Disposable Transferhulpmiddelen

Disposable Transferhulpmiddelen
De verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA)
binnen de gezondheidszorg en de toegenomen vraag naar
producten voor kortdurend gebruik hebben samen geleid
tot het ontwikkelen van de Solo, een reeks disposabletilaccessoires. Het unieke van de meeste Solo-producten,
vergeleken met onze gewone tilaccessoires, is dat ze
gemaakt zijn van een bijzonder sterk non-woven materiaal.
Solo-producten zijn niet bedoeld om te worden gewassen
maar worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of
wanneer de cliënt ze niet meer nodig heeft. Met andere
woorden, ze zijn ontworpen voor kortdurend gebruik door
één cliënt. De tilaccessoires zijn effectief in het voorkomen
van de verspreiding van infecties, maar hebben daarnaast
economische en praktische voordelen: wassen is niet meer
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240368390X

Solo Octo Liftsheet

830

Non woven

M, L

250369591X

Solo Multistrap

950

Non woven

3 maten

2403591191X

Solo SupportVestTM

911

Non woven

M, L

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.
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Looptraining

•

Verblijfsband

•
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Baden / Douchen

•

•

Liggend

•

•

Verminderde stafunctie

•

2 maten

Pijngevoelig

Tillen van de vloer

M, L, XL

Non woven

Amputatie

Nek-hoofd ondersteuning

Non woven

870

Toilet

Verminderde rompbalans

250

Goede rompbalans

Solo HB tilband
Solo Reposheet

Maten

2403525091X
2403687100X

Art.nr

Materiaal

Art. Omschrijving

Modelnummer

nodig, en ze zijn altijd onmiddellijk beschikbaar op de afdeling.

Tilbanden & tiljukken

Solo HighBack Tilband

Solo RepoSheet

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in

passende tilband. De Solo HighBack tilband kan in meest

bed omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om

voorkomende tilsituaties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij

bed-legerige cliënten te draaien van rug naar buik en

tillen van bed naar rolstoel en naar het toilet.

terug, zoals veel gebeurd op IC afdelingen..

Solo Octo tildoek

Solo MultiStrap

De Solo Octo tildoek is bedoeld voor horizontaal tillen

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het

met de Liko OctoStretch. De OctoStretch is eenvoudig te

lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek,

gebruiken en wordt ook op de afdelingen chirurgie en

zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden

intensive care zeer gewaardeerd.

gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te
ondersteunen als hij op zijn zij ligt.

Tilbanden & tiljukken

Solo SupportVestTM

Solo Cover voor
Ultra Broektilband

4085 9138 / 4085 9139

Het Solo SupportVest wordt samen
gebruikt met de Sabina Opstalift om

De Solo Cover is een disposable-ac-

100mtr - 60 cm / 50 cm breed

cliënten van een zittende naar een

cessoire voor de Ultra Broektilband.

staande positie te tillen. Het Solo

De Cover wordt over de broektilband

SupportVest tilt achter de rug en on-

geschoven zodat deze niet vuil kan

der de armen van de cliënt. Het vest

worden.

Glijfolie rol disposable

is ook geschikt voor cliënten tijdens

4085 9137

een revalidatieproces.

Glijfolie houder 60 cm breed

Handy Transferhulpmiddelen, Non disposable

HandySheet

HandyBelt

HandyTube

Het onder een bijzonder zware cliënt

De HandyBelt vereenvoudigt korte

De HandyTube is een glijlaken dat

aanbrengen van een tilband kan

verplaatsingen, zonder mechanische

vooral wordt gebruikt om een cliënt

erg zwaar werk zijn. De HandySheet

tiluitrusting. De band wordt gebruikt

hogerop in bed te leggen, hem in

maakt dit gemakkelijker en kan

voor cliënten die minder mobiel zijn

bed te draaien of naar een ander

ook worden gebruikt voor kleinere

maar die slechts weinig hulp nodig

bed te verplaatsen. De HandyTube

verplaatsingen in het bed.

hebben om zichzelf te verplaatsen.

is leverbaar in drie verschillende

De HandySheet is verkrijgbaar in:

modellen, met verschillende

• Short 70 x 70 cm.

toepassingsgebieden:

• Short XL 120 x 85 cm.

• Short 70 x 90 cm.

• Long 190 x 90 cm.

• Long 185 x 90 cm.
• Wide 140 x 140 cm.

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
Solo disposable producten zijn Klasse 1 medische hulpmiddelen. Liko is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de equivalent
voor producenten van medische hulpmiddelen, ISO 13485. Liko is gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

