Productfiche
Tilbanden
Tilbanden, voor elke zorg, voor actieve, passieve en plafondliften, compatibel met (bijna) alle merken.
Naast het correct gebruik van de tillift bepaalt ook een juiste keuze van tilbanden in belangrijke mate bij tot het
gevoel van comfort en veiligheid dat de patiënt/bewoner ervaart bij de verplaatsing!
Wij bieden een zeer ruim gamma aan voor elke specifieke zorg. Onze tilbanden worden gekenmerkt door een hoge
kwaliteit, ergonomie voor zorgverlener en ‐ontvanger, eenvoud in gebruik, grote veiligheid en hygiëne. Onze
tilbanden zijn ontwikkeld voor en getest op liften van verschillende merken.
Veiligheidsclip of lussen? Hoewel wij alle tilbanden kunnen leveren met lussen, zijn wij een groot pleitbezorger voor
tilbanden met iQ‐clip. Patiënten en bewoners zijn kwetsbare mensen, die recht hebben op de grootst mogelijk
veiligheid bij het verzorgen. En de zorgverlener kan met gerust hart aan de slag. Een iQ-clip geeft immers extra
zekerheid dat er niets mis kan lopen bij een transfer: vastgeklikt = veilig!
De iQ‐clip is uitgebreid getest, zowel in labo als in reële omstandigheden en worden geloofd voor de combinatie van
gebruiksgemak en veiligheid. De UniQare tilband met iQ-clip is universeel, dus toepasbaar op alle merken en types
tilliften met clipsluiting.
Niets belet u dus om ook met uw huidig liften over te schakelen naar zeer comfortabele tilbanden en te kiezen voor
zekerheid.

Transfer met passieve lift - standaard transfer
Voor elke zorg, voor actieve en passieve tilliften, compatibel met (bijna) alle merken.
Naast het correct gebruik van de tillift bepaalt ook een juiste keuze van tilbanden in
belangrijke mate bij tot het gevoel van comfort en veiligheid dat de patiënt/bewoner
ervaart bij de verplaatsing! Veiligheidsclip of lussen? Hoewel wij alle tilbanden kunnen
leveren met lussen, zijn wij een groot pleitbezorger voor tilbanden met veiligheidsclips:
vastgeklikt = veilig!
De iQ‐clip die wij aanbieden, zijn uitgebreid getest, zowel in labo als in reële
omstandigheden en worden geloofd voor de combinatie van gebruiksgemak en
veiligheid. Bovendien zijn zij compatibel met de meeste merken van actieve, passieve en plafondliften.
Elke zorgsituatie vereist een aangepast tilband:
- Tilbanden voor standaard transfer, comfortabel en veilig.
- Tilbanden voor langer verblijf, met aangepast snit en materialen, voor optimaal afvoeren van warmte en vocht.
‐ Tilbanden voor hygiëne, bad/douche, toilet en SPU (Single Patiënt Use).

- Tilbanden voor specifieke zorg, aangepast aan amputatie en anti-spasme.
Daarnaast bieden wij verschillende maten aan, met oog op zorg voor elke patiënt of bewoner.
De maten krijgen een kleurreferentie, de iQ-clips hebben de maat-kleur. Het wasschriften label is geweven,
veelvuldig wassen heeft geen invloed op de leesbaarheid van het etiket.

Referenties:
Referentie

Omschrijving

PQSS

UniQare Tilband, standaard, iQ-clips 4p XXS <> XXL

PQSE

UniQare Tilband, Ezeslyde, iQ-clips 4p S <> XXL

PLUSB

UniQare Tilband, BASIS, lussen 2p XXS <> XXL

Specificaties:
Tilbanden met iQ‐clips (4 stuks) zijn vervaardigd uit polyester en wasbaar op 60°C.
Worden ingezet op een 4 puntsjuk, de lussen versie wordt gebruikt op een 2 puntsjuk.

