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Safehip® geeft comfort en is efficiënt. De meest effectieve heupbeschermer met een optimaal draagcomfort. Klinische studies over 
de hele wereld in rusthuizen en thuiswonende personen bewijzen dat Safehip® – de heupbeschermer het aantal heupfracturen 
vermindert met 75%. Tezelfdertijd voelen de dragers ervan zich veel comfortabeler, zelfzekerder en mobieler in hun dagelijks leven. 
(Hindsø K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119)

SAFEHIP® SELECT PROTECTION 
Heupbeschermers die voldoen aan alle 
behoeften
Personen zijn verschillend en ook hun wensen en noden met betrekking 
tot heupbescherming. Het concept van Safehip® Select Protection is 
ontwikkeld om te verzekeren dat er een Safehip® heupbeschermer 
is met een optimale fit voor elke patiënt en dit zowel qua maat, fit, 
materiaal en situatie.
Eén zaak hebben alle modellen gemeen: het is een klinisch 
bewezen heupbeschermer. Safehip is verkrijgbaar in AIRX textiel 
(driedimensioneel geweven textiel) en in hoogtechnologisch schuim.
De Safehip® met zachte schelpen en de vorm van een hoefijzer 
representeert de nieuwste generatie heupbeschermers met een 
speciale focus op draagcomfort met een hoge tevredenheid tot gevolg.
De variatie in de Safehip® modellen laat de patiënt toe te kiezen voor 
een type heupbeschermer aan zijn/haar specifieke noden. 

SPECIFICATIES
•  Bescherming tegen heupfracturen bij val of zijdelingse impact  

op de heup
•  Schelpen uit AIRX driedimensioneel geweven stof of comfortabel 

schuim absorberen de val en verdelen de druk over een groter 
oppervlak

•  Discreet en comfortabel
•  Makkelijk te gebruiken
•  Combinatie met incontinentiemateriaal mogelijk
•  Ondersteund door klinische studies (op aanvraag verkrijgbaar)
•  Anti-allergisch

VERSCHILLENDE NODEN - VERSCHILLENDE MODELLEN 

SAFEHIP® AIRX UNISEX • • •
Voor hospitalen en verzorgingsinstellingen

SAFEHIP® OPEN AIRX UNISEX • • •
Voor personen met incontinentieproblemen

SAFEHIP® CLASSIC MULTIPACK UNISEX • • •

Heupbeschermers

INDICATIES:
• Patiënten met osteoporose
• Patiënten herstellende van heupfracturen of andere breuken
• Patiënten die lijden aan duizeligheid
• Patiënten met evenwichtsproblemen
• Patiënten met onregelmatig looppatroon
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Safehip Classic 
Multipack Unisex

Safehip Open AIRX 
Unisex

Safehip Airx Unisex

EXTRA INFO:
•  Katoenen onderbroek
•  2 schelpen die heup beschermen 

en val breken
•  Vaste, zachte schelpen
•  Unisex model

EXTRA INFO:
• Ideaal voor personen met 

ernstige incontinentie
• Kan gedragen worden tijdens 

het bezoek op toilet
• Past zich volledig aan volgens 

de anatomie van de drager
• Eenvoudig aan te trekken
•  Ingenaaide, zachte schelpen
•  Unisex model

Art. SH6850: 
Open Airx Unisex

Art. SH6550: AIRX Unisex

Maat Heup

S 75 - 95 cm

M 90 - 110 cm

L 100 - 120 cm

XL 110 - 140 cm

XXL* 120 - 150 cm

Heupbeschermers

•  Schelpen uit anti-allergische zachte 
schelpen absorberen de val en 
verdelen de druk over een groter 
oppervlak

•  Combinatie met incontinentiemateriaal 
mogelijk

•  Unisex model

Art. SH6555X
- 3 broekjes
- 1 paar protectieschelpen

Maat Heup

S 75 - 95 cm

M 90 - 110 cm

L 100 - 120 cm

XL 110 - 140 cm

XXL* 120 - 150 cm

Maat Heup

S 75 - 95 cm

M 90 - 110 cm

L 100 - 120 cm

XL 110 - 140 cm

* op bestelling

* op bestelling


