
Antidecubitus & Valpreventie   
Hulpmiddelen Brochure



MEDLOGICS is fabrikant en leverancier van 

hulpmiddelen voor senioren. Onze producten 

onderscheiden zich door kwaliteit, betrouwbaarheid 

en gebruiksvriendelijkheid.

Ons doel is om hulpmiddelen te ontwikkelen en 

leveren die comfort en bescherming bieden aan de 

gebruiker.

Onze hulpmiddelen worden gebruikt in verpleeg- 

huizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en in de 

thuiszorg. Via een wereldwijd netwerk van 

distributeurs zijn onze producten verkrijgbaar in 

meer dan 20 landen. Voor meer informatie over onze 

internationale activiteiten verwijzen wij u naar onze 

internationale website www.medlogics.com

Voor de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen 

participeren wij actief in wetenschappelijke  

onderzoeksprojecten. Ons doel hierbij is om 

hulpmiddelen te ontwikkelen die meer comfort en 

bescherming bieden aan de gebruiker.

Voor al onze logistieke werkzaamheden werken wij 

samen met de sociale werkplaats, UW in Utrecht. 

Hier worden al onze producten opgeslagen,  

ingepakt, omgepakt en verzendklaar gemaakt.

In deze brochure vindt u meer informatie over de 

volgende ANTIDECUBITUS en VALPREVENTIE 

hulpmiddelen. 

Antidecubitus:

• Gelbodies™

• Dermasaver™

• Essence Air™ oplegmatras

• Essence Air™ zitkussen

Valpreventie:

• KPH Heupbeschermer™

• Slipex™ Anti Slip Spray

• Essence™ Valmat

 

Voor een totaaloverzicht van onze producten 

verwijzen wij u graag naar onze website  

www.medlogics.nl.

Introductie Medlogics



Alle GelBodies™ producten bieden bescherming 

tegen het onstaan van doorligwonden.

GelBodies™ zijn gemaakt van ademend Cooland 

textiel in combinatie met Geplads, gemaakt van 

speciaal geformuleerde siliconengel.

De Gelpads verspreiden de druk van het lichaams-

gewicht en beschermen tegen het ontstaan van 

doorligwonden.

 

Het ademende en rekbare Coolband textiel voelt 

zeer fijn aan, irriteert de huid niet en kan gewassen 

worden op 40°C.

Hiel en Ellenboog  
bescherming:

S:  GB010  - 20-25 cm 
M:  GB011  - 25-30 cm   
L:  GB012  -  30-36 cm  
XL: GB013 -  36-41 cm 

per paar 34,
95

Hiel en Enkel bescherming:
 

S:  GB030  - 20-25 cm 
M:  GB031  -  25-30 cm   
L:  GB032  -  30-36 cm 
 
 

per paar 39,
95

Heup bescherming:

 
S:  GB050  -  71-79 cm 
M:  GB051  -  79-85 cm   
L:  GB052  -  85-93 cm  
 

per stuk 39,
95

Scheenbeen bescherming:
 
 
M:  GB021  -  25-33 cm   
L:  GB022  -  33-41 cm 
 
 

per paar 34,
95

Knie bescherming:

 
S:  GB040  -  23-28 cm 
M:  GB041  -  28-33 cm   
L:  GB042  -  33-41 cm  
 

per paar 34,
95

GelBodies

GelBodies™ maatbepaling: 

Ellenboog (GB010-13):  

Meet de omtrek van de 

bovenarm. 

Hiel of Scheenbeen (GB010-

13 of GB020-21): Meet de 

omtrek van de kuit. 

Hiel en Enkel (GB030-32): 

Meet de omtrek van de 

enkel boven de twee  

uitstekende botjes. 

Knie (GB040-42): Meet de 

omtrek boven de knie.

Heup (GB050-52): Meet de 

omtrek van de taille. 

Voor alle metingen geldt, 

neem de grotere maat  

indien de meting tussen 

twee maten invalt.



