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Human Protection biedt oplossingen bij o.a.:

Uittrekken van medisch materiaal

Delirium

Veilig slapen

Scheur- en smeergedrag

Veilig zitten

Valgevaar

Dwaalgedrag

Verveling

Fysieke agressie

Human Protection biedt 24/7 producten 
en diensten die zorgen voor zoveel mogelijk 
vrijheid en veiligheid voor zorgvragers en 
zorgverleners bij onrust en risicosituaties 
in de zorg.

In zorginstellingen zorgen patiënten en bewoners voor 
risicovolle situaties die voortkomen uit onrust. Denk 
hierbij aan valgevaar, dwaalgedrag, uittrekken van 
medische materiaal, scheur- en smeergedrag, (fysieke) 
agressie etc. 

Het doel van onze oplossingen is het terugdringen van 
onrust, voorkómen van fixeren en de minst beperkende 
interventie, het meest inzetten.
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Human Protection ontwerpt en produceert sinds 1987 kleding en bedtextiel voor specifieke situaties in de 
gezondheidszorg. Is er bij uw cliënt sprake van vervuilend of destructief gedrag, gericht op zichzelf of op 
de omgeving? Of wilt u de cliënt gewoon meer comfort bieden? Dan kan de kleding van Human Protection 
een passende oplossing zijn. Opdrachtgevers uit onder andere de verstandelijke gehandicapten- en 
verpleeghuiszorg, de ziekenhuizen en de psychiatrie, maken al jaren dankbaar gebruik van Human Protection 
kleding. Naast beschermende kleding produceert Human Protection een groot aantal verschillende soorten 
bedtextiel, bruikbaar in bijvoorbeeld comfortroom- en separeersituaties. Bijna alle producten worden in eigen 
beheer ontworpen en vervaardigd, in ons Tilburgse atelier.

Functioneel en representatief
Human Protection kleding is functioneel, comfortabel en individueel aan te passen. Wij vinden het belangrijk 
dat de kleding representatief is, zodat de cliënt zich er prettig in voelt. Comfortabele én beschermende 
kleding: een grote stap voorwaarts voor cliënt en verzorger. 

Voordeel voor uw instelling en cliënt
Het gebruik van Human Protection kleding kan de fysieke belasting en werkdruk van de zorgverlener 
terugdringen en een flinke bijdrage leveren in de doelmatigheid van de zorg. Dagelijkse handelingen rondom 
wassen, verschonen, wisselen van incontinentiemateriaal, fixatie en aan- en uitkleden van cliënten met 
bewegingsbeperkingen, verwardheid en/of pijn vormen een belangrijke bron van fysieke overbelasting. Uit 
onze jarenlange ervaring blijkt dat Human Protection kleding hierin verbetering aan kan brengen. 
 
Daarnaast kan Human Protection kleding een bijdrage leveren in het terugdringen van het aantal fysieke 
fixaties binnen uw instelling. Human Protection kleding brengt veel cliënten meer comfort, minder pijn en 
meer autonomie. 

Pasklare oplossingen
In meer dan 25 jaar hebben wij een enorme expertise opgedaan op het gebied van beschermende kleding en 
textiel. Stel gerust uw vragen. Human Protection reikt u graag pasklare oplossingen aan. 

Mitty
Over Human Protection

Human Protection B.V.

Droogdokkeneiland 15

5026 SP Tilburg

T: +31 (0) 13 536 38 07 

E: info@humanprotection.nl

www.humanprotection.nl
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Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben vaak moeite zich te kleden. Gewone 
kleding past niet en speciale kleding ziet er niet mooi uit. Bovendien moet de kleding in sommige gevallen 
bescherming bieden. Middels de Human Protection kleding willen wij het kledingprobleem van mensen met 
een zorgbehoefte oplossen. Door producten te ontwikkelen die een zo humaan mogelijk alternatief bieden 
voor de kleding en omgeving van de cliënt.

Samenwerking met de zorgsector
We ontwikkelen de producten van Human Protection in nauwe samenwerking met de markt. Kennis uit de zorg 
is vertaald in aanpassingen die de kleding aangenamer, veiliger en gebruiksvriendelijker maken. De kleding van 
Human Protection is bedoeld voor mensen met een specifieke gedragsproblematiek, bijvoorbeeld scheuren, 
rumineren, automutilatie, pica-gedrag en smeren. Human Protection is in veel van dit soort situaties  een 
humane vervanger van Zweedse banden, bratex-banden, pols- en enkelbanden, armkokers, fixatiebanden, 
dwangbuizen en canvas-kleding. 

