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bewegingsvrijheid en kwaliteit van zorg voor miljoenen mensen over de hele wereld. Onze
visie is dat onze producten een natuurlijk onderdeel van het leven worden voor degenen
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– het is ervoor zorgen dat we de wereld op een betere plek achterlaten dan hoe we hem aantroffen.
Human Care is een ISO13485 en ISO14001 bedrijf. Onze producten voldoen aan de MDR en andere
relevante wetgevingen en standaarden.
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We zijn hier om te helpen
ONDERSTEUNING EN ONDERWIJS
We weten hoe belangrÿk het is dat een product wordt
gebruikt zoals het bedoeld is. Correct gebruik is uiterst
belangrijk – niet alleen voor het algehele welzijn van de
gebruiker, maar ook voor de levensduur van het product.
Daarom bieden wij producttraining aan. Ons verkoopteam,
ondersteunend personeel en trainers zijn specialisten in
zowel het gebruik als de producten zelf. Ze kunnen helpen bij
het organiseren van workshops, in-services of trainingen voor
kleine groepen over onze producten.

INSTALLATIE PLAFONDLIFTSYSTEMEN
Als architect of aannemer, die betrokken is bij de bouw van
verpleeghuizen of ziekenhuizen, bent u misschien niet
bekend met plafondliften en de eisen voor de installatie ervan.
Om u te helpen bij het ontwerpen en bouwen van de faciliteit
van uw klant, kunnen we op verzoek zowel algemene
installatietekeningen in de meeste belangrijke formaten,
inclusief CAD-tekeningen, als speciale installatieontwerpen
leveren. Onze oplossingen maken uw leven gemakkelijker en
worden snel, eenvoudig en gratis aangeboden.

TRAINING VOOR INSTALLATEURS EN
SERVICE TECHNICI
Onze producten kunnen alleen worden geïnstalleerd
door erkende professionals. Human Care voert jaarlijkse
certificeringsprogramma’s uit voor haar klanten en partners.
Onze training bestaat uit een dagvullend programma dat
interessant is voor installateurs en servicetechnici. Het is
een zeer hands-on en praktische training waarin de unieke
eigenschappen van de producten, de installatie ervan en
casuïstiek aan bod komt. Tijdens deze dag is er voldoende
ruimte voor vragen en meer diepgang, alles in een mooie en
goed geoutilleerde showroom.

Neem contact met ons op als je ondersteuning nodig hebt!
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Tiloplossingen
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Altair

Portable
Drie tilcapaciteiten
Lichtgewicht

Onze Altair plafondlift is een lichtgewicht afneembare lift met
een discreet en modern design. De afneembaarheid zorgt voor
aanzienlijk lagere investeringen in activa, aangezien dezelfde lift
in meerdere kamers kan worden gebruikt. De lift is verkrijgbaar in
drie tilcapaciteiten.

Onovertroffen comfort
In combinatie met ons assortiment
tilbanden biedt de Altair een onovertroffen
gebruikscomfort. Het tiljuk is verkrijgbaar
in twee verschillende maten met een quick
release-installatie, waardoor het gemakkelijk
te gebruiken is voor veel verschillende
gebruikers en behoeften. Met tilcapaciteiten
van 150 kg, 200 kg en 300 kg is de Altair de
optimale oplossing voor faciliteiten die een
veelzijdige tiloplossing nodig hebben.
Liftintelligentie
De Altair beschikt over een geavanceerd
technologieplatform waarmee het gebruik
van de lift kan worden gevolgd en de
verzamelde gegevens kunnen worden
gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde
liftintelligentie kunnen gegevens worden
opgehaald met behulp van onze data- en
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serviceapplicatie op een tablet of computer.
Gedetailleerde informatie kan direct in de
applicatie worden bekeken of naar andere
media worden geëxporteerd voor aanvullende
analyse.
Optimale functies
De Altair heeft een gebruiksvriendelijke
handbediening
en
een
secundair
bedieningspaneel direct op de lift. De 3-punts
ophanging zorgt voor een gelijkmatige
gewichtsverdeling en diepe zitpositie. De
soft-start, soft-stop en constante tilsnelheid
en richting maken tillen een comfortabele
ervaring voor cliënten, ongeacht hun gewicht.
De Altair biedt tillen met twee snelheden,
een hoge batterijcapaciteit en gemakkelijk
opladen van de batterij via de handbediening.

Accessoires
Tiljuk
Quick release voor optimaal
gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7”)
55764 (55cm/21.7”)

Elektrisch Kanteljuk
Voor gebruik met clip slings.
Art nr.: Small 92441*, Medium
92442, Large 92443

Handbediening

Bekleding tiljuk
Beschermt de gebruiker
tegen impact van de tiljuk.
Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866

Oplader Lift
Oplader met houder.
Makkelijk aan de muur te
bevestigen.
Art. nr.: 50899-EU

Gates and turntables
Biedt extra opties voor
liftoverdracht op rails. Art.
nr.: 55721 (Poort), 91884
(Draaischijf)

4-punts heffen
Maakt 4-punts heffen
mogelijk. Geplaatst op
beenhaak. Art. nr.: 55619

Distance Strap
Versterkte nylondraad en
metalen haken. Verlengt
de tilhoogte tot aan
100cm/39.3”. Art. nr.:
20124-xx (specificeer lengte)

Secundaire controle
Secundair
bedieningspaneel aan de
achterkant van de lift voor
noodstopfunctie.
Geïntegreerde functie.

Lift Trolley
Vereenvoudigt het transport
van de lift tussen kamers.
Handig voor opslag van
tilbanden.
Art. nr.: 50346

Weegschaal
Medische schaal. Maximale
capaciteit 320kg/705,5lb. ISOen EN-conform. Art. nr: 50590
(RoomerS & Altair) 50591
(HeliQ)

Systeem management
Intelligent systeem om
al uw gebruikers- en
onderhoudsdata op te slaan
en uit te lezen.

Twee snelheden met omhoog/
omlaag-modus. Ingang voor
opladen en USB-interface. IPX7
waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457

*Spreader Bar Small: 92441 is manueel

Technische specificaties
Specificaties

Altair 150

Altair 220

Altair 300

Artikelnummer (Lift):
Part Number (Tiljuk):

55200H-[landspecifieke code*]
55751 (45cm/17.7”) of 55764
(55cm/21.7”)

55210H-[landspecifieke code*]
55751 (45cm/17.7”) of 55764
(55cm/21.7”)

55220H-[landspecifieke code*]
55751 (45cm/17.7”) of 55764
(55cm/21.7”)

Afmetingen (W x H x L):

23,5cm x 14cm x 30cm
9.2” x 5.5” x 11.8”

Tilcapaciteit, max.:

150kg/330lb

220kg/484lb

300kg/661lb

Gewicht van de Lift:
Gewicht Tiljuk:

7.4kg / 16.2lb
1.3kg/2.8lb (55751) of 1.5kg/3.3lb (55764)

Batterijen:

2.3Ah, 2x12V

Lader:

Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz
Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC

IP-klasse lift:
IP-klasse handbedeining:

IPX4
IPX7

Tilhoogte en tilsnelheid:

Tilhoogte: 212 cm / 83.5”
Tilsnelheid: 1.8m/min - 3 m/min — 70”/min - 118”/min

Goedkeuringen:

ROHS-2 goedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535:2006
ETL Listed

Nooddaalfunctie:

Elektronisch en mechanisch

*Landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America
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HeliQ

Stationaire plafondlift
Elektrische traverse
In-rail opladen

Onze HeliQ-lift is een moderne, compacte stationaire lift die
in een railsysteem of vrijstaand portaalsysteem kan worden
geïnstalleerd. Het is een oplossing die geschikt is voor zowel
acute zorginstellingen, verpleeghuizen als thuiszorgomgevingen.

Eigentijds ontwerp
De HeliQ stationaire plafondlift heeft een
moderne, discrete uitstraling die gemakkelijk
in elke omgeving past. Het kleine formaat zorgt
voor gebruiksgemak in zowel institutionele
als thuiszorgtoepassingen. De lift is
verkrijgbaar in drie verschillende modellen
met drie verschillende tilcapaciteiten.
Het biedt optimaal comfort voor de cliënt
met 2-punts of 4-punts ophangbeugels
in verschillende lengtes die geschikt zijn
voor vrijwel elke cliënt. Afhankelijk van het
gekozen juk kunnen tilbanden met lussen of
clips gebruikt worden.
Liftintelligentie
De HeliQ beschikt over een geavanceerd
technologieplatform waarmee het gebruik
van de lift kan worden gevolgd en de
verzamelde gegevens kunnen worden
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gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde
liftintelligentie kunnen gegevens worden
opgehaald met behulp van onze data- en
serviceapplicatie op een tablet of computer.
Gedetailleerde informatie kan direct in de
applicatie worden bekeken of naar andere
media worden geëxporteerd voor aanvullende
analyse.
Power Traverse en In-Rail opladen
De HeliQ-liften kunnen optioneel worden
aangesloten op een krachttraverse, waardoor
zijdelings
gemotoriseerde
beweging
mogelijk is, inclusief de mogelijkheid om
gordijnopeningen in rails te passeren. De
HeliQ power traverse heeft dubbele snelheid,
bescherming tegen hoog water (IPX4) en een
veilige werklast van 300 kg/661 lb. De HeliQ
kan ook werken met in-rail opladen, waardoor
de lift altijd klaar is voor gebruik.

Accessoires
Tiljuk
Quick release voor optimaal
gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7”)
55764 (55cm/21.7”)

Elektrisch Kanteljuk
Voor gebruik met clip slings
in ziekenhuis of andere
zorgomgevingen. Art nr.: Small
92441*, Medium 92442, Large
92443

Handbediening

Bekleding tiljuk
Beschermt de gebruiker
tegen impact van de tiljuk.
Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866

Oplader Lift
Oplader met houder.
Makkelijk aan de muur te
bevestigen.
Art. nr.: 50899-EU

Gates and turntables
Biedt extra opties voor
liftoverdracht op rails. Art.
nr.: 55721 (Poort), 91884
(Draaischijf)

4-punts tiljuk
Maakt 4-punts tillen
mogelijk.
Art. nr.: 55619

Distance Strap
Versterkte nylondraad en
metalen haken. Verlengt
de tilhoogte tot aan
100cm/39.3”. Art. nr.:
20124-xx (specificeer lengte)

Secundaire controle
Secundair
bedieningspaneel aan de
achterkant van de lift voor
noodstopfunctie.
Geïntegreerde functie.

Power traverse
Maakt zijdelingse
gemotoriseerde beweging
mogelijk. Bestellen met lift.

Weegschaal
Medische schaal. Maximale
capaciteit 320kg/705,5lb. ISOen EN-conform. Art. nr: 50590
(RoomerS & Altair) 50591
(HeliQ)

Systeem management
Intelligent systeem om
al uw gebruikers- en
onderhoudsdata op te slaan
en uit te lezen.

Twee snelheden met omhoog/
omlaag-modus. Ingang voor
opladen en USB-interface. IPX7
waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457

*Spreader Bar Small: 92441 is manueel

Technische specificaties
Specificaties

HeliQ 150

HeliQ 220

HeliQ 300

Artikelnummer:
Artikelnummer: (Power Traverse)
Artikelnummer: (Tiljuk)

55100-[landspecifieke code*]
55130-[landspecifieke code*]
72754, 72755, 75757

55110-[landspecifieke code*]
55140-[landspecifieke code*]
72754, 72755, 75757

55120-[landspecifieke code*]
55150-[landspecifieke code*]
72754, 72755, 75757

Afmetingen (W x H x L):

23.5cm x 14cm x 23,5cm
9.2” x 5.5” x 9.2”

Tilcapaciteit, max.:

150kg/330lb

220kg/484lb

300kg/661lb

Gewicht van de Lift:
Gewicht Tiljuk:

7kg / 15.7lb
0.6kg/1.5lb (72754), 1.1kg/2.5lb (72755), 1.4kg/3.1lb (72757)

Batterijen:

2.3Ah, 2x12V

Lader:

Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz
Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC

IP-klasse lift:
IP-klasse handbediening:

IPX4
IPX7

Tilhoogte en tilsnelheid:

Tilhoogte: 212,2 cm / 83,5”
Tilsnelheid: 1.8m/min - 3m/min — 70”/min - 118”/min

Goedkeuringen:

ROHS-2 oedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535:2006
ETL Listed

Nooddaalfunctie:

Elektronisch en mechanisch

*Landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America

9

Roomer S

Portable
Kamer-naar-kamer
Uniek ontwerp

Onze Roomer S plafondlift is een portable lift, die de mogelijkheid
biedt om een c liënt in één transfer van de ene kamer naar de andere
te verplaatsen zonder aanpassingen aan de deuropeningen.

