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Introductie
Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen 
met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk 
onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers. 

Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie 
op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 20 jaar ervaring komt 
tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee we 
hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen van 
onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: Mobiliteitshulpmid-
delen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en 
transportstoelen en veiligheidsproducten voor de badkamer voor mensen 
met verminderde mobiliteit. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden, en onze dochter-
bedrijven bevinden zich in de VS, Canada, Groot Brittannië en Australië. 
Daarnaast werken we samen met distributeurs in meer dan 20 andere lan-
den. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór alles. Onze 
inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbetering van 
de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten leveren wij 
wat we beloven, in elk detail en in elk aspect. 

Welkom bij Human Care.
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Het hedendaagse takenpakket van verzorgers is steeds gevaarlijker geworden als gevolg van de continue 
noodzaak om patiënten te verplaatsen en verleggen. Dit geldt vooral wanneer gewerkt wordt met bariatrische 
patiënten. 

Dankzij ons PTS-systeem (Patient Transfer System) worden onnodig tillen en risico op letsel voor 
verzorgers tot het minimum beperkt. Ons systeem voor het verplaatsen van patiënten, oftewel Patient 
Transfer System (PTS), en onze multifunctionele behandel- en transportstoelen bieden vele uiteenlopende 
positiemogelijkheden binnen één enkel product. Onze stoelen zijn zo ontworpen dat één verzorger een 
patiënt eenvoudig en veilig kan verplaatsen of van houding kan laten veranderen. Ze dienen als brancard, 
mobiele stoel en op maat afgestemde zitmogelijkheid.

Systeem voor het verplaatsen van 
patiënten – Eenvoudige verplaat-
sing door één enkele verzorger

De voordelen voor het patiënt
verplaatsingssysteem
Het werk van verzorgers is steeds gevaarlijker geworden als gevolg van de continue nood-
zaak om afhankelijke patiënten te verplaatsen en verleggen. Dus zijn wij vastbesloten om:
• Dit werk lichter te maken

• Vermijdbare ongelukken te verminderen

• Verplaatsing zo veilig mogelijk te maken

• De kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren

• De beleving van de patiënt positiever te maken

Plaats de stoel bij het 
bed in brancard-stand.

Maak het bedlaken vast 
aan verplaatsingsstang.

Verplaats de patiënt door 
aan de hendel te draaien.

Breng de stoel in de zitstand 
en u bent klaar om te gaan!1 2 3 4
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Een gebruiker van een product van Human Care kan rekenen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
onze producten. Altijd. En overal. De reden hierachter is ons vergaande streven naar kwaliteit, veiligheid 
en bruikbaarheid. Ten eerste zijn onze producten ontworpen en vervaardigd volgens de vereisten van alle 
relevante ISO- en EN-normen. 

Ten tweede krijgt elk afzonderlijk product alle benodigde aandacht in elk stadium van de ontwerpfase. 
Ten derde werkt ons ontwerpteam tijdens de ontwikkeling van onze producten samen met internationaal 
leidende fysiotherapeuten, om de allermodernste producten te creëren die allemaal uiteindelijk hetzelfde 
gemeenschappelijke doel dienen: voordeel en plezier voor hun gebruikers. Zodat ze hun leven kunnen 
leiden op een zo prettig mogelijke manier. Op hun manier.

Zorg en kwaliteit

Dankzij de multifunctionele behandel- en 
transportstoel kan één enkele verzorger  
een patiënt veilig verplaatsen. De kans op 
letsel voor zowel de patiënt als de  
verzorger wordt daarbij verlaagd.” 

” 

” 
” We zetten ons in voor betere zorg-

kwaliteit en meer bewegingsvrijheid 
voor mensen met specifieke behoeften. 
Dat is onze missie.



Transportstoelen
Ons systeem voor het verplaatsen van patiënten en onze multifunctionele 
behandel- en transportstoelen bieden vele uiteenlopende mogelijkheden. 
Onze stoelen zijn zo ontworpen dat één verzorger een patiënt eenvoudig 
en veilig kan verplaatsen of van houding kan laten veranderen. Ze dienen 
als brancard, mobiele stoel en op maat afgestemde zitmogelijkheid.



7

www.humancaregroup.com

De multifunctionele behandel- en transportstoel 
H-250 is een uniek hulpmiddel dat eenvoudig en in 
enkele seconden is te transformeren van brancard tot 
een mobiele stoel in zitstand. De tilt-in-space-functie 
bevordert de circulatie, wat afbraak van de huid en an-
dere complicaties van immobiliteit helpt voorkomen.

Met zijn draagvermogen van 113 kg biedt de H-250 
een oplossing om patiënten zo veilig mogelijk te ver-
voeren, te verplaatsen en van houding te veranderen, 
zonder tillen. In combinatie met een systeem voor het 
verplaatsen van patiënten (Patient Transfer System - 
PTS) biedt de H-250 de mogelijkheid om gemakkelijk 
tussen een bed en een stoel te wisselen, en wordt het 
voor een enkele verzorger eenvoudig om een patiënt te 
verplaatsen. Lees meer over ons PTS op pagina 10.

Omschrijving Artikel nr. Breedte van de 
zitting

Totale breedte In hoogte verstelbare 
hoofdsteun

Maximaal gebruikersge-
wicht

Is geschikt voor gebruikers met uiteen-
lopende lichaamslengtes

H-250 Chair B1002-BL 431 mm 610 mm 178 mm 113 kg 1270 - 1980 mm

H-250
Transportstoel voor het vervoeren, 
verplaatsen en van houding veranderen 
van patiënten

• Biedt veilige verplaatsing in en uit bed

• Oneindig veel standen

• Ideaal voor thuisgebruik
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De I-400 is een multifunctionele behandel- en trans-
portstoel voor het veilig en comfortabel vervoeren en 
verplaatsen van patiënten. De stoel kan in oneindig 
veel lig- of kantelstanden worden gezet. De mogelijk-
heid om de houding van een gebruiker vaak te verand-
eren vermindert de kans op doorligwonden aanzienlijk 
en draagt ertoe bij dat langdurig zitten door gebruikers 
beter wordt verdragen. 

