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SafeHandlingSheet is een laken dat gebruikt kan worden voor herpositionering in bed met zowel vaste als mobiele liften. 

Het laken heeft zestien ophangpunten, acht aan iedere kant van de patiënt. SafeHandlingSheet is ontworpen voor het 

herpositioneren van patiënten in bed. 

SystemRoMedic heeft een groot aantal functionele en comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit die kunnen worden 

aangepast voor verschillende tiltechnieken en voor patiënten met verschillende behoeften. De tilbanden zijn verkrijg-

baar in verschillende materialen en maten, variërend van XXS tot XXL. Alle modellen zijn veilig en zeer gemakkelijk te 

gebruiken en zijn geschikt voor het tillen van patiënten met een gewicht van maximaal 300 kg. De keuze van model en 

materiaal is afhankelijk van de behoeften van de patiënt en de verplaatsingssituatie.

Visuele en mechanische inspectie 

Controleer de toestand en het functioneren van de tilband regelmatig. Inspecteer het product altijd na het wassen. 

Controleer of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaald is. Belast het 

apparaat en controleer of alle klemmen, handgrepen, enz. bestand zijn tegen zware belasting. Als er tekenen van slijtage 

zijn, mag het product niet meer gebruikt worden.

Lees de handleidingen van alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmiddelen.

Bewaar de handleiding zodat deze voor gebruikers van het product bij de hand is.

Laat een patiënt tijdens het verplaatsen nooit zonder toezicht.

Kijk om te voorkomen dat de patiënt oncomfortabel is of uit de tilband glijdt altijd goed of de tilband goed past. Bevestig 

eerst de achterste lussen van de tilband aan het tiljuk en breng vervolgens de steunlussen aan. Gebruik een tiljuk dat 

getest is.

Het onderdeel met de laagste maximale belasting is altijd bepalend voor de maximale belasting van het gehele systeem. 

Controleer voor gebruik altijd de maximale belasting voor de lift en de accessoires. Neem bij vragen contact op met uw 

leverancier.

Functionele inspectie

Lees altijd de handleiding

Handleiding – Nederlands

Maximale belasting: 300 kg, 400 kg, 570 kg

SafeHandlingSheet
SystemRoMedicTM



Beschrijving van SafeHandlingSheet:

SHSheet L Polyester nät/WendyLett4Way

SHSheet L Polyester nät

SafeHandlingSheet heeft tilbanden aan beide zijden. 

Om de hantering door de zorgverlener gemakkelijker te maken, zijn 

de tilbanden afwisselend grijs en zwart. 

De tilbanden hebben drie verschillende lussen met verschillende 

kleuren: grijs, rood en zwart. 

SafeHandlingSheet is gemarkeerd met een label om te laten zien 

welke kant omhoog geplaatst moet worden in bed: “This side up”. 

Het label markeert tevens het midden van het laken.

Wanneer de herpositionering voltooid is, kunnen de banden inges-

topt worden onder het matras of in de zijzakken gestopt worden. 

Tip! 

– Gebruik met gewone lakens boven op SafeHandlingSheet. 

– Plaats de gebruikers in het midden van SafeHandlingSheet. 

– Dankzij het extra materiaal van SafeHandlingSheet kan de gebruiker verschillende keren geherpositioneerd worden 

voordat de gebruiker geherpositioneerd hoeft te worden op SafeHandlingSheet. 

– Aanbevolen voor gebruik met plafondliftsystemen met traverse rail (x-y-as).

– Overweeg indien mogelijk in eerste plaats het bed te verplaatsen in plaats van de gebruiker te duwen/trekken wanneer 

hij/zij wordt opgetild van het oppervlak.
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SafeHandlingSheet gebruiken:

Hoger in bed: 

De vijf bovenste banden aan beide kanten (of zoveel banden nodig 

zijn om de wrijvingspunten te dekken) worden aan het tiljuk gehaakt. 

