Tilsystemen

Specialist in
aangepast wonen

betrouwbaar, veilig
& comfortabel!

Het plafondgemonteerde
tilsysteem

Het tilsysteem geeft een nieuwe dimensie aan de het tillen en verplaatsen van
personen. Aan het plafond worden rails gemonteerd waarin een compacte liftcassette
wordt geplaatst. Deze cassette volgt het traject van het railsysteem en kan worden
geleverd met uiteenlopende jukken en draagbanden. Het railsysteem kan bestaan uit
rechte rails, maar ook uit bochtenen kruisingen. Met het ontwerp van het tilsysteem
dient uiteraard rekening te worden gehouden met de inrichting van de ruimte en alle

Specialist in aangepast wonen
Of het nu gaat om zelfstandig wonen, begeleid
wonen of wonen in een instelling. In huis willen
we ons thuis voelen, daarin zoeken we rust en

uit te voeren tilhandelingen.
Door een beweegbare rail met trolleys haaks onder twee vaste rails te plaatsen,
ontstaat een zogenaamd XY systeem waarmee de lift een groot vlak kan bereiken.

willen we passief of actief kunnen ontspannen.

Bij toepassing van een XY systeem hoeft daarom nauwelijks rekening te worden

Als een woning niet geschikt is vanwege een

gehouden met de inrichting. Ook is het mogelijk deze systemen aan elkaar te

lichamelijke beperking dient daarom een vooruitstrevende en betaalbare oplossing te worden

koppelen, of jukken van het systeem over te nemen in andere systemen.

gecreëerd, met oog voor detail.
Domicare biedt hiervoor een totaalconcept
waarbij aan alle details voor een succesvolle
woningaanpassing is gedacht. De klant kan
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hierop vertrouwen zonder vervelende verassingen achteraf.

Met aantoonbare vermindering van de stress, inspanning en blessures wordt het
werken met een tillift voor de verzorger weer leuk, terwijl de bewoner het systeem
als veilig & comfortabel ervaart!

Plafondliften VH 130 - 270
Alle benodigde functies en 100% betrouwbaar
Onze nieuwste generatie plafondliften is een uiterst doorontwikkeld product, zowel

De lift beschikt standaard over:

de basis voor het ontwerp als de toegepaste componenten hebben hun kwaliteit sinds

■ 	Elektrische

jaar en dag bewezen. De lift voorziet in alle benodigde functies, gericht op 100% be-

■

trouwbaarheid en zelfredzaamheid zonder tussenkomst van technici. Deze moderne
plafondlift is in 2009 door de producent geïntroduceerd, en kent inmiddels ruim 25.000

■

tevreden gebruikers.

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

hoog/laag functie

 andmatige hoog/laag functie
H
(noodvoorziening)

■

Nood-stop functie
Dubbele nood-omlaag functie (zowel
elektrisch als handmatig)
Automatische afslag bij bereiken
maximale tilhoogte
Automatische afslag bij overbelasting

■

■
■

 echanisme t.b.v. verdraaiing van de
M
hijsband (stabilisatie)

■

 utomatische afslag bij verdraaiing van
A
de hijsband

■

 eveiliging van afrollen hijsband
B
zonder belasting
Display met indicatie accu-capaciteit
en aantal liftmomenten

■

 weepunts tiljuk met extra
T
ophangpunten, veilige en afgeronde
bevestigingshaken (RVS)
 olledig waterbestendige
V
handbediening (pneumatisch)
 aximale belasting naar keuze
M
130 – 200 – 270 kg. / Model C-380
belastbaar tot 380 kg.
Optioneel is de lift leverbaar met:
 lektrische aandrijving voor/achteruit
E
(zelfrijdende lift),
I nfra rood afstandsbediening (alle
functies), meerprijs
 lektrisch bedienbaar kanteljuk,
E
bediening geïntegreerd in
handbediening lift
 ilframes voor zelfstandig gebruik van
T
de plafondlift zonder tilbanden

 ed indicatie en geluidssignalen
L
(instelbaar)
Bedieningsmogelijkheid voor
kruisingen middels de handbediening

■

■

I n de rail geïntegreerde oplader voor
de accu´s
 oor de gebruiker toegankelijk
V
onderhoudsmenu middels
handbediening & display
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Compacte
afmetingen
Toepasbaar in ruimtes
met een laag plafond

Het ontwerp wordt gekenmerkt door
vriendelijk afgeronde hoeken, éénvoud
en compacte afmetingen. Met een

Met een hoogte

hoogte minder dan 15 cm, behoort de

minder dan 15 cm,

plafondlift tot de kleinste in z’n soort,

behoort de plafondlift

geschikt voor professioneel gebruik.
Dit biedt niet alleen optische voordelen,

tot de kleinste in z’n
soort, geschikt voor
professioneel gebruik.

maar levert vooral extra tilhoogte waardoor de plafondlift ook toepasbaar is in
ruimtes met een laag plafond.