Een comfortabele ervaring
De Roomer S biedt optimaal comfort bij
gebruik met onze lustilbandenportfolio. De
kamer-naar-kamerfunctie vermindert het
aantal benodigde transfers en minimaliseert
de belasting van zowel de cliënt als de
zorgverlener. Het biedt een soft-start, softstop en constante tilsnelheid, ongeacht het
gewicht en de richting van de cliënt, waardoor
tillen een comfortabele ervaring wordt. De lift
heeft een tilcapaciteit van 220 kg / 484 lb en
kan worden gebruikt met een 2-, 3- of 4-punts
tiljuk.
Uniek ontwerp
De Roomer S is ook geschikt voor kamers
met schuifdeuren of branddeuren, aangezien
er geen aanpassing aan de deuropening
nodig is, waardoor de installatie veel
eenvoudiger wordt. Voor faciliteiten maakt

10

het unieke ontwerp de noodzaak voor gates
and turntables overbodig. De Roomer S heeft
ook een lichtgewicht tiljuk met snelsluiting
in twee verschillende breedtes geschikt voor
de meeste tilsituaties. Opladen kan via de
handbediening voor optimale efficiëntie.
Liftintelligentie
De Roomer S beschikt over een geavanceerd
technologieplatform waarmee het gebruik van
de lift kan worden gevolgd en de verzamelde
gegevens kunnen worden gevisualiseerd. Met
deze geïntegreerde liftintelligentie kunnen
gegevens worden opgehaald met behulp van
onze data- en serviceapplicatie op een tablet of
computer. Gedetailleerde informatie kan direct
in de applicatie worden bekeken of naar andere
media worden geëxporteerd voor aanvullende
analyse.

Accessoires
Tiljuk
Quick release voor optimaal
gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7”)
55764 (55cm/21.7”)

Basic Sling Net

Handbediening

Het Basic Sling Net is een
voorbeeld van ons uitgebreide
product portfolio.
Art nr: 25045-(size)

Twee snelheden met omhoog/
omlaag-modus. Ingang voor
opladen en USB-interface. IPX7
waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457

Bekleding tiljuk
Beschermt de gebruiker
tegen impact van het tiljuk.
Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866

Oplader Lift
Oplader met houder.
Makkelijk aan de muur te
bevestigen.
Art. nr.: 50899-EU

Gates and turntables
Biedt extra opties voor
liftoverdracht op rails. Art.
nr.: 55721 (Poort), 91884
(Draaischijf)

4-punts tillen
Maakt 4-punts tillen
mogelijk. Geplaatst op
beenhaak. Art. nr.: 55619

Distance Strap
Versterkte nylondraad
en metalen haken.
Verleng de tilband tot aan
100cm/39.3”. Art. nr.:
20124-xx (specificeer lengte)

Secundaire controle
Secundair bedieningspaneel
aan de achterkant van de lift
voor noodstopfunctie.
Geïntegreerde functie.

Weegschaal

Systeem management
Intelligent systeem om
al uw gebruikers- en
onderhoudsdata op te slaan
en uit te lezen.

Lift Trolley
Vereenvoudigt het transport
van de lift tussen kamers.
Handige voor tilbanden
opslag.
Art. nr.: 50346

Medische schaal. Maximaal
capaciteit 320kg/705,5lb. ISOen EN-conform. Art. nr: 50590
(RoomerS & Altair)

Technische specificaties
Specificaties

Roomer S

Artikelnummer:

55300H-[landspecifieke code*]

Afmetingen (W x H x L):

40cm x 16cm x 30cm
15.7” x 6.2” x 11.8”

Tilcapaciteit, max.:

220kg/484lb

Gewicht van de Lift:
Gewicht Tiljuk:

8.9kg / 19.6lb
1.3kg/2.8lb (55751) or 1.5kg/3.3lb (55764)

Batterijen:

2.3Ah, 2x12V

Lader:

Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz
Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC

IP-klasse lift:
IP-klasse handbediening:

IPX4
IPX7

Tilhoogte en tilsnelheid:

Tilhoogte: 21.2cm/8.3”
Tilsnelheid: 1.8m/min - 3m/min — 70”/min - 118”/min

Goedkeuringen:

ROHS-2 oedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535:2006
ETL Listed

Nooddaalfunctie:

Elektronisch en mechanisch

Artikelnummer: (Tiljuk)

55751 (45cm/17.7”)
55764 (55cm/21.7”)

*landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America
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Diana II

Compact
Maximaal gewicht
160 kg
Opvouwbaar

Ideale tillift voor vele situaties
Diana II is een uiterst stabiele, elektrisch bedienbare tillift
met een compact, opvouwbaar, onderstel zodat deze tillift
ideaal is voor beperkte ruimtes. Onze uitgebreide collectie van
tilbanden biedt de gewenste ondersteuning.

Diana II biedt ondersteuning aan cliënten
tijdens het tillen vanaf het bed, in/uit een
(rol)stoel, op/af het toilet en zelfs vanaf
de vloer. Door zijn compacte maatvoering
is Diana II ideaal voor gebruik in situaties
met beperkte ruimte, zoals thuis, bij smalle
deurposten, in sanitaire ruimtes. Deze
eigenschap is ook prettig in instellingen
waar vaak vele hulpmiddelen op de vloer
aanwezig zijn. De grote en kwalitatief
duur
zame zwenkwielen maken de tillift
gemakkelijk te manoeuvreren.
De pootspreiding maakt het mogelijk de
tillift om een stoel/toilet te plaatsen om
zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen
zodat de transfer ergonomischer verloopt.
U heeft de keuze tussen een pootspreiding
met twee voetpedalen of een volledig
geïntegreerde elektrische bediening.
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Diverse tilmogelijkheden
Diana II wordt geleverd met een tweepunts
tiljuk of een manueel vierpunts kanteljuk.
Het tweepunts kanteljuk is voorzien van
lussenbevestiging waaraan de lussen van
onze tilbanden veilig aangehaakt kunnen
worden. Het manuele kanteljuk is voorzien
van paddenstoelbevestigingen waardoor de
E-clips van onze tilbanden veilig bevestigd
kunnen worden. Het kanteljuk is in drie
standen te gebruiken van lig, half-zit tot
zit voor het positioneren van de cliënt.
Uniek aan onze tilbanden is de bevestiging
middels een E-clip.
De universele E-clip is een bewezen
bevestiging voor de tilband aan een tillift,
waardoor de kans op fouten aanzienlijk
wordt verkleind. De clip wordt om de
paddenstoelbevestiging van het tiljuk
gelegd en sluit zich met een duidelijke
‘klik’. Onze tilbanden bieden optimale
ondersteuning voor extra betrouwbare,
comfortable en veilige transfers.

Accessoires

Gebruik

Kenmerken

Full Body Sling E-clip Soft
Biedt volledige ondersteuning,
waardoor comfortabel en
veiligheid voor iedere gebruiker
en situatie. Bevestiging
middels veilige E-clip of lussen.
Artikelnummer 25010C-size

Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf het bed en helpt bij het
positioneren in bed.

Zwenkwielen
2 beremde zwenkwielen
(Ø 100 mm, achter) en
2 dubbele, ongeremde
zwenkwielen (Ø 75 mm,
voor).

Hanger bar 4MSB
Handmatig bedienbaar
kanteljuk, voorzien van
bevestiging voor E-clip slings.
Artikelnummer 90558

Van en naar de stoel
Geschikt voor het
transfereren van en naar een
(rol) stoel en het positioneren
van de cliënt op een stoel
naar keuze.

Handbediening
Vanzelfsprekende
handbediening, gemakkelijk
in gebruik, ergonomisch
ontwerp (1x Manuele pootspreiding MLA/1x Elektrische
pootspreiding ELA).

Hanger Bar 2P
Tiljuk met 2-puntsbevestiging
voor een tilband voorzien van
lussen.
90567 (35 cm)
90557 (45 cm)
90568 (60 cm)

Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf de vloer.

Voetpedaal
Voetpedaal voor manuele
pootspreiding (MLA).

Zachte bekleding voor juk
Mogelijkheid om het juk te
bekleden daar waar gewenst.
Artikelnummer 50866

Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische
hoogte mogelijk maakt,
loopvormig zodat kleding of
tilbanden niet ongewenst
blijven haken.

Technische specificaties
Diana II ELA, 90556

Diana II ELA, 90556

met Hanger Bar 2P

met Hanger bar 4MSB

Diana II ELA, 90556

Diana II ELA, 90556

met Hanger Bar 2P

met Hanger Bar 4MSB

Lengte onderstel

1280 mm

1280 mm

Maximale tilcapaciteit

160 kg

160 kg

Breedte onderstel

620 mm

620 mm

Rotatie tiljuk

360 graden

360 graden

Hoogte mast

1360 mm

1360 mm

Oplaadbare batterij
(incl. laadsnoer)

Capaciteit 2,9 Ah

Capaciteit 2,9 Ah

Minimale breedte onderstel (intern - extern)

490 - 610 mm

490 - 610 mm

Materiaal frame

Poedergecoat staal

Poedergecoat staal

Maximale breedte onderstel (intern - extern)

1000 - 1120 mm

1000 - 1120 mm

Noodbediening

Ja

Ja

Tilbereik

720 - 1940 mm

720 - 1940 mm

Handbediening functies

Hoog/laag,
pootspreiding, batterij
status, service indicator

Hoog/laag,
pootspreiding, batterij
status, service indicator

Draaicirkel

1400 mm

1400 mm

Certificering

CE, ISO 10535

CE, ISO 10535

Hoogte onderstel

95 mm

95 mm

Diameter wiel

100 mm (achter) /
75 mm (voor)

100 mm (achter) /
75 mm (voor)

Eigen gewicht

45 kg

50 kg

Specificaties

Specificaties
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Diana II Comfort

Betrouwbaar
Maximaal
gewicht 230 kg
Groot tilbereik

Voor comfortabele en veilige transfers
Diana II Comfort is een stabiele, elektrisch bedienbare tillift
met een hoog maximaal gebruikersgewicht zodat personen
tot 230 kg comfortabel ondersteund kunnen worden tijdens
het tillen. Onze uitgebreide collectie van tilbanden met veilige
E-clips biedt de gewenste ondersteuning.
Tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel,
op/af het toilet en zelfs vanaf de vloer zijn
voorbeelden van de vele tilsituaties waarin
Diana II Comfort ondersteuning biedt.
Deze tillift is geschikt voor vele cliënten,
variërend in lengte en gewicht, door de
hoge belastbaarheid, het grote tilbereik van
de hefarm en het verstelbare kanteljuk.
Het tillen met het kanteljuk maakt het
mogelijk de cliënt in de gewenste lig- of
zithouding te brengen. Een praktische
oplossing biedt het handmatig bedienbare
juk, die drie standen biedt: lig, half-zit of zit.
Voor intensief gebruik wordt een elektrisch
kanteljuk aangeraden, waarin iedere hoek
tussen lig en zit mogelijk is. Deze heeft
een rotatiepunt zodat de cliënt eenvoudig
en veilig 360 graden gedraaid kan worden.
Hierdoor wordt het gebruikersgemak enorm
vergroot.
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De elektrisch bedienbare pootspreiding
maakt het mogelijk de tillift om een
stoel/toilet te plaatsen om zo dicht
mogelijk bij een cliënt te komen zodat
de transfer ergonomischer verloopt. Het
manoeuvreren van de tillift verloopt soepel
door de kwalitatief hoogwaardige dubbele
zwenkwielen met een grote diameter. Dit,
en vele andere factoren, maken Diana
Comfort II, een duurzaam kwaliteitsproduct.
De optimale ondersteuning kan geboden
worden door Diana Comfort II te combineren
met een van onze tilbanden. Uniek aan onze
tilbanden is de bevestiging middels een
E-clip. De universele E-clip is een bewezen
bevestiging voor een tilband aan een tillift,
waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt
verkleind. Onze tilbanden bieden optimale
ondersteuning voor extra betrouwbare,
comfortabele en veilige transfers.