In combinatie met een systeem voor het verplaatsen 
van patiënten (Patient Transfer System - PTS) biedt de 
I-400 de mogelijkheid om gemakkelijk tussen een bed 
en een stoel te wisselen, en wordt het voor een enkele 
verzorger eenvoudig om een patiënt te verplaatsen. 
Lees meer over ons systeem voor het verplaatsen van 
patiënten op pagina 10.

I-400 
Transportstoel voor het vervoeren, 
verplaatsen en van houding veranderen 
van patiënten

• Oneindig veel standen

• Eenvoudig te draaien en manoeuvreren

• Geschikt om langdurig op te blijven zitten

Omschrijving Artikel nr. Breedte van de zitting Totale breedte Totale lengte Maximaal gebruikers-
gewicht

I-400 Chair B1041-TS-GEL 546 mm 749 mm 1880 mm 181 kg

Zwenkwielen met centrale vergrendeling/
besturing, veilig voor patiënt en verzorger.

Kan worden voorzien van een systeem 
voor het verplaatsen van patiënten. Zie 
pagina 10.
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De I-700 kan in oneindig veel lig- of kantelstanden 
worden gezet. Door de houding van een gebruiker vaak 
te veranderen vermindert de kans op doorligwonden en 
wordt langdurig zitten door gebruikers beter verdragen. 

De I-700 kan worden voorzien van een systeem voor 
het verplaatsen van patiënten zodat één enkele ver-
zorger de patiënt veilig zijwaarts in en uit bed kan verp-
laatsen. Lees meer over ons systeem voor het verplaat-
sen van patiënten op pagina 10.

I-700
Transportstoel voor het vervoeren, 
verplaatsen en van houding veranderen 
van patiënten

• Tilt-in-space-functie

• Vermindert het risico op letsel

• Volledig verstelbare hoofdsteun

Product omschrijving Artikel nr. Breedte van de zitting Totale breedte Totale lengte Maximaal gebruikers-
gewicht

I-700 Chair B1071-TS-GEL 686 mm 889 mm 1880 mm 318 kg 

Volledig verstelbare hoofdsteun. Kan worden voorzien van een systeem 
voor het verplaatsen van patiënten. Zie 
pagina 10.
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PTS
Patient Transfer System (systeem 
voor het verplaatsen van patiënten)

•  Zodat één enkele verzorger de patiënt veilig kan 
verplaatsen

• Verplaatsing zo veilig mogelijk maken

• De beleving van de patiënt positiever maken

Het vervoeren van een patiënt kan moeilijk en on-
veilig zijn, vooral in geval van zwaardere patiënten. Al 
onze stoelen kunnen worden voorzien van ons unieke, 
eenvoudig aanpasbare Patient Transfer System (PTS). 

Ons Patient Transfer System werkt met de meeste 
bedden en brancards en maakt het voor één enkele 
verzorger mogelijk om een afhankelijke patiënt veilig 
en eenvoudig te verplaatsen, vaker, gemakkelijker, 
met meer waardigheid en zonder het ongemak en de 
medische beperkingen van traditionele verplaatsings-
methoden.

Omschrijving Standaard inbegrepen Artikel nr.

Patient Transfer System set voor 
H-250

2 stoelsteunen, 5 verplaatsingsriemen, 2 bedstijlen, 1 matrasovertrek (antislip), 1 verplaatsingsstang, 5 
lakenclips, 5 plastic pluggen en 2 bedklemmen.

b2004e

Patient Transfer System set voor I-400
(ziekenhuis)

2 bedsteunen, 1 verplaatsingsstang, 5 verplaatsingsriemen en 2 glijzeilen. b2011a

Patient Transfer System set voor I-400
(thuiszorg)

2 bedstijlen, 1 verplaatsingsstang, 5 verplaatsingsriemen, 1 matrasovertrek (antislip), 5 plastic pluggen, 
5 lakenclips en 2 bedklemmen.

b2001c

Patient Transfer System set voor I-700 2 bedsteunen, 1 verplaatsingsstang, 5 verplaatsingsriemen en 2 glijzeilen. b2013a



“Ik ben niet anders dan u. Ik ben misschien wat ouder, minder soepel. Mijn 
benen zijn langzaam maar mijn hoofd is snel. Ik heb een carrière. Of die heb ik 
misschien gehad. Hoe dan ook, ik zit niet bij de pakken neer. Ik kan alles nog 
bijhouden. Maar sommige dingen kosten me meer moeite. Kleine dingen, en ook 
een paar grote. Uiterlijk is belangrijk, ik ben nog steeds ijdel. Ik ben nog steeds 
gelukkig. Ik weet dat ik een beetje hulp nodig heb, eigenlijk wel wat meer dan 
een beetje. Dat vind ik niet erg als het maar werkt. Maar ja, het is wat het is.”
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AUSTRALIA
Unit 9, 271 Wells Road 

Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone: +61 3 8773 1111 

Fax: +61 3 9773 4008
info.au@humancaregroup.com

CANADA
10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: 613.723.6734

Fax: 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN
Årstaängsvägen 21C

117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HOLLAND (Tilcentrum)
Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171

Fax: 0577-412170
info@tilcentrum.nl

UNITED STATES
4210 S. Industrial Drive, Suite 160

Austin, TX  78744
Phone: 512.476.7199

Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com


