Renting Service met
de focus op kwaliteit
Optimaal zitcomfort met aandacht op de individuele noden

Expert in ZITCOMFORT binnen alle mobiliteitsklassen
Renting service

Top service

Ondersteuning

Uitgebreid aanbod voor
een optimaal zitcomfort

Service en eenvoud, dankzij onze
samenwerking met partners inzake:

Uw partner voor
advies en opleiding

met unieke voordelen

voor uw bewoners

Nationale dekking Regionale aanwezigheid

Incontinentie- en
stomamateriaal

Individuele afstelling van
rolstoelen door paramedische
zorgverstrekker

Relaxzetels

van uw zorgteam

Opleidingsformules op maat
Advies bij kwaliteitsindicatoren

Bandagisterie, compressiekousen, korsetten

Snelle levering

Anti-decubitus kussens

Administratieve bijstand

Mogelijke opportuniteiten

Business Unit Manager:
leen.vanhulst@vigogroup.eu

● Optimalisatie zorgcomfort voor zowel uw resident

als uw zorgmedewerker

Business Development Manager:
kris.dequick@vigogroup.eu

VIGO totaalaanbod

Meer info
www.vigogroup.eu

Specialist in technische orthopedie

●
●
●
●
●

Prothesen
Orthesen
Rolstoelen
Orthopedische schoenen
Steunzolen
Bandagisterie

Continue advies door een
vaste VIGO zorgverstrekker

CONTACT

● Toegang tot de voordelen van onze partners

●

WZC opleidingsdagen

●

18 vestigingen

●

Aanwezigheid in meer dan
200 hospitalen en instellingen

●

Samenwerking met meer
dan 380 WZC’s

●

Mobiele service

Standaard

Modulair

Verzorgingsrolwagens

©2018 - Mobiliteitsklassen Olympia Floothuis & LOCOmotion

In deze brochure vindt u een totaal overzicht van alle rolwagens die VIGO in het Renting-systeem aanbiedt.
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STANDAARD
De ‘standaard rolwagen’ of vaak beter gekend als de plooirolwagen wordt verstrekt bij
bewoners die nog zelfstandig (of onder begeleiding) kunnen stappen , maar langere afstanden fysiek niet meer aankunnen. Het gebruik van de spanbandenrug biedt meer persoonlijk comfort en aangezien de gemiddelde gestalte van de populatie alsmaar groter wordt,
hee� VIGO ook geïnvesteerd in rolwagens met een extra zitdiepte.

Action 3

[ INVACARE ]
eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•

licht
Plooibaar
Zitbreedte: 40 – 45 – 50 cm
Zitdiepte: 45 cm
Comfortbeensteunen mogelijk
Armsteunen opklapbaar
Drukremmen met remverlengers
Tafel / hemi-tafel mogelijk – wegzwenkbaar of
dubbele insteekbuis
• Veiligheidsopties mogelijk
• Zithoogte instelbaar

V300 VIGO

[ VERMEIREN ]

eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht rolstoel van uitzonderlijke klasse
Plooibaar
In hoogte verstelbare duwhandvatten
Comfortbeensteunen mogelijk
Na-spanbare rugleuning
Tafel / hemi-tafel mogelijk – wegzwenkbaar of
dubbele insteekbuis
Veiligheidsopties mogelijk
Zitbreedte: 40 – 45 - 50 cm
Zitdiepte instelbaar tot 52 cm
Zithoogte instelbaar
Enorm veel instelmogelijkheden waardoor hij voor bijna iedere gebruiker op
maat kan geconﬁgureerd worden
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MODULAIR
De ‘modulaire rolwagen’ wordt geadviseerd indien de bewoner wegens een grotere mobiliteitsbeperking langer in de rolwagen moet verblijven . Om die reden zijn deze stoelen
voorzien van een stevige, voorgevormde zit en rug met zachte behoezing, wat bijgevolg een
groter zitcomfort betekent. Indien er een verhoogde kans is op decubitus, is de combinatie
met een anti-decubituskussen mogelijk. Allerhande extra opties zoals een tafel, zijsteunen,
comfortbeensteun, enz… zijn mogelijk en kunnen aangevraagd worden.

