de Landing Strip.

+ Effectieve absorptie van de valenergie. 
+ Hoeft niet verplaats of opgeborgen te worden.
+ Biedt 24 uur bescherming.
+ Vormt vrijwel geen obstakel voor de mens, een rolstoel of tillift.
+ Gemaakt van duurzame materialen.
+ Eenvoudig te reinigen (waterdicht).
+ Verschuift niet en dus zeer betrouwbaar.
+ Is licht van kleur, lijkt dus niet op een ‘gat in de grond’.

   Beschermmat LandingStrip 

referentie omschrijving afmetingen cm

BM90175 Beschermmat  LandingStrip 90 x 175 x 2,5

Ontdek hier  
hoe het werkt!

Een ongekookt ei van 
2 meter laten vallen 
op  een LandingStrip 
zonder  te breken!  
Geen enkel 
probleem!

 

De bedspondebeschermer voorkomt dat een patiënt handen, 
voeten of hoofd tussen de bedsponde steekt of dat hij zich 
verwondt door op de bedsponde te slaan.

+ High-density-schuim
+ Brandwerend en gebruiksvriendelijk afwasbaar weefsel
+ Antibacteriële, antimycotic en antimicrobiële bescherming
+ Resistent tegen speeksel, urine, bloed, zweet en voedsel

   Bedspondebeschermer  

referentie omschrijving afmetingen cm

ADBB Bedspondebeschermer 151 x 40 x 2,5
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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.

   Heupbeschermer Safehip®  

Safehip® AirX® is volledig gemaakt uit textiel, de schelp is opgebouwd  
uit gepatenteerd AirX® driedimensionaal geweven stof in de vorm van  
een hoefijzer.
+ Zacht en heel comfortabel om te dragen, bijna naadloos gefabriceerd
+ Gemakkelijk om aan en uit te doen
+ Broekje gemaakt uit 100% ademend AirX® textiel
+ Speciaal ontworpen voor maximale valbescherming
+ Sluit perfect aan bij het lichaam
+ Versie beschikbaar voor mensen met incontinentie
+ Maten S, M, L leverbaar uit stock per stuk, andere maten beschikbaar  

op bestelling (per 10 stuks)

Bij de Safehip® Classic is de heupbescherming opgebouwd uit  een 
gepatenteerd schuim in de vorm van een hoefijzer.

+ 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
+ Maten S, M, L leverbaar uit stock per stuk, andere maten beschikbaar  

op bestelling (per 10 stuks)

referentie omschrijving info

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

SHCU3+2/S Safehip Classic Unisex Multipack Small 3 broekjes per verpakking, 
2 losse schelpen, wit

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

SHCU3+2/L Safehip Classic Unisex Multipack Large 3 broekjes per verpakking, 
2 losse schelpen, wit

60°

60°

60°

60°

60°

60°

Scan de  
brochure!



60°

60°

60°

60°

60°

+ 
Incontinentie- 
oplossingen
 
De innovatieve en stijlvolle textielproducten  
van Entusia zijn duurzaam en milieuvriendelijk:
+ Voor urineverlies en ander vochtverlies
+ Was- en herbruikbaar en dus kostenbesparend  
 en milieuvriendelijk
+ Houden droog en comfortabel
+ Besparen veel tijd

+ Met geïntegreerde pad bij licht urineverlies (tot 90ml)  
 of met losse pad bij matig urineverlies (tot 400ml)
+ Een mooie, met kant afgewerkte slip die urine  
 absorbeert en geurtjes neutraliseert 
+ Met hoge taille
+ Gemaakt van kwalitatieve stoffen:
 • slip: 86% katoen, 6% elastaan en 8% nylon 
 • pad: 92% polyester en 8% polyurethaan 
+ Beschikbare maten: S, M, L, XL en XXL 

referentie Underwear Women licht urineverlies (tot 90ml) / geïntegreerde pad wasbeurten

ENVHTB/
+ maat

Entusia Underwear Women - huidskleur - geïntegr. pad /  
maat: S, M, L, XL en XXL

60

ENVHTZ/
+ maat

Entusia Underwear Women - zwart - geïntegr. pad /  
maat: S, M, L, XL en XXL

60

referentie Underwear Women COMBI matig urineverlies (tot 400ml)  losse pad wasbeurten

ENHTZC/  
+ maat

Entusia Underwear Women - zwart - combi  /   
maat: S, M, L, XL en XXL

120

ENPV400 Entusia Pad - Women  nr. 3 - 1 stuk 75

ENPV4005 Entusia Pad - Women  nr. 3 - 5 stuks 75

 Entusia® Underwear Women

Vind je maat!
Europese maten heupomtrek  maat 
34-36 72-78 cm  S
38-40 78-82 cm  M
42-44 82-86 cm  L
46-48 86-90 cm  XL
50-52  90-96 cm  XXL



+ Met geïntegreerde pad bij licht urineverlies (tot 100ml)  
 of met losse pad bij matig urineverlies (tot 500ml)
+  Een mooie, comfortabele boxershort die urine absorbeert  
 en geurtjes neutraliseert 
+ Gemaakt van kwalitatieve stoffen: 
 • slip: 90% katoen en 10% elastaan 
 • pad: 92% polyester en 8% polyurethaan 
+ Beschikbare maten: S, M, L, XL en XXL 

referentie Underwear Men licht urineverlies (tot 100ml) / geïntegreerde pad wasbeurten

ENMBOX/  
+ maat

Entusia Underwear Men - boxer - blauw - geïntegr. pad /  
maat: S, M, L, XL en XXL

60

referentie Underwear Men COMBI matig urineverlies (tot 500ml) / losse pad wasbeurten

ENMBOXC/ 
+ maat

Entusia Underwear Men - boxer - blauw - combi / 
maat: S, M, L, XL en XXL

120

ENPM500 Entusia Pad - Men nr. 3 - 1 stuk 75

ENPM5005 Entusia Pad - Men nr. 3 - 5 stuks 75

 Entusia® Underwear Men

 

Vind je maat!
Europese maten heupomtrek  maat 
4 80-85 cm  S
5 85-90 cm  M
6 90-95 cm  L
7 95-100 cm XL
8 100-105 cm XXL

Een handig draagzakje om de Entusia Pad  discreet in op te bergen en mee te kunnen nemen.
+ Afmeting: 20 x 23 cm
+ Kleur: zwart
+ Soepele en waterafstotende laag aan de binnenkant
+ 1 ritssluiting
+ Goed voor het milieu want wasbaar dus ook herbruikbaar.

referentie omschrijving wasbeurten

ENWB Entusia Wetbag 20 x 23 cm 150

 Entusia® Wetbag

Scan de  
brochure!

60°

60°

60°

60°

60°
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Waterbestendige en absorberende onderleggers 
om het bed droog en comfortabel te houden. 
Door het  gebruik van deze onderleggers moeten 
lakens van het bed minder vaak vervangen wor-
den.  De Bed Pad is opgebouwd uit 4 lagen voor  
optimaal ligcomfort, grote absorptie en volledige 
lekdichtheid. Ook  bruikbaar voor pas bevallen 
vrouwen, baby’s en kinderen die bedplassen, ziek 
zijn of moeten overgeven, ... De onderleggers  
van Entusia zijn niet alleen comfortabeler dan 
wegwerpalternatieven, maar besparen ook geld.

+ Was- en herbruikbaar en dus kostenbesparend  
 en milieuvriendelijk 
+ Beschikbaar met en zonder instopstroken 
+ Afmeting: 75 x 90 cm
+ Absorptie: 1,77l
+ Kleur: bovenzijde, groen / onderzijde, blauw
+ In de droogkast op max. 90°C

Waterbestendige en absorberende onderlegger
om zetel, rolstoel, ... droog en comfortabel 
te houden. De Chair Pad is opgebouwd uit 5 
lagen voor optimaal zitcomfort, grote absorptie 
en volledige lekdichtheid. De onderleggers 
van Entusia zijn niet alleen comfortabeler dan 
wegwerpalternatieven, maar u bespaart er ook 
geld mee.