Functioneel display
Direct nuttige informatie, zonder laptop of
ingewikkelde software
De standaard geïntegreerde display van de plafondlift verschaft u direct informatie,
zonder tussenkomst van laptops of ingewikkelde software. De lift registreert het aantal
liftmomenten, en geeft zelf aan wanneer de plafondlift aan een servicebeurt toe is. In
de display kan direct de actuele status worden afgelezen, zoals de capaciteit van de
accu’s, eventuele storingsmeldingen en waarschuwingen voor de gebruiker. De display
In de display kan

van de plafondlift verschaft u tevens toegang tot het onderhoudsmenu. Hierin kan

direct de actuele

bijvoorbeeld de snelheid van de lift snel en eenvoudig worden aangepast, zonder tus-

status worden

senkomst van technici.

afgelezen.
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Pneumatische
handbediening
Nooit meer defecte
stekkerverbindingen,
kabelbreuken of
loszittende contacten

De handbediening van de plafondlift is
ergonomisch gevormd, voorzien van
grote gebruiksvriendelijke drukknoppen
en 100% waterbestendig. De handbediening werkt met luchtdruk (pneuma-

De plafondlift is een
verbeterde versie van
een beproefd concept.

tisch) en is daardoor niet gevoelig voor
kabelbreuken. Defecte stekkerverbindingen, kabelbreuken of loszittende

Unieke noodvoorzieningen

Defecten aan handbedieningen zijn

contacten behoren hiermee definitief tot

verantwoordelijk voor het niet func-

het verleden!

tioneren van veel tilliften. Om die

Bij de ontwikkeling van de bediening is

reden is extra aandacht geschonken

tevens rekening gehouden met het feit

De plafondlift is een verbeterde versie

De plafondlift wordt als enige in z´n

aan het ontwerp van een storings-

dat de plafondlift hieraan vaak wordt

van een beproefd concept en daardoor

soort standaard geleverd met een adap-

vrije bediening!

voortbewogen door de rail, en is daarom

uiterst betrouwbaar. Indien de plafond-

ter waarmee de lift handmatig volledig

erg sterk. Indien er te hard aan de

lift u desondanks toch in de steek laat,

te bedienen is. Indien er problemen

bediening wordt getrokken zal de con-

kan de gebruiker altijd omlaag worden

zouden ontstaan met de elektrisch aan-

nectie worden verbroken, waarna deze

gebracht tot een veilige hoogte door

gedreven hoog/laag motor, kunnen ten

automatisch teruggestuurd naar het

simpelweg weer kan worden hersteld.

zowel een elektrische als mechanische

aller tijde handmatig transfers worden

oplaadpunt.

Indien er na verloop van tijd toch schade

nood-omlaag functie.

uitgevoerd, zowel omhoog als omlaag,

Door het gelijktijdig indrukken van beide
bedieningsknoppen wordt de plafondlift

aan de luchtslang ontstaat kan de hand-

De enige plafondlift die ook handmatig kan tillen

totdat de plafondlift is gerepareerd.

bediening snel en eenvoudig worden
vervangen zonder tussenkomst van een
monteur. De kosten voor het vervangen
van een handbediening worden hierdoor
tot een minimum beperkt.
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Universeel
toepasbaar
Zowel thuis als
in instellingen
De mogelijkheid om de maximale belasting in te perken van 270 tot 130 kg biedt
aanzienlijke voordelen ten aanzien van
de gewenste plafondsterkte, hulpconstructies en bevestigingsmethode.
De lift kan zeer soepel handmatig in
de rail worden voortbewogen door de
verzorger, en kan worden uitgevoerd

Slim koppelsysteem
Zonder bediening van knoppen, zonder te wachten,
zonder stroomvoorziening, soepel en 100%
betrouwbaar!

met ieder gewenst type tiljuk. Voor het
zelfstandig bedienen van de lift zijn een

Door een beweegbare rail met trolleys haaks onder twee vaste rails te plaatsen,

aandrijfmotor, infrarood afstandsbedie-

ontstaat een zogenaamd XY tilsysteem waarmee de plafondlift een groot vlak kan

ning en diverse tilframes leverbaar.

bereiken. Zowel het vaste railsysteem als het XY systeem kunnen eenvoudig worden
gecombineerd door middel van een uniek koppelsysteem.

