
Een natuurlijke beweging wordt  
gestimuleerd doordat de gepolsterde 
rug een prettige steun in de rug van 
de cliënt biedt tijdens de opwaartse 
bewegingsrichting.  De Back Belt geeft  
tevens een veilig gevoel en voorkomt 
achterwaarts vallen. Door de geïnte-
greerde tailleband met gespsluiting  
blijft de band op zijn plaats zitten 
tijdens de gehele transfer. Het antislip 
aan de binnenzijde van het rugdeel 
voorkomt omhoog glijden van de band 
tijdens het opstaan. Hierdoor kunnen 
zowel de cliënt als de verzorger zich 
volledig richten op het sta-proces. 
De Back Belt E-clip is een welkome 
aanvulling tijdens het gebruik van een 
sta-op-lift wanneer de cliënt beperkte 
rompstabilitieit heeft of andere  
redenen waardoor (op)staan lastig is.

De universele E-clip is een bewezen 
bevestiging voor de tilband aan een lift, 
die de kans op fouten aanzienlijk  
vermindert. De clip wordt om de 
paddenstoelbevestiging van het tiljuk 
gelegd en sluit zich met een duidelijk 
hoorbare ‘klik’. De verzorger weet nu 
dat de clip goed vastzit en niet meer 
onverwachts kan losschieten.

Gemakkelijk in passing en verzorging 
zijn onze tilbanden door de kleurcode 
voor snelle en gemakkelijke iden- 
tificatie van de juiste maatvoering.  
Human Care tilbanden zijn 
geproduceerd volgens de hoogste 
kwaliteitsstandaarden. Het ontwerp 
kenmerkt zich door een sterk harnas van 
groen band rondom de tilband, wat een 
belastbaar en duurzaam product biedt. 

Ondersteuning bij het opstaan
Tijdens het opstaan van een cliënt komt een verzorger vaak  
handen tekort om het voor beiden veilig en ergonomisch te laten 
verlopen. Onze Back Belt E-Clip biedt precies de ondersteuning die 
nodig kan zijn voor juist gebruik van onze sta-op-lift seBastian II.

Back Belt E-clip

Veilige E-clips

Ergonomische ondersteuning

Comfortabele pasvorm
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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 founded in 1993. 
Our headquarter is located in Stockholm, Sweden, with 
local offices in the US, Canada, The Netherlands and 
Australia. We sell our products and solutions globally 
and are active in more than 30 countries.

www.humancaregroup.com
We improve freedom of movement 

and quality of care for people.”
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Technische specificaties

Kenmerken
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Gebruik

Productnaam Artikelnummer Maat Kleur A B C

Back Belt E-clip S 25130C-S Small 69 cm / 27.2” 27 cm / 10.6” 33cm / 13”

Back Belt E-clip M 25130C-M Medium 83 cm / 32.7” 30 cm / 11.8” 39 cm / 15.3”

Back Belt E-clip L 25130C-L Large 92 cm / 36.2” 34 cm / 13.4” 44 cm / 17.3”

Back Belt E-clip XL 25130C-XL Extra 
Large

103  cm / 
40.5”

39 cm / 15.3” 50 cm / 19.7”

Maximaal 
gebruikers-
gewicht:

250kg /551lb

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

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

Van en naar een stoel
Geschikt voor positio-
nering in een stoel en 
voor staande transfers in 
en uit een stoel.

E-clip ingebouwde borging
Eénhandig te bedienen. 
Universeel inzetbaar op alle 
liften die zijn uitgerust met 
paddenstoelbevestiging 
Ø 6,8-8,2 mm.

Sta-training
Geschikt voor sta-training 
en revalidatie-oefeningen.

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

Toiletteren
Biedt extra steun tijdens 
een bezoek aan het toilet.
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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 GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@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


