Tilbanden &
Accessoires

‘De tilband is de helft van de tillift’
Wij bieden u een uitgebreid assortiment tilbanden en tilacces-

materiaal aanbevolen. Wanneer de tilband moet blijven

soires. Deze onderscheiden zich in de grote diversiteit in mate-

zitten onder de cliënt raden wij het grijze polyester net

rialen, modellen en maten zodat uw tillift en plafondtillift in

materiaal aan. Dat is luchtig en vormt een goede keus als

alle omstandigheden met de juiste tilband bruikbaar is.

verblijfsband.

Met de juiste tilbanden en tilaccessoires kan het personeel

Ook heeft de verspreiding van meervoudig resistente

alle soorten til- of verplaatssituaties gemakkelijk, veilig en pro-

bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg, geleid

bleemloos aan. De tilbanden omvatten een reeks oplossingen

tot het ontwikkelen van een reeks disposable tilbanden.

voor het tillen van cliënten in staande, achteroverzittend of
horizontale posities. Elk model heeft unieke eigenschappen
die speciaal aan de verschillende behoeften zijn aangepast.
De keuze van het materiaal vormt een belangrijke schakel
wanneer het de aanschaf van een tilband betreft. Onze tilbanden worden van verschillende materialen gemaakt, welke
elk voor zich speciale eigenschappen bezitten. Het meest
voor-komende materiaal is de groene polyester stof, slijtvastheid en duurzaam. De lage frictie zorgt ervoor dat de
tilband gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.
Voor bad- en douche wordt een tilband van Plastic Coated

Tilbanden & tiljukken

Tilband en tiljuk
samen een functionele
veilige eenheid.

Tilbanden voor lopen
Het opnieuw leren lopen of ondersteunen van een revalidatie
traject met looptraining wordt voor zowel de cliënt als de
hulpverlener verlicht door het gebruik van een tilband van
Lopital. De mogelijkheid om te gaan staan en het skelet en
spieren te belasten is niet alleen goed voor de gezondheid
op fysiek gebied. Het geeft ook een dosis bevrediging en
meer zelfvertrouwen. Met de tilaccessoires van Lopital
worden nieuwe mogelijkheden geboden om te kunnen
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verminderde stafunctie

Tillen van de vloer

Nek-hoofd ondersteuning

•

•

•
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x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.
Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk ‘Tilbanden voor obesitas’.
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staan en te bewegen

Tilbanden & tiljukken

Mastervest, model 640
• Met clipsluiting aan voorzijde.
• Aan voorzijde verstelbaar voor buste
en maag.
• Voor cliënten die zelfstandig kunnen
staan.
• Beenstraps (accessoire) kan geschikt
zijn voor sommige cliënten.

Tilbroek, model 920
• Voor cliënten die zelfstandig
kunnen staan.
• Veilig en betrouwbaar voor opstaan,
staan, lopen en balanstraining.
• Voor natuurlijke bewegingen bij
het opstaan.
• Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld
voor ambulante training van
bariatriecliënten.

Tilbanden voor zitten
Tillen in een zittende houding is een van de meest voorkomende tilhoudingen. Maar omdat elk lichaam anders is,
bieden wij ook daarin een ruim assortiment verschillende
tilbanden. Met een tilband die het hele lichaam steun biedt,
geschiedt deze verplaatsing op de meest comfortabele

2403500011X

Universal tilband poly net verst

000

Polyester

•

•

2403500031X

Universal tilband poly net verst

000

Polyester net

•

•

2403500040X

Universal tilband poly net verst

000

Plastic coated

•

2403520011X

Original HB tilband poly verst

200

Polyester

•

•

•

•
•

2403520031X

Original HB tilband poly verst

200

Polyester net

•

•

•

•

•

2403520040X

Original HB tilband poly verst

200

Plastic coated

•

•

•

•

•

2403522060X

Silhouet tilband poly net

220

Polyester Net

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2403530030X

Comfort tilband Plus poly net

300

Polyester Net

Comfort tilband Plus HB poly net

350

Polyester Net

2403540013X

Hygiene tilband verst poly

400

Polyester

•

•

2403545013X

Hygiene tilband Veiligheidsclip

450

Polyester

•

•

2403550011X

Hygiene vest poly verst

500

Polyester

•

2403575011X

Amputatie tilband HB poly

750

Polyester

•

•

•
•

•

2403535030X

•

•
•

•

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.
Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk ‘Tilbanden voor obesitas’.
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wijze zowel wat betreft de cliënt als de verzorgende.