De plafondlift kan worden geleverd met
adapters voor tilsystemen van diverse

Het koppelsysteem werkt volledig mechanisch, zonder bediening van knoppen, zon-

merken zoals Liko, Guldmann & Arjo.

der te wachten, zonder stroomvoorziening, soepel en 100% betrouwbaar! Zodra de
beweegbare rail gekoppeld wordt kan de plafondlift vrij doorgang vinden zonder te
schakelen. Vanuit de vaste rail kan de lift direct rechts of links worden bewogen zonder

Door het unieke ontwerp van de plafondlift kunnen de rails van het tilsysteem
worden onderbroken ten behoeve van
gordijnrails.
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te schakelen, te wachten of het risico een storing te veroorzaken!

Deurdoorgangen

Flexibele kruisingen
Bediend via de lift. Het aanleggen van stroomvoorzieningen en wandschakelaars behoort tot het verleden!

Deuropeningen kunnen worden verhoogd zodat de
rail vrij doorgang kan vinden, en de gebruiker snel
en eenvoudig kan worden verplaatst van kamer
naar kamer. Hiervoor zijn diverse soorten draaideuren en schuifdeuren mogelijk in combinatie
met het tilsysteem. Doordat zowel de montage
van deuren als het tilsysteem door eigen ervaren
teams kunnen worden uitgevoerd, worden deze

De kruisingen kunnen worden bediend met buttons op de handbediening van de tillift

werkzaamheden en maatvoeringen probleemloos

en maken voor de stroomvoorziening gebruik van de accu´s van de tillift. Het aanleg-

en efficiënt op elkaar afgestemd.

gen van een stroomvoorziening en het plaatsen van wandschakelaars voor kruisingen
behoren hiermee dus definitief tot het verleden! Bij het splitsen van een railtraject kan
worden gekozen uit uiteenlopende richtingen.
Ook zijn handmatig bedienbare kruisingen leverbaar. Deze kruisingen beschikken over
maar liefst 12 verschillende richtingen waarin het railsysteem kan worden aangesloten.

Overpaksystemen & draagbare plafondlift
In plaats van het aanpassen van deuren en kozijnen kan er worden gekozen voor een lifttype dat
onder het kozijn kan worden overgepakt. Hierbij is dan geen bouwkundige aanpassing nodig.
Het overpakken kan middels twee plafondliften waarbij slechts het tiljuk met de draagband wordt
overgepakt van de ene naar de andere ruimte, inclusief de gebruiker. Ook kan het overpakken met
behulp van een draagbare plafondlift die in zijn geheel wordt overgepakt inclusief de gebruiker.
De draagbare plafondlift kan ook worden gebruikt in andere ruimtes of woningen, en is leverbaar
inclusief handige koffer.
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Plafondlift C-136 / en
P-200 FLEX

Plafondlift
C-380

Veilige transfers met obesitas cliënten

Veilige transfers met obesitas cliënten

De FLEX liften zijn extreem licht en compact, met toch een indrukwekkende maximale

Om de werklast bij het verzorgen van

belasting van 136 kg. Net als onze overige liften zijn ook deze mini liften voorzien van

obesitas cliënten tot een minimum te

de belangrijkste veiligheids-voorzieningen zoals een nood-omlaag functie.

beperken bieden we een plafondlift met

De liften kunnen worden toegepast in een standaard tilsysteem maar ook in

lift kan soepel handmatig in de rail wor-

De plafondlift C-380 is in
vele opzichten vergelijkbaar
met de VH serie:

flexibel inzetbare vrijstaande tilsystemen.

den voortbewogen door de verzorger,

• Volledig in de rail geïntegreerd

een maximale belasting tot 380 kg. De

maar kan ook worden voorzien van een

stroomvoorziening (optie)

Kenmerken:

aandrijfmotor en eventueel infrarood

• Noodstop en nood-omlaag functie

• Compact, licht in gewicht en leverbaar

afstandsbediening.

