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De AdjustmentLoops worden vooral gebruikt voor het verlengen van de lussen van de tilband; bijv., voor een positie die 

meer liggend of rechtop zittend is, of voor een betere balans, bijvoorbeeld bij patiënten met een halfzijdige verlamming.

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
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Max: 300kg

AdjustmentLoops
SystemRoMedicTM



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.

Instructies voor het gebruik van de AdjustmentLoop

1. Haal de AdjustmentLoop door de bandlus.

2. Trek hem goed vast rond de bandlus.

3.  Hang de lussen aan het tiljuk. Laat de lift omhoog gaan en stop dan om te controleren of alles naar behoren is voordat 

er naar de gewenste positie wordt getild.

De AdjustmentLoop kan ook worden gebruikt bij de beensecties om de opening minder 

groot te maken zodat de patiënt niet uit de tilband kan glijden.

Alternatieve plaatsing van de AjustmentLoop

Maat:

18 cm

28 cm

12 cm / 22 cm
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