Accessoires

Gebruik

Kenmerken

Full Body Sling E-clip Soft
Volledig en comfortabele
ondersteuning voor een
veilige transfer van de cliënt.
Voorzien van onze E-clip.
25010C-X (25005C-X in
Net/25011C-X In-Situ)

Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf het bed en helpt bij het
positioneren in bed.

Zwenkwielen
2 dubbele, beremde
zwenkwielen (Ø 125 mm,
achter) en
2 dubbele, ongeremde
zwenkwielen (Ø 100 mm,
voor).

Columbus Sling E-clip
Als Full Body Sling en biedt
zelfs ondersteuning onder
het zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X

Van en naar de stoel
Geschikt voor het
transfereren van en naar een
(rol) stoel en het positioneren
van de cliënt op een stoel
naar keuze.

Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk
in gebruik, ergonomisch
ontwerp met duurzaam
spiraalsnoer.

Toileting Sling E-clip
Comfortabele en stevige
toiletsling. Ideaal voor het
transporteren van cliënten
van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X

Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf de vloer.

Vergrendeling
Vergrendeling voor rotatie
van het elektrisch bedienbare kanteljuk voor extra
veiligheid.

Zachte bekleding voor juk
Mogelijkheid om het juk te
bekleden daar waar gewenst.
Artikelnummer 50866

Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Batterij
Extern oplaadbare batterij
met Linak componenten.

Technische specificaties
Specificaties

Diana II Comfort 4ESB
90560

Diana II Comfort 4MSB
90559

Specificaties

Diana II Comfort 4ESB
90560

Diana II Comfort 4MSB
90559

Lengte onderstel

1300 mm

1300 mm

Gewicht product

66 kg (incl. 4ESB)

66 kg (incl. 4MSB)

Breedte onderstel

670 mm

670 mm

Juk kantelhoek

-17 tot + 42 graden

13, 29, 45 graden

Hoogte mast

1350 mm

1350 mm

Juk rotatie

360 graden
met vergrendelling

360 graden

Min. Breedte poot
spreiding (intern/extern)

520 - 670 mm

520 - 670 mm

Oplaadbare batterij
(incl. laadsnoer)

Capaciteit 2,9 Ah

Capaciteit 2,9 Ah

Max. Breedte poot
spreiding (intern/extern)

1030 - 1180 mm

1030 - 1180 mm

Materiaal frame

Poedergecoat staal

Poedergecoat staal

Hoogte duwbeugel

950 - 1270 mm

950 - 1270 mm

Nooddaal functie

Ja

Ja

Draaicirkel

1440 mm

1440 mm

Handbediening

125 mm (achter, beremd),
100 mm (voor)

hoog/laag, pootspreiding, batterij status,
service indicator

Diameter wiel

125 mm (achter, beremd),
100 mm (voor)

hoog/laag, pootspreiding,
batterij status, service
indicator

Certificering

CE, ISO 10535

CE, ISO 10535

Onderstel hoogte

115 mm

115 mm

Tilliftbereik

680 - 1960 mm

680 - 1960 mm

Max. tilvermogen

230 kg

230 kg
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seBastian II

Ergonomisch
Max gewicht 230 kg
Compact

Perfect voor actieve transfers
Onze seBastian II is een compacte, elektrisch bedienbare
sta-op-lift met een hoog maximaal gebruikersgewicht, zodat
personen tot 230 kg veilig ondersteund worden tijdens het
(op)staan. Extra ondersteuning en comfort kan worden
bereikt door het gebruik van onze Back Belt E-clip.
Multifunctioneel en duurzaam
Deze volledig elektrische tillift biedt de
cliënt ondersteuning tijdens de uitvoering
van dagelijkse activiteiten, zoals opstaan,
positioneren in een stoel, toiletbezoek,
aan-/uitkleden of, maar ook voor
revalidatiedoeleinden.
Naast de hoge belastbaarheid tot
230 kg kenmerkt onze seBastian II zich
door het hoge tilbereik. Dit tilbereik in
combinatie met de in hoogte verstelbare
onderbeensteunen zorgen ervoor dat
de tillift voldoet voor cliënten met zeer
uiteenlopende lichaamslengtes.
Deze uiterst compacte tillift is
zeer
gemakkelijk
verplaatsen
manoeuvreerbaar dankzij het compacte
formaat en de grote dubbele zwenkwielen
van hoge kwaliteit.
Door de elektrisch bedienbare extra
brede pootspreiding kan de seBastian II

16

eenvoudig om een stoel of toilet geplaatst
worden. Hierdoor is het mogelijk om dicht
bij een cliënt te komen en de transfer op
een ergonomische wijze te laten verlopen.
Optimale ondersteuning
De seBastian II kan worden uitgebreid met
onze unieke Back Belt tilband met E-clips.
De universele E-clip is een bewezen
bevestiging voor de tilband aan een tillift,
die de kans op fouten door menselijk
handelen aanzienlijk vermindert.
Onze tilband biedt optimale ondersteuning
voor extra betrouwbare, comfortabele en
veilige transfers. De gepolsterde rug biedt
een prettige ondersteuning in de rug van
de cliënt tijdens de natuurlijke opwaartse
bewegingsrichting. De Back Belt E-clip
geeft tevens een veilig gevoel en voorkomt
achterwaarts vallen. Gebruik van de Back
Belt E-clip biedt de verzorger extra handen
tijdens het transfer proces.

Accessoires

Gebruik

Kenmerken

Back Belt E-clip
Biedt ondersteuning aan
de rug voor meer comfort
en veiligheid. Bevestiging
middels veilige E-clip.
Artikelnummer 25130C-(X)

Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf het bed en helpt bij
het positioneren in bed.

Zwenkwielen
2 dubbele, beremde
zwenkwielen (Ø 125 mm,
achter) en
2 dubbele, ongeremde
zwenkwielen (Ø 100 mm,
voor).

Batterij
Extra Linak batterij zodat
de tillift altijd klaar is voor
gebruik.
Artikelnummer
04-N0101-0012

Van en naar de stoel
Geschikt voor het
transfereren van en naar
een (rol) stoel en het
positioneren van de cliënt
op een stoel naar keuze.

Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk
in gebruik, ergonomisch
ontwerp met duurzaam
spiraalsnoer.

Externe oplader
Lader voor het extern
opladen van de batterij.
Artikelnummer
04-N0105-0018

Toiletbezoek
Geschikt voor het trans
fereren van en naar het
toilet.

Voetenplaat
Horizontale voetenplaat
voorzien van antislip om
voeten op de plaats te
houden tijdens het opstaan/
gaan zitten.

Onderbeensteun
In hoogte verstelbare, komvormige onderbeensteun
met ingebouwde hoekverstelling die de sta-beweging
volgt voor extra comfort.

Technische specificaties
Specificaties

seBastian II, 90554

Specificaties

seBastian II, 90554

Lengte onderstel

1080 mm

Diameter wiel

125 mm (achter geremd), 100 mm
(voor)

Breedte onderstel

658 mm

Eigen gewicht

60 kg

Breedte tillift (inclusief handgrepen)

750 mm

Maximale tilcapaciteit

230 kg

Hoogte mast

1130 mm

Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)

Capaciteit 2,9 Ah

Minimale breedte onderstel (intern extern)

510 - 660 mm

Materiaal frame

Poedergecoat staal

Maximale breedte onderstel (intern extern)

1010 - 1150 mm

Noodstop

Ja

Tilbereik

780 - 1740 mm

Nooddaalfunctie

Ja

Draaicirkel

1240 mm

Handbediening functies

Hoog/laag, pootspreiding, batterij
status, service indicator

Hoogte onderstel

115 mm

Certificering

CE, ISO 10535
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Lexa Pro II

Precisietransfer
Uniek ontwerp
Aanpasbaar

Professionele zorg op het hoogste niveau
De Lexa Pro II is een moderne tillift die van alle mogelijkheden
is voorzien en die aan de professionele zorgeisen voldoet. Deze
kolomlift zorgt voor optimale ondersteuning voor het verplegende
personeel en geeft een allround gevoel van veiligheid voor de
cliënt.
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Veelzijdig in gebruik
De Lexa Pro II is de optimale oplossing
voor professionals, dat is waarom de
tillift uitstekend geschikt is voor gebruik
in verpleeg- en verzorgingshuizen en in
ziekenhuizen. De Lexa Pro II helpt de verzorger
bij het verticaal tillen uit bed, het van en naar
een (rol)stoel of toilet transfereren en is
optimaal geschikt voor het tillen vanaf de
vloer. Dankzij de hoogwaardige zwenkwielen
is de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.

Kwaliteit

Optimale ergonomie
De tillift heeft een elektrische pootspreiding,
dit maakt het mogelijk de lift probleemloos
voor een stoel of voor een toilet in positie te
brengen om een ergonomische transfer te
bieden. Voor optimaal comfort is de Lexa Pro
II uitgerust met een elektrisch 360º draaibaar
kanteljuk die je op 4 standen vast kunt zetten.
Dit juk maakt het mogelijk probleemloos de

Onze producten zijn ontworpen en
vervaardigd om te voldoen aan alle eisen
van relevante normen. In elke fase van het
ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk
product uitgebreide aandacht in ontwerp,
ontwikkeling en productie. Dit betekent dat
een gebruiker van dit product vertrouwen
heeft in de betrouwbaarheid en dat de
zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid
ervan.

cliënt te positioneren. Door de elektrische
bediening is het voor de verzorger heel
gemakkelijk de gewenste positie in te
stellen. Het kanteljuk is voorzien van onze
universele E-Clip systeem waarmee je veilig
en moeiteloos de tilband kunt aanbrengen.
Onze unieke en gepatendeerde E-clip is
gemakkelijk te bevestigen en is geschikt voor
iedere tillift.

Accessoires

Gebruik

Full Body Sling E-clip Soft
Volledig en comfortabele
ondersteuning voor een veilige
transfer van de cliënt. Voorzien
van onze E-clip.
25010C-X (25005C-X in
Net/25011C-X In-Situ)

Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf het bed en helpt bij het
positioneren in bed.

Zwenkwielen
2 dubbele, beremde
zwenkwielen (Ø 125 mm,
achter) en
2 dubbele, ongeremde
zwenkwielen (Ø 100 mm,
voor).

Columbus Sling E-Clip
Vergelijkbaar met de Full Body
Sling. Biedt zelfs
ondersteuning onder het
zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X

Van en naar de stoel
Geschikt voor het
transfereren van en naar een
(rol) stoel en het positioneren
van de cliënt op een stoel
naar keuze.

Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk
in gebruik, ergonomisch
ontwerp met duurzaam
spiraalsnoer.

Toileting Sling E-Clip
Comfortabele en stevige
toiletsling. Ideaal voor het
transfereren van cliënten
van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X

Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf de vloer.

Elektrische kanteljuk
Gemakkelijk
positioneren van de
cliënt. 360º draaibaar
kanteljuk die je op 4
punten kunt vast zetten.

Accu Linak
Wisselaccu met lange
levensduur. Artikelnummer
BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)

Toiletbezoek
Geschikt voor het
transfereren van en naar
het toilet.

Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische
hoogte mogelijk maakt,
loopvormig zodat kleding of
tilbanden niet ongewenst
blijven haken.