Voordelen | Representatief, comfortabel en van goede kwaliteit
De beschermende kleding van Human Protection is gericht op zoveel mogelijk bewegingsvrijheid, hygiëne, 
duurzaamheid en behandelgemak. Hierdoor krijgt u als verpleger of verzorger uw handen vrij voor de overige 
onderdelen van het behandelplan. 

Op maat gemaakt
Human Protection biedt naast standaardconfectie ook maatwerk. Tijdens het ontwerpen staan het individu 
en zijn problematiek centraal. Aanpassingen in kleur, maat en ontwerp zijn mogelijk en zo ontstaan op het lijf 
geschreven, functionele kledingstukken. 

Comfortabel
De tijd van de stijve, oncomfortabele kleding die veelal grijs en grauw is, is nu echt voorbij. Human Protection 
is functioneel en aantrekkelijk. 

Kwaliteitstoffen
Human Protection werkt uitsluitend met de allerbeste materialen. Ons polyester/katoen is verkrijgbaar in een 
enkellaagse of dubbellaagse uitvoering en leverbaar in verschillende kleuren. We hebben gekozen voor de 
combinatie polyester/katoenen vezels vanwege de vele voordelen in gebruik en onderhoud. Het materiaal is 
licht in gewicht, sterk, krimpt nagenoeg niet en is soepel. Vergeleken met het vaak gebruikte canvas is dit een 
groot voordeel. Veel moeilijk scheurbaar materiaal verkleurt en wordt op den duur steeds stugger. Met alle 
negatieve gevolgen en prikkels vandien. Voor specifieke toepassingen werken we in de Human Protection 
kleding lijn ook met dyneema of dubbeldoek. Deze lastig-scheurbare technische vezels zijn te verkrijgen in 
twee kleuren. Daarnaast is TecaSafe ook mogelijk. TecaSafe is vlamwerend, hitte reducerend en beschermd 
tegen chemicaliën. 

Waarom Human Protection kleding?
Een humaan alternatief
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Ons bedtextiel en kleding is gemaakt van moeilijk scheurbaar materiaal. Bij cliënten kan dit de prikkel tot 
scheuren verminderen en het bevordert de nachtrust: de bewoner blijft warm. Doordat er minder schade 
optreedt aan materialen, heeft het gebruik van dit soort bedtextiel en kleding ook een positieve invloed op 
de kosten.

Standaard oplossingen Human Protection

Dekens moeilijk scheurbaar Vulling Materiaal Maten Foto

Moeilijk scheurbaar deken
634-005

Nee Dubbeldoek 140 x 210cm

Moeilijk scheurbaar deken
F211.600

Ja Dubbeldoek 140 x 210cm

Moeilijk scheurbaar deken
614-005

Nee Dyneema 140 x 210cm

Moeilijk scheurbaar deken
614-003

Ja Dyneema 140 x 210cm

Kussen(sloop) moeilijk scheurbaar Materiaal Maten Foto

Doorademkussen incl. sloop

F213.600
614-030

Dubbeldoek
Dyneema

60 x 70 cm

Moeilijk scheurbaar kussensloop incl. rits en 
slot

634-013
614-013

Dubbeldoek
Dyneema

60 x 70 cm

Pakarm Vulling Materiaal Maten Foto

Pakarm.M (maat M)

Pakarm.L (maat L)

Fiberfill Polyester/katoen M & L

Matrashoes moeilijk scheurbaar incl. 
afritsbare bovenkant

Materiaal Maten Foto

634-018
614-018

Dubbeldoek
Dyneema

90 x 200 cm

Let op! Geef bij dit artikel atijd de hoogte van 
het matras door

Overige stofkwaliteiten/materialen op aanvraag mogelijk. 
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2050