+ Was- en herbruikbaar en dus  
 kostenbesparend en milieuvriendelijk 
+ Afmeting: 50 x 60 cm
+ Kleur: bruin
+ In de droogkast op max. 90°C

    Entusia® Chair Pad 

referentie omschrijving wasbeurten

ENZO Entusia Chair 
Pad -  
50 x 60 cm 

150

referentie omschrijving wasbeurten

ENBOM Entusia Bed 
Pad -met 
instopstroken 
- 75 x 90 cm

150

ENBOZ Entusia Bed 
Pad - zonder 
instopstroken 
- 75 x 90 cm

150

 Entusia® Bed Pad

referentie omschrijving was-
beurten

ENSLAB Entusia Adult bib 
- met drukknopen 
- 45 x 90 cm

150

Een handige slab om uw kledij proper te houden 
tijdens het eten of drinken. De slab is ontworpen  
met drukknopen, wat veel handiger is als touwtjes. 
De slab van Entusia is comfortabeler en u bespaart 
er ook geld mee.

+ Was- en herbruikbaar en dus kostenbesparend  
 en milieuvriendelijk
+ Met drukknopen om de slab vast te  kunnen maken 
+ Eventueel een opvangzakje te maken
+ Absorberende laag aan de voorkant 
+ Waterafstotende laag aan achterkant 
+ In de droogkast op max. 90°C
+ Afmeting: 45 x 90 cm
+ Kleur: blauw

 Entusia® Adult Bib

90°

90°

90°

90°



Decubitus komt voor bij mensen die door ziekte, handicap of ongeval veel in bed liggen en/of 
in een (rol)stoel zitten. Jong en oud, dik of dun, iedereen kan decubitus krijgen. Alle bewoners 
of patiënten met een verminderde activiteit en/of mobiliteit moeten steeds als risicopatiënt 
beschouwd worden.

Metra biedt een reeks oplossingen aan die zowel decubitus kunnen voorkomen als een 
bijdrage leveren bij het genezen van decubitus.

+ 
Decubituspreventie

Skincair® voorkomt 
en geneest decubitus, 
zorgt voor meer 
zelfredzaamheid en 
verhoogt het comfort 
van bewoner en patiënt.

Skincair® is een CE gecertificeerd 
en gepatenteerd medisch 3D 
hoeslaken, zeer elastisch, ademend 
en aan de bovenkant glad. Het 
vervangt niet alleen het traditionele 
katoenen laken, maar ook heel wat 
andere materialen en medische 
hulpmiddelen. De verende en 
open middenlaag bestaat voor 
90% uit lucht, de gladde bovenkant 
zorgt voor veel minder wrijving, 
het geheel zorgt voor een goede 
ventilatie en een snelle vochtafvoer 
waardoor de huid droog blijft. 
Grote voordelen zijn: veel minder 
decubitus en huidproblemen, 
grotere zelfredzaamheid en comfort 
voor uw bewoners of patiënten, 
minder belasting en tijdsinspanning 
van uw zorgmedewerkers.

Antidecubitus, verhoogde 
zelfredzaamheid en ventilerend

+ Het voorkomt en geneest doorligwonden (decubitus).
+ Het medisch hoeslaken is glad, waardoor er 

minder wrijving is en de gebruiker mobieler blijft in bed.  
Het is dus een medisch hoeslaken en transferhulpmiddel in één.

+ Door zijn samenstelling is het erg ventilerend, waardoor het zorgt voor 
 een snelle afvoer van transpiratievocht en de huid droog blijft.
+ Het voelt heel zacht aan en het plooit en kreukt niet, waardoor het 
 een groot comfortgevoel geeft.

Verlicht het werk

+ Het hoeslaken kan heel eenvoudig aangebracht  
worden op de matras, ligt onmiddellijk strak en  
blijft zonder plooien en vouwen.

+ Minder wondzorg door minder decubitus.
+ Hogere zelfredzaamheid in bed.
+ Minder kracht vereist voor het wisselen van de houding.

Kostenbesparend

+ Veel minder nood aan wondverzorging(sproducten).
+ Vervangt in vele gevallen (dynamische) luchtmatrassen.
+ Geen katoenen (hoes)laken of molton en bij lichte incontinentie 

geen incontinentieonderlegger meer.
+ Het bed moet minder vaak verschoond worden.

IN DE  
KIJKER!

+

+
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Het hoeslaken van Skincair® is heel eenvoudig in gebruik, met  
opmerkelijke resultaten op vlak van voorkomen en genezen van  
decubitus. Skincair® zorgt bovendien ook voor meer  
zelfredzaamheid en verhoogt het comfort van bewoner of patiënt.  
Tegelijkertijd is het gebruik ervan werk- en kostenbesparend.

+ Minder decubitus, meer zelfredzaamheid
+ Constante ventilatie, snelle afvoer van transpiratievocht
+ Sterke verbetering huidconditie
+ Veel ligcomfort, aangenaam zacht voor de huid
+ Innovatief en gepatenteerd
+ Blijft effectief, garantie tot 120 wasbeurten
+ Polyester

   Medisch 3D hoeslaken Skincair®   

60°

referentie omschrijving matras

SKIN1000P2-90 Skincair®, medisch 3D hoeslaken  200 x 90 cm

Scan de  
brochure!

Indicaties voor het  
inzetten van Skincair®

+ Bij risico én in geval van decubitus 
 (graad 1, 2, 3 én 4)
+ Hulp nodig bij draaien in bed en transfers  

in en uit bed
+ Huidproblematiek (intertrigo, psoriasis, 

eczeem)
+ Neurologische aandoeningen (CVA, 

Parkinson, MS, ALS, Huntington, dwarslaesie)
+ Slechte voedingstoestand (BMI <20 of meer  

dan 3 kilo afvallen in één maand)
+ Onrust die zich uit in veel bewegen en 

schuiven in bed
+ Overmatig transpireren
+ Volledig bedlegerig
+ Chronische pijn
+ Revalidatie (afhankelijk van de problematiek)
+ Contracturen
+ Reumatische aandoeningen
+ Terminale fase (palliatief)

Studie (*) bewijst effectiviteit  
van Skincair®!
Effecten van een ventilerend zijdeachtig, 
3-laags ventilerend hoeslaken op het 
zelf herpositioneren, ondersteuning bij 
herpositionering en decubitus incidentie: een 
pragmatisch observatie onderzoek.
Auteurs: MWF van Leen, MIJ van Ratingen en JMGA Schols

Deze studie toonde aan dat het gebruik van 
het nieuwe, ademende en zijdeachtige, 3-laags 
ventilerend hoeslaken - dat fungeert als directe 
patiëntinterface - tot een verbeterde  
zelf-herpositionering van patiënten in bed leidde 
en tot minder behoefte aan verpleegkundige 
ondersteuning tijdens het herpositioneren. 
Bovendien werd er een lagere decubitusincidentie 
waargenomen.

(*) Wounds International, March 2022, Vol 13, Issue 1
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Voor meer info zie pagina 8. Voor meer info zie pagina 8.

   Hiel- en elleboogbescherming

Skincair voorkomt én geneest zelfs 
doorligwonden (decubitus)!

 Hielbescherming sok



Deze hulpmiddelen beschermen een bewoner of patiënt die niet meer over voldoende 
fysieke of psychische capaciteiten beschikt om rechtop te blijven zitten of zich op een veilige 
manier te verplaatsen. Zo kan vermeden worden dat de persoon in kwestie zijn evenwicht 
verliest door ongecontroleerde bewegingen of zich kwetst bij het willen verlaten van zetel  
of (rol)stoel. 
Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon nog 
beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.  
De gordels kunnen, in functie van de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn 
met een klikgesp of magnetisch slot.

+ 
Veilig zittend positioneren
 
 

 

Een buisvormig kussen dat zeer goed glijdt in één 
richting, terwijl het blokkeert in de andere richting. 
Hierdoor kan de gebruiker heel gemakkelijk  rechtop 
komen te zitten en wordt onderuitglijden verhinderd.

+ Om iemand rechtop te zetten of te herpositioneren  
 in een stoel/zetel
+ Max. 150 kg
+ Mag in de droogkast

referentie omschrijving afmeting

OWGS One Way Glide  
eenrichtingskussen,  
buisvormig voor stoel

37 x 43 cm

OWGZ One Way Glide  
eenrichtingskussen,  
buisvormig voor zetel

45 x 45 cm

80°

80°

  Glijdkussen-éénrichtings-
  kussen One Way Glide  

Mate van autonomie  
en zelfcontrole 
Elk hulpmiddel mag worden ingezet na 
evaluatie van de fysieke en psychische 
mogelijkheden van de patiënt of 
bewoner. We moeten daarbij telkens 
oog hebben voor de unieke situatie 
waarin deze  persoon kan verkeren. Wij 
hanteren daarbij 3 mogelijke situaties/
kleurcodes waarin hij of zij zich kan 
bevinden en waarbij er aangepaste 
hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

Beschikking hebben over een ruime 
mate van autonomie en zelfcontrole

Beperking op vlak van autonomie en 
zelfcontrole,  
geen of beperkt gevaar voor omgeving 
en zichzelf.