Technische specificaties
Lexa Pro II
Artikelnummer

90570

Max. tilvermogen

1.8cm/sec
0.7”/sec

Lengte onderstel

1350 mm

Rotatie van het juk

IBS power pack, 24V/2.9Ah
Replacement Part no. R103-1014

Breedte onderstel

682 mm

Oplaadbare batterij
(incl. laadsnoer)

Voorkant: 10cm/4” / Optioneel 7.4cm/3”
Achterkant: 12.5cm/5” / Optioneel 10cm/4”

Hoogte mast

1880 mm / 2250 mm

Materiaal frame

2-Point - Artikelnummer: 90338
4-Point - Artikelnummer: 90339

Min. breedte onderstel
(intern-extern)

535 - 682 mm

Nooddaal functie

4-Point - Artikelnummer: 90337 / 92501

Max. breedte onderstel
(intern-extern)

1260 - 1407 mm

Handbediening functies

Hoog/laag, zit/lig kanteling,
pootspreiding, batterij status, service indicator

Tilbereik

340 - 1722 mm (1381 mm)

Draaicirkel

1520 mm

Diameter wiel

125 mm (achter) /
100 mm (voor)
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Tonya II
Ons kleinste
model
met kanteljuk

Ideale tillift voor kinderen
De Tonya II is het ideale hulpmiddel bij transfers voor kinderen of
zorgvragers met een klein postuur. Bij deze tillift is werkelijk aan
alles gedacht: de perfecte steun en het beste comfort voor de
kleinere cliënt. Dit is mede mogelijk door het vierpunts elektrisch
kinderkanteljuk.
Tonya II biedt ondersteuning aan kinderen
of cliënten met een klein postuur tijdens
het tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel,
op/af het toilet en vanaf de vloer. Door zijn
compacte maatvoering is de Tonya II ideaal
voor gebruik in situaties met een beperkte
ruimte, zoals thuis, bij smalle deurposten
of in sanitaire ruimtes. Deze eigenschap is
ook prettig bij instellingen waar vaak vele
hulpmiddelen op de vloer aanwezig zijn. De
grote en kwalitatief duurzame zwenkwielen
maken de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.
De pootspreiding maakt het mogelijk de
tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo
dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat
de transfer ergonomischer verloopt. De
pootspreiding is voorzien van een volledig
geïntegreerde elektrische bediening.
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Tonya II wordt geleverd met een elektrisch
kinderkanteljuk. Het kanteljuk is voorzien
van paddenstoelbevestigingen waaraan
de E-clips van onze tilbanden veilig
bevestigd kunnen worden. Het kanteljuk
is in iedere hoek tussen lig en zit traploos
in te stellen. Deze heeft een rotatiepunt
zodat de cliënt eenvoudig en veilig 360
graden gedraaid kan worden. Hierdoor
wordt het gebruikersgemak enorm
vergroot.

Onze universele E-clip is een unieke
gepatenteerde bevestiging voor de tilband
aan een tillift, waardoor de kans op fouten
aanzienlijk wordt verkleind. De clip wordt
om de paddenstoelbevestiging van
het tiljuk gelegd en sluit zich met een
duidelijke ‘klik’. Onze tilbanden bieden
optimale ondersteuning voor extra
betrouwbare, comfortable en veilige
transfers.

Accessoires

Gebruik

Kenmerken

Full Body Sling E-clip Soft
Volledig en comfortabele ondersteuning voor een veilige transfer
van de cliënt. Voorzien van onze
E-clip.
25010C-X (25005C-X in
Net/25011C-X In-Situ)

Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf het bed en helpt bij het
positioneren in bed.

Zwenkwielen
2 beremde zwenkwielen
(Ø 100mm, achter) en
2 dubbele, ongeremde
zwenkwielen (Ø 75mm,
voor).

Columbus Sling E-Clip
Vergelijkbaar met de Full Body
Sling. Biedt zelfs
ondersteuning onder het
zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X

Van en naar de stoel
Geschikt voor het
transfereren van en naar een
(rol) stoel en het positioneren
van de cliënt op een stoel
naar keuze.

Handbediening
Vanzelfsprekende
handbediening, gemakkelijk
in gebruik, ergonomisch
ontwerp (1x Manuele pootspreiding MLA/1x Elektrische
pootspreiding ELA).

Toileting Sling E-Clip
Comfortabele en stevige
toiletsling. Ideaal voor het
transporteren van cliënten
van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X

Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf de vloer.

Vergrendeling
Vergrendeling voor rotatie
van het elektrisch
bedienbare kanteljuk voor
extra veiligheid.

Accu Linak
Wisselaccu met lange
levensduur. Artikelnummer
BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)

Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische
hoogte mogelijk maakt,
loopvormig zodat kleding of
tilbanden niet ongewenst
blijven haken.

Technische specificaties
Tonya II: 90553
Lengte onderstel

1280 mm

Diameter wiel

100 mm (achter) /
75 mm (voor)

Breedte onderstel

620 mm

Eigen gewicht

45 kg

Hoogte mast

1360 mm

Maximale tilcapaciteit

120 kg

Minimale breedte onderstel
(intern - extern)

490 - 610 mm

Rotatie tiljuk

360 graden

Maximale breedte onderstel
(intern - extern)

1000 - 1120 mm

Oplaadbare batterij
(incl. laadsnoer)

Capaciteit 2,9 Ah

Tilbereik

720 - 1940 mm

Materiaal frame

Poedergecoat staal

Draaicirkel

1400 mm

Noodbediening

Ja

Hoogte onderstel

95 mm

Handbediening functies

Hoog/laag, pootspreiding,
kantelen, batterij status,
service indicator
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Mobi Pro Flexi

Draagbaar
Drie capaciteiten
Lichtgewicht

De Mobi Pro Flexi is een ergonomisch en compact mobiel hulpmiddel voor mobiliteit,
ideaal voor mensen met weinig beenkracht en enige rompbalans die moeite
hebben met lopen. De Mobi Pro Flexi is een uitstekende veilige transferoplossing
voor vroege mobilisatie. Het biedt ondersteuning tijdens het staan en is een
efficiënt hulpmiddel voor het verplaatsen van cliënten, waardoor de veiligheid en
efficiëntie worden verbeterd.

Draaibare zitkussens
De Mobi Pro Flexi is een efficiënt en veilig
hulpmiddel voor de zorgverlener om een
patiënt te verplaatsen, wat de veiligheid en
het tijdbeheer van de zorgverlener verbetert.
Het beschikt over roterende beklede stoelen
en kniesteun voor eenvoudige toepassing.
De voeten worden op een stevige voetplaat
geplaatst en vervolgens trekt de patiënt
zichzelf omhoog naar een staande positie
met behulp van de geïntegreerde stevige
beugel. Door simpelweg het zitkussen te
draaien, wordt de Mobi Pro een comfortabele
zitting waarop de cliënt kan rusten en zich
kan verplaatsen.
Veelzijdig ontwerp
Het gebruik van de Mobi Pro Flexi stimuleert
niet alleen mobilisatie en activiteit, maar
geeft de zorgverlener ook snel, stabiel en
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veilig transport van een cliënt naar bed,
stoel of toilet en terug indien nodig. De Mobi
Pro Flexi is uitgerust met een mechanisch
mechanisme om de benen te spreiden, zodat
het met de meeste zitplaatsen (zoals een
toilet of rolstoel) zal werken. Het enorme
instelbereik is eenvoudig met een hendel in
drie standen te zetten.
Kwaliteit
Onze producten zijn ontworpen en
vervaardigd om te voldoen aan alle eisen
van relevante normen. In elke fase van het
ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk
product uitgebreide aandacht in ontwerp,
ontwikkeling en productie. Dit betekent dat
een gebruiker van dit product vertrouwen
heeft in de betrouwbaarheid en dat de
zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid
ervan.

Details

Gebruik

Kenmerken

Voetplaat
Meegeleverd met product.
Duurzaam ABS-kunststof.
Reservedeel
Artikelnr. 1590035

Gebruik van/naar een bed
Gebruik om een cliënt van/
naar een bed te verhogen/
verlagen.

Gemakkelijke beweging
De Mobi Pro Flexi is eenvoudig
te verplaatsen door één
zorgverlener. Een kleine
draaicirkel maakt het ideaal
voor kleinere ruimtes.

Zwenkwielen
Dubbel wiel 7,5 cm/3”.
Voorkant
Artikelnr. 1690060

Gebruik van/naar een stoel
Gebruik om een cliënt van/
naar een bed te verhogen/
verlagen.

Verstelbaare onderstel
Mechanische spreiding van
de poten zorgt ervoor dat het
om de meeste stoelen past.

Ergonomische handgrepen
Gemaakt van rubber.
Verkocht in paren.
Reservedeel
Artikelnr. 1510054

Gebruik van/naar het toilet
Gebruik om een cliënt van/
naar een toilet te verhogen/
verlagen.

Gepolsterde draaibare
zitkussens
Maakt het mogelijk om het
product als tijdelijke zitplaats
te gebruiken.
Gepolsterde kniekussen
Zacht, gedempt kniekussen
om de cliënt meer comfort
te bieden en de druk op de
knieën tijdens het staan te
verminderen.

Mobi Pro Flexi
Artikelnummer:

92500

Verstelbare poot
(Min - Max)

43cm - 70cm

Breedte

58.5cm

Hoogte handvat
(Inclined at Angle)

92cm - 100cm

Lengte

97cm

Gewicht

19.6kg

Hoogte

104cm

Draagvermogen

150kg

Diameter wiel

7.5cm
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Back Belt E-clip

Veilige E-clips
Ergonomische ondersteuning
Comfortabele pasvorm

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.

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 geïntegreerde 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.
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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 identificatie
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.

Gebruik

Kenmerken
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 positionering 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 verzorgingsinstructies op het label
van de tilband. Gebruik
een goedgekeurde waszak
tijdens het wassen.

Toiletbezoek
Biedt extra steun tijdens
een bezoek aan het toilet.

Technische specificaties
Productnaam

Artikelnummer

Maat

Back Belt E-clip S

25130C-S

Back Belt E-clip M

A

B

C

Small

69 cm / 27.2”

27 cm / 10.6”

33cm / 13”

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 gebruikersgewicht:

Kleur

250 kg / 550 lb

A

C

B

Human Care beschikt over een eigen gecertificeerd naaiatelier. Hierdoor zijn vele aanpassingen aan onze tilbanden mogelijk,
die voldoen aan de MDR.
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Columbus Sling E-clip Soft

Ovaalvormig
Maximale ondersteuning
Veilige E-clips

Maximale ondersteuning
Onze Columbus Sling E-clip is een ovaalvormige tilband, die
uitermate geschikt is voor personen waarbij het noodzakelijk
is volledige ondersteuning te bieden, zelfs onder het zitvlak.
Voor specifieke situaties is deze tilband het ‘ei’ van Columbus.
De cliënt ervaart een veilige houding
door de comfortable ondersteuning van
het hoofd, de romp, de bovenbenen en
bovendien het zitvlak. Door zijn vorm
is deze tilband uitermate geschikt voor
cliënten met een beperkte rompstabiliteit
of ander lichaamszwaartepunt door
bijvoorbeeld een amputatie of het
dragen van een corset. De tilband heeft
een ingenaaide zitting, waardoor de
cliënt op de tilband zit en de beenslips
zijn vervallen. Hierdoor beleeft de
cliënt een optimaal omvattend
gevoel wat ook een zeer rustgevend
effect heeft op onrustige clïenten.
Een gekantelde positie vermindert
druk op de benen van de cliënt, wat
heel goed te realiseren is met deze
tilband in combinatie met een vierpuntskanteljuk. Deze gekantelde positie
voorkomt tevens dat een cliënt met
een verminderde rompblans en/of met
de neiging om te overstrekken uit de
tilband glijdt.
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De geïntegreerde en verstevigde
hoofdsteun maakt deze tilband zelfs
geschikt voor het tillen van een cliënt
vanaf een vlakke ondergrond, zoals een
vloer.

