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Max: 300kg

ShellHBSling is gemakkelijk door de zorgverlener aan te brengen en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. De band
heeft beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. In plaats daarvan biedt de tilband steun vanaf het staartbeentje
tot aan het hoofd en onder de benen. ShellHBSling heeft een holle vorm en biedt uitstekende steun voor het hoofd.
De tilband ondersteunt een rechtop zittende houding, regelbaar via de twee tilbandlusalternatieven.
SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.

Functionele inspectie
Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.
Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product
worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.

Lees altijd de instructies
Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.
Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band
te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.
Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.
Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.
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Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in een rolstoel/stoel of in bed zit:
1. Houd de tilband in één hand en plaats uw
andere hand in het zakje op de onderrand
van de tilband. Dit gaat gemakkelijker als
de patiënt voorover leunt of geholpen kan
worden om iets voorover te leunen. Geleid de
tilband omlaag achter de rug van de patiënt
door hem langs de achterkant van de stoel/
rolstoel of het bed te schuiven, idealiter tot
aan het staartbeen. Het middendeel van de
tilband moet de rug van de patiënt volgen.
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2. Geleid de tilband omlaag tot aan de
heupen van de patiënt. Doe dit door de band
in de ruimte in de achterste hoeken van de
rolstoel te duwen.

3. Werk vervolgens de beendelen langs de
buitenkant van de dijen van de patiënt. Trek,
terwijl u tegenover de patiënt staat, aan
de onderrand van de beensteun zodat de
tilband op zijn plaats rond de heupen glijdt.
Lichte druk tegen de knieën van de patiënt
voorkomt dat deze uit de stoel glijdt.
4. Na een controle of de beensteunen aan
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beide zijden even lang zijn plaatst u ze onder
de dijen van de patiënt. Kruis de beensteunen
en haak ze aan het tiljuk. Start het heffen van
de lift; stop als de banden strak staan en
controleer of alles OK is voordat u doorgaat
met tillen.

Verwijderen van de tilband als de patiënt zit:
1. Vouw de beensteun en laat hem onder
zichzelf door glijden terwijl u hem wegtrekt
aan de buitenkant van de dij.
2. Trek dan de tilband omhoog achter de
rug van de patiënt.
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Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in bed, op een brancard of op de vloer ligt:
1. Draai de patiënt naar u toe. Plaats de
tilband zo dat het productlabel naar het
onderliggende oppervlak gekeerd is en het
middendeel van de tilband de ruggengraat
volgt. De bovenrand van de tilband moet
zo hoog zijn dat het hoofd wordt ondersteund en de onderrand moet gelijk zijn met
het staartbeen. Plaats de tilband zo diep
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mogelijk onder de patiënt. Duw de lus van
het achterdeel onder de band zodat deze
bereikbaar is als u de patiënt weer op de
tilband hebt gedraaid.
2. Om de band in minder stappen aan te
brengen kunt u het achterdeel tegen de
rug van de patiënt vouwen en de beensteunen tussen de knieën van de patiënt
leggen terwijl deze naar u toe gekeerd is,
en ze dan vooruit te trekken als de patiënt
op de tilband ligt.

3. Draai de patiënt weer op de tilband
en trek de hoofdondersteuning en de
beensteunen uit.
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4. Kruis de beensteunen en haak
ze aan het tiljuk. Start het heffen van de
lift; stop als de banden strak staan en controleer of alles OK is voordat u doorgaat
met tillen.

Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt ligt:
1. Leg de beensteunen tussen de knieën
van de patiënt.
2. Draai de patiënt naar u toe en vouw de
tilband onder de patiënt zodat het materiaal naar u toe glijdt als u er aan trekt nadat
de patiënt weer op zijn rug ligt.
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Alternatieve wijze van aanbrengen van de beensteunen van de tilband:
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1. Bij de normale wijze van aanbrengen worden de beensteunen gekruisd voordat ze aan het tiljuk worden gehaakt.
2. Als het gewenst is de benen van de patiënt bij elkaar te houden kunnen de beensteunen ook overlappend onder
beide benen worden aangebracht.
3. Voor betere toegang tot het gebied rond het perineum van de patiënt. De beensteunen kunnen desgewenst ook niet
gekruisd worden. Hierbij is er echter kans dat de patiënt uit de tilband kan glijden.

Materiaal:
Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

Onderhoud van het product:

Gebruik geen wasmiddel.
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te
drogen of droog hem bij lage
temperatuur in de droger.

Lees het productlabel.

Maten
Tilbanden kunnen vaak worden gebruikt voor zowel 2- als 4-punts tiljukken. Het is van essentieel belang dat de breedte
van het tiljuk geschikt is voor het model tilband en de status en capaciteiten van de patiënt. Als het voorkomen van infecties belangrijk is kunnen wegwerptilbanden gebruikt worden die bij slechts één patiënt worden aangebracht.
Maat

XXS/grijs

XS/oranje

S/rood

M/geel

L/groen

XL/paars

XXL/wit

Ibs

22-66

44-77

66-121

110-198

176-265

243-353

331-463

gewicht

kg

10-30

20-35

30-55

50-90

80-120

110-160

150-210

Tilband-

inch

31,5

33,5

37

38

38,5

39,5

39,5

hoogte

cm

80

85

94

97

98

100

100

Aanbev.
patiënt

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.
Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar www.handicare.com. Zorg
dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van
onze website: www.handicare.com
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