Het gebruik van uw tilband
Tilband omschrijving
Een tilband is een niet vormvaste lichaamsondersteuning voor het gebruik in combinatie met een personen
tillift. Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, wordt gefabriceerd volgens de EN-ISO10535 norm en is
gekenmerkt met het CE keurmerk.
Type personenlift
Stalift
De cliënt heeft enige stafunctie. De stalift ondersteunt de cliënt in het gaan staan/zitten.
Uitvoering: Manueel/Touch&Move verrijdbaar.
Passieve tillift
De cliënt wordt volledig ondersteund door de tilband
Uitvoering: Manueel verrijdbaar/plafond/rail/Touch&Move verrijdbaar/elektrisch verrijdbare obesitas tillift.
Maximaal draaggewicht
Tilbanden geleverd door JOYinCARE, zijn gegarandeerd tot het tillen van cliënten tot 200 kg. Op maat
gemaakte tilbanden en obesitas tilbanden kunnen daarop een uitzondering zijn.
Controleer vòòr het gebruik van een door JOYinCARE geleverde tilband tot hoeveel kilogram tilgewicht de
tillift gegarandeerd is. Indien de tillift een lager maximum tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan
het tillift maximum te houden.
Baleinen
Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze gebruikt te worden tijdens de transfers.
Tilband bevestiging
Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personen tillift door middel van clips of
lussen.Controleer altijd of alle clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen. Ook tijdens de
tilhandeling nogmaals controleren
A) Door middel van clips:
De clips van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de tillift: De clip kan geplaatst worden door het schuifje
aan de zijkant van de clip in te drukken, de opening die nu ontstaat over het paddenstoeltje van het tiljuk te
plaatsen en daarna het schuifje los te laten. Controleer altijd voor het tillen of de clip goed dicht zit.
Clip open: Druk het schuifje in voor het verwijderen van de clip van
de paddenstoel.
Clip dicht : Het schuifje sluit de clip af, de clips is veilig geborgd op
het paddenstoeltje van het tiljuk.

Conformiteit
De Careclip is een universele veiligheidsclips en kan veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare
tillift welke uitgerust is met een 4 punts tiljuk waarvan de spanbreedte tussen de schouder ophangpunten
maximaal 62 cm bedraagt en is uitgevoerd met paddenstoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met
8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens de
EN-ISO 10535 norm.

B) Door middel van lussen:
De lussen van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de tillift: Hang de lussen
over de haken van het tiljuk
Conformiteit : De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden
kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare
tillift welke uitgerust is met een tiljuk met haken.
Type tilbanden
Bij onduidelijkheid bij de toepassing van,- en de keuze voor een type tilband altijd advies vragen aan de
leverancier.
A) Rugsteunband/corsetband
Gebruik in combinatie met een stalift ter ondersteuning van het gaan staan of zitten. Controleer de
stafunctie en schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling.
B) Toiletband
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Laat het zitgedeelte vrij. Controleer de schouderfunctie van de
cliënt voor elke tilhandeling. Evalueer de toepassing van een toiletband regelmatig, in ieder geval na elke
lichamelijke verandering van de cliënt, bijvoorbeeld afname van het lichaamsgewicht, na beenamputatie.
C) Standaard tilband
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Voor bad- en algemeen gebruik. Controleer de juiste maat bij
gebruik zonder kleding.
D) VIP tilband
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfstilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het
zitvlak door. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden.
E) Longseat
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfstilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het
zitvlak door en heeft geen beenslips. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden. In combinatie
met een 4 punts tiljuk alleen gebruiken in combinatie met een verbredingsstang.
F) Flextoilet tilband
Toiletband alleen te gebruiken in combinatie met een Flex tiljuk.
Tilband aanbrengen in zitpositie
Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, rugsteunband en een toiletband.
1. Breng de standaard tilband aan tot op de (rol)stoel zitting. De toiletband tot aan de broekriem, de
staliftband onder de schouderbladen.
2. Sluit de okselbevestiging van de toiletband. Sluit de buikfixatie van de rugsteunband. Plaats de
armen van de cliënt over de staliftband.
3. Haal de beenslips langs de benen naar voren van de standaard tilband en toiletband.
4. Trek de standaard tilband onder de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken
en met de andere hand tegen de knie duwen.
5. Haal de beenslips van de standaard tilband en toiletband één voor één onder de bovenbenen door.
Plaats de baleinen in de hoofdsteun.
6. Bevestig nu de tilband aan het tiljuk

Tilband aanbrengen in ligpositie
Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, toiletband, VIP tilband, longseat.
1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Bij de Standaard tilband, breng aan van kruin tot stuit. Bij een VIP tilband of longseat,breng aan tot
over de stuit. Bij een toiletband,breng aan tot aan de broekriem.
3. Breng daarna de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.