™

materiaal is
Het Soft Air Mesh
een lichtgewicht, koele, zachte en
ademende netstof. Deze stof heeft
vochtbeheersende eigenschappen, die
transpiratievocht via het weefsel naar
het oppervlak transporteert waar het
snel kan verdampen. Het materiaal heeft
tevens het voordeel dat het minder
gevoelig is voor bacteriën voor betere
hygiëne. De tilband heeft “two-way
stretch” eigenschappen, die in staat zijn
het lichaam te omhelzen als een tweede
huid. Combineer met de mobiele tillift
Diana II Comfort en Diana II 4 MSB.

Accessoires

Gebruik

Kenmerken

4-punts kanteljuk
voor plafondtillift HeliQ,
verkrijgbaar in Small
(manueel), Medium en
Large (elektrisch). Art. nr.
92441, 92442 en 92443.

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

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

4-punts kanteljuk
voor Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art. nr. 90560.

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

4-punts kanteljuk
voor Diana II/
Diana II Comfort
4MSB (manueel),
Art. nr. 90558/ 90559.

Tillen vanaf de vloer
Ontworpen om op te tillen
vanaf de vloer.

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

Technische specificaties
Productnaam

Artikelnummer

Maat

Columbus Sling
E-clip Soft S

25040C-S

Columbus Sling
E-clip Soft M

A

B

C

Small

11 cm / 4.3”

75 cm / 29.5”

110 cm /43.3”

25040C-M

Medium

12 cm / 4.7”

85 cm /33.4”

118 cm / 46.4”

Columbus Sling
E-clip Soft L

25040C-L

Large

14 cm / 5.5”

90 cm / 35.4”

128 cm / 50.4”

Columbus Sling
E-clip Soft XL

25040C-XL

Extra
Large

16 cm / 6.2”

95 cm / 37.4”

137 cm / 54.1”

Maximaal gebruikersgewicht:

Kleur

A

C

300 kg / 660 lb

B

Human Care beschikt over een eigen gecertificeerd naaiatelier. Hierdoor zijn vele aanpassingen aan onze tilbanden mogelijk,
die voldoen aan de MDR.
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Full Body Sling E-clip

Comfortabele pasvorm
Optimale ondersteuning
Veilige E-clips

Geschikt voor vele tilsituaties
Onze Full Body Sling E-clip is een comfortable tilband,
die uitermate geschikt is voor personen die tijdens het tillen
volledige ondersteuning van het lichaam prettig vinden.
Deze tilband is verkrijgbaar met geïntegreerde hoofdsteun
of met verwijderbare baleinen voor het geval deze tilband als
verblijfsband wordt gebruikt.
De Full Body Sling E-clip biedt door zijn
vorm een comfortable ondersteuning
aan het hoofd, de romp en bovenbenen,
waardoor de cliënt een veilige houding
ervaart. Deze tilband brengt de
cliënt in een achterovergekantelde
positie, die de druk op de benen vermindert. Dit kan ook een prettige
houding zijn voor cliënten met een
verminderde rompbalans en/of met
de neiging om te overstrekken. Deze
gekantelde positie voorkomt tevens
dat een cliënt uit de tilband glijdt.
De geïntegreerde en verstevigde
hoofdsteun maakt deze tilband
zelfs geschikt voor het tillen
van een cliënt vanaf een vlakke
ondergrond, zoals een vloer. Deze
tilbanden zijn ontworpen voor vierpuntsbevestiging aan een kanteljuk en
zijn verkrijgbaar in twee materialen.
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Polyester net is een zacht, dun
materiaal dat ademt en snel droogt. Het
heeft licht elastische eigenschappen
om zich te vormen naar het lichaam. De
tilband kan korte tijd achter de cliënt
blijven. Een extra voordeel is dat de tilband
geschikt is voor douchen en baden.
Het Soft Air Mesh materiaal is
een lichtgewicht, koele, zachte en
ademende netstof. Deze stof heeft
vochtbeheersende eigenschappen, die
transpiratievocht via het weefsel naar
het oppervlak transporteert waar het
snel kan verdampen. Het materiaal heeft
tevens het voordeel dat het minder
gevoelig is voor bacteriën voor betere
hygiëne. De tilband heeft “two-way
stretch” eigenschappen, die in staat zijn
het lichaam te omhelzen als een tweede
huid.

Accessoires

Gebruik

Kenmerken

4-punts kanteljuk
Voor plafondtillift HeliQ,
verkrijgbaar in Small
(manueel), Medium en
Large (elektrisch). Art. nr.
92441, 92442 en 92443.

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

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

4-punts kanteljuk
Voor Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art. nr. 90560.

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

4-punts kanteljuk
Voor Diana II/
Diana II Comfort
4MSB (manueel),
Art. nr. 90558/ 90559.

Douchen
Polyester Net materiaal
is geschikt voor natte
omgeving.

Soft Air Mesh
Optimaal drukverlichtend effect. De druk is
goed verdeeld binnen de
3D-structuur van de stof.
Voorkomt en beschermt.
Art. nr. 25010C/25011C

Tillen vanaf de vloer
Ontworpen om op te tillen
vanaf de vloer.

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

In-Situ
De Full Body Sling In-Situ
E-clip heeft verwijderbare
baleinen voor het geval
de tilband achter de cliënt
blijft. Art. nr. 25011C

Technische specificaties
Productnaam

Artikelnummer

Maat

Full Body Sling
E-clip Net S
Full Body Sling
E-clip Soft S
Full Body Sling
In-Situ E-clip S
Full Body Sling
E-clip Net M
Full Body Sling
E-clip Soft M
Full Body Sling In-Situ E-clip M
Full Body Sling
E-clip Net L
Full Body Sling
E-clip Soft L
Full Body Sling In-Situ E-clip L
Full Body Sling
E-clip Net XL
Full Body Sling
E-clip Soft XL
Full Body Sling In-Situ E-clip XL
Full Body Sling
E-clip Net XXL
Full Body Sling
E-clip Soft XXL

25005C-S

Kleur

A

B

C

Small

31 cm / 13.8”

85 cm / 30.3”

90 cm / 35.4”

Medium

40 cm / 15.7”

92 cm / 34.6”

91 cm / 35.8”

25010C-S
25011C-S
25005C-M

C

25010C-M

A

25011C-M
25005C-L

Large

40 cm / 17.3”

98 cm / 38.6”

100 cm / 39.3”

25010C-L

B

25011C-L
25005C-XL

Extra
Large

44 cm / 18.9”

105 cm / 41.3”

102 cm / 40.1”

25010C-XL
25011C-XL
25005C-XXL
25010C-XXL

Full Body Sling
25005C-XXXL
E-clip Net XXXL
Full Body Sling
25010C-XXXL
E-clip Soft XXXL
Maximaal gebruikersgewicht:

Extra
Large
(2x)

44 cm / 18.9”

111 cm / 43.7”

106 cm / 41.7”

Extra
Large
(3x)

44 cm / 18.9”

118 cm / 46.4”

108 cm / 42.5”

Human Care beschikt over een
eigen gecertificeerd naaiatelier.
Hierdoor zijn vele aanpassingen
aan onze tilbanden mogelijk, die
voldoen aan de MDR.

300kg / 660lb
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Toileting Sling E-clip Net

Gepolsterde rug
Zachte okselondersteuning
Grote opening

Ideaal voor toiletbezoek
Het vlot en eenvoudig kleden van het onderlichaam is vaak
een uitdaging, vaak gepaard met tijdsdruk als het gaat om een
toiletbezoek. Onze Toileting Sling E-clip biedt een praktische
oplossing aan vele cliënten en hun verzorgers.
Comfortabele transfer
Het verwijderen van onderkleding,
terwijl de cliënt zich in de tilband
bevindt, is mogelijk door de relatief
grote opening bij het zitvlak en de extra
lange, gepolsterde beendelen. Deze
tilband heeft een verstevigd rugdeel
en zachte vulling onder de armen om
adequate en comfortabele steun aan
de cliënt te bieden tijdens de transfer,
die voornamelijk in zit plaatvindt. Deze
tilband kan ook gebruikt worden om
cliënten van smalle rolstoelen naar
kuipzittingen te tillen en in bad of
douche.
Juiste houding voor toiletbezoek
Een optimale positie wordt bereikt
doordat deze tilband bevestigd is aan
een kanteljuk, waarmee de cliënt in de
juiste houding gebracht wordt voor het
toiletbezoek.
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De
Toileting
Sling
High
heeft
tevens een verstelbare nekondersteuning,
die eveneens als hoofdondersteuning ingezet
kan worden door de verstelbare banden. De
hoofdsteun is prettig voor cliënten die de
neiging hebben zichzelf te overstrekken en
over een verminderde romp- en hoofdbalans
beschikken.
Flexibel en luchtig
Polyester net materiaal heeft een lage
wrijvingsweerstand zodat deze gemakkelijk
aan te brengen is. Tevens droogt de tilband
snel na het wassen of baden. Het materiaal
heeft licht elastische eigenschappen om
zich te vormen naar het lichaam van de
cliënt. De tilband kan kortere tijd achter de
cliënt blijven. Deze tilband is ontworpen voor
vierpuntsbevestiging aan een kanteljuk.
Combineer met de mobiele tillift Diana II
Comfort en Diana II 4 MSB.

Accessoires

Gebruik

Kenmerken

4-punts kanteljuk
voor plafondtillift HeliQ,
verkrijgbaar in Small
(manueel), Medium en
Large (elektrisch). Art. nr.
92441, 92442 en 92443.

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

Polyester Net
Zacht, dun materiaal dat
ventileert en snel droogt.
Ideaal voor natte situaties
zoals baden en douchen.

4-punts kanteljuk
voor Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art. nr. 90560.

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

4-punts kanteljuk
voor Diana II/
Diana II Comfort
4MSB (manueel),
Art. nr. 90558/ 90559.

Douchen
Polyester Net materiaal
is geschikt voor natte
omgeving.

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

Toiletbezoek
Biedt extra steun tijdens
een bezoek aan het toilet.

Technische specificaties
Productnaam

Artikelnummer

Maat

Kleur

A

B

C

Toileting Sling E-clip 25085C-JM
Net JM

Junior
Medium

28 cm / 11”

73 cm / 28.7”

26 cm / 10.2”

Toileting Sling E-clip 25085C-S
Net S

Small

32 cm / 12.6”

82 cm / 32.3”

30 cm / 11.8”

Toileting Sling E-clip 25085C-M
Net M

Medium

48 cm / 18.9”

90 cm / 35.4”

33 cm / 13”

Toileting Sling E-clip 25085C-L
Net L

Large

50 cm / 19.7”

98 cm / 38.6”

33 cm / 13”

Toileting Sling E-clip 25085C-XL
Net XL

Extra
Large

56 cm / 22”

101 cm / 39.8”

38 cm / 15”

Toileting Sling High
E-clip Net JM

25090C-JM

Junior
Medium

28 cm / 11”

74 cm / 29”

70 cm / 27.5”

Toileting Sling High
E-clip Net S

25090C-S

Small

32 cm / 12.6”

82 cm / 32.2”

74 cm / 29.1”

Toileting Sling High
E-clip Net M

25090C-M

Medium

48 cm / 18.8”

90 cm / 35.4”

79 cm / 31.1”

Toileting Sling High
E-clip Net L

25090C-L

Large

50 cm / 19.6”

98 cm / 38.6”

90 cm / 35.4”

Toileting Sling High
E-clip Net XL

25090C-XL

Extra
Large

56 cm / 11”

101 cm / 50”

100 cm / 39.4”

B

C

A

Art. nr. 25085C.

B

C

Maximaal gebruikersgewicht:

300kg / 660lb

A

Art. nr. 25090C.

Human Care beschikt over een eigen gecertificeerd naaiatelier. Hierdoor zijn vele aanpassingen aan onze tilbanden mogelijk,
die voldoen aan de MDR.
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Hygiëne

3232

Dolphin II

Stabiel
Compact design
Ergonomisch

Elektrisch in hoogte verstelbare en kantelbare
douche-/toiletstoel
Onze Dolphin II maakt het door de elektrische hoogteverstelling
mogelijk om dagelijkse hygiëne activiteiten ergonomisch uit te
voeren. De clïent kan in een ontspannen gekantelde
uitgangshouding worden verzorgd.