Geen of zeer beperkte zelfcontrole, 
mogelijk gevaar voor zichzelf en 
omgeving



 

Deze gordel wordt gebruikt om de patiënt op een stoel, zetel of rolstoel te positioneren.  
Zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voor valt of onderuitglijdt. De Care’Save buik- en  
bekkengordel wordt rond de patiënt geplaatst en langs de voorkant gesloten met een magnetisch slot.  
Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten en gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar. 
De Care’Save Buik-en bekkengordel wordt rond de rugleuning vastgemaakt dmv 1 magnetisch slot.

+ Polyester, gespen en ogen in inox
+ Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
+  Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
+  Met versterkte naden
+ Brandvertragend weefsel

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

   Buik- en bekkengordel Care’Save    

referentie omschrijving buikomtrek

CSBGSS Care'Save Buik- en bekkengordel Small, excl. sloten 45-85 cm

CSBGSM Care'Save Buik- en bekkengordel Medium, excl. sloten 70-118 cm

CSBGSL Care'Save Buik- en bekkengordel Large, excl. sloten 94-158 cm

90°

90°

90°

90°

referentie omschrijving kleur

CSMSLOT Care'Save magnetisch slot -
 2 sloten vereist voor deze gordel

groen

CSMSLEUT Care'Save magnetische sleutel - 
1 sleutel vereist voor deze gordel

groen

 

Het Care’Save borstharnas zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voor valt. Deze  
verhindert ook dat de patiënt uit de Care’Save Buik- en bekkengordel kan kruipen.  
Deze gordel is enkel te gebruiken in combinatie met de Care’Save Buik-en bekkengordel. 

+ Polyester, gespen en ogen in inox
+ Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
+ Gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
+ Met versterkte naden

Sloten en sleutel van de Care’Save Buik- en bekkengordel kunnen gebruikt worden.

   Borstharnas Care’Save    

referentie omschrijving borstbreedte

CSTGS Care’Save Borstharnas, enkele bruikbaar op bovenvermelde 
Care’Save Buik- en bekkengordel voor stoel

20-50 cm

+  Brandvertragend weefsel
+  Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
+  Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
+  Desinfecteerbaar met chloor

+ Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
+  Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
+  Beschikbaar in verschillende maten
+  Desinfecteerbaar met chloor

24
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Metra werkt samen met alle professionelen in 
de zorg zoals thuiszorgwinkels, zorginstellingen 
(ziekenhuizen, rust- en v erzorgingstehuizen, 
revalidatie-instellingen, medisch pedagogische 
instituten, …), mutualiteiten, thuisverpleging, 
ergotherapeuten, openbare besturen, …  
kortom met iedereen die de kwaliteit van de 
zorg centraal stelt en oog heeft voor de  
toegankelijkheid voor elke persoon.

Onze service eindigt niet bij de levering, wij  
maken er een punt van dat uw medewerkers 
de ingezette hulpmiddelen optimaal kunnen 
gebruiken in alle veiligheid. Daarom bieden wij 
uitsluitend oplossingen aan die steunen op de  
4 METRA-pijlers:

+ 
Metra ‘helpt helpen’ met oplossingen 
die het comfort, de levenskwaliteit  
en de zelfredzaamheid van de zorg- 
ontvanger verhogen en de zorgtaak 
voor de zorgverlener verlichten.

1.
Juist en 
integer 
advies 

4.
Perfecte  
dienst-na-
verkoop

3.
Door- 
gedreven  
opleiding

2. 
Correcte 
introductie 
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    Buik- en schoudergordel SafeBelt    

referentie omschrijving afmeting buikpad / totale lengte

ATVGS SafeBelt Buik- en schoudergordel met klikgesp 15 x 50 cm / 180 cm

 

De buikgordel zit rond de buik van de patiënt en de 
leuning van de stoel/zetel en voorkomt zo dat de
patiënt rechtstaat vanuit zitpositie, met behoud van 
een zekere bewegingsvrijheid.

+  Fluweelzacht aan de binnenkant
+  Brede buikband, zeer comfortabel (snijdt niet in)
+ Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
+ Instelbare lengte (max. 180 cm)
+ Verlengstukken mogelijk voor brede relax zetels

   Buikgordel SafeBelt    

referentie omschrijving afmeting buikpad / totale lengte

ATVGM SafeBelt Buikgordel met klikgesp 15 x 50 cm / 180 cm 90°

Deze buik- en schoudergordel zit rond buik en schouders én 
de leuning van de stoel of zetel en voorkomt dat de patiënt 
rechtstaat en voorover of opzij valt.
Deze gordel is een combinatie van een buikgordel met 2 
schouderbanden die bij voorkeur gekruist worden over de rug. 
De schouderbanden zijn voorzien van een zachte kussenband 
voor verhoogd comfort.

+ Fluweelzacht aan de binnenkant
+ Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
+  Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
+  Instelbare lengte (max. 180 cm)
+  Verlengstukken mogelijk voor brede relaxzetels

90°
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De bekken- en schoudergordel biedt een complete 
beveiliging in zittende houding. Deze gordel bestaat 
uit 1 stuk: een buikgordel met bekkengordel en 
2 schoudergordels.

+ Fluweelzacht aan de binnenkant
+ Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
+ Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
+ Instelbare lengte (max. 180 cm)
+ Verlengstukken mogelijk voor brede relax zetels

   Bekken - en schoudergordel SafeBelt    

referentie omschrijving afmeting buikpad / totale lengte

ATVGC SafeBelt Bekken - en  schoudergordel met klikgesp 15 x 50 cm / 180 cm

 

De bekkengordel voorkomt dat de patiënt rechtstaat of 
onderuit glijdt op de stoel of zetel. Deze gordel bestaat 
uit 1 stuk:  een buikgordel met een gordel tussen de 
benen eraan vast.

+ Fluweelzacht aan de binnenkant
+ Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
+ Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
+ Instelbare lengte (max. 180 cm)
+ Verlengstukken mogelijk voor brede relaxzetels

   Bekkengordel SafeBelt    

referentie omschrijving afmeting buikpad / totale lengte

ATVGB SafeBelt Bekkengordel met klikgesp 15 x 50 cm / 180 cm

90°

90°



 

De buikgordel zit rond de buik van de patiënt en de leuning van de 
stoel/zetel en voorkomt zo dat de patiënt rechtstaat vanuit zitpositie, 
met behoud van een zekere bewegingsvrijheid.

+ Gelamineerde zweetafvoerende stof
+ Sluit  achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
+ Neemt makkelijk de vorm van de gebruiker aan
+ Beschikbaar in verschillende maten

   Buikgordel     

referentie omschrijving afmeting buikpad / maat

ADGM1 Buikgordel small met klikgesp 12,5 x 40 cm  / 1 maat

ADGM2 Buikgordel met klikgesp 16,5 x 56 cm  / 1 maat

ADGMM Buikgordel incl. magnetische sloten 
(1 slot/1 sleutel)

12,5 x 40 cm / M
16,5  x 56 cm / L

referentie omschrijving buikomtrek / maat

ASTGPH Buikgordel met gesp en velcro 60-100 cm / M 
100-140 cm / L

ASTGMPM Buikgordel incl. magnetische sloten 
(1 slot/1 sleutel)

60-100 cm / M
100-140 cm / L

60°

60°

60°

60°

60°

    Bekkengordel    

referentie omschrijving afmeting buikpad / maat

ADGB Bekkengordel met klikgesp 12,5 x 40 cm / M 
16,5 x 56 cm / L 

ADGBM Bekkengordel incl. magnetische 
sloten (2 slot/1 sleutel)

12,5 x 40 cm / M  
16,5 x 56 cm / L

60°

60°

28

De bekkengordel voorkomt dat de patiënt rechtstaat of 
onderuitglijdt op de stoel of zetel.
Deze gordel bestaat uit een buikgordel en een extra gordel tussen  
de benen.