Dermasaver™ is een complete lijn aan huid- 

beschermings- en antidecubitusproducten. De 

Dermasaver™ producten beschermen de huid tegen 

doorligwonden en het ongewild stoten van de huid.   

PERKAMENT HUID 

De Dermasaver™ producten kunnen onder andere 

ingezet worden bij mensen die last hebben van een 

zogenaamde perkament huid.

MICROSPRING TEXTIEL

Alle Dermasaver™ producten zijn gemaakt van het 

unieke Microspring™ textiel.  Dit unieke textiel is 

lucht- en vochtdoorlatend.

PREVENTIE EN THERAPIE

De Dermasaver™producten hebben niet alleen een 

preventieve maar ook een therapeutische werking. 

Doordat de Dermasaver™ producten gebruikt  

kunnen worden over de bestaande wond- 

behandelingsmethoden, worden de wonden  

beschermd tegen nieuwe drukkrachten en stoten, 

waardoor deze sneller helen.

Dermasaver

 Dermasaver™ eigenschappen: 

• Preventieve en therapeutische werking.

• Dermasaver™ producten hebben een goede  

 pasvorm en blijven op de juiste plaats zitten. 

• Alle producten zijn gemaakt van heel fijn garen,  

 waardoor de schuif- en wrijvingskrachten beperkt  

 worden tot een minimum. 

• Alle Dermasaver™ producten zijn behandeld met  

 het  ÆGis Microbe Shield. Deze anti- 

 microbioligische laag voorkomt dat er micro 

 organismen kunnen groeien op de Dermasaver  

 producten. Deze laag is permanent en niet 

 afwasbaar. 

• De producten zijn ademend en houden geen   

 vocht vast. 

• Dermasaver™ producten kunnen gebruikt worden  

 in combinatie met de normale wond- 

 behandelingsmethoden. 

• De producten kunnen institutioneel gewassen   

 worden tot 95°C .

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN 
INCLUSIEF 19% BTW



Hiel beschermer:

S:  DER160 
M:  DER161   
L:  DER162  
XL:  DER163

 59,
95

Scheenbeen: 
XS: DER050
S:  DER051 
M:  DER052   
L:  DER053  
XL:  DER054

 44,
95

Been beschermer:
XS: DER001
S:  DER002 
M:  DER003   
L:  DER004  
XL:  DER005

 59,
95

Arm beschermer:
XS:  DER080
S: DER081 
M:  DER082   
L:  DER083  
XL:  DER084

 44,
95

Hand 
beschermer:

S/M: DER280 
L/XL: DER281   
 

 44,
95

Vingerscheider:

1 maat: DER265 
 
 

 49,
95

Hielverhoger:

S/M:  DER180 
L/XL: DER181   
  

 99,
95

Handpalm  
beschermer:

S/M:  DER270 
L/XL: DER271   
  

 49,
95

Onderarm: 
XS: DER070
S: DER071 
M:  DER072   
L:  DER073  
XL:  DER074

 39,
95

Knie beschermer:
XS:  DER020
S: DER021 
M:  DER022   
L:  DER023  
XL:  DER024

 44,
95

MAATBEPALNG:
 
HIELBESCHERMING: Om de 
juiste maat te bepalen dient u 
de omtrek te meten rondom de 
voet en hak, zoals hieronder is 
aangegeven. Neem de grootste 
afstand rondom de gehele hak. 
Small:  < 30,50 cm
Medium:  30,50 - 36,80 cm
Large:  36,80 - 39,40 cm
X-Large:  > 39,40 cm

 

BEEN- EN SCHEENBEEN-
BESCHERMING: Bepaal de 
grootste omtrek van de kuit.
X-Small:  17,80 - 22,90 cm
Small:  22,90 - 30,50 cm
Medium:  30,50 - 38,10 cm
Large:  38,10 - 48,30 cm
X-Large:  48,30 - 58,40 cm

ARM- EN ONDERARM- 
BESCHERMING: Bepaal de 
grootste omtrek van de  
onderarm.
X-Small:  12,70 - 17,80 cm
Small:  17,80 - 25,40 cm
Medium:  25,40 - 30,50 cm
Large:  30,50 - 38,10 cm
X-Large:  38,10 - 45,70 cm
Voor alle metingen geldt, neem de 
grotere maat indien de meting tussen twee 
maten invalt



Essence Air oplegmatras

• Effectief in de preventie van doorligwonden.