model 200

Original highback tilband

• Goed standaardmodel, ideaal voor de meeste cliënten.

• Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie.

• Biedt steun voor de gehele rug.

• Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.

• De cliënt houdt zijn armen binnen de tilband.

• Semi-achteroverzittende houding.

model 220

model 400

Silhouetband

Hygiëneband

• Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen

• Voor cliënten met een goede stabiliteit.

naar voorgevormde stoelen en ondersteuningen.
• Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.

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

Tilbanden & tiljukken

model 000

Universal tilband

model 450

model 500

Hygiëneband

Hygiëneband

• Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor cliënten

• Geschikt voor cliënten met een hoge / lage tonus

met weinig stabiliteit.
• Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen
bij toiletbezoek.

en spasticiteit.
• Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens
tillen bij toiletbezoek.
• Ondersteunt en tilt rond het bovenlichaam.

model 300 / 350

model 750

Comfortband plus

Amputatieband

• Goed voor cliënten met beenamputaties en cliënten

• Voor cliënten met een een- of tweezijdige dijbeenamputatie.

met pijnlijke gewrichten.
• Voor een open buighoek van de heupen.

• Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
• Semi-achteroverzittende houding.

“Elk model heeft unieke eigenschappen die speciaal
aan de verschillende behoeften zijn aangepast.”

Tilbanden & tiljukken

Duidelijke labels met
product informatie

Markeer bij eerste
gebruik

Duidelijke kleurcodering op elke tilband

Optie: kleurclips

Multistrap

Handytube

In veel zorgsituaties is er behoefte

De HandyTube is een glijlaken

aan het tillen en omhooghouden van

dat vooral wordt gebruikt om

een lichaamsdeel, bijv. een arm of

een cliënt hogerop in bed te

voet. Bij bijzonder zware cliënten kan

leggen, hem in bed te draaien

het ook nodig zijn de buik te tillen.

of naar een ander bed te

Samen met een plafondlift is de

verplaatsen.

MultiStrap de perfecte tiluitrusting.
Ook disposable verkrijgbaar.

Handysheet

Handybelt

Het onder een bijzonder zware cliënt

De HandyBelt vereenvoudigt korte

aanbrengen van een tilband kan

verplaatsingen, zonder mechanische

erg zwaar werk zijn. De HandySheet

tiluitrusting. De band wordt gebruikt

maakt dit gemakkelijker en kan

voor cliënten die minder mobiel zijn

ook worden gebruikt voor kleinere

maar die slechts weinig hulp nodig

verplaatsingen in het bed.

hebben om zichzelf te verplaatsen.

Reposheet
Het draaien en verleggen van zware
cliënten om doorliggen te voorkomen
is zwaar werk. De RepoSheet heeft
een maximale belasting van 500 kg
(1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt
met het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift.
Ook disposable verkrijgbaar.

Tilbanden voor opstaan
De Sabina Opstalift is een handige en veelzijdige opstalift,
bedoeld voor gebruikers die zelf actief kunnen deelnemen
aan de opstaprocedure en na het opstaan wel stabiel kunnen
blijven staan. De Sabina Opstalift onderscheidt zich van andere
opstaliften, dankzij doordachte accessoires waarmee meerdere
unieke mogelijkheden met slechts één lift kunnen worden
gerealiseerd. Voor de Sabina zijn onder andere twee verschillende tiljukken en meerdere verschillende tilvesten verkrijgbaar, om het opstaan aan de voorwaarden van de cliënt aan

•
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te kunnen passen.

