
Drie materiaalkeuzes 
Het  asisschaalharnas is verkrijgbaar 
in drie keuzes: polyester, 
Polyester gaas en zacht luchtgaas. Soft 
Air Mesh en polyester net zorgen ervoor 
dat vocht en warmte efficiënt van de 
gebruiker worden afgevoerd, waardoor 
de tilband korte tijd bij de gebruiker kan 
blijven nadat de overdracht is voltooid. 
Het polyester model kan echter niet bij 
de gebruiker worden achtergelaten. Als u 
bijvoorbeeld in badomgevingen verblijft, 
is Polyester Net een uitstekende keuze, 
omdat het een luchtig materiaal is dat 
snel droogt.

Rechtop zittende positie
Onze Basic Harnassen bieden een goede 
ondersteuning voor de gehele rug. De 
polyester en polyester harnassen hebben 
ook verstevigde beendelen. Ze zijn 
geschikt voor patiënten met een minder 
goede rompstabiliteit en rechtop zittende 

houding. Dit is vooral handig om een   goede 
positionering te garanderen wanneer u in 
een rolstoel of een andere zithoek wordt 
geplaatst. De basisharnassen kunnen 
worden gebruikt met 2-punts, 3-punts 
of 4-punts ophanging, wat betekent 
dat ze kunnen worden aangepast aan 
verschillende behoeften.

Gebruiksvriendelijke
Details Onze harnassen worden 
vervaardigd volgens de hoogste 
kwaliteitsstandaard. Ze hebben versterkte 
banden en geweven nylon banden met 
een hoge sterkte rond het harnas, om ze 
voldoende robuust te maken, om zelfs een 
meest actieve gebruik. Het etiket op 
het harnas is voorzien van een 
kleurcode, om er zeker van te zijn; 
snel en eenvoudig de juiste maat 
harnas kiezen. De riemen hebben 
kleurgecodeerde lussen, om gemakkelijk 
de gewenste positionering te vinden. 

Ondersteuning bij tilsituaties 

Onze basisharnassen zijn verkrijgbaar in verschillende comfortabele 

materialen die zich aanpassen aan na het lichaam. Een allround harnas 

dat in de meeste tilsituaties past. Een goede keuze, ook als niet bekend 

is wie de sling gaat gebruiken. Deze trapezes hebben ook een goede 

ondersteuning voor de rug.

Basic Sling

Rugleuningen 
 

rechtop zittende houding 
 

optimaal Steun

Soft Air Mesh

Art. Nr: 25054

Polyester

Art. Nr: 25070

Polyester Net

Art. Nr: 25045

Loophulpmiddelen Hygiëne TransferstoelenTil-oplossingenMedische Bedden



HUMAN CARE GROUP (HC)
Årstaängsvägen 21B
S-117 43 Stockholm, SWEDEN 
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

DISTRIBUTOR: VÄINÖ KORPINEN OY 
Kalkkipellontie 6 

FI-02650 Espoo, FINLAND
+35 8 954 914 400

korpinen@korpinen.com

Human Care is a Swedish company that was founded 
in 1993. Our headquarters are located in Stockholm, 
Sweden, while we have local offices in the US, Canada 
and the Netherlands. We sell our products and solu-
tions globally and are active in more than 30 countries.

www.humancaregroup.com
Wij bieden bewegingsvrijheid 

en uitstekende kwaliteit van zorg.“
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KenmerkenGebruikAccessoires

Artikelnummer Maat Kleur A B C

Polyesternetz Soft Air Mesh Polyester

25045-JS 25054-JS 25070-JS Junior Small 22 cm / 8,7” 62 cm / 24,4” 50 cm / 19,7”

25045-JM 25054-JM 25070-JM Junior Medium 28 cm / 11” 65 cm / 25,6” 54 cm / 21,3”

25045-S 25054-S 25070-S Small 35 cm / 13,8” 77 cm / 30,3” 58 cm / 22,8”

25045-M 25054-M 25070-M Medium 40 cm / 15,7” 88 cm / 34,6” 63 cm / 24,8”

25045-L 25054-L 25070-L Large 44 cm / 17,3” 98 cm / 38,6” 65 cm / 25,6”

25045-XL 25054-XL 25070-XL Extra Large 48 cm / 18,9” 102 cm / 40,2” 70 cm / 27,6”

25045-XXL - 25070-XXL XX-Large 52 cm 108 cm 74 cm

Maximales Gebruikersgewicht
300 kg / 
660 lb

B

A

C

Technische specificaties

* verkrijgbaar in verschillende lengtes: 10 cm / 3,9” (21180-10), 15 cm / 5,9” (21180-15), 20 cm / 7,8” (21180-20),
25 cm / 9,8” (21180-25), 35 cm / 13,7” (21180-35)

Verlängerungsschlaufen 
Zur Erweiterung des Gurtes, 
um die Hebeposition zu 
ändern oder Beinteile 
zusammenzuhalten.  
Verschiedene Längen 
erhältlich.
Art.-Nr.: 21180-*

Beinpolsterung und 
Stützen
Beinpolsterung und Stützen 
- ideal für druckempfindliche 
Patienten.
Art.-Nr.: 21146-S, M, L
Verstärkte Stützen 
Einheitsgröße Art.-Nr.: 25102

gepolsterte Abdeckung
Schützt den Patienten 
vor Verletzungen mit dem 
He- bebügel. Nicht zur 
Verwendung in feuchter 
Umgebung.
Art.-Nr.: 50866

Hebebügel für 2-, 3- oder 
4-Punkt-Aufhängung
Artikel-Nr. 57551, 55764 (2-
oder 3-Punkt-Schnellspan- 
ner), 55619 (4-Punkt-An-
bringung Beinhaken)

Van en naar het bed
Geschikt voor het tillen
vanaf een bed en gaan
zitten op een bed.

Van en naar een stoel
Geschikt voor positionering 
in een stoel en voor
een transfers in en uit
een stoel.

Van en naar het vloer
Ontworpen om op te tillen
van de vloer.

Douchen
Polyester Net materiaal
is geschikt voor natte
omgeving.

Polyester Net
Zacht, dun materiaal dat
ademt en snel droogt.
Ideaal voor douchen en
badderen. Art. nr. 25005C.

Soft Air Mesh
Geweldig drukverlichtend 
effect. De druk is
goed verdeeld binnen de
3D-structuur van de stof.
Voorkomt en beschermt.

Polyester
Duurzaam materiaal,
lage wrijvingscoëfficient
waardoor gemakkelijk
aan te brengen en schoon
te maken.

Verzorgingsinstructies
Was- en verzorgingsinstruc-
ties op het label van
de tilband. Gebruik een
goedgekeurde waszak
tijdens het wassen.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B 
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road 
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124 
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com