+ Gelamineerde ademende stof
+ Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
+ Beschikbaar in verschillende maten
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60°

60°

 

Deze gordel zit rond buik en schouders én de leuning van de stoel of 
zetel en voorkomt dat de patiënt rechtstaat en voorover of opzij valt.
Deze gordel bestaat uit 1 stuk - een buikgordel met 2 
schoudergordels - die bij voorkeur gekruist worden over de rug.

+ Gelamineerde ademende stof
+ Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
+ Beschikbaar in verschillende maten

   Buik- en schoudergordel   

referentie omschrijving afmeting buikpad / maat

ADGS Buik- en schoudergordel  
met klikgesp

12,5 x 40 cm / M  
16,5 x 56 cm  / L

ADGSM Buik- en schoudergordel incl. magnetische 
sloten (2 slot/1 sleutel)

12,5 x 40 cm / M 
16,5 x 56 cm / L

 

De bekken- en schoudergordel biedt een complete beveiliging 
in zittende houding. Deze gordel bestaat uit 1 stuk – een 
buikgordel met bekkengordel en 2 schoudergordels.

+ Gelamineerde ademende stof
+ Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp 
 of magnetisch slot
+ Beschikbaar in verschillende maten

   Bekken - en schoudergordel   

referentie omschrijving afmeting buikpad / maat

ADGC Bekken - en schoudergordel  
met klikgesp

12,5 x 40 cm / M 
16,5 x 56 cm / L

ADGCM Bekken - en schoudergordel incl. 
magnetische sloten (2 slot/1 sleutel)

12,5 x 40 cm / M  
16,5 x 56 cm / L

60°

60°
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Ondersteunt bij het zitten. Het bekkenfixatievest is 
gebaseerd op het fixatievest en vormt samen met de extra 
gordel tussen de benen een ‘broekje’. Hierdoor kan de 
patiënt niet onderuitglijden op de stoel/zetel.

+ In gewatteerde stof of polyamide mesh (ademend)
+ Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of  
 met magnetisch slot
+ Met of zonder bekkenstuk
+ Laag uitgesneden versie beschikbaar (low-cut)
+ Beschikbaar in verschillende maten

   Fixatievest en bekkenfixatievest    

referentie omschrijving buikomtrek / maat

ADFV Fixatievest gewatteerde stof  
met klikgesp

60-95 cm / M
90 - 135 cm / L 

ADFVM Fixatievest gewatteerde stof incl. 
magnetische sloten (2 slot/1 sleutel)

60-95 cm / M
90 - 135 cm / L 

ADFVA Fixatievest polyamide mesh  
met klikgesp

60-95 cm / M 
90 - 135 cm / L 

ADFVB Bekkenfixatievest met klikgesp 60-95 cm / M 
90 - 135 cm / L 

ADFVBM Bekkenfixatievest incl. magnetische sloten 
(2 slot/1 sleutel)

60-95 cm/ M  
90 - 135 cm / L

ADFVBL Bekkenfixatievest low-cut  
met klikgesp

60-95 cm / M 
90 - 135 cm /L

60°

60°

60°

60°

60°

60°

 

Deze universele elastische riem ondersteunt het correct positioneren 
van de romp of benen. 
Met de velcrosluiting kan lengte van de riem flexibel worden 
aangepast.

+ Zelfstandig gebruik
+ Duurzame neopreen
+ Makkelijke aanpasbare hoogwaardige velcrosluiting
+ Bruikbaar op alle rolstoelen

   Universele elastische riem    

referentie omschrijving afmeting

ADUR Universele elastische riem 
met velcro

7,5 x 150 cm
30°
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Deze vest ondersteunt de romp voor een correcte 
houding bij het zitten in een rolstoel. 
Het vest bestaat zowel met klikgesp achteraan als  
met een ritssluiting vooraan.

+ Duurzame neopreen
+ Aanpasbare klikgesp achteraan
+ Versie met ritssluiting vooraan zorgt voor zelfstandig  
 en snel gebruik
+ Beschikbaar in 3 maten
+ Wasbaar op 30°C
+ 4 maten verkrijgbaar

   Rompsteun    

referentie omschrijving schouderbreedte / maat

ADRS Rompsteun met klikgesp 23-33 cm / 00      33-43 cm / 0 
43-53 cm / 1           53-63 cm / 2

ADRSR Rompsteun met klikgesp 
en ritsluiting vooraan

23-33 cm / 00      33-43 cm / 0
43-53 cm / 1           53-63 cm / 2

30°

30°

 

+ Compatibel met andere merken
+ De dop van het magnetisch slot kan worden vast   
 gemaakt aan de pin van het magnetische slot
+ De bovenkant van de dop van het magnetisch slot 
 is verzonken gemaakt zodat de sleutel niet
 foutief gepositioneerd kan worden om het slot  
 te openen.
+ Slot en sleutel in dezelfde kleur 

referentie omschrijving kleur

CSMSLOT Care'Save magnetisch slot groen

CSMSLEUT Care'Save magnetische sleutel groen

  Magnetisch slot en sleutel Care’Save    

 

referentie omschrijving kleur

ASM-MS Magnetisch slot zwart

AMS Magnetische sleutel zwart

  Magnetisch slot en sleutel



 

Deze Buik- en bekkengordel zorgt ervoor dat de patiënt niet uit het bed of naar beneden 
kan bewegen in bed. Deze gordel bestaat uit een brede buikgordel en een extra stuk 
tussen de benen die langs de voorkant vastgemaakt wordt met een magnetisch slot 
rondom de patiënt. Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten 
en gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar.
De Care’Save Buik- en bekkengordel wordt aan het bedframe vastgemaakt d.m.v. 
magnetische sloten.

+ Polyester, gespen en ogen in inox
+ Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
+ Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
+ Met versterkte naden
+ Brandvertragend weefsel
+ Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
+ Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau

3 sloten en 2 sleutels vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

   Buik- en bekkengordel Care’Save     

referentie omschrijving buikomtrek

CSBGBS Care'Save Buik- en bekkengordel 
Small, excl. sloten 

45-85 cm

CSBGBM Care'Save Buik- en bekkengordel 
Medium, excl. sloten

70-118 cm

CSBGBL Care'Save Buik- en bekkengordel 
Large, excl. sloten

94-158 cm

90°

90°

90°

referentie omschrijving kleur

CSMSLOT Care’Save magnetisch slot -
 3 sloten vereist voor deze gordel

groen

CSMSLEUT Care’Save magnetische sleutel - 
2 sleutels vereist voor deze gordel

groen

Deze hulpmiddelen beschermen een bewoner of patiënt die heel onrustig is in zijn slaap of 
niet meer over voldoende fysieke of psychische capaciteiten beschikt om veilig rechtop te 
gaan zitten of zich uit het bed te verplaatsen. Zo kan vermeden worden dat de persoon in 
kwestie zijn evenwicht verliest door ongecontroleerde bewegingen of zich kwetst bij het 
willen verlaten van het bed.
Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon nog 
beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.
De gordels kunnen, in functie van de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn 
met een klikgesp of magnetisch slot.

+ 
Veilig liggend positioneren 
 



33

 
Deze Buik- en bekkengordel zorgt ervoor dat de patiënt niet naar bene-
den kan bewegen in bed. Deze gordel bestaat uit een brede buikgordel 
en een extra stuk tussen de benen die langs de voorkant vastgemaakt 
wordt met een magnetische slot.
Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten en 
gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar.
De 2 laterale gordels die vastzitten op de buikgordel bepalen of de 
patiënt al dan niet nog op zijn zij mag draaien. 
De Care’Save Buik-en bekkengordel wordt aan het bedframe 
vastgemaakt d.m.v. magnetische sloten.

3 sloten en 2 sleutels vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

   Buik- en bekkengordel met laterale gordels Care’Save     

referentie omschrijving buikomtrek

CSBGBXS Care'Save Buik- en bekkengordel + 
laterale gordels Small, excl. sloten 

45-85 cm

CSBGBXM Care'Save Buik- en bekkengordel + 
laterale gordels Medium, excl. sloten

70-118 cm

CSBGBXL Care'Save Buik- en bekkengordel + 
laterale gordels Large, excl. sloten

94-158 cm

90°

90°

90°

referentie omschrijving kleur

CSMSLOT Care’Save magnetisch slot -
3 sloten vereist voor deze gordel

groen

CSMSLEUT Care’Save magnetische sleutel - 
2 sleutels vereist voor deze gordel

groen

 

Deze gordel is steeds te gebruiken in combinatie met de Care’Save Buik- en 
bekkengordel.  Het Bostharnas zorgt ervoor dat de patiënt niet naar boven kan 
bewegen in bed. Bijkomend gebruik van het universeel verlengstuk als  
schouderband verhindert dat de patiënt rechtop komt te zitten.

