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Altijd de beste keuze...
Veilig en comfortabel
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Universele plafondlift (UCH)

De universele plafondtillift is een op een rail
gemonteerde tilmodule die gebruiksvriendelijk
en krachtig genoeg is om til- en
verplaatsingsprocedures uit te voeren in vrijwel
alle professionele zorgomgevingen. De
tilmodule is eenvoudig te bedienen en helpt om
til- en verplaatsingsprocedures veilig,
eenvoudig en comfortabel te maken voor zowel
de gebruiker als het verplegend personeel.

De tilmodule laadt zichzelf op via de rails,
ongeacht waar in het systeem hij zich bevindt.
Dit zorgt ervoor dat de plafondlift altijd klaar is
voor gebruik. Deze tilmodule is speciaal
ontworpen voor de werkomstandigheden die
kenmerkend zijn voor professionele
zorgomgevingen en is gedimensioneerd om
regelmatig zware lasten aan te kunnen. De UCH
is de ideale keuze voor veel verschillende til- en
verplaatsingsprocedures, en kan ook worden
gebruikt ter ondersteuning bij andere
zorgtaken, mobilisatie-oefeningen, training en
revalidatieprogramma's.

Er zijn verschillende versies van de UCH
tilmodule beschikbaar en de module kan
worden geconfigureerd en aangepast aan
individuele behoeften met betrekking tot
functionaliteit, specificaties en budget. De UCH
is verkrijgbaar in modellen met een
hefvermogen van respectievelijk 200 en 250 kg.
De UCH kan worden uitgerust met een
ingebouwde motor voor horizontale beweging
langs de traverse rail, waarbij de hefmodule
wordt bediend met een handbediening of
infrarood (IR) afstandsbediening.
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Universele sling

De Basic sling is een algemene tilband die
geschikt is voor een grote verscheidenheid aan
zorgvragers en tilactiviteiten. De tilband
ondersteunt het hele lichaam behalve het
hoofd.

De tilband is ideaal voor het tillen, verplaatsen
en positioneren van zorgvragers die hun hoofd
kunnen controleren maar minder controle
hebben over hun boven- of onderlichaam. Hij
kan worden gebruikt vanuit een zittende of
liggende positie - bijvoorbeeld vanuit een bed of
rolstoel - De Basic tilband is ontworpen als een
algemene tilband voor de meeste tilsituaties.

De Basic sling is verkrijgbaar in verschillende
maten en twee verschillende materialen,
polyester of polyester net, die gebruikt kunnen
worden als badsling. Beide materialen zijn zeer
duurzaam en gemakkelijk om mee te werken.
Ze laten lucht rond het lichaam circuleren en
bieden de zorgvrager uitstekend comfort en
steun.

Het standaard tilvermogen is tot 255 kg; het
tilvermogen van de 3XL is echter 500 kg. Op de
sling vindt u een label met een QR-code die u
naar een mobiele site brengt met links naar
instructievideo en gebruikershandleiding.

De sling kan worden gebruikt met alle
plafondtakels en mobiele liften.

Voor meer informatie over hoe u het juiste
tiljuk en de juiste maat kiest, kunt u de
onderstaande maattabel raadplegen.

Het gebruik van het juiste tiljuk is essentieel
voor efficiënte transfers om comfort en
veiligheid voor de zorgvrager en zorgverlener
te garanderen.
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Zwembad tillift stoel zelfrijdend

• Zitting en rug HT vulling.
• Hijsogen op rugleuning en voorpoten.
• Afzonderlijk opklapbare armsteunen,

ergonomisch gevormd.
• Armleuningen van aluminium, wit

gecoat.
• Roestvaststalen zwenkwielen Ø 125 mm

met dubbele rem en kunststof 24"
zwenkwielen met rem en hoepel.

• Verstelbare en opklapbare voetsteunen.
• Alleen leverbaar in zithoogte 490 mm.
• Alleen leverbaar in rvs 316 gepolijste

uitvoering.
• Maatwerk niet mogelijk.

