Gebruikershandleiding
Guldmann draagbanden

Active Micro
Leg de draagband over
de schouders van de
gebruiker en de
rugleuning van de stoel,
of handgrepen van de
rolstoel

Plaats de beenlussen
onder het dijbeen, zo
dicht mogelijk naar de
lies.
Gebruik hierbij uw
eigen benen bij het
tillen van de benen van
de gebruiker, om
belasting van uw
armen en rug te
voorkomen.

Laat de gebruiker iets
voorover buigen, of duw
de gebruiker zachtjes
iets naar voren. Plaats
de draagband tot onder
de schouderbladen van
de gebruiker.

Plaats de bovenste lussen en
de veiligheidsriem onder de
oksels van de gebruiker. Laat
hierbij voldoende ruimte vrij
tussen de draagband en de
oksels om hier twee vingers
tussen te kunnen plaatsen.

Beenlussen altijd door
elkaar kruisen. Zorg
ervoor dat de lussen
bovenaan op gelijke
hoogte zijn, zodat de
gebruiker comfortabel
wordt getild.
Controleer zowel alvorens
de lift te bedienen, als
tijdens het omhoog gaan
van de lift, altijd of de
lussen goed zijn
bevestigd.

Active Micro Plus
Leg de draagband over
de schouders van de
gebruiker en de
rugleuning van de stoel,
of handgrepen van de
rolstoel

Indien de draagband goed aansluit,
zal de veiligheidsriem extra
ondersteuning geven aan het
bovenlichaam. In deze draagband
worden de borst en het bovenste
gedeelte van het dijbeen
ondersteund.

Laat de gebruiker iets
voorover buigen, of
duw de gebruiker
zachtjes iets naar
voren. Plaats de
draagband tot onder de
schouderbladen van de
gebruiker.

Plaats de beenlussen
onder het dijbeen, zo dicht
mogelijk naar de lies.
Gebruik hierbij uw eigen
benen bij het tillen van de
benen van de gebruiker,
om belasting van uw
armen en rug te
voorkomen.

Plaats de bovenste lussen en de
veiligheidsriem onder de oksels
van de gebruiker. Laat hierbij
voldoende ruimte vrij tussen de
draagband en de oksels om hier
twee vingers tussen te kunnen
plaatsen, en sluit de
veiligheidsriem.

Beenlussen altijd door elkaar
kruisen. Zorg ervoor dat de
lussen bovenaan op gelijke
hoogte zijn, zodat de
gebruiker comfortabel wordt
getild.
Controleer zowel alvorens de
lift te bedienen, als tijdens
het omhoog gaan van de lift,
altijd of de lussen goed zijn
bevestigd.

Active Trainer
Leg de draagband aan
vanaf de voorkant en de
laat de gebruiker zijn of
haar armen door de lussen
steken. Daarna op rug de
lussen kruisen door de
tegenover gelegen ringen.

Zorg ervoor dat de
alle lussen goed zijn
aangelegd, en de
beenlussen niet te
strak gespannen zijn.

Indien het beengedeelte van de
draagband wordt gebruikt, deze
aanleggen onder het dijbeen zo dicht
mogelijk naar de lies. Bevestig de
beenlussen aan de draagband door
middel van de gesp.

Bevestig de lussen
aan het juk. Zorg
ervoor dat de
ondersteunende
lussen op de rug
goed zijn
aangespannen.

Laat de gebruiker iets
voorover leunen om
het gewicht op de borst
te dragen. Activeer
daarna de lift. Vraag de
gebruiker om op een
zo natuurlijk mogelijke
wijze op te staan,
terwijl het gewicht op
de borstkas wordt
gedragen.

Beperk de hoogte
van het juk
dusdanig, dat de
gebruiker niet wordt
opgetild.
Controleer zowel
alvorens de lift te
bedienen, als tijdens
het omhoog gaan
van de lift, altijd of
de lussen goed zijn
bevestigd.