• Getest en goed bevonden door Berlin CERT.

• Combinatie van lucht en schuim vermindert de  

 druk op de huid.

• Combinatie van lucht en schuim zorgt voor  

 optimaal comfort en goede bescherming.

• Zelfopblazend in minder dan vijf minuten zonder  

 afzonderlijke pomp.

• Compact en draagbaar.

• Eenvoudig te ontluchten en snel in te pakken   

 voor opslag of transport.

• Eenvoudig te reinigen en desinfecteren.

ESSENCE AIR CONCEPT: EFFECTIEF EN EENVOUDIG

Essence Air oplegmatras 
inclusief handige draag-/
opbergtas - AIR001 
  

   299,
95

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN 
INCLUSIEF 19% BTW



LUCHT EN SCHUIM

Het Essence Air™ oplegmatras is geschikt voor  

mensen die het risico lopen op doorligwonden.  

Essence Air™ maakt gebruik van een combinatie 

van lucht en visco elastisch schuim om het lichaams-

gewicht zo optimaal mogelijk te verdelen en de druk 

op de huid te verminderen. 

        standaard schuim  Essence Air™

* bron Berlin CERT

BERLIN CERT

Het Essence Air™ oplegmatras is getest en goed 

bevonden door de wetenschappers van Berlin CERT, 

het testinstituut voor medische hulpmiddelen  

verbonden aan de Technische Universiteit van  

Berlijn.

MOBIEL

Het Essence Air™ oplegmatras wordt geleverd met 

een draagtas. Door zijn lichte gewicht, van 6 kg, en 

compacte ontwerp is het oplegmatras eenvoudig te 

vervoeren en op te slaan.

 

ZELFOPBLAZEND

Door middel van twee ventielen blaast het matras 

zichzelf in minder dan vijf minuten op. Hier is geen 

pomp of elektriciteit voor nodig. De installatie kan 

uitgevoerd worden door één persoon. Ook het  

ontluchten en inpakken gaat snel en eenvoudig.

REINIGING EN DESINFECTIE

Het Essence Air™ oplegmatras heeft een buitenkant 

van polyurethaan (PU). Deze buitenkant is water-

dicht en eenvoudig te reinigen en desinfecteren. Het 

oplegmatras kan gedesinfecteerd worden door deze 

af te nemen met klinische reinigingsmiddelen.  

Gebruik hiervoor echter geen fenolen of  

oplosmiddelen.

ZITKUSSEN

In aanvulling op het Essence Air™ oplegmatras is er 

het Essence Air™ zitkussen. Het zitkussen kan  

geplaatst worden in een stoel of rolstoel. Het  

zitkussen heeft dezelfde functionaliteit en eigen- 

schappen als het oplegmatras. Ook het zitkussen 

maakt gebruik van een combinatie van lucht en 

visco elastisch schuim om het lichaamsgewicht zo 

optimaal mogelijk te verdelen en de druk te  

verminderen.

Het Essence Air™ zitkussen wordt standaard  

geleverd met een afneembare antisliphoes. De hoes 

kan afzonderlijk gewassen geworden op 40°C. De 

afmetingen van het zitkussen zijn 45 x 45 x 6 cm.

Specificaties oplegmatras

Lengte / breedte / hoogte 200 / 90 / 6 cm

Gewicht    6 Kg

Visco elastisch schuim  50 Kg/m3

Getest tot   140 Kg

Garantie   2 jaar

Essence Air zitkussen 
inclusief antisliphoes 
- AIR002 

 119,
95



KPH Heupbeschermer
Voorkom heupfracturen met de KPH 

Heupbeschermer™. Als de KPH Heupbeschermer™ 

gedragen wordt tijdens een val heeft de drager ruim 

80% minder kans op een heupfractuur.