+ Polyester, gespen en ogen in inox
+ Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
+ Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
+ Met versterkte naden
+ Brandvertragend weefsel
+ Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
+ Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
+  Desinfecteerbaar met chloor

   Borstharnas Care’Save    

referentie omschrijving borstbreedte

CSTGB Care'Save Borstharnas, enkele bruikbaar op 
Care'Save Buik- en bekkengordel voor bed

20-50 cm

CSUVB Care'Save Universeel verlengstuk 112 cm

90°

1 slot vereist voor deze  
gordel (niet inbegrepen)
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    Buikgordel    

referentie omschrijving buikomtrek / maat

ABG2PV Buikgordel met velcro  
en gesp vooraan

40-60 cm / S
60-100 cm / M
100-140 cm / L 

60°

Deze buikgordel zit rond de buik en het frame van 
het bed. De patiënt kan wel zitten in bed, maar niet 
rechtstaan of uit het bed stappen.

+ Gelamineerde ademende stof
+ Sluiten met aanspanbare gesp
+ Beschikbaar in verschillende maten

 

Mate van autonomie  
en zelfcontrole 

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie 
van de fysieke en psychische mogelijkheden 
van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij 
telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin 
deze  persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 
3 mogelijke situaties/kleurcodes waarin hij of 
zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste 
hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

Beschikking hebben over een ruime mate van 
autonomie en zelfcontrole

Beperking op vlak van autonomie en 
zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor 
omgeving en zichzelf.

Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk 
gevaar voor zichzelf en omgeving
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Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast 
te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of 
minder bewegingsvrijheid mogelijk. Bij polsfixatie kan deze gordel 
ook aan de Care’Save Buik- en bekkengordel vastgemaakt worden. 
Het gebruik van de dwarsgordel aan bed laat een alternatieve manier 
van enkelfixatie toe. 

Om de dwarsgordel aan bed beter te immobiliseren, kan het 
universeel verlengstuk gebruikt worden. De combinatie van de 
velcrosluiting, gesp en veiligheidsslot zorgt voor een extra veiligheid.

+ Polyester, gespen en ogen in inox
+ Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
+ Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
+ Met versterkte naden
+  Brandvertragend weefsel
+  Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
+  Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
+  Desinfecteerbaar met chloor

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

referentie omschrijving kleur

CSMSLOT Care'Save magnetisch slot
2 sloten vereist voor deze gordel

groen

CSMSLEUT Care'Save magnetische sleutel
1 sleutel vereist voor deze gordel

groen

referentie omschrijving Pols-enkel omtrek

CSPGB Care'Save Polsgordel aan Buik- en bekkengordel / paar 
excl. sloten

10-30 cm

CSPEGB Care'Save Universele pols- enkelgordel aan bedframe of 
dwarsgordel / paar excl. sloten

5-40 cm

CSDGB Care'Save Dwarsgordel voor CSPEGB excl. sloten

90°

90°

90°

   Pols- en enkelgordel  Care’Save    
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Deze gordel wordt bevestigd over de matras en aan het bedframe vastgemaakt 
dmv 2 magnetische sloten. Hierop kan de Care’Save Universele Pols- en 
enkelgordel bevestigd worden. Om te verhinderen dat de patiënt de Care’Save 
dwarsgordel naar boven trekt kan deze extra vastgemaakt worden met een 
Care’Save Universeel verlengstuk.

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

  Dwarsgordel Care’Save    

90°

referentie omschrijving lengte

CSDGB Care’Save Dwarsgordel voor 
CSPEGB excl. sloten 

200 cm

 
Care’Save Snelfixatie enkels aan bed wordt gebruikt in urgente gevallen, de gordel 
wordt over de matras d.m.v. magnetische sloten aan het bedframe bevestigd. 
Op deze gordel zijn 2 enkelgordels voorzien. Zorg dat de magneetsloten reeds klaar 
zitten op de enkelgordel zodat het slot onmiddellijk kan gesloten worden als de 
patiënt zijn/haar enkel presenteert.

4 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

   Snelfixatie enkels Care’Save    

referentie omschrijving lengte

CSSFB Care’Save Snelfixatie enkels aan bed excl. sloten 10-30 cm 90°

referentie omschrijving kleur

CSMSLOT Care'Save magnetisch slot
4 sloten vereist voor deze gordel

groen

CSMSLEUT Care'Save magnetische sleutel
1 sleutel vereist voor deze gordel

groen

referentie omschrijving kleur

CSMSLOT Care'Save magnetisch slot
2 sloten vereist voor deze gordel

groen

CSMSLEUT Care'Save magnetische sleutel
1 sleutel vereist voor deze gordel

groen
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Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe  
vast te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er  
meer of minder bewegingsvrijheid mogelijk.

+ Fluweelzacht aan de binnenkant
+ Zeer comfortabel (snijden niet in)
+ Sluit met dubbele velcro om pols of enkel, met klikgesp aan frame
+ Verlengstukken mogelijk

referentie omschrijving

ATVPO SafeBelt Polsgordel met klikgesp en velcro  / paar 

ATVEN SafeBelt Enkelgordel met klikgesp en velcro  / paar 

90°

90°

   Pols- en enkelgordel SafeBelt    

 

Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast 
te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of 
minder bewegingsvrijheid mogelijk.

+  Polsgordel vervaardigd uit recycleerbaar polypropyleen,  
 met zachte vulling binnenin
+ Enkelgordel vervaardigd uit gelamineerde zweetafvoerende stof
+ Sluit met velcro om pols of enkel, met aanspanbare gesp  
 aan frame

   Pols- en enkelgordel  

referentie omschrijving

A1PGB Polsgordel velcro en gesp / stuk

A1EGB Enkelgordel velcro en gesp / stuk

30°

30°
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Een gordel met ooggesp van 112 cm lang, kan toegepast worden 
op het Care’Save borstharnas, om te verhinderen dat de patiënt 
rechtop gaat zitten, of om te verhinderen dat de Care’Save 
dwarsgordel kan verglijden in bed.

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

   Universeel verlengstuk Care’Save    

90°

90°

referentie omschrijving lengte

CSUVB Care’Save Universeel 
verlengstuk 

112 cm

 
Het verlengstuk wordt gebruikt om de fixatiegordel 
verder te verlengen met een max. van ongeveer 
100 cm. Dit verlengstuk is eveneens voorzien van 
een klikgesp en wordt gewoon tussen de klikgesp 
van de fixatiegordel Safe’Belt geplaatst.

referentie omschrijving totale lengte

ATVGX3 SafeBelt 
verlenggordel 
met klikgesp

100 cm verlenging

Deze bekkengordel is een verwijderbaar en 
vervangbaar stuk dat tussen de benen van de 
patiënt zit. De bekkengordel zit standaard op 
de Care’Save Buik- en bekkengordel en kan 
dus vervangen worden. 
Dit vervangbare bekkenstuk zit ingevlochten 
op de rugzijde van de Care’Save Buik- en 
bekkengordel, er zijn geen verdikkingen of 
gespen om het comfort van de patiënt te 
behouden.

  Vervangbare bekkengordel Care’Save    

referentie omschrijving lengte

CSVBG Care'Save  
Vervangbare 
bekkengordel 

129 cm

   Verlenggordel  SafeBelt    
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Voor meer info zie pagina 31.

Voor meer info zie pagina 31.

Voor meer info zie pagina 10.

  Magnetisch slot en
  sleutel Care’Save    

  Magnetisch slot en sleutel
 

Mate van autonomie  
en zelfcontrole 

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie 
van de fysieke en psychische mogelijkheden 
van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij 
telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin 
deze  persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 
3 mogelijke situaties/kleurcodes waarin hij of 
zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste 
hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

Beschikking hebben over een ruime mate van 
autonomie en zelfcontrole

Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, 
geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.

Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk 
gevaar voor zichzelf en omgeving

   Trippelhoes/Beschermlaken
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Het herpositioneren van een bedlegerige persoon is belangrijk 
omdat deze vaak zelf niet in staat is om micro- en macrobewegingen 
uit te voeren. Met de juiste houding kan iemand meer ontspannen en 
minder problemen ervaren zoals decubitus, pijn en ongemak, stress, 
angst en depressie. Een goed positioneringskussen geeft verlichting 
en werkt preventief en is dan ook onmisbaar. De LeanOnMe 
positioneringskussens positioneren als geen ander.