Uniek aan onze Dolphin II is dat
er vele aanpassingen en
accessoires mogelijk zijn.
Hierdoor is de stoel geschikt
voor vele gebruikers en hun
specifieke zorgsituatie, zoals
lateraal support, verschillende
zittingen en materiaalgebruik.

Het grote bereik van de zithoogte betekent
dat de zorgverlener zelfs de verzorging van
het onderlichaam en onderste extremiteiten
op heuphoogte kan uitvoeren. De zitting en
rugleuning kantelen als één geheel,
waardoor de cliënt stabiel blijft zitten. De
elektrisch bedienbare kanteling verloopt
staploos. Dit maakt het voor zowel cliënt
als zorgverlener mogelijk een comfortabele
houding te vinden met slechts één hand en
zonder enige krachtinspanning. De cliënt
kan gemakkelijker van zit tot stand komen
om de stoel te verlaten door de voorwaarste
kanteling.
De armleuningen lopen door aan de
voorzijde zodat de gebruiker een
voorwaarste steun heeft, handig bij bv. het
vooroverbuigen tijdens het wassen van
intieme delen. Deze vormgeving bevordert
ook dat cliënten zich veilig voelen. De
armleuningen zijn daar wanneer nodig,
maar eenvoudig opklapbaar zodat ze niet
in de weg zitten bij een transfer in/uit de
stoel.

Dolphin II is voorzien van een hoofdsteun,
die zowel in hoogte, diepte als hoek te
verstellen is. In combinatie met de
komvormige vormgeving ligt het hoofd
stabiel en comfortabel op de steun.
De voetenplaat is stapsgewijs in hoogte
verstelbaar voor de juiste ondersteuning
van de voetzool voor cliënten met
verschillende lengtes. De plaat is voorzien
van antislip om het gemakkelijker te laten
zijn om de voeten op de plaat te houden. De
plaat kan opgeklapt worden zodat deze niet
in de weg zit voor transfers.
Door zijn compacte maatvoering is
Dolphin II ideaal voor gebruik in situaties
met beperkte ruimte, zowel thuis, bij smalle
deurposten als in sanitaire ruimtes. Of in
een instelling waar vaak vele hulpmiddelen
op de vloer aanwezig zijn. Het
manoeuvreren van de stoel verloopt soepel
door de kwalitatief hoogwaardige dubbele
zwenkwielen met een grote diameter. Dit,
en vele andere factoren, maken Dolphin II,
een duurzaam kwaliteitsproduct.
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Accessoires

Gebruik

Kenmerken

Toiletemmer
Toiletemmer, inclusief deksel.
Artikelnummer: 04-M03120016

Lichaamsverzorging
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens lichaamsverzorging, zoals aan/uitkleden
en intiëme hygiëne.

Zwenkwielen
4 dubbele, beremde
zwenkwielen (Ø 125 mm).

Toiletzitting
Toiletzitting met afsluitend
deel voor de sleutelgatvormige
opening voor extra comfort.
Artikelnummer: 04-M03070009

Ergonomisch
Goede manoevreerbaarheid en hoogteverstelling
verbeteren de houdingen voor
de zorgverlener, waardoor er
een verminderde belasting op
het lichaam optreedt.

Handbediening
Vanzelfsprekende handbe
diening, gemakkelijk in
gebruik, ergonomisch
ontwerp met duurzaam
spiraalsnoer.

Batterij
Extra Linak batterij zodat
de stoel altijd klaar is voor
gebruik. Artikelnummer:
04-N0101-0012

Toiletbezoek
Verrijdbaar naar toiletruimte.
Ondersteuning tijdens
toiletbezoek. Overrijdbaar bij
hangend toilet. Gebruik met
toiletemmer mogelijk.

Voetenplaat
In hoogte verstelbare,
horizontale voetenplaat
voorzien van antislip om
voeten op de plaats te houden
tijdens o.a. het toiletbezoek.
Opklapbaar voor transfers.

Wandhouder
Wandhouder voor extern
opladen van batterij.
Artikelnummer: 04-N09010043

Douchen
Verrijdbaar naar badkamer.
Biedt comfortabele en veilige
ondersteuning tijdens het
douchen en wassen (IPx5,
spuitwaterdicht).

Neksteun
In hoogte, diepte en hoekverstelbare, komvormige PUR
neksteun voor veilige en
comfortabele ondersteuning
van de nek en het hoofd.

Technische specificaties
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Specificaties

Dolphin II
90561

Specificaties

Dolphin II
90561

Lengte

920 mm

Hoofdsteun

verstelbaar in hoogte, diepte en hoek

Breedte

670 mm

Capacitet battereij

2,9 Ah

Zithoogte

480-1000 mm

Oplader geïntegreerd in control box

100-240/50/60 V/HZ

Hoogte duwbeugel (min/max)

1020-1310 mm

Materiaal onderstel

poedergecoat staal

Afmeting zitting

420x430 mm

Materiaal zitting, rugleuning, hoofdsteun

PUR

Kanteling

-5° tot +26°

Toiletzitting

met vulstop en geïntegreerde geleiderails voor toiletemmer

Diameter beremde zwenkwiel

125 mm

Armleuningen

individueel opklapbaar,
met geïntegreerde voorsteun

Gewicht product

60 kg

Voetenplaat

opklapbaar, in hoogte verstelbaar,
voorzien van antislip

Maximaal gebruikersgewicht

180 kg

Handbediening functies

omhoog/laag, kanteling, status batterij,
service indicatie

Maximaal gewicht per armlegger

80 kg

Inclusief

batterij en kabel voor intern opladen

Draaicirkel

1100 mm

Accessoire

veiligheidsriem (90562), verstelbaar
in lengte

Waterdichtheid

IPX5 (spatwaterdicht)

Waterdichtheid handbediening

IPX6

Orka Shower Trolley
Duurzaam
Eenvoudige
verstellingen
Veilig

De Orka douchewagen is een robuust en comfortabel stretcher om
cliënten op een voor de zorgverlener ergonomische hoogte liggend
te douchen. De douchewagen is voorzien van een hygiënisch en
zacht matras, evenals een uitstekend kussen van waterdichte
kwaliteit. De Orka is ook verkrijgbaar in junior en bariatrische
modellen.
De Orka Douchewagen Functies
De Orka wordt geleverd in een
hydraulische
of
elektrische
hoogteverstelling en heeft opklapbare
zijhekken. De waterafstotende, met vinyl
beklede douchematras uit één stuk, heeft
hoge zijkanten en een halfcilindrisch
hoofdkussen voor extra comfort en
veiligheid. De grote zwenkwielen
bieden een eenvoudig stuursysteem
waarmee u het zwenkwiel links voor
in de stuurrichting kunt vergrendelen.
Het bovenste uiteinde van de brancard
heeft een door gasveer ondersteunde
helling tot 5 graden, dit voorkomt
waterophoping rond het hoofd van de
cliënt en vergemakkelijkt de afvoer
door de geïntegreerde matrasafvoer
die een flexibele slang bevat.

De Orka douchewagen is gemaakt van
gepoedercoat gegalvaniseerd staal om
ervoor te zorgen dat deze bestand is tegen
de eisen van regelmatige blootstelling aan
natte ruimtes. De stretcher is gemakkelijk
te sturen, biedt snelle aanpassingen
ten behoeve van de zorgverlener en een
comfortabele houding voor de cliënt te
garanderen.
Kwaliteit
Onze producten zijn ontworpen en
vervaardigd om te voldoen aan alle
vereisten van relevante normen. In elke
fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk
afzonderlijk product uitgebreide aandacht
in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit
betekent dat een gebruiker van dit product
vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en
dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de
veiligheid ervan.
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Accessoires

Gebruik

Kenmerken

Centraal remmen
Vergemakkelijkt het manoeuvreren
van het bed in krappe ruimtes.

Afstandsbediening
Bediening, met ophanghaak,
voor het omhoog en omlaag
brengen van de douchewagen.

Afvoer
De afvoer bevindt zich
in het midden van het
voeteneinde van de matras.
Kunststof of metalen optie.

Comfortabele matras
Zacht en comfortabel matras met
gesloten hoeken, makkelijk schoon
te maken.

Trendelenburg
16 graden Trendelenburg /
omgekeerd Trendelenburg

Grote wielen
Grote wielen maken het
verplaatsen gemakkelijk
met richtingsbegrenzing

Hoofd-/zijrails
Gemakkelijk met één hand te
ontgrendelen en niet in de weg
bij het overstappen.

Afvoerslang
Wordt geleverd met een
flexibele afvoerslang
van 700 mm lang en kan
worden verlengd tot 2000
mm.

Hoofdkussen
Dankzij het comfortabele
hoofdkussen kan de verzorger
het hoofd van de cliënt veilig
positioneren.

Technische specificaties
Breedte

Lengte

Maximaal
Gebruikersgewicht

Artikelnummer

Orka Shower Trolley Junior Hydraulic

60 cm

150 cm

170 kg

10068972

Orka Shower Trolley Junior Electrical

60 cm

150 cm

170 kg

10068973

Orka Shower Trolley Standard Hydraulic

65 cm

190 cm

170 kg

10068911

Orka Shower Trolley Standard Electric

65 cm

190 cm

170 kg

10068913

Orka Shower Trolley Bariatric Hydraulic

80 cm

200 cm

250 kg

10068921

Orka Shower Trolley Bariatric Electrical

80 cm

200 cm

250 kg

10068923

Orka Shower Trolley Bariatric Hydraulic

90 cm

200 cm

250 kg

10068931

Orka Shower Trolley Bariatric Electric

90 cm

200 cm

250 kg

10068933

Productnaam

= 170 kg / 397 lbs
= 250 kg / 550 lbs
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Manuele Transfer

Deze producten worden gedistribueerd
door Human Care voor
Petermann GmbH.

3737

OnlyU Disposable Sliding Foil
OnlyU Wall Mount & Rack

De
die

OnlyU Disposable Sliding Foil is een tunnelvormige hoes
huidvriendelijk,
scheurvast,
latexvrij
en
biocompatibel
is.

Dit transferhulpmiddel wordt in klinieken en ziekenhuizen gebruikt voor verschillende positieveranderingen en transfers van cliënten. De wegwerpbaarheid van de
OnlyU wegwerp glijzeilen betekent een snelle en bijzonder hygiënische transfer voor
cliënten. De Sliding Foil is op elke gewenste lengte te knippen en net als een glijzeil
te gebruiken.

Technische specificaties
Productnaam

Art. nr.

Dimensions

Materiaal

Maximaal
gebruikersgewicht

OnlyU Disposable Sliding Foil

PM-060.10100

0,6 x 100 m
24” x 39,3”

Polyetylene (LDPE),
latex free

200 kg
440 lb

PM-065.10100

0,6 x 100 m
24” x 39,3”

Polyetylene (LDPE),
latex free

200 kg
440 lb

PM-070.10100

0,7 x 100 m
27,5” x 39,3”

Polyetylene (LDPE),
latex free

200 kg
440 lb

OnlyU Disposable Sliding Foil
incl. kartonnen doos

OnlyU Disposable Sliding Foil

Wall Rack for Sliding Foils
(muurbevestiging)

PMF-0200

46 x 70 x 18 cm /

Stainless Steel

18,1” x 27,5” x 7”

OnlyU Wall mount voor
PMF-0200

rolbreedte: 60 cm

PM-060.10

(muurbevestiging)
OnlyU Wall mount voor
rolbreedte: 70 cm
(muurbevestiging)

= 200 kg / 440 lb
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PM-060.30

Blue Motion Slide Soft
Superz
acht
Multifu
nctione
el
Duurza
am

Het transferzeil Blue Motion Slide Soft is gemaakt van materialen met een lage wrijving en is cilindervormig, zodat ze de
transferbeweging naadloos kunnen vergemakkelijken. Het zachte materiaal zorgt voor een stille transfer die prettig is
voor de cliënt.
Er zijn verschillende formaten transferzeilen. Een goed gekozen transferzeil is van groot belang voor zowel de cliënt
als de zorgverlener. Door het juiste transferzeil op de juiste manier te gebruiken, kan de transfer comfortabel en vooral
veilig zijn.