•

•

2403593011X

Veiligheidsvest

930

Polyester

•

•

•

•

•

2403594041X

Veiligheidsvest HB

940

Polyester

•

•

•

•

•

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.
Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk ‘Tilbanden voor obesitas’.

Tilbanden & tiljukken

model 910

model 930

model 940

model 950

Ondersteuningsvest

Veiligheidsvest

Comfortvest

• Comfortabel en

• Een uniek vest qua veilig-

Veiligheidsvest met
hoge rugondersteuning

gebruiksvriendelijk vest.
• Tilt rond de rug en
onder de armen.
• Bekleed met corduroy

heid, vorm en functie.
• Tilt rond de rug en onder
de armen.
• Door het kruisen van

zodat het niet naar

de lussenbanden kun

boven kan glijden.

je de aantrekspanning

• Wordt gebruikt in combinatie met het 350-tiljuk.

rond de middel regelen
• Wordt gebruikt in combinatie met het 350-tiljuk.

• Vergelijkbaar met het
Veiligheids-model 93,
maar dan voorzien van
hoge rug voor extra
steun in de rug.
• Wordt gebruikt in combinatie met het 350-tiljuk.

• Geschikt voor CVAcliënten of cliënten
met pijnlijke schouders.
• Tilt met de armen
binnen het vest.
• Wordt gebruikt in
combinatie met het
Comfort–tiljuk.

Tilbanden voor horizontaal tillen
Het verplaatsen van cliënten in een horizontale positie,
bijvoorbeeld in verband met operaties, röntgenfoto’s of intensive care is vaak een uitdaging. Het moet snel, eenvoudig
en ergonomisch verlopen voor zorgverleners en comfortabel
en veilig zijn voor de cliënt. Onze horizontale tiljukken en
accessoires voldoen aan al deze vereisten. De stretchers zijn
bevestigd aan een lift zodat de cliënt in een horizontale
positie kan worden verplaatst van bijv. bed naar brancard

240368310X

Liftsheet Octo (M of L)

OctoStretch

Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

240368340X

Liftsheet Octo (M of L)

OctoStretch

Plastic coated

•

•

•

•

•

•

•

•

2403684105

Liftsheet XL Regular 165cm

FlexoStretch

Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

2403684106

Liftsheet XL Tall 185cm

FlexoStretch

Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

2403685704

Liftsheet 1900 2-piece

LikoStretch

Cotton / Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

2403685705

Liftsheet 1900

LikoStretch

Cotton / Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

2403687701

RepoSheet Original Regular

2-punts juk

Cotton / Polyester

2403687301

RepoSheet Original Regular

2-punts juk

Polyester net

2403687302

RepoSheet Original Ultra

2-punts juk

Polyester net

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.
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In combinatie met

zonder inspannend handmatig tilwerk voor de zorgverleners.

Tilbanden & tiljukken

OctoStretch

LikoStretch 1900

FlexoStretch

Reposheet

Tilbanden voor obesitas
Lopital adviseert, implementeert beleid en biedt zorgoplossingen voor mensen met obesitas. Deze doelgroep vraagt om
een specifieke manier van werken en aangepaste producten.
Doordat de hulpmiddelen die wij aanbieden samen met
mensen met obesitas ontwikkeld zijn, is ’Life without limits’
ook voor hen binnen handbereik. Wij kunnen hulpmiddelen

Short, Regular, Long

polyester net

XXL, XXXL

2403687302

Reposheet Ultra

87

Polyester net HT

Ultra

•

•

•

•

•

•

240368410X

Liftsheet XL

84

Polyester

Regular, Tall

•

•

•

•

•

•

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

Liggend

Polyester

920

toilet
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Ultra Liftpants

•

Looptraining

•

Ultra Tilband

2403592032X

Verblijfsband

•

240350611X
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aanbieden voor het tillen van gebruikers tot 500kg.

•

Tilbanden & tiljukken

RepoSheet Ultra
Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is in vele instellingen zwaar werk.
De RepoSheet is geschikt voor de zwaarste cliënten en
heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.).
Hij kan worden gebruikt met het UltraTwin-systeem
of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift.