De KPH Heupbeschermer™ is discreet te dragen en 

beschikt over uitneembare beschermstukken. De 

beschermstukken van de KPH zijn hard van de  

buitenkant, voor de beste bescherming, en hebben 

een zachte binnenkant van schuim voor een  

optimaal draagcomfort.

De KPH Heupbeschermer™ is verkrijgbaar in een  

dames- en herenuitvoering in zeven maten. De KPH 

is goed te combineren met incontinentiemateriaal 

(kies in dit geval de broek één maat groter).

De broeken van de KPH kunnen in de wasmachine 

gewassen worden op 60°C en zijn geschikt voor de 

droger. Indien nodig kunnen de beschermstukken 

met de hand gewassen worden. De bescherm- 

stukken zijn niet geschikt voor wasmachine of  

droger.

KPH Heupbeschermer™ set
1 broek en 2 beschermstukken:

Dames  Heren 
XS:  KPH052 XS: KPH552 
S:   KPH102   S: KPH602 
M:  KPH152 M: KPH652 
L:  KPH202 L: KPH702 
XL:  KPH252 XL: KPH752 
XXL: KPH302 XXL: KPH802 
XXXL: KPH352 XXXL: KPH852
       

   75,
00

KPH Heupbeschermer™ set
3 broeken en 2 beschermstukken:

Dames   Heren 
XS:  KPH054 XS: KPH554 
S:   KPH104   S: KPH604 
M:  KPH154 M: KPH654 
L:  KPH204 L: KPH704 
XL:  KPH254 XL: KPH754 
XXL: KPH304 XXL: KPH804 
XXXL: KPH354 XXXL: KPH854 
 

     140,
00

KPH Heupbeschermer™ losse broek:

Dames   Heren 
XS:  KPH050 XS: KPH550 
S:   KPH100   S: KPH600 
M:  KPH150 M: KPH650 
L:  KPH200 L: KPH700 
XL:  KPH250 XL: KPH750 
XXL: KPH300 XXL: KPH800 
XXXL: KPH350 XXXL: KPH850 
 
       

             35,
00

KPH Maattabel. Aan de hand van de taillemaat 
kunt u in onderstaande tabel de geschikte maat 
bepalen.

Dames   Heren 
XS:  58 - 65 cm XS: 70 - 77 cm 
S:   66 - 74 cm S: 78 - 85 cm 
M:  75 - 81 cm M: 86 - 93 cm 
L:  82 - 89 cm L: 94 - 101 cm 
XL:  90 - 101 cm XL: 102 - 109 cm 
XXL: 102 - 114 cm XXL: 110 - 117 cm 
XXXL: 115 - 127 cm XXXL: 118 - 125 cm 
 
       

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN 
INCLUSIEF 19% BTW



KPH KEER OP KEER ALS BESTE GETEST!

In een commentaar in de Lancet (Kannus, 2003) 

wordt gewaarschuwd voor heupbeschermers die 

zonder goede wetenschappelijke onderbouwing 

worden verkocht. Zoals in de Lancet gepubliceerd 

dienen heupbeschermers aan DRIE belangrijke  

criteria te voldoen:

1. Biomechanische studies dienen de impact-

reductie vast te stellen. Onderzoekers van het VU 

Medisch Centrum hebben de impactreductie van 10 

verschillende heupbeschermers getest. In hun 

studie*1 hebben ze een normale val gesimuleerd. 

Hun conclusie:

“The KPH showed the largest decrease in average 

peak force”. 

2. Vervolgens dient onderzocht te worden of de 

heupbeschermer ook daadwerkelijk gedragen wordt. 

Een studie*2 gepubliceerd in Age & Aging toonde 

aan:

Tijdens 90% van de dagelijkse bezigheden werd de 

KPH Heupbeschermer™ gedragen.