Technische specificaties
Productnaam

Art nr

Blue Motion Slide Soft,

BM-S-0330

2 stuks

Dimensies

Materiaal

30 x 30 cm / 11,8” x 11,8”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0635

60 x 35 cm / 23,6” x 13,8”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0702

70 x 200 cm / 27,5” x 78,7”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0713

70 x 130 cm / 27,5” x 51,2”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0770

70 x 70 cm / 27,5” x 27,5”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0790

70 x 90 cm / 27,5” x 35,4”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0907

90 x 70 cm / 35,4” x 27,5”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0910

90 x 100 cm / 35,4” x 39,4”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0911

90 x 110 cm / 35,4” x 43,3”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-0913

90 x 130 cm / 35,4” x 51,2”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-1170

110 x 70 cm / 43,3” x 27,5”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-1190

110 x 90 cm / 43,3” x 35,4”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft

BM-S-1370

130 x 70 cm / 51,2” x 27,5”

Polyamide, latex free

130 x 90 cm / 51,2” x 35,4”

Polyamide, latex free

195 x 70 cm / 76,8” x 27,5”

Polyamide, latex free

Blue Motion Slide Soft
Blue Motion Slide Soft

BM-S-1390

BM-S-1970

60°

= 200 kg / 440lb
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Alpha Rollboard Vision

Zacht
Lage w
rijving
Hygiën
isch

De Rollboard Vision is bijzonder geschikt voor zachte, pijnloze en wrijvingsarme
zijwaartse transfers van liggende mensen met beperkte mobiliteit en zwaarlijvige
personen. Met name hobbels of spleten, die ontstaan wanneer twee steunvlakken
naast elkaar worden geplaatst, kunnen worden overbrugd. De transfer van liggende
personen kan worden ondersteund in noodsituaties, om beweging van de cliënt te
minimaliseren wanneer een diagnose nog niet beschikbaar is.
De Alpha Rollboard Vision maakt indruk met zijn uitstekende bedieningsgemak en
compromisloze veiligheid tijdens transfer en verzorging, dankzij de unieke
combinatie van hygiënische eigenschappen, kwaliteit, vorm en functie. De Alpha
Rollboard Vision combineert grootte en waarde in zijn vermogen om de gemiddelde
grootte en het gewicht van cliënten aan te kunnen. Het Rollboard vereist een hoes
voor gebruik, bijvoorbeeld de textielen hoes, maar we raden aan om al onze hoezen
en folies aan dit product toe te voegen.
Bij de ontwikkeling van de Alpha Rollboard Vision is rekening gehouden met de
eisen die aan producten voor ziekenhuizen, klinieken en andere
gezondheidsinstellingen worden gesteld, samen met de professionele ervaring van
mensen in de zorg.
Alle Rollboards zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in röntgen- en MRI-scans.

40

Verschillende maten van Alpha Rollboard Vision
------- waar het rollboard opvouwt
85 x 45 cm
opvouwbaar

95 x 50 cm
optioneel
opvouwbaar

150 x 60 cm
optioneel
opvouwbaar

180 x 50 cm
opvouwbaar

195 xx 50
50 cm
cm
195
opvouwbaar
foldable

Technische specificaties
Rollboard (zonder Textile Cover)

Meting

Alpha Rollboard Vision XS, dubbel opvouwbaar

85 x 45 cm / 33,5 x 17,7”

Artikelnummer

Alpha Rollboard Vision S, opvouwbaar

85 x 45 cm / 33,5 x 17,7”

PMF-9075.0

Alpha Rollboard Vision M, opvouwbaar

95 x 50 cm / 37,4 x 19,7”

PMF-9085.0

Alpha Rollboard Vision M, niet opvouwbaar

95 x 50 cm / 37,4 x 19,7”

PMF-9095.0

Alpha Rollboard Vision opvouwbaar (Breed)

150 x 60 cm / 59 x 23,6”

PMF-9150.0

Alpha Rollboard Vision (Breed)

150 x 60 cm / 59 x 23,6”

PMF-9155.0

Alpha Rollboard Vision L, opvouwbaar

180 x 50 cm / 70,9 x 19,7”

PMF-9170.0

Alpha Rollboard Vision XL, opvouwbaar

195 x 50 cm / 76,7 x 19,7”

PMF-9180.0

Alpha Rollboard Vision L, met geïntegreerde kussen

180 x 65 cm / 70,9 x 25,6”

PMF-9185

Alpha Rollboard Vision Textile Cover XS

80 x 45 cm / 31,5 x 17,7”

PMF-9051

Alpha Rollboard Vision Textile Cover S

80 x 45 cm / 31,5 x 17,7”

Alpha Rollboard Vision Textile Cover M

90 x 50 cm / 35,4 x 19,7”

PMF-9086/96

Alpha Rollboard Vision Textile Cover (Breed)

145 x 60 cm / 57,1 x 23,6”

PMF-9151

Alpha Rollboard Vision Textile Cover L

170 x 50 cm / 66,9 x 19,7”

PMF-9171

Alpha Rollboard Vision Textile Cover XL

180 x 50 cm / 70,9 x 19,7”

PMF-9181

PMF-9050.0

Rollboard Cover: Textiel

PMF-9076

OnlyU Disposable Cover
OnlyU Disposable Cover S (50 stuks in dispenser)

47,5 x 85/ 18,7 x 33,5”

PMF-9077

OnlyU Disposable Cover M (120 stuks per rol)

90 x 53 cm / 35,4 x 20,9”

PMF-9090

OnlyU Disposable Cover (Breed) (70 stuks per rol)

160 x 61 cm / 63 x 24”

PMF-9152

OnlyU Disposable Cover L & XL (60 stuks per rol)

180 x 53 cm / 70,9 x 20,9”

PMF-9172

OnlyU Protection Foil
OnlyU Protection Foil XS, S (110 stuks per rol)

90 x 54,5 cm/35,4 x 21,6”

PMF-0191

OnlyU Protection Foil M, L & XL (55 stuks per rol)

180 x 54,5 cm/70,9 x 21,6”

PMF-0192

Covers:

Rollboard:

60°

= 200 kg / 440 lb

OnlyU Protection Foil
gebruikt op de bovenkant van de textielhoes.

OnlyU Wegwerphoes
gebruikt na het verwijderen van de textielhoes

Art nr: PMF-0191/ 90X54,5 cm
voor Rollboard Vision M

Art nr: PMF-9090 / 90x53 cm
voor Rollboard Vision M

Art nr: PMF-0192/ 180x54,5 cm

Art nr ex: PMF-9172 / 180x53 cm
voor Rollboard Vision L

voor Rollboard Vision L, XL
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Medische Bedden
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Floorline LTC

Gemakkelijk op
te bergen
Thuiszorg/LTC
Hout optie

White Finish Model

Wood Finish Model

Onze Floorline LTC is het optimale ultralage bed voor thuiszorg of
instellingen voor langdurige zorg. Het ontwerp uit één stuk maakt
het gemakkelijk op te vouwen, op te bergen en te vervoeren. De
Floorline LTC is verkrijgbaar in twee handige opties, waaronder
een houtfineerenafwerking die in elke ruimte past.
Klinische en cliëntvoordelen
De Floorline LTC zakt tot een afstand van
9,5 cm/3,7” vanaf de vloer. Deze afstand,
hoewel ogenschijnlijk klein, heeft enorme
voordelen voor zowel de cliënt als de instelling.
Door slechts 5 cm toe te voegen aan de
afstand tussen het bed en de vloer, wordt de
impactkracht van een val met 50% verhoogd. Dit
kan voor de cliënt het verschil zijn tussen een
simpele blauwe plek of een gebroken heup, wat
kan leiden tot een langere ziekenhuisopname
of zelfs de dood. Naast de fysieke effecten
hebben valblessures ook psychologische
effecten op de cliënt, aangezien deze na een val
een verlies aan vertrouwen en angst ervaart.

gebruiksvriendelijke bediening en duurzame
elektronica van LINAK is de Floorline LTC de
beste keuze voor zorg.
Kwaliteit
Onze producten zijn ontworpen en
vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten
van relevante normen. In elke fase van het
ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk
product uitgebreide aandacht in ontwerp,
ontwikkeling en productie. Dit betekent dat
een gebruiker van dit product vertrouwen
heeft in de betrouwbaarheid en dat de
zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid
ervan.

Optimale functies
De
Floorline
LTC
beschikt
over
standaardposities die normaal alleen
op ziekenhuisbedden voorkomen, zoals
Trendelenburg, omgekeerde Trendelenburg
en cardiale positionering. Met een
volledig assortiment accessoires, een
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Accessoires

Gebruik

Kenmerken

IV Pole
Verstelbare hoogte. Kan
aan beide uiteinden van het
bed worden gemonteerd.
Maximale SWL 7 kg/15.4 lb.
Artikelnummer: IVP

Self Help Pole/Papegaai
Helpt de cliënt bij het bewegen
binnen de grenzen van het bed.
Maximale SWL 75 kg/165,3 lb.
Artikelnummer: SHP600

Compact
Compact op te vouwen voor
opslag of transport.

Care Assist Rail
Ontworpen om cliënten
veilig in en uit bed te helpen.
Ergonomisch ontwerp.
Artikelnummer: 90702

Side Rails
1/4 Lengte. Art. nr: 72794
1/2 Lengte. Art. nr: 72795
3/4 Lengte. Art. nr: 72797

Standaard Posities
Omvat auto-contour,
rugleuning, knieverstelling,
Trendelenburg, omgekeerde
Trendelenburg, hartreanimatie.

Extension Kit
Verlengt het bed met 17,5
cm voor langere cliënten.
Artikelnummer: 90709

Wall Bumper Bar
Beschermt het hoofdeinde
van het bed. Gemonteerd op
onderste steunbeugel tussen
wielen. Artikelnummer: 90705

Premium zwenkwielen
Eén centrale vergrendeling en
drie sturende zwenkwielen
voor eersteklas wendbaarheid.

Handbediening
Vijf functies - inbegrepen bij
bed. Artikelnummer: 75746
Handsethouder artikelnummer:
LC2250, vergrendelingssleutel
Artikelnummer: 75790

Oxygen Holder/Zuurstoftank
houder
Draagt zuurstoftank in maat
C. Beuestigt aan de poten.
Artikelnummer: 90707

Technische specificaties
Floorline LTC
Artikelnummer. Wit Finish

90600 (EU), 90602 (UK), 90606
(NA), 90608 (AU)

Artikelnummer: Houtfineer
Finish

90601 (EU), 90603 (UK),
90607 (NA), 90609 (AU)

Platformhoogte
(Min-Max)

9.5cm - 70cm / 3.7” - 27.5”

Totale bedlengte (standaard tot
verlengd met verlengset)

215cm - 232.5cm /
84.5” - 91.5”

Platformafmetingen (L x W)

215cm x 90.5cm /
84.5” x 35.5”

Platformafmetingen met
uitbreidingsset (L x W)

232.5cm x 90.5cm /
91.5” x 35.5”

Afmetingen matras (L x W)

200cm x 90cm /
78.7” x 35.5”

Matras met uitbreidingsset
(L x W )

217.5cm x 90cm /
85.5” x 35.5”

Uitgaand Voltage

Max. 24V DC

IP Klasse

IPX4

Ingaand Voltage

120V, 60Hz (90404 to 90607), else
230V, 50Hz

Gewicht product

106kg / 234lb

Hoeken platformpaneel

Rugleuring 70°, Knieverstelling 45°,
Knee 110°, Calf 25°, Trendelenburg/
omgekeerdeTrendelenburg 18°
2 minuten operatie, 18 minuten rust

Tilcapaciteit, max.

