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ReTurn
ReTurn er et enkelt og utrolig effektivt hjelpemiddel for oppreisning og forflytning, men det er også et 
treningsredskap. ReTurn muliggjør sikker og aktiv oppreisning og forflytninger til eller fra seng, rullestol 
eller toalett. ReTurn kan også brukes som et hjelpemiddel til posisjonering lengre inn i stol eller rullestol. 
For pleieren gir ReTurn enkle forflytninger uten tunge løft. 
For brukere som fremdeles har en viss styrke, stimulerer ReTurn det naturlige bevegelsesmønsteret under oppreisning, samtidig som det styrker 
musklene og funksjonsevnen. Det gjør ReTurn til et ideelt hjelpemiddel i en rehabiliteringsenhet, og en bruker som anvender det hjemme, kan vanligvis 
bo hjemme lenger med hjelp fra bare én hjelper.

ReTurn er tilgjengelig i tre modeller, alle med en unik, patentert* design som sørger for lett manøvrering, selv med tunge brukere på trange steder. De er 
også enkle å montere og demontere for transport og oppbevaring.

 

ReTurn7400 ReTurn7500i ReTurn7600

• ReTurn7500i har en oppreisningsstige med standard høyde og er  
 egnet for de fleste voksne brukere (maks. 150 kg). ReTurn7500i er  
 også tilgjengelig i en ny versjon der oppreisningsstigen (patentsøkt**)  
 har en åpning slik at man raskt og enkelt kan hekte fast ReTurnBelt.

• ReTurn7400 har en lav oppreisningsstige som er ideell for kortvokste  
 og barn (maks. 150 kg). Den fungerer også godt i spesielle pleie-
 situasjoner, f.eks. på en røntgenavdeling.

• ReTurn7600 er utviklet for brukere som veier opp til 205 kg. Denne  
 modellen har derfor en bredere bunnplate, slik at den gir mer plass til  
 større og tyngre brukere. 

       

ReTurn7600 har også leggstøtter som er tilpasset for disse brukerne, 
og en oppreisningsstige som er både høyere og bredere enn stigene på 
ReTurn7500i og ReTurn7400.

ReTurn7500i og ReTurn7400 har samme stabile bunnplate, som gjør det 
mulig å bytte mellom stiger med lav eller standard høyde slik at man kan 
dekke flere behov og utnytte produktet best mulig.
 

 *) Patent: SE-0300528-7

 **) Patentsøkt: EP-12868688-8, US-14/378658

 Designbeskyttelse: RCD-529631-1 (ReTurn7500/7500ii/7400/7600)

Oppreisningshjelpemidler

Støtte
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Art. nr. HMS art.nr.  Produktnavn Beskrivelse  Enhet

7500i           163938 ReTurn7500i Forflytningsplattform, komplett med oppreisningsstige med  1 stk.
   standard høyde, med åpning for å hekte fast ReTurnBelt

7400 113683 ReTurn7400 Forflytningsplattform, komplett med lav oppreisningsstige 1 stk.
7600 212999 ReTurn7600 Forflytningsplattform, komplett med bred oppreisningsstige 1 stk.

7501 - Oppreisningsstige, for ReTurn7500 med serienummer fra 373317697500500001  1 stk.
  standard høyde og for ReTurn7400 med serienummer fra 373317697400500001

7501i - Oppreisningsstige, Med åpning for å hekte fast ReTurnBelt,  1 stk.
  standard høyde for ReTurn7500 med serienummer fra 373317697500500001 og 
   for ReTurn7400 med serienummer fra 373317697400500001

7401 - Oppreisningsstige, lav For ReTurn7400 med serienummer fra 373317697400500001 og  1 stk.
   for ReTurn7500 med serienummer fra 373317697500500001
 

Tilbehør

6031--6038 - ReTurnBelt*** Str. XXS–XXXL, for ReTurn med artikkelnummer 7100****,  1 stk
.   7500, 7500i, 7400, 7600

6233--6236 - ReTurnBelt Engangs, non-woven, str. S–XL 5 stk.
6061 166866 SupportStraps Tilbehør for belter 1 par

