oplossingen
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Voorkom levensgevaarlijk

Vallen van
vaste trap
of afstapje

----

--
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#Traptrede-profielen
met rubber+ex" NON-Slip-Safety-Tape
Het aantaL vaLpartijen op vaste trappen is
schrikbarend; de nieuwe generatie traptredeprofielen met NON-SLip-Safety tape, kunnen een
beLangrijke bijdrage Leveren aan het voorkomen
hiervan ...
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Aluminium, 100 cm lang, mat-satijn geanod.
Toplaag, rubbertexw grijs of zwart.
Door "kraalrnodel" maximale contacttijd.
Hoge frictiecoëfficiënt: kl. "high-track".
Bevestiging: schroeven, zelfkl. of kitten
Eenvoudig op maat te zagen.
Geschikt voor intensief belopen, ook
"barrevoets" (blote voeten).
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Alprokon
aluminium

mm

schroeven, zelfklevend of kitten

luitv. A121
Alprokon Aluminium Developmenr BV

Bestellen:
1.
2.
3.

uitvoering, lengte, kleur en aantal stuks.
geschroefd, zelfklevend of blind.
optioneel: bestelling AlproFix lijmkit.

Verpakking:
1.
2.

Bremen 1,2993 U Barendrecht
Postbus

1160, 2990 CA Barendrecht

www.alprokon.com

t (0180) 6439 50
f (0180) 643965
e info@alprokon.com

Verpakt in hersluitbare kartonnen kokers.
Incl. bestelde bevestigingsmiddelen.

Leveringsprogramma
Traptrede-profielen met een rubbertex'" toplaag
maken onderdeel uit van een totaalpakket. Een
volledige documentatie met alle mogelijke toplagen sturen we u op verzoek graag toe.

www.alprokon.com
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Wist u.....

• dat bij privé-ongelukken er jaarlijks 2.500 zijn met dodelijke afloop!
• dat er van dit aantal 2.000 betrokken zijn bij een valpartij, in hoofdzaak cat. 55-plussers ...
• dat er 1/3 van dit aantal val-ongelukken met dodelijke afloop plaatsvindt in en om het "eigen"
huis, waarnaast nog eens 1/5 deel in een verzorgingshuis zoals een bejaarden-of verpleeghuis!
• dat er 18% meer kans is op letsel aan hoofd, hals en nek bij een val-ongeluk op de vaste trap.

Percentage SEH-behandelingen na een val
in of om huis bij SS-plussers, naar locatie
van de val:
Locatie van de val
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Vaste trap
Woonkamer
Tuin
SLaapkamer
Badkamer/Douche
Keuken

Vaste trap 15%

%
15%
11%
8%
8%

Overig
43%

7%
5%

Vallen .
en dan weer opstaan.
7

8

Wetenswaardig: "Val-ongelukken

ToiLet
Overig

in en om het huis"

Val-ongelukken in en om het huis zijn aan de orde van de dag en
gebeuren meestal in de eigen vertrouwde woonomgeving, zoals
het eigen huis, verzorgingshuis, bejaardenoord of dergelijke. Het
aantal is schrikbarend te noemen, evenals de gevolgen ervan.
Bij meer dan 50% van deze val-ongelukken ontstaat een ernstige fractuur waarbij spoedeisende eerste hulp in het ziekenhuis
noodzakelijk is. Bij één derde van deze slachtoffers is opname
in het ziekenhuis noodzakelijk, waarvan er gemiddeld 4%
overlijden!

3%

43%

Vaste trap vaak oorzaak - veel valmomenten
Het veilig afdalen van de vaste trap is vaak een hele kunst die maar
al te vaak eindigt in een valpartij! Bij het afdalen van de vaste trap
levert iedere stap een potentieel valmoment op. Dit valmoment
ontstaat wanneer het volle gewicht op de voorvoet van het standbeen
komt te rusten, noodzakelijk voor het nemen van de volgende stap.
Dit is een moment van balanceren op de voorvoet van één been met
minimale "grip".

De vaste trap in de "eigen" woning, de veroorzaker van
veel leed en verdriet. En laten we het dan maar niet over
de kosten hebben ....
Alprokon traptrede-profielen
Het afgeronde neusstuk - primaire veiligheid
Alprokon Traptrede-profielen met een afgerond neusstuk in combinatie met een NON-Slip-Safety tape, met een hoge frictiecoëfficiënt
(klasse "High Track" NFSI), maken het afdalen van de "vaste trap" een
stuk veiliger. De afronding zorgt tijdens het afdalen van de trap voor
een maximaal draagvlak voor de voorvoet. De NON-Slip-Safety tape
voor een maximale slipweerstand (grip).

Het afgeronde neusstuk - secundaire veiligheid

Bron: rapportage
Consument en veiligheid - maart

2011

Mocht er onverhoeds alsnog een val-ongeluk plaatsvinden dan mogen
we verwachten dat door afronding van het neusstuk minder ernstig
letsel ontstaat aan hoofd, hals, nek etc., zeker bij een uitvoering met
rubbertexw (z.o.z.).