200kg / 440lb

Maximaal gebruikersgewicht
(SWL)

165kg / 363lb

Arbeidscyclus
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Floorline i
Automatische
contour
Handset blokkeren
Thuiszorg/LTC

Onze Floorline i is een uitstekend ultralaag bed voor zowel
ziekenhuizen als instellingen voor langdurige zorg. Het beschikt
over standaard bedposities, een automatische contourknop voor
hartreanimatie en een verscheidenheid aan optionele accessoires
om tegemoet te komen aan de behoeften van meerdere cliënten.
Klinische en cliëntvoordelen
Het Floorline i-bed op vloerniveau kan worden
verlaagd tot een afstand van 10 cm/4” van
de vloer en een werkhoogte van maximaal 80
cm/31,5”. Dit maakt het een ideale optie voor
instellingen met risicovolle valcliënten. Omdat
de Floorline i zich slechts 10 cm van de vloer
bevindt, rolt de cliënt uit het bed in plaats van
te vallen, waardoor de gevaarlijke en kostbare
gevolgen van een val worden vermeden.
Bovendien is de behoefte aan extra monitoring
van deze risicocliënten sterk verminderd, wat
de faciliteit zelf een totale besparing oplevert.
Optimale functies
De Floorline i beschikt over standaardposities
zoals Trendelenburg, reverse Trendelenburg
en cardiale positionering. Met een

volledig assortiment accessoires, een
gebruiksvriendelijke handbediening met
vergrendelsleutel en duurzame elektronica
van LINAK bevordert de Floorline i de veiligheid
van zowel cliënt als zorgverlener.
Kwaliteit
Onze producten zijn ontworpen en
vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten
van relevante normen. In elke fase van het
ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk
product uitgebreide aandacht in ontwerp,
ontwikkeling en productie. Dit betekent dat
een gebruiker van dit product vertrouwen
heeft in de betrouwbaarheid en dat de
zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid
ervan.
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Accessoires

Gebruik

Kenmerken

IV Pole
Verstelbare hoogte. Kan
aan beide uiteinden van het
bed worden gemonteerd.
Maximale SWL 7 kg/15.4 lb.
Artikelnummer: IVP

Self Help Pole/Papegaai
Helpt de cliënt bij het bewegen
binnen de grenzen van
het bed. Maximale SWL 75
kg/165,3 lb. Artikelnummer:
SHP600

Care Assist Rail
Ontworpen om cliënten
veilig in en uit bed te helpen.
Ergonomisch ontwerp.
Artikelnummer: 90702

Side Rails
1/4 Lengte. Art. nr: 72794
1/2 Lengte. Art. nr: 72795
3/4 Lengte. Art. nr: 72797

Extension Kit
Verlengt het bed met 17,5
cm voor langere cliënten.
Artikelnummer: 90709

Wall Bumper Bar
Beschermt het hoofdeinde
van het bed. Gemonteerd op
onderste steunbeugel tussen
wielen. Artikelnummer: 90705

Handbediening
Vijf functies - inbegrepen bij
bed. Artikelnummer: 75746
Handsethouder Art.nr:
LC2250, vergrendelingssleutel
Art.nr: 75790

Oxygen Holder/Zuurstoftank
houder
Draagt zuurstoftank in maat
C. Beuestigt aan de poten.
Artikelnummer: 90707

Technische specificaties
Floorline i
Artikelnummer

90300 (EU), 90301 (AU), 90302(NA), 90303 (UK)

Platformpositie
(Min-Max)

10cm - 80cm / 4” - 31.5”

Totale bedlengte (standaard tot
verlengd met verlengset)

232.5cm - 250cm /
91.5” - 98.5”

Platformafmetingen (L x W)

200cm x 90cm /
78.7” x 35.5”

Platformafmetingen met
uitbreidingsset (L x W)

217.5cm x 90.5cm /
85.5” x 35.5”

Afmetingen matras (L x W)

200cm x 90cm /
78.7” x 35.5”

Matras met uitbreidingsset
(L x W )

217.5cm x 90cm /
85.5” x 35.5”

Uitgaand Voltage

Max. 24V DC

IP Klasse

IPX4

Ingaand Voltage

120V, 60Hz (90404 to 90607),
else 230V, 50Hz

Gewicht product

150kg / 330lb

Hoeken platformpaneel

Rugleuring 70°, Knieverstelling 45°, Knee 110°, Calf 25°,
Trendelenburg/omgekeerde
Trendelenburg 18°
2 minuten operatie, 18 minuten
rust

Tilcapaciteit, max.

250kg / 550lb

Maximaal gebruikersgewicht
(SWL)

185kg / 407lb

Arbeidscyclus
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Bediening
Twee snelheden met omhoog/
omlaag-modus. Ingang voor
opladen en USB-interface. IPX5
waterbeschermingsklasse.
Artikelnummer: 71457
Standaard Posities
Omvat auto-contour,
rugleuning, knieverstelling,
Trendelenburg,
omgekeerde Trendelenburg,
hartreanimatie.
Premium zwenkwielen
Eén centrale vergrendeling en
drie sturende zwenkwielen
voor eersteklas wendbaarheid.

Floorline i-Plus

Meerdere posities
Klaar voor technologie
Ultralaag

Onze Floorline i Plus is een compleet ultralaag bed voor de zorg.
Met zijn uitgebreide positionering, elektronische CPR-functie en
een digitale bedieningskast die toekomstige upgrades mogelijk
maakt, biedt het Floorline i Plus ultralaag bed het hoogste niveau
van zorg gecombineerd met maximale veelzijdigheid.
Klinische en cliëntvoordelen
Het Floorline i Plus vloerniveau bed is de
perfecte oplossing voor het voorkomen
van valblessures in ziekenhuizen en acute
zorginstellingen. Het bed kan worden verlaagd
tot een afstand van 10 cm vanaf de vloer
en wordt verhoogd tot een werkhoogte van
maximaal 80 cm om de bestaande initiatieven
voor veilige cliënten en de veiligheid van
zorgverleners te helpen bevorderen. Op een
afstand van 10 cm van de vloer rolt de cliënt
uit het bed in plaats van te vallen, waardoor de
gevaarlijke en kostbare gevolgen van een val
worden vermeden. Bovendien is de behoefte
aan extra monitoring van deze risicocliënten
sterk verminderd, wat bijdraagt a an de algehele
financiële voordelen voor het ziekenhuis omdat
er minder personeel nodig is.

Optimale functies
De Floorline i beschikt over standaardposities
zoals Trendelenburg, reverse Trendelenburg
en cardiale positionering. Met een
volledig assortiment accessoires, een
gebruiksvriendelijke
handset
met
vergrendelsleutel en duurzame elektronica
van LINAK bevordert de Floorline i de veiligheid
van zowel cliënt als zorgverlener.
Kwaliteit
Onze producten zijn ontworpen en
vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten
van relevante normen. In elke fase van het
ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk
product uitgebreide aandacht in ontwerp,
ontwikkeling en productie. Dit betekent dat
een gebruiker van dit product vertrouwen
heeft in de betrouwbaarheid en dat de
zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid
ervan.
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Accessoires

Gebruik

Kenmerken

IV Pole
Verstelbare hoogte. Kan
aan beide uiteinden van het
bed worden gemonteerd.
Maximale SWL 7 kg/15.4 lb.
Artikelnummer: IVP

Self Help Pole/Papegaai
Helpt de cliënt bij het bewegen
binnen de grenzen van
het bed. Maximale SWL 75
kg/165,3 lb. Artikelnummer:
SHP600

Care Assist Rail
Ontworpen om cliënten
veilig in en uit bed te helpen.
Ergonomisch ontwerp.
Artikelnummer: 90702

Side Rails
1/4 Lengte. Art. nr: 72794
1/2 Lengte. Art. nr: 72795
3/4 Lengte. Art. nr: 72797

Extension Kit
Verlengt het bed met 17,5
cm voor langere cliënten.
Artikelnummer: 90709

Wall Bumper Bar
Beschermt het hoofdeinde
van het bed. Gemonteerd op
onderste steunbeugel tussen
wielen. Artikelnummer: 90705

Handbediening
Vijf functies - inbegrepen bij
bed. Artikelnummer: 75746
Handsethouder Art.nr:
LC2250, vergrendelingssleutel
Artikelnummer: 75790

Oxygen Holder/Zuurstoftank
houder
Draagt zuurstoftank in maat
C. Beuestigt aan de poten.
Artikelnummer: 90707

Technische specificaties
Floorline i Plus
Artikelnummer

90500 (EU), 90501 (AU-1), 90502 (AU-2), 90503(NA), 90504 (UK)

Platformpositie
(Min-Max)

10cm - 80cm / 4” - 31.5”

Totale bedlengte (standaard tot
verlengd met verlengset)

232.5cm - 250cm /
91.5” - 98.5”

Platformafmetingen (L x W)

200cm x 90.5cm /
78.75” x 35.5”

Platformafmetingen met
uitbreidingsset (L x W)

217.5cm x 90.5cm /
85.5” x 35.5”

Afmetingen matras (L x W)

200cm x 90cm /
78.7” x 35.5”

Matras met uitbreidingsset
(L x W )

217.5cm x 90cm /
85.5” x 35.5”

Uitgaand Voltage

Max. 24V DC

IP Klasse

IPX4

Ingaand Voltage

120V, 60Hz (90404 to 90607), else Gewicht product
230V, 50Hz

150kg / 330lb

Hoeken platformpaneel

Rugleuring 70°, Knieverstelling 45°, Tilcapaciteit, max.
Knee 110°, Calf 25°, Trendelenburg/
omgekeerde Trendelenburg 18°
2 minuten operatie, 18 minuten rust Maximaal gebruikersgewicht
(SWL)

250kg / 550lb

Arbeidscyclus

48

185kg / 407lb

Bediening
Twee snelheden met omhoog/
omlaag-modus. Ingang voor
opladen en USB-interface. IPX5
waterbeschermingsklasse.
Artikelnummer: 71457
Standaard Posities
Omvat auto-contour,
rugleuning, knieverstelling,
Trendelenburg,
omgekeerde Trendelenburg,
hartreanimatie.
Premium zwenkwielen
Eén centrale vergrendeling en
drie sturende zwenkwielen
voor eersteklas wendbaarheid.

Loophulpmiddelen
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Loophulpmiddelen
Human Care biedt kwalitatief hoogwaardige rollators met ergonomische eigenschappen en een veilig
ontwerp. Wij weten dat al onze gebruikers uniek zijn en onze producten zijn ontworpen met het individu in
het achterhoofd.
Ons brede productportfolio biedt precies de juiste hoeveelheid hulp, die nodig is om een actieve levensstijl te
kunnen leiden.

Rollators
Onze klanten moeten het hele leven stabiel en
veilig kunnen lopen. Met het ouder worden wordt
het moeilijker, maar daar hebben we een geweldige
ondersteuning voor, onze neXus 3 rollator. Het
helpt onze klanten om met een kleine inspanning
van A naar B te komen. Het X-frame maakt deze
stabiel en het design is modern voor elke stijl.

RA-Rollators
Het hebben van reumatoïde artritis kan een
levensveranderende ervaring zijn. De ziekte kan
iedereen treffen en omvat vaak pijn in ledematen,
stijfheid en problemen met zelfstandig bewegen.
Met een loophulpmiddel, zoals een van onze RArollators, kan de levenskwaliteit drastisch ten
goede veranderen.

Trolley Walkers
Als de cliënt nog meer pijn heeft of moeite heeft
met het vinden van stabiliteit, heeft hij misschien
iets nodig om volledig op te leunen. Onze Trolley
Walkers zijn hier precies voor ontworpen. Met hun
stevige stalen frame en hun zacht beklede voortafel
helpen ze cliënten met pijn om naar voren te leunen
en toch vrij binnen en buiten te bewegen.

Zie meer op onze website.
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Vergeet niet onze website te bezoeken

www.humancaregroup.nl
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Your Life. Your Way.
www.humancaregroup.nl

HUMAN CARE NEDERLAND 						
Telefoon: 0577 412 171
Elspeterweg 124							Email: info.nl@humancaregroup.com
8076 PA Vierhouten 							www.humancaregroup.nl
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