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Optimaal design voor veilige transfers

ISA™
Invacare Actieve Tillift



Een evolutie  
in actieve tilliften

Onze nieuwe veelzijdige actieve tillift is ontworpen 
voor cliënten die hulp nodig hebben bij een actieve  
transfer, maar die onvoldoende kracht hebben 
zelfstandig tot stand te komen.

De nieuwe Invacare actieve tillift biedt een flexibele 
instelling waarmee een meer natuurlijke beweging 
van het opstaan wordt gerealiseerd. Het biedt een 
bredere reikwijdte voor de verschillende lichamelijke 
maatvoeringen. De nadruk bij de ISA ligt op het 
intuïtief ontwerp, waarmee de ISA zo eenvoudig 
mogelijk te gebruiken is door de zorgverlener.

De nieuwe ISA is compact, is gemakkelijk verrijdbaar 
en heeft een gebogen onderstel. In veel gevallen 
is de zorgverlener een familielid en net daarom is 
gebruiksgemak van essentieel belang. 

Deze actieve tillift kan zonder gereedschap 
gedemonteerd worden. Dit maakt de ISA eenvoudig 
voor transport.

ISA™

Ontworpen om de beste transfer ervaring te bieden voor de cliënt en de 
zorgverlener

De ISA beschikt over veel opties en accessoires om de tillift aan te passen aan de lichaamsvorm en grootte. 
Dit maakt de ISA uitermate geschikt voor instellingen en situaties waarin meerdere mensen gebruik maken 
van dezelfde tillift.

Ontwerpverbeteringen voor de cliënten

  Ergonomische handgrepen: speciaal ontwerp 
aanpast aan de natuurlijke vorm van de hand en de 
positie van de pols. Uitermate geschikt voor een 
verminderde hand/grijpfunctie van de hand.

  Uitschuifbare hefarm: lengte instelbaar op de 
lichaamslengte van de cliënt, voor een optimale 
ergonomische actieve transfer.

  Onderbeen ondersteuning: hoogte instelbaar op 
de onderbeenlengte van de cliënt.   

  Voetplaat: laag en vlak, met optimale benadering 
van stoel en toilet.

Ontwerpverbeteringen voor de zorgverleners

   Duwhandvat: vorm en afmeting op basis van de 
gemiddelde ellebooghoogte en schouderbreedte 
van de zorgverlener, om soepelheid en gemak tijdens 
het manoeuvreren te garanderen.

   Voetpedaal: met anti-slip en groot oppervlak voor 
elke type schoen. 



Uitschuifbare 
hefarm

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

Ergonomische 
handgrepen

  Uniek design dat perfect past 
bij aan de natuurlijke vorm van 
de hand voor een veilige grip.

Onderbeen 
ondersteuning

    De onderbeen ondersteuning is in zes 
hoogtes instelbaar voor optimaal comfort. 
De kantelbare ErgoSupport maakt een 
flexibele hoekinstelling mogelijk voor 
maximaal comfort.

  Afneembare voetplaat: laag en vlak. 
Gebogen vorm waardoor benadering van 
stoel of toilet optimaal is.

  Duwhandvat en voetpedaal: ergonomische 
vorm voor eenvoudige bediening.

  Tilband haken: flexibele haken voor een 
veilige en eenvoudige bevestiging.

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

Extra functies

NIEUW EXCLUSIEVE  
VOORDELEN & OPTIES

Gebogen onderstel 
    Ergonomisch gevormd om 
eenvoudig te manoeuvreren 
rondom rolstoel of toilet.



   Uitschuifbare hefarm TelescoLift 
De tillift afstemmen op de hoogte, conditie en 
voorkeur van de cliënt

   Onderbeen ondersteuning 
De onderbenen ondersteunen met maximaal 
comfort 

• Eenvoudige eenhandig bedienbare hoogte verstelling 
met zes posities, geen gereedschap nodig.

• Druk verdelende kussens voor het onderbeen.

   Ergonomische handgrepen 
Positioneert de handen op een natuurlijke, 
comfortabele en intuïtieve manier

• Speciaal gevormd met een gebogen hoek voor een 
natuurlijke houding van de hand.

• Aangepaste breedte volgens de gemiddelde 
schoudermaat voor minimale lichaamsinspanning.

• Soft Touch materiaal voor meer comfort gedurende de 
transfer.

• Eén flexibele hefarm met negen verschillende posities om 
diverse cliënten te kunnen transfereren.

• Gemakkelijk toegankelijke hendel met een zelfremmend 
mechanisme voor een snelle en veilige transfer.

De 3 belangrijkste  
functies en voordelen

Bekijk onze videos online op ons YouTube-kanaal @Invacare Nederland
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ISA™

Ontdek de ISA Familie

Een veelzijdige reeks aan actieve tilliften  

De ISA heeft twee basismodellen met verschillende gebruikersgewichten, afmetingen en accessoires van 
basis tot een meer geavanceerde tillift, voor zowel gebruik in een thuissituatie als in een zorginstelling.

ISACOMPACT ISAPLUS

Max. gebruikersgewicht 140kg 180kg

Gebruikerslengte 1400-1800mm 1400-1900mm

Beschikbare accessoires:
  Twee sta-hulp tilbanden met een 2-punts 
bevestiging of een 4-punts bevestiging met 
onderbeensteun in alle maten

 Een kuitband voor meer stabiliteit

 Beschermende hoezen voor benen

 Electronica: extra batterij
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Technische gegevens 

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op  
www.invacare.nl.

* Met batterijlading tussen 100% en 50%

Framekleur Regelgeving 

Lichtgrijs:
mast, juk en 
hefarm

RAL: 7035

Anthracite grijs:
Basis, poten en 
duwhandvat

RAL: 7016

Kleuren kunnen iets afwijken van het hier-

boven weergegeven.

Max. gebruikers-
gewicht 

Lengte basis Breedte basis Binnenbreedte 
(benen gesloten) 

Binnenbreedte 
(benen open) 

Draaicirkel 

ISACOMPACT 140 kg 925 mm 535 mm 405 mm 735 mm 1060 mm

ISAPLUS 180 kg 1220 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1400 mm

To be 

Totaalgewicht Max. hoogte 
(met 

ingeklapte/
uitgeschoven 

hefarm) 

Bodemvrij-
heid 

Hoogte van 
de poten 

Hefsnelheid Aantal  
cycli* 

Diameter van 
de wielen 

ISACOMPACT 43 kg 1650 / 1800 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82 100 mm

ISAPLUS 49 kg 1650 / 1800 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82 100 mm
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Video’s 

Introductie ISA

Kies de juiste sling