LeanOnMe biedt een breed scala aan multifunctionele positionerings-
kussens die bijdragen aan een betere levenskwaliteit door:

+ Drukontlasting
+ Profylactisch effect
+ Pijnverlichting
+ Kalmerend effect
+ Non-farmacologisch effect 

LeanOnMe biedt niet alleen de gebruiker de juiste ondersteuning. 
Omdat de positioneringskussens licht van gewicht zijn, ervaart ook de 
verzorger minder fysieke belasting tijdens het positioneren van de cliënt.

   LeanOnMe positioneringskussens

Ontdek hier  
hoe het werkt
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referentie omschrijving afmeting

LeanOnMe SET

LOM15113 LeanOnMe Roll L + Soft-Touch Cover B330xL2300 mm

LOM15108 LeanOnMe Channel + Soft-Touch Cover B750xL750 mm

LOM15112 LeanOnMe Roll S + Soft-Touch Cover B330xL1000 mm

LOM15100 LeanOnMe Mini + Soft-Touch Cover B150xL300 mm

LOM15107 LeanOnMe Wing + Soft-Touch Cover B450xL800 mm

LOM15101 LeanOnMe Basic XS + Soft-Touch Cover B300xL400 mm

LOM15102 LeanOnMe Basic S + Soft-Touch Cover B400xL600 mm

LOM15106 LeanOnMe Basic XL + Soft-Touch Cover B550xL900 mm

LOM120015 LeanOnMe Bag B900xL650xH350 mm

LeanOnMe SETH

LOM16113 LeanOnMe Roll L + Hygienic Cover B330xL2300 mm

LOM16108 LeanOnMe Channel + Hygienic Cover B750xL750 mm

LOM16112 LeanOnMe Roll S + Hygienic Cover B330xL1000 mm

LOM16100 LeanOnMe Mini + Hygienic Cover B150xL300 mm

LOM16107 LeanOnMe Wing + Hygienic Cover B450xL800 mm

LOM16101 LeanOnMe Basic XS + Hygienic Cover B300xL400 mm

LOM16102 LeanOnMe Basic S + Hygienic Cover B400xL600 mm

LOM16106 LeanOnMe Basic XL + Hygienic Cover B550xL900 mm

LOM120015 LeanOnMe Bag B900xL650xH350 mm

LOM15110 LeanOnMe Ring S + Soft-Touch Cover Ø400 mm

LOM16110 LeanOnMe Ring S + Hygienic Cover Ø400 mm

LOM15111 LeanOnMe Ring M + Soft-Touch Cover Ø500 mm

LOM16111 LeanOnMe Ring M + Hygienic Cover Ø500 mm

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°



Kunstleder

+ biocompatibel
+ waterdicht (behalve de naden)
+ gemakkelijk te reinigen
+ overtrek vervangbaar
+ elastisch
+ antistatisch mogelijk
+ budgetvriendelijk

PU-coating, waterdicht

+ biocompatibel
+ volledig waterdicht
+ radiotransparant 
 (flanken mogelijks zichtbaar)
+ zonder naad, gemakkelijk 

onderhoud
+ elastisch
+ bestand tegen huidvet
+ antistatisch mogelijk

PU-coating, microporeus

+ biocompatibel
+ ademend
+ radiotransparant
+ zonder naad, gemakkelijk 

onderhoud
+ elastisch
+ bestand tegen huidvet
+ antistatisch mogelijk

Metra biedt een ruim gamma aan van hoogwaardige medische 
kussens voor de positionering van het lichaam tijdens bijv. 
onderzoek, operaties, radiologie en nazorg. 

Het gebruik van deze kussens zorgt ook voor de preventie van 
decubitus in de nasleep van (lange) operaties. Hoofdoorzaak 
van het peroperatoire ontstaan van decubitus is een langdurige 
immobilisatie van de patiënt tijdens een operatie en dit terwijl de 
patiënt op een relatief harde onderlaag ligt. Hierdoor zijn de druk 
en schuifkracht gedurende lange tijd hoog.

+ 
Medisch positioneren

In deze catalogus vindt u een selectie uit het volledige productgamma,  
maar andere soorten kussens, maten en kleuren zijn op aanvraag 
beschikbaar of kunnen als maatwerk geproduceerd worden. 

TIP
+

+

Metra,  
helpt  

helpen!
Deze kussens zijn verkrijgbaar met 
verschillende soorten bekleding.  
De referenties eindigend op K = kunstleder,  
D = waterdicht en M = microporeus.
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Worden gebruikt voor de positionering van patiënten 
o.a. op de dienst radiologie. De verschillende vormen 
en formaten van de blokken kunnen gecombineerd 
worden zodat een optimale lighouding bekomen wordt. 
Vervaardigd uit halfvast PU schuim. Standaard worden 
ze geleverd in een agave-groene kleur, voor optimale 
radiotransparantie. 
De positioneringsblokken zijn beschikbaar in 6 
verschillende vormen, eveneens te verkrijgen in een 
9-delige positioneringsset.

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-P1S-M Positioneringsblok agave coating microporeus 36x24x11 cm

B-P1S-D Positioneringsblok agave coating waterdicht 36x24x11 cm

B-P2-M Positioneringsblok agave coating microporeus 18x24x11 cm

B-P2-D Positioneringsblok agave coating waterdicht 18x24x11 cm

B-P3-M Positioneringsblok agave coating microporeus 18x10x5 cm

B-P3-D Positioneringsblok agave coating waterdicht 18x10x5 cm

B-P4-M Positioneringsblok agave coating microporeus 24x18x6 cm

B-P4-D Positioneringsblok agave coating waterdicht 24x18x6 cm

B-P5-M Positioneringsblok agave coating microporeus 25x18x3 cm

B-P5-D Positioneringsblok agave coating waterdicht 25x18x3 cm

B-P6-M Positioneringsblok agave coating microporeus 24x18x5 cm

B-P6-D Positioneringsblok agave coating waterdicht 24x18x5 cm

B-PSET-M Positioneringsblokken - 9 delige SET agave coating microporeus

B-PSET-D Positioneringsblokken - 9 delige SET agave coating waterdicht

   Positioneringsblokken
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Worden gebruikt voor algemene ondersteuning bij allerlei onderzoeken en 
ter verhoging van de benen. Vervaardigd uit halfvast PU schuim. Andere 
maten op aanvraag verkrijgbaar.

Wordt gebruikt voor ondersteuning van het been na operaties, breuken, 
aderontsteking en trombose. De hoge plaat ter hoogte van de voetzool 
voorkomt spitsvoet. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.

Wordt gebruikt voor ondersteuning van het kniegewricht maar kan ook 
gebruikt worden voor algemene positionering. Vervaardigd uit zacht  
PU schuim. 
Andere afmetingen beschikbaar.

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-RK1-K Rechthoekig kussen blauw kunstleder 25x15x3 cm

B-RK1-D Rechthoekig kussen blauwe coating waterdicht 25x15x3 cm

B-RK2-K Rechthoekig kussen blauw kunstleder 30x20x5 cm

B-RK3-D Rechthoekig kussen blauwe coating waterdicht 40x20x8 cm

B-RK4-K Rechthoekig kussen blauw kunstleder 50x30x15 cm

B-RK4-D Rechthoekig kussen blauwe coating waterdicht 50x30x15 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-BS-K Beensteun blauw kunstleder (hoog) 80x25x48 cm

B-BS-D Beensteun blauwe coating waterdicht (hoog) 80x25x48 cm

B-BSL-K Beensteun blauw kunstleder (laag) 75x25 cm

B-BSL-D Beensteun blauwe coating waterdicht (laag) 75x25 cm

B-BSO-D Beensteun open hiel blauwe coating waterdicht 
(laag)

50x20x11/3 cm

B-BSO1-D Beensteun open hiel met verhoog aan de tenen 
blauwe coating waterdicht( laag)

75x25 cm

referentie omschrijving afmeting lxb

B-KR-K Knierol blauw kunstleder 40x10 cm 

B-KR-D Knierol blauwe coating waterdicht 40x10 cm 

   Rechthoekige kussens

   Beensteun

   Knierol
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Wordt gebruikt voor het spreiden en fixeren van de benen bij heupluxatie 
en na een operatie. De uitvoering met velcro fixatieband verhindert het 
verschuiven van het been. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.