Breng de lift omhoog en beweeg de patiënt hoger in bed wanneer 

het gewicht van de wrijvingspunten is weggenomen.

Draaien in bed: 

Als de gebruiker na het draaien in het midden van het bed geposi-

tioneerd moet worden, wordt u aangeraden de gebruiker eerst te 

herpositioneren (zie: Hoger in bed) naar één kant van het bed en de 

gebruiker vervolgens naar het midden van het bed te rollen. 

Voor het uitvoeren van de rol maakt u de vier middelste banden 

aan een kant van SafeHandlingSheet vast aan het tiljuk (aan de 

tegenovergestelde kant van de richting van de rol). Als er geen zijhek-

ken gebruikt worden, dient aan elke kant van het bed een zorgverlen-

er te staan voor de veiligheid van de gebruiker. Breng de lift omhoog 

om de patiënt voorzichtig naar het midden van het bed te draaien. 

SafeHandlingSheet verwisselen: 

Wanneer een oud exemplaar van SafeHandlingSheet vervangen 

wordt door een nieuw, begint u te tillen zoals hiervoor wordt be-

schreven. Wanneer de gebruiker vrij van het bed hangt, plaatst u een 

nieuw SafeHandlingSheet in het midden van het bed. 

Laat de gebruiker weer op het bed zakken en maak het oude 

SafeHandlingSheet los van het tiljuk.  Maak het nieuwe 

SafeHandlingSheet vast aan het tiljuk en rol de gebruiker op de zij 

(zie: Draaien in bed) en stop het oude SafeHandlingSheet opgerold 

achter de gebruiker, rol de gebruiker vervolgens terug op het bed. 

Voer in tegengestelde richting nog een draai uit met het nieuwe 

SafeHandlingSheet en trek het oude SafeHandlingSheet achter de 

gebruiker vandaan en rol de gebruiker weer op het bed.
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Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u vragen heeft over het product en het gebruik ervan. Zie  

www.handicare.com voor een volledige lijst met leveranciers. Zorg dat u altijd beschikt over de juiste versie van de 

handleiding. U kunt de recentste versies van handleidingen downloaden van onze website, www.handicare.com.

Onderhoud van het product:
Lees het productlabel.

Gebruik geen wasverzachters. 

Niet in de droger drogen om de 

levensduur van het product te 

verlengen.

Product  Art.nr.     Afmetingen   Materiaal                    Max. 
belasting

SHSheet L poly net 47522007    240 x 115             Polyester net: Luchtig, goed ventilerend materiaal    300 kg
SHSheet XL poly 47502008    240 x 115             Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving   400 kg

SHSheet XXL poly/ 47502009    240 x 130             Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving   570 kg

               versterkt

SHSheet L poly net/ 47542007  240 x 115            Polyester net: Luchtig, goed ventilerend materiaal     300kg

      WendyLett4Way              WendyLett4Way: Bedlakenstof onder de patiënt

Van zitten naar stand – vanuit een zittende positie op de rand van het bed 
Opmerking!  Voor deze procedure om op te staan uit zittende positie, moet de patiënt in staat zijn op de rand van het bed 

te zitten. Breng het bed omlaag, zodat de patiënt zijn/haar voeten stevig op de vloer kan plaatsen bij het zitten op de 

rand van het bed.  Gebruik een krukje als het bed te hoog is.

Bereid de patiënt voor op het om-

hoog komen. 

Breng de rugsteun van het bed 

omhoog en bevestig de bovenste 

handgrepen aan het tiljuk.

Eén zorgverlener dient de handgrepen aan het voeteneinde te pakken. 

Begin door de lift omhoog te brengen. 

De zorgverlener tilt de benen van de patiënt over de rand van het bed en plaatst 

de voeten op de vloer. 

Zorg dat de patiënt stevig op de rand van het bed kan zitten. De knieën en heu-

pen moeten even hoog zijn. 

Plaats een geschikt steun- of looprek voor de patiënt om deze te helpen staan.
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