7250 - HeelStrap For ReTurn7500 med serienummer fra 373317697500500001 og  1 stk.
   for ReTurn7400 med serienummer fra 373317697400500001

7215 - Polstring for benstøtte For ReTurn med artikkelnummer 7100****, 7500, 7500i, 7400  1 par
   (standardutstyr for 7500i) og for TurnSafe

7216 - Polstring for benstøtte For ReTurn med artikkelnummer 7600  1 par
0954 - Bag For ReTurn med artikkelnummer 7500, 7500i, 7400 1 stk.
7334 - BrakeKit  For ReTurn 7500i, 7400, 7600 1 sett

HeelStrap

Bag

Polstring for benstøtte, 7215

SupportStraps

ReTurnBelt

***) Patent: SE-0401517-8
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SupportStraps
SupportStraps er et flerfunksjonelt tilbehør som gir ekstra støtte og sikkerhet for brukere 
i forbindelse med gå- og ståtrening samt gåtrening og forflytning med Handicares belter, 
oppreisningshjelpemiddler og forflytningsplattformer. 
SupportStraps kan brukes som:
– bensele for EasyBelt/FlexiBelt, hindrer effektivt at belte opp ved forflytning eller gåtrening
– overkropps-/sidestøtte når man bruker QuickMove sammen med EasyBelt/FlexiBelt/FlexiMove
– sidestøtte når man bruker ReTurn sammen med ReTurnBelt

ReTurnBelt
Vårt patenterte* ReTurnBelt er et utmerket supplement til ReTurn når det er 
behov for mer støtte og stabilitet, f.eks. når brukerens ståfunksjon er usikker 
eller varierer. ReTurnBelt kan også brukes separat, for å gi støtte under 
oppreisning og for å stabilisere brukeren i en oppreist stilling, f.eks. under stå- og 
gåtrening og ved forflytninger. ReTurnBelt har et antisklibelegg innvendig av PU-belagt nylon og kan derfor brukes i 
miljøer der det finnes fuktighet og væte eller når det stilles spesielle krav til hygiene. 
Stoffet sikrer også at beltet holder seg på plass. ReTurnBelt er også tilgjengelig i et avtørkbart materiale, som kan 
rengjøres med desinfeksjonsmidler, og i et engangsmateriale som kasseres etter bruk i stedet for å rengjøres. Dette 
hindrer spredning av multiresistente og andre typer smittsomme bakterier.

Belter

Støtte

Art. nr. HMS art.nr.  Produktnavn Beskrivelse  Enhet

6061 166866 SupportStraps Tilbehør for belter 1 par

Art. nr. HMS art.nr.  Produktnavn Størrelse  Mål  Håndtak Enhet

6031 - ReTurnBelt XXS 65–80 cm 4 stk. 1 stk.
6032 - ReTurnBelt XS 80–90 cm 4 stk. 1 stk.
6033 150066 ReTurnBelt S 90–105 cm 4 stk. 1 stk.
6034 144903 ReTurnBelt M 105–125 cm 4 stk. 1 stk.
6035 158824 ReTurnBelt L 125–145 cm 4 stk. 1 stk.
6036 - ReTurnBelt XL 135–155 cm 4 stk. 1 stk.
6037 - ReTurnBelt XXL 155–175 cm 4 stk. 1 stk.
6038 - ReTurnBelt XXXL 175–195 cm 4 stk. 1 stk.

6233 - ReTurnBelt, engangs, non-woven S 90–105 cm 2 stk. 5 stk.
6234 - ReTurnBelt, engangs, non-woven M 105–125 cm 2 stk. 5 stk.
6235 - ReTurnBelt, engangs, non-woven L 125–145 cm 2 stk. 5 stk.
6236 - ReTurnBelt, engangs, non-woven XL 135–155 cm 2 stk. 5 stk.

Tilbehør

6061 166866 SupportStraps Tilbehør for belter  1 par

*) Patent: SE-0401517-8

ReTurnBelt

ReTurnBelt, 
engangs


