TurningSling

Handleiding – Nederlands

SystemRoMedic

TM

Maximale belasting: 250 kg

TurningSling is een hulpmiddel voor het draaien van patiënten dat gebruikt wordt in combinatie met een tweepuntstiljuk
aan een plafondlift of mobiele lift. De tilband is ontworpen voor steun onder aan de ruggengraat terwijl het zitvlak vrij
blijft voor wassen en aankleden. TurningSling heeft twee ophangpunten, één aan elke kant. TurningSling is gemaakt van
duurzaam wegwerpmateriaal, wat betekent dat de tilband niet gewassen kan worden en weggegooid moet worden
wanneer deze vuil is of als de patiënt deze niet meer nodig heeft.
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 verkrijgbaar 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.

Functionele inspectie
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 altijd de handleiding
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.
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Beschrijving
Tiljuklussen

TurningSling is gemaakt van een duurzaam wegwerpmateriaal
Banden met
klittenband.

en heeft twee tiljuklussen en twee banden met klittenband aan
de uiteinden.
Opmerking! De banden met klittenband mogen niet aan het
tiljuk bevestigd worden!
Opmerking! Het product mag alleen gebruikt worden voor het
draaien van patiënten.
Opmerking! Het zijhek moet gebruikt worden aan de kant waar
de patiënt naartoe gedraaid moet worden.

Plaatsen
Vouw één kant van TurningSling en plaats uw handen in de zak die
gevormd wordt.
Plaats TurningSling onder aan de ruggengraat van de patiënt.

Duw de stof omlaag in het matras en duw de tilband zo ver mogelijk onder
de patiënt.

Ga naar de andere kant, plaats uw handen onder de patiënt, pak de TurningSling en trek deze naar u toe.

Blijf trekken totdat er aan beide kanten van de patiënt even veel stof
uitsteekt.

Plaatsen met EasyGlide Oval
Plaats twee EasyGlide Ovals onder de patiënt.
Plaats de TurningSling tussen de glijplanken en het
onderliggende oppervlak. Trek vervolgens de TurningSling
omlaag achter de rug van de patiënt.
Haal de glijplanken weg.
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Gebruik
Als de TurningSling na het draaien onder de patiënt moet blijven,
moet één kant worden vastgezet aan een geschikt deel van het
bed.
Stop de losse band met klittenband aan één kant van het bedframe en de lus aan de andere kant.

Steek de band met klittenband door de lus en maak het klittenband vast.

Controleer of het goed vastzit door aan de band te trekken.

Bereid de patiënt voor op het draaien.
Zet het zijhek omhoog aan de kant waar de patiënt naartoe
gedraaid moet worden. Haak de lussen aan het tiljuk. Begin met
draaien, maar stop even om te controleren of alles in orde is. Ga
door met draaien totdat de patiënt op één zij ligt.
Opmerking! De banden met klittenband mogen niet aan het tiljuk
bevestigd worden!
Laat de lift TurningSling op zijn plek houden om de patiënt steun in
de rug te geven bij het wassen/aankleden.

Opmerking! Het product mag alleen gebruikt worden voor het
draaien van patiënten.

Verwijdering
Trek aan één kant van TurningSling zodat deze onder de patiënt schuift.
TurningSling kan ook onder de patiënt blijven liggen als deze vaker gebruikt moet worden. De tilband kan ook onder een
treklaken ingestopt worden.
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Materiaal:
Niet-geweven: Polypropyleen, hydrofoob

Onderhoud van het product, niet-geweven:
Lees het productlabel.
Niet wassen. Gooi het product weg als het vuil is of als het nodig is om een ander product te gebruiken.

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 recentste versies van handleidingen downloaden van onze website, www.handicare.com.
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