Toiletband
Standaard tilband
VIP tilband
longseat.
4. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door
5. Plaats de baleinen in de hoofdsteun. Bevestig de tilband aan het tiljuk . Draai de cliënt terug op de
rug op de tilband. Pak de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door. Sluit de okselbevestiging
van de toiletband.
Aanbrengen Flex Toilet tilband
1. Breng het juk in de zitpositie.
2. Breng de toiletband aan achter de rug van de cliënt tot aan de
broekriem.
3. Breng de beenslips daarna van binnen naar buiten onder de benen
aan. Bevestig de 4 oranje veiligheidsclips aan de oranje
paddenstoeltjes van het flexjuk.
4. Hef de tillift omhoog door middel van de afstandsbediening. Zorg
ervoor dat de benen- en schouderophanging gelijktijdig omhoog
gaan, dit kan gecorrigeerd worden door het flexjuk te laten kantelen.

Gebruik Airpockets
1. Controleer voor het maken van een transfer of de Airpockets in de
Out
hoofdsteun zijn aangebracht. Gedurende de dag blijven de airpockets in
de tilband.
In
2. Voor het oppompen van de airpockets het meegeleverde pompje met
de witte kant waarop staat “IN” op de airpockets plaatsen.
3. Pomp de airpockets voor iedere transfer volledig op door met behulp
van het pompje minimaal 6 keer te knijpen.
4. De transfer kan nu gemaakt worden
5. Laat de airpockets leeglopen als de client in de rolstoel zit of op bed ligt door het pompje met de
zwarte kant waarop staat “OUT” op de airpockets te plaatsen en in het pompje te knijpen tot dat alle
lucht uit de airpockets is weggelopen.
6. Verwijder de airpockets voor iedere wasbeurt

Maten tilbanden
Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt. In ieder geval na elke lichamelijke
verandering van de cliënt.
kleur

wit
bruin
rood
geel
groen
Paars
blauw
oranje
zwart

maat
XXS
XS
S
M
L
LL
XL
XXL
XXXL

lichaamslengte
<100 cm
100-125 cm
125-145 cm
145-165 cm
165-185 cm
165-185 cm
>185 cm
>185 cm
>185 cm

borstomvang
53-67 cm
67-76 cm
76-87 cm
87-97 cm
97-112 cm
112-127 cm
112-127 cm
>127 cm
>127 cm

Bij fors postuur
gebruik XS
gebruik S
gebruik M
gebruik L
gebruik LL
gebruik XL
gebruik XXL
gebruik XXXL

lichaamsgewicht
tot 200 kg
tot 200 kg
tot 200 kg
tot 200 kg
tot 200 kg
tot 200 kg
tot 200 kg
Tot 200 kg
Op aanvraag

Materialen : Polyester, katoen, bamboe, polipropyleen, nylon.
Onderhoudsvoorschriften
-

Controleer vòòr het in gebruik nemen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label
van de tilband. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.
Verwijder de kunststof baleinen en airpockets voor het wassen uit de tilband. Plaats de baleinen en
de airpockets weer terug in de tilband voordat u weer gaat tillen.
Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en
droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.
Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met
oplosmiddel of bleekmiddel. Tilbanden niet strijken. Was de
tilband bij voorkeur in een wasnet.

Controleer elke tilband en clips of lussen vóór elk gebruik op
scheuren en wijkende delen, naden, stiksels. Vul het tilband logboek
na elke wasbeurt in, maar minimaal 1 keer per maand. Bij gebleken
gebreken of enige twijfel de tilband direct vervangen.
U krijgt een garantie voor elke geleverde tilband van 2 jaar en/of 200
wasbeurten op basis van de garantiebepalingen.
Max tilgewicht
Model
Maat
Materiaal
Scan voor meer
informatie over het
gebruik van uw tilband
deze QR code

Ophanging
Wasvoorschrift
CE
Naam cliënt
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