V300 VIGO

[ VERMEIREN ]
eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorgevormde zit en rug
In hoogte verstelbare armsteunen en handvaten
Comfortbeensteunen mogelijk
Tafel / hemi-tafel mogelijk – wegzwenkbaar of
dubbele insteekbuis
Veiligheidsopties: gordel of zitbroek
Zijsteunen
Instelbare hoofdsteun
Ruginclinatie
Zitdiepte: instelbaar tot 52 cm
Zitbreedte: 40-45-50 cm
Zithoogte: 51 cm

Action 3
eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voorgevormde zit en rug
In hoogte verstelbare armsteunen en handvaten
Comfortbeensteunen mogelijk
Tafel / hemi-tafel mogelijk – wegzwenkbaar of
dubbele insteekbuis
Veiligheidsopties: gordel of zitbroek
Zijsteunen
Instelbare hoofdsteun
Ruginclinatie
Zitdiepte: 45 cm
Zitbreedte: 40-45-50 cm
Zithoogte: 51 cm

[ INVACARE ]

VERZORGINGSROLWAGENS
Indien de cliënt, wegens totaal gebrek aan stap- en steunfunctie, totaal rolstoelafhankelijk wordt, is optimaal, individueel aangepast zitcomfort onontbeerlijk. VIGO
biedt in deze mobiliteitsklasse een ruim gamma aan ‘verzorgingsrolwagens’ aan.
A�ankelijk van de noodzaak aan speciﬁeke ondersteuning inzake romp- en zitbalans
kunnen we hier schakelen tussen verschillende modellen. Omwille van een gewijzigde regelgeving inzake naar maat gemaakte zitschalen hee� VIGO beslist om dit
gamma aan rolwagens een update gegeven. Sedeo Pro biedt een uitgebreid assortiment aan comfortabele rugleuningen, elk met hun speciﬁeke eigenschappen.

Rea Azalea [ INVACARE ]

nek-/hoofdsteun gevormd naar het contour van het hoofd en bovenkant van de
nek voor betere ondersteuning

schouderhoog
rugkussen

of
of
hoofdsteun,
zijwaarts instelbaar

Mistral 2 rugkussen, hee�
diepe, verstevigde laterale
vleugels. Schouderbewegingen
zijn mogelijk.
weg-zwenkbaar
werkblad / hemi-tafel
mogelijk of met
dubbele insteekbuis
16” of 24”
achterwielen

zitkussen
Flo-tech visco ﬁrm
stevige armleuning met brede en zachte
armlegger. Hee� een breder contact
oppervlak voor de arm.

eigenschappen
•
•
•
•

Veiligheidsopties mogelijk
Zitdiepte regelbaar : 43 - 50 cm
Zithoogte: 45 cm
Zit- & rughoekverstelling

comfort beensteunen
of eendelige voetplaat.

6

VERZORGINGSROLWAGENS
Ibis Sedeo Pro

[ SUNRISE MEDICAL ]

hoofdsteunen - groot (regelbaar)
of klein

rugpelot met ontgrendelknop

stevige armsteun, voor
een goede steun en veilige
transfer.

traagschuim kussen

16” of 24”
achterwielen

comfort en
centrale comfort beensteunen

eigenschappen
•
•
•
•
•
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Veiligheidsopties mogelijk
Zitdiepte regelbaar : 43 - 50 cm
Zithoogte regelbaar : 43,5 - 54 cm
Zit- & rughoekverstelling
Tafel / hemi-tafel wegzwenkbaar of
met dubbele insteekbuis

rughoekinstelling,
met handige merktekens en handmatig
instelbaar

VERZORGINGSROLWAGENS
Rugkussens naar behoe�e ...
De keuze van het rugkussen wordt vooral bepaald door de individuele positioneringsen ondersteuningsbehoe�e. Vanaf heden voorzien we op de Ibis Sedeo Pro nu ook een
‘Extra diepe spanbanden rugleuning, ﬂexibel actief’ (Deep contour) als mogelijke optie,
wat zeer sterk aanleunt bij het comfort aangeboden door een zitschaal naar maat. De
extra diepe, in hoek instelbare, zijwangen geven extra steun aan de lage rug, individueel aangepast aan de gebruiker.