Ultra Tilband
De UltraSling is onze tilband voor het zittend tillen /
verplaatsen van de zwaarste cliënten. De tilband heeft
aparte beendelen die verbonden zijn met het tiljuk.
De UltraSling heeft een maximale belasting van 500 kg
(1100 lbs.) en wordt samen gebruikt met ons UltraTwinsysteem, in een permanente installatie of vrijstaand in
de FreeSpan.

Looptraining met broektilband
Het op eigen benen laten staan van zware cliënten is een
bijzonder belangrijke stap in hun revalidatie, bijvoorbeeld
na een operatie.
De Ultra broektilband geeft een goede ondersteuning voor
het gehele lichaam en geeft de cliënt het vertrouwen om
de eerste stappen te zetten. Max. belasting tot 500 kg
(1100 lbs.).

Disposable tilbanden
De verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA)
binnen de gezondheidszorg en de toegenomen vraag naar
producten voor kortdurend gebruik hebben samen geleid tot
het ontwikkelen van de Solo, een reeks wegwerp-tilaccessoires. Het unieke van de meeste Solo-producten, vergeleken
met onze gewone tilaccessoires, is dat ze gemaakt zijn van
een bijzonder sterk non-woven materiaal. Solo-producten zijn
niet bedoeld om te worden gewassen maar worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of wanneer de cliënt ze niet
meer nodig heeft. Met andere woorden, ze zijn ontworpen
voor kortdurend gebruik door één cliënt.
De tilaccessoires zijn effectief in het voorkomen van de verspreiding van infecties, maar hebben daarnaast economische
en praktische voordelen: wassen is niet meer nodig, en ze zijn

•

•

24036871003

Solo Reposheet

870

Non woven

180x110cm

•

•

•

•

Non woven

M, L

•

•

•

•

2403683900X

Solo Octo Liftsheet

830

2503695910X

Solo Multistrap

950 Non woven

Wide

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.
Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk ‘Tilbanden voor obesitas’.
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•
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•
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altijd onmiddellijk beschikbaar op de afdeling.

Tilbanden & tiljukken

Solo HighBack Tilband

Solo RepoSheet

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten passende

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in bed

tilband. De Solo HighBack tilband kan in alle tilsituaties wor-

omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om bed-

den gebruikt, bijvoorbeeld bij tillen van bed naar rolstoel en

legerige cliënten te draaien, bijvoorbeeld bij het wassen

naar het toilet.

ofvoorkomen van doorligplekken.

Solo Octo tildoek

Solo MultiStrap

De Solo Octo tildoek is bedoeld voor horizontaal tillen met de

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het

Liko OctoStretch. De OctoStretch is eenvoudig te gebruiken en

lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek,

wordt ook op de afdelingen chirurgie en intensive care zeer

zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden

gewaardeerd.

gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te
ondersteunen als hij op zijn zij ligt.

Tiljukken en Accessoires

3156228

3156232

3156511

LikoScale
Max 350kg

Adapter set Likoscale
Max 350kg

Support Springs Long
Max 70kg
3156513

Support Springs Short
Max 100kg

Optie: verlenglussen

Optie: Beschermkussen t.b.v. tiljuk

3156084

3156085

3156086

Universal SlingBar 350
with Quick-release Hook™

Universal SlingBar 450
with Quick-release Hook™

Universal SlingBar 600
With quick-release hook

3156094

3156087

3156022

Universal SlingBar 350 R2R™
with R2R hook™

Universal TwinBar 670
with Quick-release Hook™

Sling Cross-bar 450
with Quick-release Hook™

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan aanbevolen door Liko kunnen leiden tot risico’s voor de veiligheid van
de cliënt. De maximale belasting van het geheel wordt bepaald door de lift of het accessoire met de laagste maximale belasting.
Alle hierboven geplaatste tiljukken zijn belastbaar tot 300kg

Tilbanden & tiljukken

Veiligheid, functionaliteit en betrouwbaarheid
vormen onze belangrijkste richtlijnen bij het
toepassen van tilbanden en accessoire.

