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handi-movE

Baixo atrito para um movimento •	
mais fácil

larga gama para uma diversidade de •	
transferências

fácil de usar•	

confortável e seguro•	

permite uma utilização independente•	

Económico•	

a transferência sem elevação.

esteiras Handi-slide
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handi-move nv ten Beukenboom 13, B-9400 ninove tel. +32 54 31 97 10   fax +32 54 32 58 27 
E-mail: info@handimove.com Website: www.handimove.com

Para uma demonstração gratuita 
ou mais informações:

esPecificações técnicas
Handi-slide acolcHoado Handi-slide

art.nr: 3600 (standard)
art.nr: 3602 (compacto)

fácil de manusear devido ao •	
baixo atrito.
mobilidade na cama com •	
segurança.
standard 122 x 71 cm •	
compacto 72x 70 cm •	

art.nr: 3605 (grande)
art.nr: 3606 (pequeno)

versão acolchoada do handi-•	
slide.
ideal para transferências late-•	
rais.
handi-slide acolchoado grande •	
190 x 65 cm
handi-slide acolchoado peque-•	
no 72 x 70 cm

Handi-slide 1 sentido Handi-transferslide

art.nr: 3603 (cadeira)
art.nr: 3604 (cama)

desliza apenas numa •	
direcção.
Evita escorregar na cama ou •	
na cadeira.
para cadeira 45 x 40 cm•	
para cama 80 x 70 cm•	

art.nr: 3615
construção em plástico leve.•	
transferência fácil deslizando •	
em posição sentada.
permite uma utilização indpen-•	
dente.
sólido e durável.•	
comprimento 666 mm•	
largura 200 mm•	
Espessura 25 mm•	
peso 0,9 kg•	

disco de rotação Handi cinto Handi-Handlingbelt

art.nr: 3613 (duo 380 mm)
transferência fácil por rota-•	
ção, da cama para a cadeira 
(de rodas) ou para a sanita.
Evita arrastar os pés ao rodar.•	
diâmetro  38 cm•	
altura 1 cm•	
carga de utilização segura •	
127 kg

art.nr: 3608 (fechado)
art.nr: 3609 (aberto)

cinto acolchoado.•	
auxiliar para transferências em •	
pé, reposicionamento na cama 
e transferência de pernas.
altura 21,5 cm•	
largura 62 cm (3609)•	
altura 16,5 cm•	
contorno ajustável desde 41 •	
cm até 114 cm (3608)

almofada de rotação Handi rolbord

art.nr: 3614
disco de rotação almofadado.•	
utilizado para rodar em •	
posição sentada na cadeira 
ou na cama.
permite uma utilização inde-•	
pendente.
diâmetro 38 cm•	
altura 0,8 cm•	

•	 art.nr: 3616
standard: 86 x 48 cm•	
compacto: 82,5 x 48 cm•	

EstEiras handi-slidE