1035

Artikel-
nummer

2010 2020 2025 2030 2031 2040 2050

Omschrijving Body Kinderbody Kinder-
body

Body korte 
pijpen

Body lange 
pijpen

Body Body korte 
pijpen

Kleur Wit, Marine, 
Lavendel, 
Antraciet

Wit, Marine Wit Wit, Marine, 
Lavendel, 
Antraciet

Wit, Marine Wit Wit, Marine, 
Lavendel, 
Antraciet

Sluiting Drukknoop-
sluiting in 
kruis

Drukknoop-
sluiting

Ritssluiting Ritssluiting 
achterzijde

Sterke 
ritssluiting 
achterzijde

Drukknoop-
sluiting in 
kruis en 
schouders

Ritssluiting 
achterzijde 
en kruis

Maat S t/m XXL 104 t/m 176 104 t/m 176 S t/m XXXL S t/m XXL S t/m XXL S t/m XXXL

Artikel-
nummer

1010 1030 1035 1050 1040 1060

Omschrijving Hansop tricot 

lange mouwen 

en pijpen

Hansop jersey 

lange mouwen 

en pijpen

Hansop jersey 

lange mouwen, 

pijpen met voet

Hansop jersey 

met korte 

mouwen en 

pijpen

Hansop 

badstof lange 

mouwen en 

pijpen 

Kinder 

hansop 

tricot 

zonder 

voetjes

Kleur Donkerblauw

& groen

Donker-

blauw & groen

Donkerblauw

& groen

Donker-

blauw & groen

Donker-

blauw & groen

Donker-

blauw & groen

Sluiting Ritssluiting op 

de rug

1011: extra 

ritssluiting

in het kruis

Ritssluiting 

rugzijde en een 

elastiek bandje

Ritssluiting 

rugzijde

Ritssluiting 

rugzijde

Ritssluiting 

rugzijde

1041: extra 

ritssluiting in 

het kruis

Ritssluiting op 

de rug

Maat XS t/m XXL S t/m XL S t/m XXXL S t/m XXXL S t/m XXXL

1041: XS t/m 

XXXL

128 t/m 176
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Human Protection biedt maatwerk oplossingen waarbij de individuele cliënt en de problematiek waarmee 
hij te maken heeft centraal staat. Zo ontstaan functionele kledingstukken die op het lijf geschreven zijn. 
Bijna alle maten, kleuren, stofsterktes en aanpassingen zijn mogelijk en kunnen naar wens opgenomen 
worden in het ontwerp. Het resultaat is een persoonlijke en uitgebalanceerde collectie kleding en bedtextiel 
voor zowel de dag- als de nachtsituatie.

Wat is de aanpak bij maatwerk? Om een idee te krijgen gaan we op pad met de technische styliste. 

De situatie
Bij Human Protection is een vraag binnengekomen over Daniël, een man van ongeveer 40 jaar  met een forse 
gedragsproblematiek. Hij is een cliënt van een grote instelling en woont in een speciaal voor hem ingerichte 
kamer. Vroeger zou Daniël permanent gefixeerd zijn of in een isoleercel zitten, maar nu kan hij relatief vrij 
rondlopen in zijn sober ingerichte kamer. Er staat een zitblok van sterk polyester en de wanden zijn bekleed 
met verend, stootvast materiaal. Verder staan er een tafel en bed en er is een doucheruimte met toilet. Aan 
de muur hangen enkele camera’s die beelden doorgeven aan de personeelskamer van waaruit vijf van deze 
units 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Daniël is een zichzelf beschadigende cliënt, aan zijn 
armen zitten kokers zodat hij zichzelf niet kan verwonden. Om hem te douchen of te voeden zijn er altijd twee 
verzorgers nodig en een achterwacht bij de beeldschermen. Daniël kan namelijk zonder aanleiding plotseling 
heel agressief worden. Verstandelijk zit hij op het niveau van een tweejarige maar fysiek is het een beer van 
een kerel. Probleem: het is Daniël gelukt om zijn armkokers zo te bewerken dat hij ze af kan doen. Met alle 
gevaren van dien, voor zichzelf en zijn omgeving. 

De inventarisatie
De technische styliste brengt vandaag een bezoek aan de instelling. Er moet een betere oplossing gevonden 
worden om de armkokers op hun plek te houden zonder dat Daniël daar veel last van heeft. Eerst heeft de 
technische styliste een bespreking met het verplegend personeel over een mogelijke oplossing. 

