Deventer, 1 oktober 2018

Persbericht
De nieuwe Oxyrunner® biedt zuurstofpatiënten meer veilige bewegingsvrijheid
“Die rondslingerende zuurstofslang die overal achter bleef haken, waar je zo makkelijk over
struikelde, het was me een doorn in het oog” vertelt Jan de Kruijk (60), zuurstofgebruiker sinds 2011.
“Eerlijk gezegd was ik er spuugzat van, maar waar ik ook zocht, ik vond geen oplossing.” Het zette De
Kruijk, van huis uit technicus, wel aan het denken en na een aantal jaren puzzelen en proberen zag de
Oxyrunner® het levenslicht. Een even simpele als effectieve oplossing.
De Oxyrunner® is een uniek zuurstofslang-ophangsysteem aan een gordijnrail dat de
zuurstofgebruiker veilige bewegingsvrijheid geeft door het hele huis. Te mooi voor alleen eigen
gebruik, vond de ontwikkelaar. Dat vond ook Westfalen Medical. “De Kruijk benaderde ons met de
vraag of wij zijn product zouden willen verkopen. Zijn uitvinding klonk zo veelbelovend dat we er
serieus naar zijn gaan kijken. We hadden al heel snel door dat zuurstofpatiënten echt gebaat zijn bij
dit in wezen kinderlijk eenvoudige, maar fantastische systeem. Vandaar dat we de Oxyrunner®
opnemen in ons assortiment. Met ingang van 1 oktober is dit product exclusief verkrijgbaar via onze
webshop.” Aan het woord is Edo Ebskamp, Hoofd Marketing van de zuurstofleverancier.
Wat maakt de Oxyrunner nu zo bijzonder?
Ebskamp: “Het speciale aan de Oxyrunner® is dat de zuurstofgebruiker zich binnenshuis veel vrijer en
veiliger kan bewegen. Het doel heiligt de middelen, maar een zuurstofslang over de vloer is absoluut
geen fraai gezicht. Nog vervelender, de slang vormt een reëel struikelblok, met alle vervelende
gevolgen van dien. De Oxyrunner® neemt dat gevaar weg. Een groot pluspunt is daarnaast dat het
systeem voorkomt dat de zuurstofslang achter allerlei obstakels blijft haken.”
Zuurstof via katrolletjes
De Oxyrunner® biedt optimale bewegingsvrijheid binnenshuis. Basis is een gordijnrail aan het
plafond. De slangendragers aan de rail (oxyrunners) zorgen voor de geleiding van de zuurstofslang op
een manier die spanning op de slang uitsluit. Vanaf elk punt op de rail heeft de gebruiker ongeveer
3,5 meter speelruimte naar links en naar rechts. Het systeem kan in meerdere vertrekken worden
geïnstalleerd. Door middel van koppelstukjes kan de gebruiker in die ruimtes eenvoudig in- en
uitpluggen. De Kruijk: “Zie het als een gordijn dat je open en dicht trekt.”
Verpleeghuizen
De voordelen van de Oxyrunner® binnenshuis gaan zeker ook op voor verpleeghuizen. Ebskamp
benadrukt het feit dat patiënten niet meer in het ziekenhuisbed belanden na een struikelincident:
“Wat bespaar je daarmee een ellende voor de patiënt en wat voorkom je zo een berg aan
ziekenhuiskosten. Een bijkomend voordeel is verder dat je de zuurstofconcentrator verder weg kan
zetten. Dat geeft minder lawaai.”
De Oxyrunner® wordt aangeboden in verschillende sets, inclusief gordijnrail en firesafe, exclusief
installatie. De kosten worden op dit moment niet vergoed door de zorgverzekeraars.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Mentink of Martine Mulder, Afdeling
Marketing & Communicatie. Tel. 0570-858450. marketing-wgm@westfalen.com.
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