Dit kussen helpt om 30° positie aan te nemen, vooral geschikt bij  
decubitusprofylaxis en -therapie. Vervaardigd uit halfvast PU schuim  
met zachtere laag van 2 cm op ligvlak.

Dit wigvormig kussen wordt gebruikt om een patiënt te ondersteunen in zijlig. 
Het wordt vaak gebruikt in combinatie met een glijdkussen (vb. 4Way Glide) 
om na de transfer de patiënt in stabiele zijlig te plaatsen. Beide zijkanten 
hebben een verschillende hellingsgraad, zodat in elke situatie een optimale 
positionering kan bereikt worden. Door zijn vorm is deze steunwig ook ideaal 
bruikbaar voor patiënten met beperkte fysieke mogelijkheden om zichzelf 
met de voeten af te duwen om hoger in bed te komen. Vervaardigd uit 
brandvertragend schuim met een antislip cover. Cover wasbaar op max. 80°C.

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-AK-K Abductiekussen blauw kunstleder 30x25x14 cm

B-AK-D Abductiekussen blauwe coating waterdicht 30x25x14 cm

B-AKF-K Abductiekussen blauw kunstleder met fixatie 
velcro

30x25x14 cm

B-AKF-D Abductiekussen blauwe coating waterdicht  
met fixatie velcro

30x25x14 cm

B-AKL-K Abductiekussen blauw kunstleder 50x35x16 cm

B-AKLF-K Abductiekussen blauw kunstleder met fixatie 
velcro

50x35x16 cm

B-AKLF-D Abductiekussen blauwe coating waterdicht  
met fixatie velcro

50x35x16 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-R-K Rugsteun 30° blauw kunstleder 33x70x20 cm

B-R-D Rugsteun 30° blauwe coating waterdicht 33x70x20 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

SWZL Rugsteun/wigvormig kussen antislip 30x80x20 cm

SWZS Rugsteun/wigvormig kussen antislip 30x53x20 cm

   Rugsteun 30°

  Steunwig voor stabiele zij

  Abductiekussen
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Wordt gebruikt om de arm tijdens een operatieve ingreep optimaal te 
positioneren nl. in de supinatiehouding. Het ulnariskussen heeft een uitsparing 
in de lengte die ervoor zorgt dat de arm vast ligt en niet zijwaarts kan wegvallen. 
Een extra uitsparing in de elleboogstreek zorgt ervoor dat de nervus ulnaris vrij 
ligt en er daardoor geen drukbeschadiging kan optreden. Eenvoudig aan te 
brengen en te verwijderen d.m.v. velcro sluiting. Vervaardigd uit vast PU schuim, 
vrij van materiaalmoeheid. Onderaan is een kunststofplaat ingewerkt.

Wordt gebruikt voor infusie en transfusie op OK, intensieve zorgen en 
spoedafdeling. Vervaardigd uit halfzacht PU schuim, wigvormig met 
uitsparing. Beschikbaar met en zonder velcro-fixatie.

Wordt gebruikt bij operaties om drukbeschadiging aan radialis en ulnaris te 
voorkomen. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen m.b.v. de velcro 
sluiting. Vervaardigd uit vast PU schuim.

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-AIU-K Ulnaris- armfixatiekussen blauw kunstleder 48x12x7 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-AI-K Infuuskussen blauw kunstleder  60x15x10/5 cm

B-AI-D Infuuskussen blauwe coating waterdicht 60x15x10/5 cm

B-AIF-K Infuuskussen blauw kunstleder met fixatie velcro 60x15x10/5 cm

B-AIFR-K Infuuskussen blauwe coating waterdicht met 
fixatie velcro

60x15x10/5 cm

referentie omschrijving afmeting Ø x l

B-AMS-K Armmanchet blauw kunstleder (kind) 9x20 cm

B-AML-K Armmanchet blauw kunstleder (volw.) 11x25 cm

  Ulnaris- armfixatiekussen

  Infuuskussen

  Armmanchet

De referenties eindigend op K = kunstleder, D = waterdicht en M = microporeus.
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Wordt gebruikt ter ondersteuning van zuigelingen o.a. bij echografie van de 
heup. De afzonderlijke delen zijn verstelbaar en worden gefixeerd met velcro. 
Vervaardigd uit halfvast PU schuim.

Wordt gebruikt op OK en in de postoperatieve verzorging en zieken- en 
ouderenverzorging ter voorkoming van drukproblemen t.h.v. de hiel. Door het 
grotere oppervlak wordt een betere drukverdeling bekomen. De opening ter 
hoogte van de hiel vermijdt elke druk. Vervaardigd uit zacht PU schuim.

Wordt gebruikt voor hoofd- en schouderondersteuning tijdens de anesthesie. 
Een uitsparing voor een stevigere positie van het hoofd is voorzien. De 
afschuining ter hoogte van de schouders laat toe om de patiënt comfortabel 
te laten liggen. Vooral gebruikt bij endoscopische abdominale operaties in 
trendelenburg. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.

Wordt gebruikt ter ondersteuning van het hoofd in ruglig in o.a. OK, RX, 
fysiotherapie of bij massage. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.

referentie omschrijving afmeting lxb

B-BP-M Baby Positioneringskussen blauwe coating 
microporeus

40x70

B-BP-D Baby Positioneringskussen blauwe coating 
waterdicht

40x70

referentie omschrijving afmeting lxb

B-H-M Hielbescherming blauwe coating microporeus 25x15x8 cm

B-H-D Hielbescherming blauwe coating waterdicht 25x15x8 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-A-K Anesthesiekussen blauw kunstleder  42x48x10 cm

B-A-D Anesthesiekussen blauwe coating waterdicht 42x48x10 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-HR-M Hoofdsteun voor ruglig blauwe coating microporeus 22x22x5 cm

B-HR-D Hoofdsteun voor ruglig blauwe coating waterdicht 22x22x5 cm

  Baby Positioneringskussen

  Hielbescherming

  Anesthesiekussen

  Hoofdsteun – ruglig
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Deze hoofdsteun voor buiklig ondersteunt het hoofd ter hoogte van de 
kin en het voorhoofd. De ogen, neus en mond zijn vrij en kunnen goed 
gecontroleerd worden. De endotracheale tube kan aan beide zijden 
aangesloten worden. Vervaardigd uit vast PU schuim met een zachte 
bovenlaag ter hoogte van het voorhoofd en de kin.

Deze speciale hoofdsteun voor buiklig is individueel aanpasbaar aan de 
grootte van het hoofd d.m.v. een velcroband. Het hoofd wordt ondersteund 
ter hoogte van de kin en het voorhoofd. Ogen, neus en mond zijn vrij 
en kunnen door de zijdelingse openingen gecontroleerd worden. De 
endotracheale tube kan zowel rechts als links aangesloten worden. 
Grondplaat is vervaardigd uit vast PU schuim met daarboven halfvaste PU 
schuim met viscoelastische laag.

Veilige en comfortabele hoofdpositionering in elke positie (rug, zij-, buik- en 
tussenposities) b.v. in de operatiekamer en anderen medische gebieden, 
maar ook in fysiotherapie en in de welzijnssector. Door het revolutionaire 
wigmoduleconcept dankzij micro-velcrotechnologie kan deze in een paar 
eenvoudige stappen individueel worden aangepast en is hij geschikt voor 
universeel gebruik, zelfs met anatomische afwijkingen of geopereerde 
cervicale wervelkolom.

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-HBO-M Hoofdsteun voor buiklig open blauw kunstleder 23x15x12 cm

B-HBO-D Hoofdsteun voor buiklig open blauwe coating 
waterdicht

23x15x12 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-HBF-M Hoofdsteun voor buiklig aanpasbaar blauwe 
coating microporeus

27x25x15 cm

B-HBF-D Hoofdsteun voor buiklig aanpasbaar blauwe 
coating waterdicht

27x25x15 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-MUH-D Hoofsteun voor buiklig modulair (3 delig) 
universeel aanpasbaar blauwe coating waterdicht

24,5x24,
5x11cm

De referenties eindigend op K = kunstleder, D = waterdicht en M = microporeus.