Geproﬁleerde rugleuning

Spanbanden rugleuning

Deep Contour

Nuage PLS
Speciaal voor mensen met
een passieve zithouding
De Nuage PLS is een comfortabele zitoplossing voor passieve rolstoelgebruikers.
Het zitelement volgt de contouren van het
lichaam en omarmt de gebruiker. Dit zorgt
voor een comfortabele ondersteuning van de
zithouding.
Voor personen met dementie, die net iets
meer comfort en een uitgesproken gevoel
van geborgenheid nodig hebben, betekent
dit optimaal zorgcomfort. De toepassing van
dit zitcomfort is heel speciﬁek en gebeurt in
nauw overleg tussen het MDT van het WZC
en de Vigo-verstrekker opdat alle modaliteiten worden vervuld én gemotiveerd kunnen
worden door de verstrekker naar VSB toe.
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CODERINGSTABEL

SCORES

Standaard
rolstoel

Modulaire
rolstoel

Verzorgingsrolstoel

Loophulp

Anti-decubitus
kussen

min. 2
Verplaatsen binnen

min. 3

4

min. 2

min. 3

min. 3

4

min. 2

min. 3

min. 3

4

min. 2

min. 3

min. 2
min. 3
Verplaatsen buiten
min. 3
Handhaven staan
Gebruik BL

min. 3

Uitvoeren transfers

4

Handhaven zitten

4

Cognitieve functies

VIGO totaalaanbod

Meer info
www.vigogroup.eu

Specialist in technische orthopedie
●
●
●
●
●
●

Prothesen
Orthesen
Rolstoelen
Orthopedische schoenen
Steunzolen
Bandagisterie

●

18 vestigingen

●

Aanwezigheid in meer dan
200 hospitalen en instellingen

●

Samenwerking met meer
dan 380 WZC’s

●

Mobiele service

Notities

Onze vestigingen / Nos localités
Meer informatie?
Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers.

Plus amples informations ?
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires.

| VIGO Wetteren |
Biezeweg 13
9230 Wetteren
09 292 20 00

| VIGO Antwerpen |
Herentalsebaan 414 - 416
2100 Deurne
03 322 66 99

| VIGO Turnhout |
Steenweg op Oosthoven 92
2300 Turnhout
014 45 43 00

| VIGO Sterrebeek |
Mechelsesteenweg 333
1933 Sterrebeek
02 759 92 17

| VIGO Roeselare |
Diksmuidsesteenweg 370A
8800 Roeselare
051 43 11 00

| VIGO Brussel |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

| VIGO Antwerpen Zuid |
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

| VIGO Tienen |
Leopoldvest 58
3300 Tienen
016 81 13 80

| VIGO Hasselt |
G. Verwilghensingel 4
3500 Hasselt
089 32 91 50

| VIGO Kortrijk |
Groeningelaan 10
8500 Kortrijk
056 25 61 87

Zwijnaardsesteenweg 488
9000 Gent
09 292 21 88

Av. du Prince de Liège 174
5100 Jambes
081 74 28 31

| VIGO Bruxelles |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

| VIGO Genk |
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

| VIGO Gasthuisberg |
Herestraat 49
3000 Leuven
016 74 15 67

| VIGO Gent |

| VIGO Namur |

| VIGO Leuven |

|

| VIGO Pellenberg |
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
016 74 15 67

| VIGO winkel Gent |
Maaltebruggestraat 288 B1
9000 Gent
09 222 70 66