Basic High
Leg de draagband
over de schouders
van de gebruiker en
de rugleuning van de
stoel, of handgrepen
van de rolstoel

Laat de gebruiker iets
voorover buigen, of duw de
gebruiker zachtjes iets naar
voren. Plaats uw hand in
het hiervoor op de
achterzijde aangebrachte
zakje, en volg met uw hand
de ruggengraat tot op de
zitting van de stoel

Plaats het beengedeelte van de
draagband onder het dijbeen. Indien de
benen van de gebruiker moeilijk te tillen
zijn, schuif dan de draagband onder het
dijbeen door, door met een hand op de
stof te drukken aan de binnenkant van
de draagband ter plaatse van het
dijbeen, en met de ander hand het
beengedeelte in de juiste positie te
trekken.

Plaats uw hand tussen de
draagband (binnenzijde) en de
heup van de gebruiker tegen
de rugleuning van de stoel en
duw de draagband goed
omlaag tot op het zitvlak.
Houdt de ene hand in deze
positie, terwijl u met uw andere
hand het beengedeelte van de
draagband naar de knie van de
gebruiker brengt.

Beenlussen altijd door elkaar
kruisen.
Zorg ervoor dat de lussen
bovenaan op gelijke hoogte
zijn, zodat de gebruiker
comfortabel wordt getild.
Bevestig de lussen van de
achterzijde van de
draagband (ruggedeelte) aan
de haken aan de kant van
degene die getild wordt.
Maak gebruik van uw benen, bij het tillen Bevestig de lussen aan de
van de benen van de gebruiker.
voorzijde van de draagband
Voorkom belasting van uw armen en
(been gedeelte) aan de
rug.
haken die het verst van
degene die getild wordt zijn
verwijderd.

Indien dit door de
gebruiker als prettig wordt
ervaren, kunt u de
gebruiker vasthouden aan
het bovenste gedeelte van
de knie.
Controleer zowel alvorens
de lift te bedienen, als
tijdens het omhoog gaan
van de lift, altijd of de
lussen goed zijn
bevestigd.

Basic Basic
Leg de draagband
over de schouders
van de gebruiker en
de rugleuning van de
stoel, of handgrepen
van de rolstoel

Laat de gebruiker iets
voorover buigen, of duw de
gebruiker zachtjes iets naar
voren. Plaats uw hand in
het hiervoor op de
achterzijde aangebrachte
zakje, en volg met uw hand
de ruggengraat tot op de
zitting van de stoel

Plaats het beengedeelte van de
draagband onder het dijbeen. Indien de
benen van de gebruiker moeilijk te tillen
zijn, schuif dan de draagband onder het
dijbeen door, door met een hand op de
stof te drukken aan de binnenkant van
de draagband ter plaatse van het
dijbeen, en met de ander hand het
beengedeelte in de juiste positie te
trekken.
Maak gebruik van uw benen, bij het tillen
van de benen van de gebruiker.
Voorkom belasting van uw armen en
rug.

Beenlussen altijd door elkaar
kruisen.
Zorg ervoor dat de lussen
bovenaan op gelijke hoogte
zijn, zodat de gebruiker
comfortabel wordt getild.
Bevestig de lussen van de
achterzijde van de
draagband (ruggedeelte) aan
de haken aan de kant van
degene die getild wordt.
Bevestig de lussen aan de
voorzijde van de draagband
(been gedeelte) aan de
haken die het verst van
degene die getild wordt zijn
verwijderd.

Plaats uw hand tussen de
draagband (binnenzijde) en de
heup van de gebruiker tegen
de rugleuning van de stoel en
duw de draagband goed
omlaag tot op het zitvlak.
Houdt de ene hand in deze
positie, terwijl u met uw andere
hand het beengedeelte van de
draagband naar de knie van de
gebruiker brengt.

Indien dit door de
gebruiker als prettig wordt
ervaren, kunt u de
gebruiker vasthouden aan
het bovenste gedeelte van
de knie.
Controleer zowel alvorens
de lift te bedienen, als
tijdens het omhoog gaan
van de lift, altijd of de
lussen goed zijn
bevestigd.

Basic Low
Leg de draagband
over de schouders
van de gebruiker en
de rugleuning van de
stoel, of handgrepen
van de rolstoel

Plaats uw hand tussen de
draagband (binnenzijde) en
de heup van de gebruiker
tegen de rugleuning van de
stoel en duw de draagband
goed omlaag tot op het
zitvlak.