• 380 kg weegschaal (optie)
• Vierpuntsjuk met quick-release

met transportkoffer
• Tilbereik van 196 cm.
• Snel en eenvoudig te plaatsen in het
tilsysteem
• Stil in gebruik, inclusief soft start/
stop functie
• Geschikt voor 20 – 25 volledige
tilhandelingen
• Waarschuwing bij te lage
accuspanning
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laadsysteem voor permanente

De lift kan worden uitgevoerd met ieder
gewenst type tiljuk, waaronder het speciaal voor zwaardere cliënten ontwikkelde 4-punts kruisjuk. Er zijn voor dit type
juk en deze doelgroep zowel standaard
als speciaal op maat gemaakte tilbanden leverbaar.

bevestiging

Alle denkbare jukken,
frames & tilbeugels
Domicare biedt verreweg de meest uiteenlopende oplossingen ten aanzien
van jukken, draagbanden en accessoires!

Kanteljukken
Het kanteljuk is speciaal ontwikkeld voor het
tillen van personen waarbij de zitpositie tijdens
het uitvoeren van de transfer moet worden
aangepast. Domicare kanteljukken (zowel
hand-matig als elektrisch) onderscheiden zich
vanwege het vernieuwde zeer compacte ontwerp en worden bediend vanaf de bij de lift geleverde handbediening (aan spiraalsnoer of IR).

De keuze voor een juk kan het beste worden bepaald tijdens een passing met

Afhankelijk van specifieke toepassingen kun-

de draagbanden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke wensen

nen verschillende merken en soorten kantel-

van de gebruiker, de tilhoogte en het bedieningsgemak. Ook wordt zoveel

jukken worden geleverd.

mogelijk rekening gehouden met gebruik van draagbanden van verschillende
merken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld verblijfsbanden eenvoudig
worden uitgewisseld met systemen op andere locaties, zoals bijvoorbeeld de
dagopvang.
Het plafondgemonteerd tilsysteem kan worden geleverd met:
•  tweepuntsjuk of vierpuntsjuk
•  kanteljuk (handmatig of elektrisch bedienbaar)
•  comfort tilbeugel voor zelfstandig gebruik
•  sta frame voor actief tillen

Tweepuntsjuk
Het compacte tweepuntsjuk is geschikt voor het
tillen vanuit zowel zittende als liggende positie

Infrarood bediening voor zelfstandig gebruik

dankzij het unieke ontwerp van de bijbehorende

Zowel de plafondlift als beweegbare rails kunnen worden voorzien van een elektrische

in diverse maten.

draagbanden. Tweepuntsjukken zijn leverbaar

aandrijving en infrarood afstandsbediening. De lift kan worden voorzien van een comfort tilbeugel waarbij de gebruiker volledig automatisch wordt getild, zonder hiervoor
een draagband aan te leggen.
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Draagbanden

Hoewel draagbanden qua vorm en maatvoering op elkaar kun-

Door het bijzonder slimme ontwerp van deze draagbanden kan

nen lijken verschilt de toepassing, het comfort of het aanleggen

vanuit een liggende naar zittende houding worden getild, waarbij

ervan in de praktijk per merk en type. Alvorens na te denken

de draagband automatisch een natuurlijke beweging simuleert

over de verschillende mogelijkheden op het gebied van tillen

zonder hulp of inspanning van de verzorger. Ook kan de zitpositie

en verplaatsen wordt daarom aangeraden een passing met

van de gebruiker naar wens worden aangepast van een min of

de draagbanden uit te voeren! Domicare levert een enorm

meer liggende houding naar een rechtop zittende houding met

assortiment draagbanden van diverse merken, waaronder de

een compact tweepuntsjuk.

zeer praktisch ontworpen draagbanden van Prism Medical.
De draagbanden van Prism Medical onderscheiden zich door een
Deze draagbanden zijn vervaardigd van duurzaam materiaal dat

elastische randafwerking, waardoor drukpunten tot een mini-

zich kenmerkt door sterke elasticiteit, kunnen eenvoudig in de

mum worden beperkt. De lussen van de draagbanden kunnen

wasmachine worden gereinigd (max. 85 graden) en zijn geschikt

snel en eenvoudig worden opgeborgen.

