Life without
limits

Transferhulpmiddelen
Lopital heeft in haar assortiment
een groot aantal transferhulpmiddelen. De transfer
hulpmiddelen ondersteunen de
mobiliteit van uw cliënten en
laten het verplaatsen tussen bed
en (douche)brancard of
operatietafel zo comfortabel
mogelijk verlopen.

Multistrap Standaard

HandyTube

In veel zorgsituaties is er behoefte aan het
tillen en omhooghouden van een
lichaamsdeel, bijv. een arm of voet. Bij
bijzonder zware cliënten kan het ook nodig zijn
de buik te tillen. Samen met een plafondlift is
de MultiStrap de perfecte tiluitrusting. Ook
disposable verkrijgbaar.

De HandyTube is een glijlaken dat vooral
wordt gebruikt om een patiënt hogerop in bed
te leg-gen, hem in bed te draaien of naar een
ander bed te verplaatsen. De HandyTube is
leverbaar in drie verschillende modellen, met
verschillen-de toepassingsgebieden: Kort,
Lang en Breed.

4085 1010

4085 1420

Simple-Slide 90x100

Easy-Slide 190x60

Wide-Slide 140x90

4085 5050

4085 5080

4085 6090

Turn-Table met handvat 40 cm

Flexi-Grip 8 handvaten 170 CM

Easy-Glide 73x32

1

Transferhulpmiddelen

4085 1000

HandySheet

HandyBelt

Reposheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar
werk zijn. De HandySheet maakt dit
gemakkelijker en kan ook worden gebruikt
voor kleinere verplaatsingen in het bed.

De HandyBelt vereenvoudigt korte
verplaatsingen, zonder mechanische
til-uitrusting. De band wordt gebruikt
voor cliënten die minder mobiel zijn
maar die slechts weinig hulp nodig
hebben om zichzelf te verplaatsen.

Het draaien en verleggen van zware cliënten
om doorliggen te voorkomen is zwaar werk. De
RepoSheet heeft een maximale belasting van
500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met
het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een
Viking mobiele lift. Ook disposable verkrijgbaar.

4085 2020

4085 3012

Turn-Sheet Compleet 140x200

Mini-Slide katoen 50x60

Mini-Move nylon 60x20

4085 9085

4085 9138

Roll-Board Vision
opvouwbaar 95x50

Glijfolie rol disposable
100mtr / 60 cm breed
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4085 1580

4085 9170

Roll-Board Vision
opvouwbaar 180x50

4085 9139

Glijfolie rol disposable
100mtr / 50 cm breed
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4085 9137

Glijfolie houder
60 cm breed

Liko HandySheet en HandyTube

Eenvoudiger kort verplaatsen.

Belangrijke kenmerken

De HandySheet

•

TM

en HandyTubeTM zijn handmatige

hulpmiddelen waarmee verplaatsingen kunnen worden
uitgevoerd met minder wrijving tussen de patiënt

•

en het onderliggende oppervlak. Ze zijn zowel bij patiënten met
een normaal gewicht als bij bijzonder zware patiënten te
gebruiken. De Handy-glijlakens zijn gemaakt van een hoge
kwaliteit materiaal met weinig wrijving dat bijzonder
gemakkelijk glijdt, zelfs na langdurig gebruik.

Het materiaal is van zeer hoge kwaliteit, met een zeer geringe
wrijving, zelfs na vaak wassen.
De lange versies van de HandySheet hebben lussen aan
debovenrand waarmee het laken aan het bed bevestigd kan
worden. Daardoor hoeft het laken door minder zorgverleners
te worden vastgehouden.
De korte HandySheet heeft kleine zakjes waarmee het laken
kan worden aangebracht in bijvoorbeeld een nauwe rolstoel.

•

Unieke kenmerken van de HandySheet zijn onder meer de
zakken voor het op de plaats brengen van het laken in een
nauwe rolstoel, en lussen aan de lange versie van de
HandySheet waarmee het laken aan het hoofdeinde van
het bed kan worden bevestigd. Beide voorzieningen zijn uniek
voor de Handy’s en zijn een gepatenteerd ontwerp van LikoTM.

We hebben unieke werkmethodes ontwikkeld die helpen bij
het aanbrengen van glijlakens en die daarnaast comfortabel
zijn voor de patiënt. Met onze methode hoeft de patiënt niet
te worden gedraaid in bed om het glijlaken aan te brengen.