  Hoofdsteun open – buiklig

  Hoofdsteun modulair – buik- rug- en zijlig

  Hoofdsteun aanpasbaar – buiklig
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Wordt gebruikt ter ondersteuning van het hoofd in buiklig o.a. in OK. 
Dit kussen is voorzien van een neusuitsnijding en een uitholling voor het 
voorhoofd. Vervaardigd uit zacht PU schuim.

Dit kussen in de vorm van een ring wordt gebruikt ter ondersteuning van 
het hoofd in ruglig. Dit kussen wordt vooral gebruikt op OK. Vervaardigd uit 
halfvast PU schuim.

Wordt gebruikt op OK of RX ter ondersteuning van het hoofd in ruglig of 
zijlig, zowel rechts als links. Een uitsparing voor endotracheale canules is 
voorzien. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-HB-M Hoofdkussen voor buiklig met uitsparing neus 
blauwe coating microporeus

36x25x10 cm

B-HB-D Hoofdkussen voor buiklig met uitsparing neus 
blauwe coating waterdicht

36x25x10 cm

referentie omschrijving afm. Ø x b, h

B-HRR-M Hoofdsteun ruglig- ring blauwe coating 
microporeus

20x10 cm, 5 cm

B-HRR-D Hoofdsteun ruglig- ring blauwe coating 
waterdicht

20x10 cm, 5 cm

B-HRRK-D Hoofdsteun ruglig- ring blauwe coating 
waterdicht (kind)

15x8 cm, 3,5 cm

referentie omschrijving afm. Ø x b, h

B-HRZ-M Hoofdsteun links/rechts blauwe coating 
microporeus

25x25x10 cm

B-HRZ-D Hoofdsteun links/rechts blauwe coating 
waterdicht

25x25x10 cm

  Hoofdsteun met uitsparing neus – buiklig

  Hoofdsteun ring – ruglig

  Hoofdsteun links/rechts – ruglig
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Worden hoofdzakelijk in OK gebruikt voor positionering van de voeten 
op de tafel. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.

Bij het thoraxkussen wordt door de ingebouwde uitsparingen een stabiele 
anatomische positionering bereikt. De schuine kanten aan de oksels laten de 
plexus brachialis vrij en de keel wordt eveneens vrijgelaten door een uitsnijding 
op die plaats. Vervaardigd uit hardschuim en vrij van materiaalmoeheid. De 
variant met waterdichte PU coating is voorzien van een viscoelastische laag 
en met afgeronde kanten waardoor het gevaar voor drukbeschadiging tot een 
minimum herleid wordt.

Het bekkenkussen bevat eveneens een uitsparing ter hoogte van het bekken. 
Het loopt aan de onderzijde echter schuin af onder een hoek van 45° 
om de liesstreek te ontlasten. Onderaan heeft dit kussen eveneens een 
uitsparing ter ontlasting van de genitaliën. Vervaardigd uit hardschuim, vrij 
van materiaalmoeheid. De variant met waterdichte PU coating is voorzien 
van een visco-elastische laag en met afgeronde kanten waardoor het gevaar 
voor drukbeschadiging tot een minimum herleid wordt. Dit bekkenkussen 
gecombineerd met het thoraxkussen maakt het mogelijk om het lichaam 
optimaal te positioneren en aan te passen aan de lichaamsgrootte, waardoor de 
buikademhaling niet verstoord wordt.

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-PS-K Halfrol blauw kunstleder  40x15x7,5 cm

B-PM-K Halfrol blauw kunstleder  40x22x11 cm

B-PM-D Halfrol blauwe coating waterdicht 40x22x11 cm

B-PL-K Halfrol blauw kunstleder  60x22x11 cm

B-PL-D Halfrol blauwe coating waterdicht 60x22x11 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-T-K Thoraxkussen blauw kunstleder  25x50x15 cm

B-T-D Thoraxkussen blauwe coating waterdicht 25x50x15 cm

referentie omschrijving afmeting lxbxh

B-B-K Bekkenkussen blauw kunstleder 34x50x15 cm

B-B-D Bekkenkussen blauwe coating waterdicht 34x50x15 cm

  Thoraxkussen

  Bekkenkussen

  Halfrol
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Worden gebruikt ter ondersteuning van 
lichaamsdelen en het stabiliseren van 
gewrichten. De kleinere zakjes worden 
vooral gebruikt om postoperatief 
gewicht te leggen op wonden. 
De gelaste naad zorgt ervoor dat geen 
zand verloren gaat. Kwartszandvulling 
omgeven met wit kunstleder.

referentie omschrijving specificatie

B-Z1010 Zandzakje in wit kunstleder, 0,2 kg 10x10 cm

B-Z1510 Zandzakje in wit kunstleder, 0,4 kg 15x10 cm

B-Z1515 Zandzakje in wit kunstleder, 0,8 kg 15x15 cm

B-Z2010 Zandzakje in wit kunstleder, 0,5 kg 20x10 cm

B-Z2015 Zandzakje in wit kunstleder,1 kg 20x15 cm

B-Z2020 Zandzakje in wit kunstleder, 1,5 kg 20x20 cm

B-Z2515 Zandzakje in wit kunstleder, 1,5 kg 25x15 cm

B-Z2520 Zandzakje in wit kunstleder, 2 kg 25x20 cm

B-Z2525 Zandzakje in wit kunstleder, 2,5 kg 25x25 cm

B-Z3010 Zandzakje in wit kunstleder, 1 kg 30x10 cm

B-Z3015 Zandzakje in wit kunstleder, 2 kg 30x15 cm

B-Z3020 Zandzakje wit kunstleder, 2,5 kg 30x20 cm

B-Z3025 Zandzakje wit kunstleder, 3 kg 30x25 cm

B-Z3030 Zandzakje wit kunstleder, 5 kg 30x30 cm

B-Z3520 Zandzakje wit kunstleder, 3 kg 35x20 cm

B-Z3525 Zandzakje wit kunstleder, 4 kg 35x25 cm

B-Z4015 Zandzakje wit kunstleder, 2,5 kg 40x15cm

B-Z4020 Zandzakje wit kunstleder, 3,5 kg 40x20cm

B-Z4025 Zandzakje wit kunstleder, 5 kg 40x25 cm

B-Z4520 Zandzakje wit kunstleder, 4 kg 45x20 cm

B-Z5020 Zandzakje witkunstleder, 5 kg 50x20 cm

B-ZO3010 Gewichtzakje met oogje, 1 kg 30x10 cm

B-ZO3015 Gewichtzakje met oogje, 2 kg 30x15 cm

B-ZO4025 Gewichtzakje met oogje, 3 kg 40x25 cm

B-ZO5015 Gewichtzakje met oogje, 5 kg 50x15 cm

  Zandzakken

In deze catalogus vindt u een selectie uit het volledige productgamma,  
maar andere soorten kussens, maten en kleuren zijn op aanvraag 
beschikbaar of kunnen als maatwerk geproduceerd worden. 



BTW BE 0458.474.359 
RPR Gent | AFDELING Gent

METRA bv  
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

Comfort, bescherming 
& veiligheid

©
 M

et
ra

 b
v 

- 
m

aa
rt

  2
0

23
 -

 A
lle

 re
ch

te
n 

vo
or

b
eh

ou
d

en
. I

n 
he

t k
ad

er
 v

an
 d

e 
vo

or
td

ur
en

d
e 

ve
rb

et
er

in
g 

va
n 

zi
jn

 p
ro

d
uc

te
n 

b
eh

ou
d

t M
et

ra
 z

ic
h 

he
t r

ec
ht

 v
oo

r o
m

 d
e 

sp
ec

ifi
ca

tie
s 

va
n 

d
e 

p
ro

d
uc

te
n 

aa
n 

te
 p

as
se

n 
zo

nd
er

 v
oo

ra
fg

aa
nd

e 
ke

nn
is

ge
vi

ng
. A

lle
 a

fb
ee

ld
in

ge
n 

zi
jn

 in
d

ic
at

ie
f. 

O
nd

er
 

vo
or

b
eh

ou
d

 v
an

 d
ru

kf
ou

te
n.

 M
et

ra
 is

 n
ie

t v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 v
oo

r e
en

 v
er

ke
er

d
 g

eb
ru

ik
 v

an
 z

ijn
 p

ro
d

uc
te

n.
 

Ontdek al onze 
oplossingen op 
metra.be

Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften & tilbanden | Comfort, bescherming & veiligheid | 
Douchen & baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...


