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HygieneLBSling is gemakkelijk aan te brengen en helpt bij het aan-/uitkleden van patiënten bij toiletbezoek. De band 

heeft beenstukken waardoor patiënten niet op de tilband zitten. De tilband biedt steun in de rug en onder de benen. 

HygieneLBSling is ontworpen voor de meeste tilsituaties waarbij patiënten aan- en uitgekleed moeten worden.

SystemRoMedic heeft een groot aantal functionele en comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit die kunnen worden 

aangepast voor verschillende tiltechnieken en voor patiënten met verschillende behoeften. De tilbanden zijn verkrijg-

baar in verschillende materialen en maten, variërend van XXS tot XXL. Alle modellen zijn veilig en zeer gemakkelijk te 

gebruiken en zijn geschikt voor het tillen van patiënten met een gewicht van maximaal 300 kg. De keuze van model en 

materiaal is afhankelijk van de behoeften van de patiënt en de verplaatsingssituatie.

Visuele en mechanische inspectie 

Controleer de toestand en het functioneren van de tilband regelmatig. Inspecteer het product altijd na het wassen. 

Controleer of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaald is. Belast het 

apparaat en controleer of alle klemmen, handgrepen, enz. bestand zijn tegen zware belasting. Als er tekenen van slijtage 

zijn, mag het product niet meer gebruikt worden.

Lees de handleidingen van alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmiddelen.

Bewaar de handleiding zodat deze voor gebruikers van het product bij de hand is.

Laat een patiënt tijdens het verplaatsen nooit zonder toezicht.

Kijk om te voorkomen dat de patiënt oncomfortabel is of uit de tilband glijdt altijd goed of de tilband goed past. Bevestig 

eerst de achterste lussen van de tilband aan het tiljuk en breng vervolgens de steunlussen aan. Gebruik een tiljuk dat 

getest is.

Het onderdeel met de laagste maximale belasting is altijd bepalend voor de maximale belasting van het gehele systeem. 

Controleer voor gebruik altijd de maximale belasting voor de lift en de accessoires. Neem bij vragen contact op met uw 

leverancier.

Functionele inspectie

Lees altijd de handleiding

Handleiding – Nederlands

Maximale belasting: 300 kg

HygieneLBSling
SystemRoMedicTM



De tilband aanbrengen wanneer de patiënt in een (rol)stoel of op bed zit
De patiënt moet een zekere functionele controle hebben om deze tilband te kunnen gebruiken. Bij een lage spierspan-

ning bestaat het risico dat de patiënt uit de tilband glijdt. Wees voorzichtig.

Plaats de HygieneLBSling achter de rug en ongeveer 5 tot 10 cm onder de oksels. Het productlabel zit in het midden 

van de tilband en moet uitgelijnd worden met de ruggengraat van de patiënt.

Plaats de armen in de lussen van de tilband. Dit gaat gemakkelijker wanneer de patiënt voorover leunt of wanneer deze 

geholpen wordt om wat voorover te leunen. 

Sluit de klem, u hoort een klik wanneer deze goed dichtzit. Trek aan de band om de riem aan te snoeren.

Plaats de beensteunen onder de dijen van de patiënt.

Kruis de beensteunen en bevestig de lussen van het rugstuk voordat u de lussen van de beensteunen bevestigt. 

Breng het tiljuk een stukje omhoog en stop om te kijken of alles in orde is voordat u de patiënt van het onderliggende 

oppervlak tilt.

Til niet hoger dan nodig is.
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De tilband verwijderen wanneer de patiënt zit

Vouw de beensteun onder de zorgvrager en trek deze uit bij de buitenkant van de dij. 

Trek vervolgens de tilband omhoog achter de rug van de patiënt.

Trek de broek zo ver mogelijk omhoog. Plaats de beensteun tussen de knieholte en de broeksband.

Til de patiënt en trek de broek omhoog. Til niet hoger dan nodig is.

Plaats bij gebruik van een luier deze in de broek voordat deze omhoog getrokken wordt.

Na het toiletbezoek

Bij toiletbezoek

Trek voordat u de patiënt op het toilet laat zakken de broek zo ver mogelijk naar beneden richting de beensteunen. 

Laat de patiënt zakken en maak de beensteunen los. Trek de broek verder omlaag. Het rompstuk kan aan blijven om 

steun te bieden.
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Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u vragen heeft over het product en het gebruik ervan. Zie  

www.handicare.com voor een volledige lijst met leveranciers. Zorg dat u altijd beschikt over de juiste versie van de 

handleiding. U kunt de meest recente versies van handleidingen downloaden van onze website, www.handicare.com.

Materiaal:
Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving. Kan op hoge temperaturen gewassen worden.

Onderhoud van het product:
Lees het productlabel.

Gebruik geen wasverzachters. 

Niet in de droger drogen om de 

levensduur van het product te 

verlengen.

Maten
Tilbanden kunnen vaak gebruikt worden met zowel tweepunts- als vierpuntsophanging. Het is van essentieel belang dat 

de breedte van het tiljuk geschikt is voor de maat van de tilband en de toestand en capaciteit van de patiënt. 

Gebruik patiëntspecifieke tilbanden voor een goede veiligheid en hygiëne.

Maat                  XXS/Grijs     XS/Oranje    S/Rood    M/Geel     L/Groen      XL/Paars     XXL/Wit

 

Aanbev. gebr.-     kg      10–30      25–45        40–60      55–80        75–110        90–130      120–170          

gewicht 

     

Tilbanden:          cm            60                 70             80          95             110           122         142  

omtrek

Tilbanden:          cm           92            92            96          102           102           104         104

totale hoogte 

Tilbandzitting:     cm           25        28            30          35              41            46          60

afmeting 

Maximale belasting
Verschillende producten op hetzelfde liftsysteem (lifteenheid, tiljuk, tilband, weegschalen en andere tilaccessoires) kunnen 

verschillende maximale belastingen hebben. Het onderdeel met de laagste maximale belasting is altijd bepalend voor 

de maximale belasting van het gehele systeem. Controleer voor gebruik altijd de maximale belasting voor de lift en de 

accessoires. Neem bij vragen contact op met uw leverancier. 
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