
WISSELLIGGINGEN
UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN

JOUW 
SPECIALIST 
 IN  ZORG-

OPLOSSINGEN



Hoe voorkom je dat de zorgvrager 
wakker wordt?

UITDAGING 1

Hoe voorkom je angst voor 
wegglijden bij de zorgvrager?

UITDAGING 2

Hoe voorkom je onnodige stress 
bij de zorgverlener?

UITDAGING 3

Hoe werkt de Turn All en wanneer 
is deze inzetbaar?

GEBRUIK TURN ALL
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Handmatige herpositionering of wissel-
liggingen met een wisseldruksysteem 
maken de zorgvrager wakker

UITDAGING 1

BETERE SLAAP

BEHOUD EIGEN MATRAS

MINDER GELUID

OPLOSSING TURN ALL

•  de zorgvrager wordt automatisch en zacht herpositi-
oneerd en hoeft niet wakker gemaakt te worden, wat 
voor een betere slaapkwaliteit zorgt

•  door de betere slaapkwaliteit heeft de zorgvrager 
overdag meer energie over

•  de motor maakt alleen geluid op de momenten dat 
het systeem van kant wisselt

•  kan op elk verpleegbed met een afneembaar matras 
geplaatst worden waardoor de zorgvrager niet hoeft 
te wennen aan een nieuw matras



De zorgvrager ervaart tijdens een zijde-
lingse lift een onveilig gevoel vanwege 
angst om weg te glijden

UITDAGING 2

VEILIGER GEVOEL

AFNAME SCHUIFKRACHT

SPECIAAL ONDERSTEUNINGSSYSTEEM

OPLOSSING TURN ALL

•  de Turn All plaatst de zorgvrager afwisselend aan de 
rechter- en linkerkant in een zijligging van 30°

•  de tegenoverliggende zijde wordt tegelijkertijd met 
5° verhoogd waardoor het risico op schuifkrachten 
geminimaliseerd wordt

•  dit speciale ondersteuningssysteem vermindert het 
gevoel van wegglijden waardoor de zorgvrager zich 
veiliger voelt 



Goede handmatige herpositionering 
en/of wisselligsystemen vereisen vaak 
veel (technische) kennis, uitleg en 
handelingen

UITDAGING 3

SNEL INZETBAAR

MINDER REINIGING

EENVOUDIGE INSTALLATIE

OPLOSSING TURN ALL

•  de Turn All is zeer eenvoudig te plaatsen, technische 
kennis is niet vereist

•  door de eenvoudige installatie kan het systeem snel 
in gebruik worden genomen

•  doordat de Turn All onder het matras wordt ge-
plaatst, is er minder reiniging nodig en is het systeem 
minder gevoelig voor beschadigingen



Voor een gratis 
proefplaatsing 

kijk op:

VOORDELEN EN GEBRUIK

Voordelen:
 Laterale lift van het matras 
tot 30°

 Ondersteuningssysteem 
van 5°

Tot wel 225 kg belastbaar 
(obese versie tot 400 kg)

Drie verschillende draaicy-
clussen van 30/30, 60/60 en 
90/90 minuten

Kan op elk verpleegbed 
met een afneembaar ma-
tras geplaatst worden

Uitermate geschikt voor 
het voorkomen en behan-
delen van decubitus

Zeer stil tijdens gebruik

Bevordert de slaapkwaliteit 
van de zorgvrager

Eenvoudig en snel in te 
stellen

Eenvoudig te reinigen

Geschikt voor gebruik bij:
Ruggenmergletsel veroorzaakt 
dwarslaesie en quadriplegie 
(met of zonder ventilator)

Spierdystrofie

Multiple sclerose

 Ernstig hoofdletsel en be-
roerte

 Ernstige aandoeningen van de 
luchtwegen, zoals chronische 
obstructieve longziekte

 Immobiliteit door ouderdom

Kanker

Guillain-Barré syndroom

 AIDS

Coma

Amputaties

Osteomyelitis

Degeneratieve schijfziekte

Post spinale fusie en laminec-
tomie

Reumatoïde artritis

ALS

INSTALLATIE TURN ALL
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