Maatopname
Vanwege het onberekenbare gedrag van Daniël moet de maatopname snel gebeuren. Twee stevige 
begeleiders gaan met de technische styliste naar Daniëls kamer. Ze praten eerst op rustige toon met Daniël 
en laten daarna de technische styliste pas binnen. Hij stoot harde klanken uit maar blijft verder tamelijk rustig. 
In het kantoor wordt aan de hand van de maatopname een schets gemaakt van de oplossing. 

Offerte
Op korte termijn zal de technische styliste een maatopnameformulier invullen a.d.h.v. de maatopname. Een
vrijblijvende offerte wordt uitgewerkt en toegezonden. Na een schriftelijke goedkeuring van de offerte gaat 
het atelier van Human Protection aan de slag. 

Paskledingstuk
Paskleding wordt gemaakt om de maten en de pasvorm te controleren. Een formulier wordt meegezonden 
met het kledingstuk om alle bevindingen te kunnen noteren. Aan de hand van het ingevulde formulier en een 
akkoord gaat het atelier verder met het kledingstuk.

Proefkledingstuk 
Na goedkeuring van het paskledingstuk kan het atelier aan de slag. Dit doen zij aan de hand van de briefing 
en schets van de technische styliste. De maten worden ingevoerd en een eerste kledingstuk is snel klaar voor 
verzending. 

Proefperiode
De instelling gebruikt de nieuwe oplossing enkele weken in de praktijk, waarbij ze goed monitoren of de 
oplossing goed functioneerd, voordat het atelier aan de slag kan met de andere kledingstukken. De restorder 
volgt na goedkeuring van het proefkledingstuk.

Maatwerkoplossingen Human Protection
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Bezoek aan de instelling
Cliënt in de woonomgeving
Bespreken van het probleem met verantwoordelijke
Gezamenlijke eerste oplossing

Maatopname
We doen een complete maatopname
We schetsen een maatoplossing

Vrijblijvende offerte 
Na goedkeuring van de offerte gaat Human Protection verder

Paskledingstuk
We maken een patroon
We maken een paskledingstuk ter controle van de maten
Gewenste aanpassingen komen op een pasformulier

Proefkledingstuk
We passen het patroon aan 
We maken het eerste proefkledingstuk
Op een proefformulier komen uw bevindingen

Restorder
Na de proefperiode maken we de andere kledingstukken, eventueel met aanpassingen
Leveringsvoorwaarden van Human Protection zijn van toepassing
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Herkenbare voorbeelden uit de praktijk: Human Protection is vaak een essentieel onderdeel van een 
behandelmethode. Onderstaand zijn vier praktijksituaties geschetst. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit 
de praktijk van alledag. Ze zullen zeker herkenbaar zijn. In elke situatie speelt Human Protection een rol ter 
verbetering, zowel voor de bewoner als de verzorger.

CASE 1: Terugdringen van automutilatie

De situatie:
De bewoner automutileert. Hij krabt en slaat zichzelf zodanig, dat er een levensbedreigende situatie kan 
ontstaan.

Het belang van de bewoner:
Hij heeft bescherming nodig tegen zichzelf.

Het belang van de verpleging:
Zij zal uitsluiten dat er een levensbedreigende situatie voor de bewoner ontstaat.

Vroegere oplossing:
De bewoner kreeg, 24 uur per dag, een wit canvas fixatiehes met kokers te dragen.

Het resultaat van deze oplossing is dat er een levensbedreigende situatie wordt uitgesloten. Pijnlijke 
contracturen in schouders en ellebogen blijken echter wel het gevolg. ‘s Nachts slaapt de betrokkene slecht 
vanwege een beperkte bewegingsvrijheid. Drukplekken, afknelling en wondjes zijn het gevolg van armkokers 
en enkelbandjes. 

Huidige oplossing:
In overleg met verzorgenden wordt een fixatiehes ontwikkeld, voor gebruik overdag, waarmee de betrokkene 
een maximele bewegingsvrijheid heeft. Het gebruik van kokers is niet langer nodig. De verdikte wanten zijn 
hierbij een extra aanpassing. Daardoor kan men zich moeilijker of in mindere mate hard bijten, slaan, knijpen 
of aan de haren trekken. 