voor de wasdroger.
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VIP draagband

Net draagband

Net draagband

t.b.v. kanteljuk

t.b.v. kanteljuk

t.b.v. kanteljuk

Amputatie band

Toiletdraagband,

Voor het uitvoeren van transfers in

optie extra hoofd-

liggend positie zijn diverse jukken met

ondersteuning

draagbanden leverbaar

Tilbeugel voor
zelfstandig gebruik
Met de comfort tilbeugel wordt de gebruiker

Service
Betrouwbaarheid is één van de belangrijkste

volledig automatisch getild, zonder hiervoor

factoren bij de keuze voor een merk of product.

een draagband aan te leggen. In combinatie

De plafondliften blinken op dit punt zeker uit ten

met extra ondersteuning van bovenarmen en
beensteunen kunnen hierdoor transfers zelf-

opzichte van andere merken. Het gehele ontwerp

standig en veilig worden uitgevoerd. Doordat

inclusief de techniek en gebruikte componenten

de zijwaartse druk die hierbij wordt uitge-

er op gericht op betrouwbaarheid. Daarnaast is

oefend op unieke wijze kan worden aangepast, biedt deze Domicare tilbeugel aanzienlijk
meer comfort dan vergelijkbare tilbeugels.

de VH-200 serie als enige lift in z’n soort voorzien
van een handmatige noodvoorziening zodat er
ondanks een elektronische storing toch met de lift
gewerkt kan worden.
Door toepassing van eenvoudige, standaard,
componenten en een doordacht ontwerp is de
plafondlift uitermate geschikt voor het zelfstandig
uitvoeren van eerstelijns onderhoud. Zo kunnen
bijvoorbeeld handbedieningen of accu’s eenvoudig
worden vervangen indien dit nodig blijkt.
Om de betrouwbaarheid en veiligheid van uw
plafondlift te blijven waarborgen bieden we servicecontracten voor periodieke keuringen, waarbij
tevens kleine mankementen of modificaties kunnen worden uitgevoerd. U profiteert hierbij met-

Verhuizen, depot
& herplaatsen
Dankzij de verschillende componenten
is het goed mogelijk om het tilsysteem te
verhuizen. Het railsysteem kan eenvoudig
worden gedemonteerd en compact opge-

een van onze storingsdienst, indien uw plafondlift

slagen. Doordat de rails eenvoudig kunnen

u desondanks in de steek laat. Raadpleeg onze

worden ingekort, rails en bochten kunnen

servicecontracten of website voor bereikbaarheid,
responsetijden en tarieven.

worden toegevoegd of anders toegepast
kan het systeem in geheel nieuwe situaties
flexibel worden ingezet.
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Hulpmiddelen compleet geïnstalleerd

Organisatie

Een complete oplossing

Showroom

Domicare kenmerkt zich door een zoge-

Sinds 1996 leveren en monteren wij hulp-

Een enkel product biedt vaak slechts een

Veel van onze producten kunnen in onze

naamd no-nonsense beleid; “Wij hebben

middelen. Ons assortiment is specifiek

oplossing voor ontstane moeilijkheden

showroom worden gedemonstreerd, een

de ervaring en zijn gespecialiseerd in het

samengesteld voor het aanpassen van

bij één bepaalde activiteit of handeling.

bezoekje kan dus zeker de moeite waard

installeren van hulpmiddelen. Wij dienen

woningen, en we verzorgen de complete

Door de samenstelling van ons assortiment

zijn! Voor een bezoek aan onze showroom

er dus voor te zorgen dat aan alle details

montage inclusief alle bouwkundige

en onze werkwijze ontstaat echter een

verzoeken wij u vooraf even een afspraak

wordt gedacht en de klant goed wordt

werkzaamheden! Domicare levert

complete oplossing voor zowel tillen als

te maken om er zeker van te zijn dat de

geïnformeerd.”

woningaanpassingen door heel Nederland.

verplaatsen, het overbruggen van trappen,

juiste adviseur en producten aanwezig zijn.

koken, baden en douchen.
Domicare biedt een totaalconcept waarbij
de klant mag verwachten dat het ook echt
alles omvat wat nodig is om een woningaanpassing tot een succes te maken!
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