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Het WalkingVest is gemakkelijk door de zorgverlener aan te brengen en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. Het is 

ontwikkeld om tijdens het opstaan en bij looptraining via een beenharnas steun te bieden rond het bovenlichaam en in 

de liesstreek. Het WalkingVest is ontwikkeld om de patiënt veilig en comfortabel te activeren.

System RoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.  

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product 

worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band 

te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

Functionele inspectie

Lees altijd de instructies

Manual - Nederlands

Maximale belasting: 300 kg/660 lbs

WalkingVest
SystemRoMedicTM



Omschrijving van het WalkingVest:
Het WalkingVest bestaat uit:

1. Tillussen (grijs)

2. Middelgordel (rood)

3. Beenharnas (zwart)

4. Polstering voor het beenharnas

5. Polstering voor vest

De tillussen worden bevestigd aan het tiljuk. De middel-

gordel en het beenharnas zijn voorzien van een snelgesp 

voor gemakkelijk aanbrengen. Het beenharnas wordt 

rond de dijen aangebracht, van achteren naar voren. 

Het beenharnas is gepolsterd; dit voorkomt druk en 

schuren in de liezen. Om druk en schuren te voorkomen 

is het tilvest ook op armhoogte gepolsterd.

Aanbrengen van het WalkingVest in een zittende positie:
1. Breng het WalkingVest aan rond het bovenlichaam, 

met de gesp naar voren. De onderrand van de band 

wordt boven de heupen van de patiënt 

aangebracht. De armen worden buiten de band ge-

houden. Het middendeel van het vest moet de rug van 

de patiënt volgen.

2. De middelgordel wordt vastgemaakt en aangepast aan 

de grootte van de patiënt.
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Aanbrengen van het beenharnas in een zittende positie:

Opstaan naar een staande positie:
1. Bereid de patiënt voor door de procedure uit te leggen. Laat een 

patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht. Let altijd goed op de 

signalen die de patiënt geeft. Stop het tillen als de patiënt zich 

ongemakkelijk voelt.

2. Als de patiënt staat kan een loopondersteuning worden gebruikt.

1. Als het vest rond het bovenlichaam van de patiënt wordt aange-

bracht wordt het beenharnas van opzij en onder de dijen geplaatst.

2. Het beenharnas wordt aan de voorzijde vastgemaakt.

3. Pas het beenharnas aan zodat het de patiënt goed past.
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Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar www.handicare.com. Zorg 

dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van 

onze website: www.handicare.com

Materiaal:
Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

Onderhoud van het product: Gebruik geen wasmiddel. 
Hang de band, voor een maxi-
male levensduur, op om te 
drogen of droog hem bij lage 
temperatuur in de droger.

Lees het productlabel.

Maten

Maat XXS/grijs XS/oranje S/rood M/geel L/groen XL/paars XXL/wit

Maat tilband 
cm

inch

60

24

70

27,5

82

32

96

38

110

43

122

48

142

56

Aanbevolen

gewicht 

patiënt

lbs

kg

33-88

15-40

44-110

25-50

88-132

40-60

121-176

55-80

165-220

75-100

198-243

90-110

220-287

100-130
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