De positieve effecten van Human Protection:
Pijnlijke contracturen worden voorkomen. Een goede nachtrust is verzekerd. De bewoner heeft nu een maximale 
bewegingsvrijheid. Daardoor is meer afleiding mogelijk en zal hij minder geneigd zijn tot automutileren. Met 
een lus aan het pak is fixatie met armkokers niet meer nodig, vroeger veroorzaakte dit afknellingen. De 
bewoner is hanteerbaarder geworden; een aantal bijna voortdurende negatieve prikkels is weggenomen. 
Voor de verzorgenden betekent dit bovendien dat er nu meer ruimte is ontstaan voor de overige onderdelen 
van het behandelplan.

Beschermende kleding voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Fixatiehes incl. dichte mouwen
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CASE 2: Een hygiënische oplossing bij smeren

De situatie:
De bewoner smeert zich met enige regelmaat onder met ontlasting. Af en toe is er mondcontact met 
ontlasting. 

Het belang van de bewoner:
Beschermd worden tegen zichzelf. Er is kans op infecties. 

Het belang van de verpleging:
Het waarborgen van de hygiëne en kans op infecties neutraliseren. Daarvoor is kleding nodig 
met minimale krimp, die wasbaar is op een hoge temperatuur. De verpleging is gebaat bij minder 
schoonmaakwerkzaamheden en bij meer tijd voor het behandelplan. 

Vroegere oplossing:
De bewoner laten smeren; af en toe fixeren van de armen of de bewoner kleden in een zwaar canvas smeerpak 
met dichte mouwen en/of broekspijpen. Zowel de armkokers als de enkelbandjes gaven drukplekken, ze 
knelden af en gaven open wondjes. 

Het resultaat van deze oplossing was onhygiënische situaties en kans op infecties. Dat houdt voor de 
verpleging ook in: vele uren schoonmaken. Zo ontstaan onverwachte pieken in de werkdruk, dat leidt ertoe 
dat men minder tijd kan besteden aan de bewoners. 

Huidige oplossing:
Een aangepast comfortabel en representatief kledingstuk in de vorm van een overall. De omvang van de 
armsgaten, hals en broekspijpen is zo aangepast, dat het voor de betrokken persoon onmogelijk is geworden 
om bij zijn ontlasting te komen. 

De positieve effecten van Human Protection:
Met Human Protection is de hygiëne gewaarborgd en de 
kans op infecties geneutraliseerd. Er ontstaan geen nieuwe 
drukplekken of open wondjes meer. Er is meer tijd beschikbaar 
voor aandacht aan de bewoners. Een maatwerk optie is dat 
de pakken tussen de benen opengeritst kunnen worden. Zo is 
de bewoner vlotter te verschonen. Vooral ‘s nachts is dit een 
vooruitgang. De bewoner hoeft bij het verschonen niet meer 
uit bed gehaald te worden omdat eerst nagenoeg het gehele 
pak uitgetrokken diende te worden. Er is met de overall van 
Human Protection nog slechts een eenvoudige ritsbeweging 
nodig. Zo voorkomt u dat de bewoner klaarwakker wordt 
en daarna weer moeilijk in slaap valt. Er is meer maatwerk 
mogelijk a.d.h.v. maatopname met een technisch styliste.

Fixatielipjes



12

H
U

M
A

N
 P

R
O

T
E

C
T

IO
N

CASE 3: Scheuren van kleding

De situatie:
De bewoner scheurt zijn kleding kapot.

Het belang van de bewoner:
Deze heeft primair bescherming tegen zichzelf nodig. Immers, als door gescheurd textiel de warmtefunctie van 
de kleding vervalt, kan kou- en de gevolgen ervan- het effect zijn. Bovendien is ook een meer representatieve 
uitstraling voor de bewoner van belang.

Het belang van de verpleging:
Met het voorkomen van het scheuren van de kleding weet de verpleging de bewoner tegen zichzelf te 
beschermen. Op jaarbasis scheurt de betrokken bewoner 150 kledingstukken kapot. Een vermindering van 
de aanslag op het kledingbudget van de bewoner en de instelling is gewenst. 

Vroegere oplossing:
De betrokken  bewoner krijgt  verouderde kleding van overige bewoners te dragen. Een groot deel van de 
dag loopt zij met gedeeltelijk verscheurde kleding rond; in andere gevallen wordt zij zonder kleding op haar 
kamer geplaatst.

Het resultaat van deze oplossing is dat er irritatie opgewekt kan worden bij familie en verzorgenden naar de 
bewoner toe, wanneer er wordt gewerkt volgens vroegere maatstaven zoals hierboven beschreven. 

