Slings

Invacare®

Kies de Invacare tilband die het best bij je cliënt past

Tilliften & tilbanden

Uit een grote range van 12 modellen / 5 maten / 3 materialen

Voor een passieve tillift,
zoals de Birdie EVO

Kies één van de twee sta-hulp tilbanden
Voor een actieve tillift, zoals de ISA
Invacare Sta-hulp tilband met 2-punts
bevestiging voor rugondersteuning

Invacare Sta-hulp tilband met
4-punts bevestiging voor rug- en
beenondersteuning
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Optimaal design voor comfortabele
en veilige transfers

Tilliften

Ontdek Birdie

®

EVO

Ontdek ISA™

De veelzijdige passieve tillift

Een evolutie in actieve tilliften

Innovatieve kenmerken voor een
veilige transferervaring

Een volledig instelbare en ergonomische
transferondersteuning
 rgonomische
E
handgrepen
Uniek design dat perfect
past bij aan de natuurlijke
vorm van de hand voor
een veilige grip.

S
 MARTLOCK®
Wissel het tiljuk
sneller, veiliger
en eenvoudiger
dan ooit met ons
‘quick release’
mechanisme. Geen
gereedschap nodig.

 itschuifbare hefarm
U
De TelescoLift kan worden
ingesteld op negen
verschillende hoogte
instellingen voor een
optimale sling bevestiging
en aanpassing op
lichaamsbouw.

H
 ook Design
Bevestig tilbanden
veilig met één hand
door een nieuw,
gebruiksvriendelijk
ontwerp.

Overige kenmerken
11
33

Overige kenmerken

Ergonomisch duwhandvat maakt het hanteren en manoeuvreren van de
tillift gemakkelijker.
Het onderscheidende gebogen ontwerp van de hefarm en het tiljuk
zorgt ervoor dat zorgverleners oogcontact kunnen houden met cliënten
tijdens elk moment van de transfer.
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 nderbeen
O
ondersteuning
De onderbeen
ondersteuning is in zes
hoogtes instelbaar voor
optimaal comfort. De
kantelbare ErgoSupport
maakt een flexibele
hoekinstelling mogelijk
voor maximaal comfort.

Het ergonomische ontwerp van de poten beweegt eenvoudig rond
rolstoel en toilet.

 ebogen voetplaat: met afneembaar
G
hielblok en een ronde vorm waardoor
benadering van rolstoel of toilet
optimaal is.
 uwhandvat en voetpedaal:
D
ergonomische vorm voor eenvoudige
bediening.
 ilband haken: flexibele haken voor een
T
veilige en eenvoudige bevestiging.

2 modellen verkrijgbaar:

Birdie EVO COMPACT

Veilig belastbaar
gewicht

150kg

ISACOMPACT

 e nieuwe standaard in
D
passieve tilliften
180kg

 ebogen onderstel: Ergonomisch
G
gevormd om eenvoudig te
manoeuvreren rondom rolstoel
of toilet.

2 modellen verkrijgbaar:

Birdie EVO

 leiner frame voor
K
manoeuvreren in kleine ruimtes

 uitband: gevoerd voor
K
extra comfort. Gemakkelijk
verwisselbaar en wasbaar.
Inzetbaar voor diegene die
moeite hebben de voeten op een
vaste positie te houden.

 erfecte actieve tillift in
P
ruimtes met weinig ruimte
Veilig belastbaar
gewicht

140kg

ISAPLUS
 omfortabele, betrouwbare en
C
veilige transfers
180kg

Kijk voor meer informatie over Invacare tilliften op www.invacare.nl.