Zwembad tillift stoel

• Zitting en rug HT bekleed.
• Hijsogen op rugleuning en voorpoten.
• Afzonderlijke opklapbare armleuningen,

ergonomisch gevormd. in aluminium, met
een witte coating.

• Vier roestvrijstalen zwenkwielen, Ø 125 mm
met dubbele rem.

• Verstelbare en opklapbare voetsteunen.
• Alleen leverbaar in zithoogte 490 mm.
• Alleen leverbaar in rvs 316 gepolijst

uitvoering beschikbaar.
• Maatwerk niet mogelijk.
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Universeel Stretcher metTrolley

• Ligvlak HT vulling.
• Vier roestvrijstalen zwenkwielen, Ø 125

mm met dubbele rem.
• Verstelbare hoofd- en voetensteun.
• Set handgrepen en fixatieband.
• Bovenste frame is afneembaar van

onderste frame en voorzien van hijsogen.
• Alleen leverbaar in de aangegeven maten

met lengte 1905 mm.
• Alleen verkrijgbaar in roestvrij staal 316

gepolijste uitvoering.
• Maximaal gebruikersgewicht 150 kg.
• Gewicht: 11 kg.
• Afmetingen: 1905 x 660 x 250 mm.
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(Combi) badlift

Multifunctioneel badzitje voor optimale
ondersteuning.
In een zorgbadkamer is een badlift onmisbaar!
Een badlift zorgt ervoor dat mensen met een
mobiliteitsbeperking gebruik kunnen blijven
maken van het bad. Met de badlift kunnen
cliënten zonder enige moeite in en uit een
hoog/laag bad stappen. Dit is belangrijk in een
(brand)zorginstelling, want hoog/laag baden
worden niet alleen gebruikt voor de verzorging
van cliënten, maar bieden ook een stukje
ontspanning en therapie.

Ergonomische badlift

Onze badlift is uitstekend geschikt voor een
veilige en comfortabele transfer van bed naar
bad. Doordat de badlift elektrisch in hoogte
verstelbaar is, kan de zorgverlener zelf de juiste
werkhoogte instellen. De badlift is leverbaar
met een badzitje en/of badbrancard.

Tijdens het baden hoeft de cliënt de stoel of
stretcher niet te verlaten. Dit verhoogt de
efficiëntie voor zowel de cliënt als de
zorgverlener.

Kenmerken badlift:

• Zitting en ligvlak van de bad lifter zijn
gemaakt van zacht, duurzaam en waterdicht
materiaal.

• Zitting is voorzien van een toiletopening
met een deksel.

• Met twee afneembare zijkanten wordt de
zitting van de bad lifter een stretcher waar
de cliënt op kan liggen.

• Compact chassis.
• Innovatieve zwenkwielen.
• Comfortabele rugleuning.



Zwembadlift

De zwembadlift is speciaal ontworpen voor
gebruik aan de rand van een zwembad. Dit
takelsysteem maakt het mogelijk voor mensen
om het water in te gaan die normaal gesproken
niet via een trap of ladder in het zwembad
zouden kunnen komen. De zwembadlift helpt
hierbij op een gemakkelijke en veilige manier.

SPECIFICATIES

• Voor personen met een gewicht tot 150 kg.
• Schokvrije hoogteverstelling door

elektrische aandrijving.
• Geïntegreerde elektronisch gestuurde

batterijlader.
• Mobiele pneumatische handbediening met

een 2 m lange bedieningskabel, zodat de
therapeut altijd dicht bij de cliënt kan zijn -
zelfs in het water.

GEBRUIK

• De zwembadlift kan worden uitgerust met
een zitje of bank en met of zonder trolley.

• Gemonteerd met 4 composiet ankers op
de vloer of balustrade.

• Als alternatief kan de verwijderbare
zwembadlift worden gemonteerd met een
grondcontactdoos.

• Individuele aanpassing aan verschillende
zwembaden, met of zonder balustrade.

• Robuust door roestvrij staal bekleed met
kunststof.
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