Huidige oplossing:
Het gebruik van enkele representatieve scheurpreventie-kledingstukken, goed vormgegeven en in de kleuren 
die u aanspreken, te kiezen uit een gevarieerd kleurenaanbod (van toepassing bij materiaal polyester/katoen). 
De kleding komt tot stand in overleg met de bewoner, familie en verzorgenden. 

De positieve effecten van Human Protection:
Het scheurgedrag is geneutraliseerd. De bewoner oogt 
representatiever. Na verloop van tijd leert de bewoner om af 
en toe gewone kleding te dragen. Dit is mogelijk omdat de 
prikkel tot scheuren ver is afgenomen daar de kleding voor 
deze onscheurbaar is gebleken. De bewoner heeft zich min 
of meer neergelegd bij het feit dat het kapotscheuren van 
de nieuwe kleding nu heel veel moeite kost. 

Beleg over rits Overall dubbeldoek
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CASE 4: Scheuren van dekens en dekbedden

De situatie:
De bewoner scheurt dekens en dekbedden.

Het belang van de bewoner:
Deze moet tegen zichzelf beschermd worden. Door gescheurde dekens en dekbedden kan men het koud 
krijgen; met daardoor mogelijk een slechte nachtrust.

Het belang van de verpleging:
De verpleging wil graag het scheuren van de dekens voorkomen om de bewoner tegen zichzelf te 
beschermen. Het scheuren van de dekens gaat meestal gepaard met het kapot scheuren van de eigen 
kleding. De schade aan de materialen vergt ook nieuwe investeringen. Het is een aanslag op het textiel- en 
kledingbudget van de instelling; het is wenselijk deze aanslag te verminderen.

Vroegere oplossing:
De keuze werd gemaakt om de bewoner zonder dekens of met gedeeltelijk kapotgescheurde dekens te laten 
slapen. 

Het resultaat van deze oplossing was dat de bewoner geen bescherming tegen zichzelf kreeg (hij bleef 
scheuren) en voelt zich daarom niet veilig. 

Huidige oplossing:
Voor deze bewoner moeilijk-scheurbaar materiaal inzetten. In dit geval dyneema.

De positieve effecten van Human Protection:
Bij het gebruik van Human Protection merkt de bewoner dat het scheuren van de dekens niet meer gaat, 
waardoor  de prikkel tot scheuren vermindert. Hierdoor zal hij een rustigere nacht hebben. De aanschaf 
van de nieuwe Human Protection dekens vormt uiteindelijk een aanzienlijke besparing op het textiel- en 
kledingbudget.

Van licht naar zwaar scheurgedrag:
 Polyester/katoen
- Dubbeldoek
- TecaSafe
- Dyneema

Moeilijk scheurbaar 

deken dubbeldoek Moeilijk scheurbaar kussen
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De beschermende kleding van Human Protection biedt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en is gericht op 
hygiëne, duurzaamheid, draagcomfort en behandelgemak. Onze kledinglijn biedt met name ondersteuning 
bij scheur- en smeergedrag. Voor andere gedragsproblematieken zoals pica, rumineren en automutilatie 
(waarbij fysieke fixatie van de cliënt nodig is) komen wij graag in direct contact met de cliënt. Op deze manier 
kunnen we een goede maatwerkoplossing bieden die ieders veiligheid waarborgt. 

Human Protection heeft jarenlang ervaring met maatwerk. En dat merk je. Human Protection maakt kleding 
voor mannen óf vrouwen. Ieder lichaam is anders. Daarom is er qua maatvoering heel veel mogelijk. Zeker bij 
smeergedrag is een goed aansluitend kledingstuk erg belangrijk. Onze overalls kunnen duurzame elementen 
bevatten zoals een verstevigde halsboord (maatwerk), een extra sterke en lange rits en verstevigde arms- 
en polsgaten (maatwerk). Op de rug vindt u twee fixatielipjes. Optioneel kunt u kiezen voor kniestukken en 
halsbeleg gemaakt van dyneema, een diagonale rits en/of beleg over de rits. 

