Tilbanden voor elke situatie
STANDAARDMODELLEN VOOR VEILIG EN GEMAKKELIJK TILLEN

UNIVERSAL TILBAND, MODEL 000

SOFT ORIGINAL HB. TILBAND, MODEL 260

• Goed standaardmodel, ideaal voor de
meeste patiënten

• Te gebruiken voor het tillen van de meeste patiënten

Date: Jan-2020

ORIGINAL HIGHBACK TILBAND,
MODEL 200 / 250
• Te gebruiken voor het tillen van de meeste patiënten

• Biedt steun voor de gehele rug

•B
 este keuze voor het tillen vanuit een horizontale
positie

• De patiënt houdt zijn armen binnen de tilband

• Optimale pasvorm en comfort

• Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale
positie

• Zorgt voor een rechtopzittende houding (000)

• Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd

• Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd

• Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding

• Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding

MATEN: S, MS, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester, netpolyester, plastic gecoat,

• Model 250, Solo HighBack, is een wegwerptilband,
bedoeld voor kortdurend gebruik (niet wassen!)

MATEN: XS, S, MS, M, L, XL, XXL
MATERIAAL: Polyester

MATEN: XS, S, MS, M, L, XL,
MATERIAAL: Netpolyester, plastic gecoat netweefsel,
polyester, nonwoven materiaal

M O D E L L E N VOOR BIJZONDERE BEHOEFTES

COMFORTBAND PLUS,
MODEL 300/350
• Goed voor patiënten met beenamputaties en
patiënten met pijnlijke gewrichten

AMPUTATIEBAND, MODEL 750

SILHOUETBAND MODEL 220

ULTRA TILBAND, MODEL 06

• Voor patiënten met een een- of tweezijdige
dijbeenamputatie

•E
 en plooibare tilband van netweefsel voor het tillen
naar voorgevormde stoelen en ondersteuningen.
Goed voor patiënten met handicaps

• Ontworpen voor zwaar-lijfige patiënten

• De tilband blijft onder de patiënt

• Ideaal voor patiënten die uit de tilband dreigen
te glijden

• Voor een open buighoek van de heupen

• Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd

• Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd

• Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd
(350)

• Semi-achteroverzittende houding

•D
 e patiënt houdt zijn/haar armen binnen of
buiten de tilband

MATEN: M, L, XL
MATERIAAL: Netpolyester

MATEN: S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester, netpolyester

MATEN: XS, S, M, L
MATERIAAL: Netpolyester

• Kan na het tillen in de stoel blijven

• Biedt extra veel ruimte voor de pannus
• Kan worden gebruikt voor toiletbezoek
• Max. belasting 500 kg

MATEN: Standaard
MATERIAAL: Polyester

S TA A N / A M B ULANT ZIJN/MOBILITEIT

MASTERVEST, MODEL 600

MASTERVEST, MODEL 640

TILBROEK, MODEL 92/920

• Voor patiënten die zelfstandig kunnen staan

• Hetzelfde toepassingsgebied als model 60

• Voor patiënten die zelfstandig kunnen staan

•V
 eilig en betrouwbaar voor opstaan, staan,
lopen en balanstraining

• Met bevestiging aan voorzijde

•V
 eilig en betrouwbaar voor opstaan, staan,
lopen en balanstraining

• Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan
• Goed voor toiletbezoek, laat onderlichaam vrij

• Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag

• Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan

• Voor zelfstandige patiënten

• Goed te combineren met een beenharnas

•B
 eenharnas (accessoire) kan geschikt zijn voor
sommige patiënten

• T ilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor
ambulante training van bariatriepatiënten

MATEN: XS, S, M, L, XL, XXL
MATERIAAL: Polyester

MATEN: S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester

MATEN: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
MATERIAAL: Netpolyester

TOILET/HYGIËNE
GN

HYGIËNEBAND, MODEL 41 0

HYGIËNEBAND, MODEL 45 0

HYGIËNEVEST, MODEL 55 0

• Voor patiënten met een goede stabiliteit

• Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal
voor patiënten met weinig stabiliteit

• Ideaal voor spastische patiënten

• Gemakkelijk aan te brengen
• Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen
bij toiletbezoek
• De patiënt houdt zijn/haar armen buiten de
tilband

• Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens
tillen bij toiletbezoek
• Kan worden gebruikt met één arm binnen de
tilband
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• Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
•U
 itstekende veiligheid bij het tillen naar/van
het toilet
• Ondersteunt en tilt rond het bovenlichaam

• Model 410 is voorzien van een riem voor extra
veiligheid en een veilig gevoel
MATEN: XS, S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester

•M
 ogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens
tillen bij toiletbezoek

MATEN: XS, S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester

MATEN: XXS, XS, S, M, L
MATERIAAL: Polyester

Meer informatie over tilbanden van Liko op www.lopital.nl