3. Als derde en laatste dient in een klinische studie 

te worden aangetoond dat de heupbeschermer ook 

significant het aantal heupfracturen vermindert. 

De effecitiviteit van de KPH Heupbeschermer™ is 

aangetoond in een grote klinische trial (> 1.800 

deelnemers). Deze studie*3 is gepubliceerd in het  

gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift The 

New England Journal of Medicine en concludeerde:

• 60% minder heupfracturen in de interventiegroep.

Helaas wordt de markt de laatste tijd overspoeld 

met heupbeschermers waar geen of zeer mager 

onderzoek naar is verricht. Veel nieuwe heup-

beschermers geven de voorkeur aan comfort boven 

veiligheid.

 

De KPH Heupbeschermer™  biedt het beste van 

deze twee werelden. Een harde buitenkant voor de 

beste bescherming en een zachte binnenkant voor 

een optimaal comfort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1: Schoor van et al, Bone, 2006, 39: 401-407; 
*2: Parkkari et al, Age & Ageing, 1998, 27:225-229; 
*3: Kannus et al, New England Journal of Medicine, 2000,          
     343:1506-1513.
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Impact reductie studie door VU Medisch Centrum

50%



Slipex™ Anti Slip Spray maakt alle mineraal  

houdende ondergronden, zoals tegels en emaille 

badkuipen, stroef, indien er een laagje water opligt. 

Slipex™ is eenvoudig aan te brengen, onzichtbaar 

en brengt geen coating aan op de tegels. Slipex™ is 

ideaal om valincidenten in de badkamer te voorko-

men. 

Eigenschappen Slipex™:

• Met 1 flesje Slipex™ (250 ml) is 3 - 5 m² te 

 behandelen.

•  Slipex™ werkt 2 tot 3 jaar lang.

•  Slipex™ is eenvoudig aan te brengen.

•  Slipex™ is onzichtbaar, Slipex™ brengt geen 

 coating aan over uw tegels.

• Slipex™ werkt alleen op mineraal houdende   

 ondergronden zoals tegels en emaille badkuipen.  

 Slipex™ werkt niet op kunststof ondergronden.

Slipex

Essence Valmat
De Essence™ valmat biedt een eenvoudige maar 

effectieve bescherming voor mensen, die het risico 

lopen uit bed te vallen. Door de Essence™ valmat 

naast het bed te plaatsen, wordt voorkomen dat 

iemand op de harde vloer valt. 

Eigenschappen Essence™ valmat:

• Impact Plus Foam: Schokabsorberend foam.

• Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren 

  door een waterdichte PU buitenkant.

• Opklapbaar in drie delen.

•  Inclusief handige draag-/opbergtas.

•  Aflopende zijkanten. 

•  Afmetingen: 200 x 72 x 5 cm (l x b x h).

Slipex antislipspray
ADL015 
 

 29,
95

Essence Valmat incl. 
draag-/opbergtas 
ADL025 

 119,
95

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN 
INCLUSIEF 19% BTW



Bestelformulier
AFLEVERADRES

___________________________ ___________________________ __________________________

Instelling / Bedrijfsnaam Straat  Telefoon

___________________________ ___________________________ __________________________

Naam Postcode Fax

__________________________ ___________________________ __________________________

Functie Plaats  E-mail

FACTUURADRES (indien anders)

___________________________ ___________________________ __________________________

Instelling / Bedrijfsnaam Straat  Telefoon

___________________________ ___________________________ __________________________

Naam Postcode Fax

___________________________ ___________________________ __________________________

Functie Plaats  E-mail 

 

 

 

 

 

Bestellingen kunt u faxen naar 030-8200311 of per email sturen naar sales@medlogics.nl. Wij berekenen 

geen verzendkosten bij bestellingen boven de 299,- Euro (incl. BTW). Alle genoemde prijzen zijn inclusief 

19% BTW.

Art.-Nr  Omschrijving      Aantal   Prijs

TOTAAL PRIJS:
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