Maatwerk scheur- en smeerpakken

Maatwerk Maatwerk

Verstevigde halsboord

Bijtstuk

Verstevigde boord pols

Bijtstuk in lijntjes 
doorgestikt

Kniestukken

Beleg over rits

Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren overeenkomen met de werkelijke kleuren van de artikelen. Wij 
doen ons best om dit zoveel mogelijk te benaderen maar de kleuren van geverfde stof en kleur op glad 
printpapier wijken altijd van elkaar af. 

Afritsbare voetjes Wanten
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Maatwerk

De Human Protection slaapzakken kunnen een passende oplossing bieden bij bewoners met plukgedrag, 
smeergedrag, blootliggen en onrustig gedrag in bed. Deze maatwerk slaapzakken zijn gemaakt van 
aangenaam, maar stevig materiaal. Ze zijn prettig in gebruik en kunnen worden voorzien van verschillende 
veiligheidsaspecten, zoals een geïntegreerde onrustband, fixatiebanden aan de onderkant ter voorkoming 
van rotatie in het bed en eventuele openingen voor sondevoeding. 

Maatwerk slaapzakken

Maatwerk Maatwerk

Befje over rits

Geïntegreerde 
onrustband

Fixatielipjes Fixatiebanden bij de 
voeten

Halsbeleg van 
dyneema

Voorzien van mouwen

Kleurstalen polyester/katoen

Slaapzakken 604-022 604-020 634-020 645-014 614-020

Gedrag Plukken
Smeren
Krabben

Plukken
Smeren
Krabben
Draden los         
      trekken

Plukken
Smeren
Krabben
Bijten
Licht scheuren

Scheuren Plukken
Smeren 
Krabben
Bijten
Extreem 
    scheuren

Materiaal Enkel stof Dubbel stof Dubbeldoek TecaSafe Dyneema

Sterkte Mild Mild Sterk Sterk Zwaar
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Ondergoed Romper

Model Boxer slip Zonder mouw
Zonder pijp

Dames/Heren/Unisex Dames/Heren/Unisex Unisex

Stofeigenschappen 92% Katoen
8% Elasthan

92% Katoen
8% Elasthan

Brandveiligheid
(o.b.v. materiaal)

- -

Wasvoorschrift

Draagcomfort 
*/**/***

*** ***

Enkelstof Dubbelstof Dubbeldoek TecaSafe Dyneema

Dames/Heren/Unisex Unisex Unisex Unisex - Unisex

Stofeigenschappen 65% Polyester
35% Katoen

65% Polyester
35% Katoen

Trevira 49% Ppan-fr
42% Katoen
5% Para-aramide
3% Pa
1% Static-Control

60% Dyneema
40% Katoen

Brandveiligheid
(o.b.v. materiaal)

- - + +++ --

Wasvoorschrift

Draagcomfort 
*/**/***

** ** *** ** *

Gedrag Licht scheur- en 
smeergedrag

Mild scheur- en-
smeergedrag

Zwaar 
scheurgedrag

Zwaar 
scheurgedrag

Extreem scheur- 
en bijtgedrag

Onderpakje
hansop

Onderpakje 
hansop

Pyjama
hansop

Pyjama
hansop

Model Korte mouwen
zonder pijp

Lange mouw
met pijp

Lange mouw
lange pijp

Lange mouw 
lange pijp

Dames/Heren/Unisex Unisex Unisex Dames Heren

Stofeigenschappen 92% Katoen
8% Elasthan

92% Katoen
8% Elasthan

60% Katoen
40% elastan

92% Katoen
8% elastan

Brandveiligheid
(o.b.v. materiaal)

- - - -

Wasvoorschrift

Draagcomfort 
*/**/***

** ** *** *

3
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Trots zijn wij op het feit dat wij het hoogste kwaliteitscertificaat hebben behaald voor
fabrikanten, leveranciers en distributeurs van medische hulpmiddelen. Human Protection is
ISO 13485 gecertificeerd!

Wat houdt het ISO 13485 certificaat in?
ISO 13485 is een internationale norm waaraan fabrikanten, leveranciers en distributeurs van
medische hulpmiddelen moeten voldoen om aan te tonen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen
met betrekking tot medische hulpmiddelen.

ISO 13485
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NOTITIES



  

 B.V. 

 

t 013-536 38 07
f 013-535 09 98

Interesse in het uitproberen van deze producten? Behoefte aan een 
demonstratie of een prijsopgave? Wij staan voor u klaar!
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