Plaats het beengedeelte van de
draagband onder het dijbeen. Indien
de benen van de gebruiker moeilijk
te tillen zijn, schuif dan de
draagband onder het dijbeen door,
door met een hand op de stof te
drukken aan de binnenkant van de
draagband ter plaatse van het
dijbeen, en met de ander hand het
beengedeelte in de juiste positie te
trekken.
Maak gebruik van uw benen, bij het
tillen van de benen van de
gebruiker. Voorkom belasting van
uw armen en rug.

Houdt de ene hand in deze
positie, terwijl u met uw
andere hand het
beengedeelte van de
draagband naar de knie van
de gebruiker brengt.

Beenlussen altijd door elkaar
kruisen.
Zorg ervoor dat de lussen
bovenaan op gelijke hoogte
zijn, zodat de gebruiker
comfortabel wordt getild.
Bevestig de lussen van de
achterzijde van de
draagband (ruggedeelte) aan
de haken aan de kant van
degene die getild wordt.
Bevestig de lussen aan de
voorzijde van de draagband
(been gedeelte) aan de
haken die het verst van
degene die getild wordt zijn
verwijderd.

Indien dit door de
gebruiker als prettig
wordt ervaren, kunt u
de gebruiker
vasthouden aan het
bovenste gedeelte van
de knie.
Controleer zowel
alvorens de lift te
bedienen, als tijdens
het omhoog gaan van
de lift, altijd of de
lussen goed zijn
bevestigd.

Custom Amputee
Leg de draagband
over de schouders
van de gebruiker en
de rugleuning van de
stoel, of handgrepen
van de rolstoel

Leg de draagband over de
schouders van de gebruiker
en de rugleuning van de
stoel, of handgrepen van de
rolstoel

De beenlus t.b.v. het kortste
been dient als eerste te worden
aangelegd. Duw de beenlus met
vlakke hand onder de gebruiker,
en laat hierbij de gebruiker in
tegenovergestelde richting
leunen. Laat de gebruiker naar
de andere kant leunen en
herhaal de handeling nu met de
andere beenlus.
Indien de gebruiker niet zelf kan
leunen, is het raadzaam om de
hulp van een collega te vragen.

Plaats uw hand tussen de
draagband (binnenzijde) en
de heup van de gebruiker
tegen de rugleuning van de
stoel en duw de draagband
goed omlaag tot op het
zitvlak. Houdt de ene hand in
deze positie, terwijl u met uw
andere hand het
beengedeelte van de
draagband naar de knie van
de gebruiker brengt.

Zodra de beengedeelten van de draagband
onder gebruiker zijn geplaatst, wordt het
bovenste gedeelte door de lus aan de
binnenzijde van de draagband gehaald. Het
onderste beengedeelte wordt door de lus aan de
buitenzijde gehaald. Dit betekent dat het
beengedeelte dat als eerste is aangelegd altijd
door de lus aan de binnenzijde gehaald wordt.
Zodra de gebruiker wordt getild zal deze
automatisch achterover leunen, waardoor de
gebruiker niet voorover uit de sling zal vallen.

Custom Sit On High
Dit type draagband zal altijd
worden aangelegd in situaties
waarbij de gebruiker zich in
liggende positie bevindt. Kruis of
buig een van de benen in
richting waarna de gebruiker
wordt gerold. Verplaats de arm
van de gebruiker van dezelfde
kant over de borst, en vraag de
gebruiker om zijn of haar hoofd
naar de zijkant te draaien.

Indien het bed beschikt
over een verstelbare
vierdelige bedbodem, kan
deze worden geactiveerd
zodat de gebruiker vanuit
een zittende positie wordt
getild.

Plaats het onderste
gedeelte van de
draagband boven de
knieholte van de
gebruiker, op een
afstand van twee
vingers. Het bovenste
deel van de draagband
zal het hoofd
ondersteunen.

Uiteraard kan deze functie
van het bed ook worden
benut bij het plaatsen van
de gebruiker in het bed.
Hierdoor wordt een goede
positionering van de
gebruiker in het bed
gegarandeerd.

Bevestig de lussen aan
het juk. Zorg ervoor dat
het beengedeelte niet
trekt onder de dijen van
de gebruiker tijdens het
tillen in liggende positie.