• De HandyTube is leverbaar in drie verschillende modellen,
met verschillende toepassingsgebieden.
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•

De HandySheet wordt vooral gebruikt om eenvoudiger een
tilband aan te kunnen brengen bij zittende of achteroverleunende
patiënten. De HandyTube wordt bijvoorbeeld gebruikt om een
patiënt hogerop in bed te leggen, hem te draaien of naar een
ander bed te verplaatsen.

HandySheet en HandyTube

Handysheet
De Liko HandySheet is een uitstekende hulp voor het aanbrengen
van tilbanden, met name bij bijzonder zware patiënten, pijngevoelige
patiënten en patiënten met contracturen. De HandySheet is leverbaar
in twee varianten, kort en lang; het lange model heeft rondom
handgrepen. De HandySheets worden geleverd in sets van twee en
worden gebruikt inparen.
TM

Handytube
De Liko HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om
een patiënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien
of naar een ander bed te verplaatsen. De HandyTube is leverbaar
indrieverschillende modellen, met verschillende
toepassingsgebieden: Kort, Lang en Breed.
TM

Lees de gebruiksaanwijzingen voor de betreffende producten voor meer informatie over toepassingsgebieden en praktisch
gebruik. Voor informatie en adviezen kunt u ook contact opnemen met uw dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van Lopital. Onze
adressen staan op www.lopital.nl. Werk altijd op een ergonomisch verantwoorde wijze. Als de taak voor de zorgverlener zwaar
is adviseren wij het gebruik van andere til- en verplaatshulpmiddelen uit onze uitgebreide reeks liften en accessoires.

Handysheet™
Maten (cm)
70 x 70
120 x 85
90 x 185
140 x 215

HandyTube™
Productnaam
HandyTube™ Kort, zonder handgrepen
HandyTube™ Lang, zonder handgrepen
HandyTube™ Breed, met handgrepen
Ook leverbaar in jumbopacks (10 stuks/
verpakking).

Maten (cm)
70 x 90
90 x 185
140 x 140
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De HandySheet™ en HandyTube™ zijn Klasse 1 medische
hulpmiddelen. De HandySheet™ en HandyTube™ zijn getest
door een geaccrediteerd testinstituut en voldoen aan alle
vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen voor Klasse
I-producten en de geharmoniseerde EN ISO 10535-norm.

Transferhulpmiddelen

Productnaam
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen
HandySheet™ Lang, met handgrepen
HandySheet™ Lang, met handgrepen
Ook leverbaar in jumbopacks (10 stuks/
verpakking).

Scholingen en trainingen
aan medewerkers binnen
de zorg- en welzijnssector
Scholingsbureau Zwaartepunt biedt
competentiegerichte scholingen en
trainingen aan medewerkers
binnen de zorg- en welzijnssector
waarbij de kwaliteit in het contact
centraal staat. Contact zien we als
de dyna-mische beweging tussen
mensen, die de sleutel vormt tot
verbetering van de kwaliteit in zorg
en werk. We werken op een
ergonomische, haptonomische en
interactieve wijze. We zijn
gespecialiseerd in praktijk-gerichte
opleidingstrajecten en werken
graag op maat.

Aanbod
U vindt de scholingen en trainingen terug
in 6 hoofdgroepen:
1. Fysieke belasting.
2. Obesitas.
3. Haptonomie en kinesionomie.
4. De-escalatie en agressiehantering.
5. Communicatie-en coachingsvaardigheden.
6. Werkdruk en werkstress.

Specialisaties
Experts zijn wij al meer dan 10 jaar in het
opleiden van Ergocoaches Zorg & Ondersteunende Diensten en Veiligheidscoaches.
Deze opleidingen zijn opgebouwd uit
diverse modules die vertaald zijn in
competenties. Het ergocoach- en
veiligheidspaspoort van

Gezond en Zeker sluiten naadloos aan! Ook zijn er diverse
trainingsmogelijkheden. Een van onze speerpunten is
Obesitas: wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden,
verplaatsen en verzorgen van obesitas cliënten. We
organiseren geaccrediteerde seminars, op maat trainingen en
hebben recentelijk instructiefilmpjes en free-learning module
op dit gebied medeontwikkeld (zie www.bmi40plus.nl).
U vindt alle informatie hierover op onze website!

Geïnteresseerd, vragen?
Neem contact op met Zwaartepunt via www.lopital.nl of
onderstaande gegevens, wij maken graag tijd voor u!
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Cursussen en
opleidingen
in
Begeleiden,
Verplaatsen
en Tillen
(BVT).

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB
Oisterwijk Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

