LowBackSling

Handleiding – Nederlands

SystemRoMedic

TM

Max: 300kg
De zorgverlener kan LowBackSling makkelijk plaatsen en hij geeft de patiënt een veilig gevoel. De band heeft beenstukken waardoor patiënten niet op de tilband zitten. De tilband biedt in plaats daarvan steun vanaf de stuit tot onder de armen en onder de benen. LowBackSling is ontworpen voor gebruik wanneer de patiënt controle over het bovenlichaam,
enz. 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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De tilband aanbrengen wanneer de patiënt in een (rol)stoel of op bed zit
1. Houd de tilband in de ene hand en plaats de
andere hand in de zak aan het onderste uiteinde van
de tilband. Dit gaat gemakkelijker wanneer de patiënt
voorover leunt of wanneer deze geholpen wordt om
wat voorover te leunen. Breng de tilband omlaag
achter de rug van de patiënt, door de band langs de
rug van de stoel/rolstoel of langs het bed te glijden,
het liefst helemaal tot de stuit. Het middenstuk van
de tilband zou nu langs de ruggengraat van de
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patiënt moeten lopen.
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2. Zorg dat u de tilband omlaag brengt tot de heupen
van de patiënt. Doe dit door de tilband in de ruimtes
in de achterste hoeken van de rolstoelzitting te
duwen.
3. Trek de beensteunen langs de buitenkant van de
dijen naar buiten. Ga tegenover de patiënt zitten en
trek aan de onderste rand van de beensteun, zodat
de tilband goed rond de heupen komt te zitten. Door
licht tegendruk te geven tegen de knieën van de
patiënt, voorkomt u dat hij/zij naar voren schuift in
de stoel.
4. Controleer of de beensteunen even lang zijn aan
beide kanten en plaats ze vervolgens onder de dijen
van de patiënt. Kruis de beensteunen en haak ze aan
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het tiljuk.
Breng de lift omhoog en stop wanneer de banden
straks komen te staan. Controleer of alles in orde is
voordat u verder gaat met tillen.

De tilband verwijderen wanneer de patiënt zit
1. Vouw de beensteun en schuif deze onder de dijen
van de gebruiker waarna u de steun bij de buitenkant
van de dij naar buiten trekt.
2. Trek vervolgens de tilband omhoog achter de rug
van de patiënt.
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De tilband aanbrengen wanneer de patiënt op bed, een brancard of de vloer ligt
1. Draai de patiënt naar u toe. Plaats de tilband
zo, dat het productlabel naar het onderliggende
oppervlak wijst en dat het middenstuk van de
tilband de ruggengraat volgt. De bovenrand van
het rugstuk van de tilband moet op schouderhoogte zitten en de onderrand op hoogte van
de stuit. Plaats de rand van de tilband zo ver
mogelijk onder de patiënt. Duw de lus van het
1

rugstuk onder de patiënt, zodat u erbij kunt wan-
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neer u de patiënt weer op de tilband draait.
2. Om het aantal stappen bij het aanbrengen te
beperken, kunt u het rugstuk tegen de rug van
de patiënt vouwen en de beensteunen tussen
de knieën van de patiënt plaatsen wanneer deze
naar u toe gedraaid is. Trek ze vervolgens naar
voren wanneer de patiënt op de tilband ligt.
3. Draai de patiënt terug op de tilband en trek het
rugstuk en de beensteun naar buiten.
4. Kruis de beensteunen en haak ze aan het
tiljuk.
Breng de lift omhoog en stop wanneer de banden strak komen te staan. Controleer of alles in
orde is voordat u verder gaat met tillen.

3

4

De tilband verwijderen wanneer de patiënt ligt
1. Leg de beensteunen tussen de knieën van de
patiënt.
2. Draai de patiënt naar u toe en schuif de tilband
onder de patiënt, zodat de stof naar u toe glijdt
wanneer u deze naar buiten trekt nadat u de
patiënt hebt teruggedraaid.
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Alternatief voor het aanbrengen van de beensteunen van de tilband
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1. Standaard worden de beensteunen gekruist voordat ze aan het tiljuk gehaakt worden.
2. Voor betere toegang tot het perineum van de patiënt, is het mogelijk om de beensteunen niet te kruisen. Denk er
echter aan dat hierbij het risico bestaat dat de patiënt uit de tilband glijdt.

Materiaal:
Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving. Kan op hoge temperaturen gewassen worden.
Polyester net: Een luchtig materiaal dat indien nodig onder de patiënt kan blijven zitten. Kan op hoge temperaturen
gewassen worden.
Geplastificeerde netstof: Materiaal bedoeld voor bad- en douchesituaties. Het materiaal kan ontsmet worden met ontsmettingsalcohol.

Onderhoud van het product:

Gebruik geen wasverzachters.

Lees het productlabel.

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.gewicht

kg

10–25

20–35

30–50

45–80

75–110

100–140

130–190

Tilband: totale
hoogte

cm

60

60

77

85

90

92

27

37

47

57

67

92

Tilbandzitting:
afmeting cm

21

77

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.

Handicare AB
Torshamnsgatan 35
SE-164 40 Kista
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax:+46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