Verzorging, onderhoud en gebruik
tilbanden en accessoires
Om het overdragen van besmettelijke ziektes te voorkomen

Controleer de tilband na het wassen.

is het belangrijk de tilband te reinigen als deze vuil is

Alle punten worden gecontroleerd op slijtage en bescha-

geworden of gebruikt wordt door een andere cliënt.

digingen: materiaal, banden, zomen, draaglussen, gespen.

Tilbanden van Liko zijn gemaakt van verschillende

De tilband heeft een beperkte levensduur en strenge

materialen, met verschillende eigenschappen.

controle is een belangrijk onderdeel voor veilig gebruik.

De tilbanden moeten in de machine worden gewassen.

Gebruik geen beschadigde tilbanden. Er kan een protocol,

De temperaturen voor het wassen en drogen staan op

zie NEN7506, voor periodieke inspectie worden gebruikt als

het productlabel. Het drogen moet zo snel mogelijk na

richtlijn voor de onderdelen die extra belangrijk zijn. Tilbanden

het wassen plaatsvinden, bij voorkeur in een wasdroger

van polyester hebben een langere levensduur dan banden

of droogkast. Wat betreft drogen zijn er enkele producten

van netpolyester. De handgrepen aan bepaalde tilbanden zijn

die niet in de wasdroger mogen en enkele die niet op een

bedoeld voor het sturen. Door een te zware belasting van de

hoge temperatuur mogen worden gedroogd.

handgrepen kunnen deze scheuren.

Verschillende tilbanden van Liko bevatten versterkende

De Solo-producten van Liko zijn wegwerpproducten, bedoeld

materialen, bijvoorbeeld: verstevigde beensteunen en

voor individueel gebruik Solo-producten mogen niet worden

ondersteuning voor rug en hoofd. Dit materiaal mag

gewassen maar moeten worden weggegooid als ze vuil zijn

worden gewassen op 60 - 80°C. Bij een hogere

geworden of als de cliënt ze niet meer nodig heeft.

temperatuur kan het versterkende materiaal gaan
vervormen en hard worden; dit betekent minder comfort.

In gevallen waarin een andere fabrikant accessoires / pro-

De veiligheid van de tilband wordt daardoor over het

ducten van Liko aanbeveelt in combinatie met hun eigen of

algemeen niet aangetast. Het is belangrijk de aanbevolen

andere accessoires / producten terwijl die combinaties niet

instructies over verzorging en onderhoud op te volgen; zo

door Liko zijn goedgekeurd is die fabrikant aansprakelijk voor

niet, dan vervalt de garantie en wordt de levensduur van

alle accessoires / producten van die combinatie. In derge-

de tilband korter.

lijke gevallen verwijst Liko naar de gebruiksaanwijzingen en
aanbevelingen van de verantwoordelijke fabrikant over het

Wasinstructies
Volg de wasinstructies op het productlabel van de tilband op.

60-80˚C
140-176˚F
gebruik, onderhoud, reinigen, controleren en inspectie van de
60-80˚C
combinatie om te voldoen aan de vereisten van EN ISO 10535.
140-176˚F
60-80˚C
140-176˚F
60-80˚C
140-176˚F

Verwijder kunststof baleinen

Droog in de wasdroger bij maximaal 50˚C,

(indien van toepassing).

of in de droogkast.

Voer zonodig een voorwas uit bij lage

Bleken met chloor is niet toegestaan.

temperatuur, 25-30˚C. Sommige vlekken
60-80˚C
140-176˚F

gaan er gemakkelijker uit bij een lage

Chemisch reinigen is niet toegestaan.

temperatuur.
Strijken is niet toegestaan.
60-80˚C
140-176˚F
60-80˚C
140-176˚F

Draai de machinewas op de aangegeven temperatuur. Gebruik reinigingsmiddel.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

