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Handleiding 

Verblijfs-tilband  
(Comfort Recline Sling Prism Medical) 

 

Toepassing 

De Comfort Recline verblijfsband is ontworpen om personen van een zittende naar een 

liggende positie te tillen/begeleiden of visa versa, waarbij de gebruiker permanent in de 

tilband verblijft. Degene die de persoon in de tilband begeleid dient een verzorger te zijn die 

ervoor getraind is dit soort handelingen te verrichten. Verzorgers dienen altijd getraind te zijn 

in o.a. het aanleggen van een tilband, de transfer van de ene naar de andere positie en hoe 

om te gaan met het plafond gemonteerd tilsysteem. 
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Visuele controle voor ieder gebruik 

Prism Medical tilbanden zijn geproduceerd volgens de richtlijnen van BS EN 10535:2006 “ 

Tilsysteem voor transfer van gehandicapten/ ouderen “.  Telkens alvorens de tilband te 

gebruiken en na het wassen van de tilband dient de tilband visueel te worden gecontroleerd 

op eventuele beschadigingen. Beschadigde tilbanden dienen altijd vervangen te worden en 

mogen niet meer gebuikt worden.  

 

Op het label in de tilband staat belangrijke  informatie over die tilband, als dit label niet meer 

leesbaar wordt in de regel geadviseerd om de tilband te vervangen. Bij een visuele inspectie 

dient op de volgende punten te worden gelet: zichtbare beschadiging aan  de lussen van de 

tilband, loslatende stiksels, zichtbare beschadiging aan de stof van de tilband, zichtbare 

kleurverandering van de stof van de tilband en of de tilband compleet is, let hierbij op lussen, 

balijnen enz. Is het label in de tilband nog goed leesbaar? 
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Uitwisselbaarheid van verschillende merken 

Het gebruik van tilbanden i.c.m. tilliften van verschillende merken is in principe mogelijk. 

Ongeacht het type en merk van de tilband of lift is er altijd een risico beoordeling. Uiteraard 

dient het bevestigingssysteem van de tilband (bijvoorbeeld lussen of clips) afgestemd te zijn 

op het bevestigssysteem van het betreffende tiljuk (tweepuntsjuk / kanteljuk).  

 

Neem contact op met Domicare als u een vraag heeft over het gebruik van uw tilband i.c.m 

een tilsysteem van een andere fabrikant. 

 

Maximaal tilgewicht 

Het maximaal te tillen gewicht staat op het label in de tilband vermeld. Let wel, bij gebruik 

i.c.m. met de tillift en het tiljuk is altijd het minimaal aangegeven gewicht bepalend. 

Overschrijd nooit het maximaal te tillen geewicht. 
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Afmetingen 

 

(De opgegeven maatvoering kunnen afwijken t.o.v. de werkelijkheid met +/- 20mm) 
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Tillen vanuit een liggende positie 

Plaats de tilband dubbelgevouwen achter de gebruiker 

 

Omdat de gebruiker door de verblijfsband volledig wordt ondersteund, en permanent op de 

tilband ligt of zit kan de tilband uitsluitend worden aangebracht in liggende positie. Rol de 

gebruiker hiervoor op de zij en plaats de tilband dubbelgevouwen achter de gebruiker, rol de 

gebruiker vervolgens terug in de normale positie. Loop naar de andere zijde van het bed en 

leg de gebruiker nu op de andere zij zodat de tilband onder de gebruiker kan worden 

uitgerold. Zorg ervoor dat de tilband vlak ligt en plaats de gebruiker terug in de ligpositie.  

 

Maak gebruik van de markeringen op de tilband om zo te controleren of deze zich op juiste 

hoogte van de ruggengraat van de gebruiker bevinden. Controleer of de tillussen zich aan de 

uiteinden bevinden. 
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Binnenste lussen verbinden met beenlussen 

 

Haal de beenlussen door de korte lussen vanuit het midden van de tilband, de beenlussen 

worden niet gekruist. .Bevestig de 4 tillussen zorgvuldig aan het juk en de gebruiker kan 

getild worden.  
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Controleer of de lussen goed zijn bevestigd 

 

Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift altijd of 

de lussen goed zijn bevestigd. Haal altijd de tilband weg om zo wrijving van de tilband op de 

huid te voorkomen. Om de tilband te verwijderen dient u bovenstaande procedure te 

herhalen alleen dan omgekeerd. 
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Transferpositie aanpassen  

 

De comfort Recline tilband kan worden gebruikt voor het tillen in zowel zittende als liggende 

positie, afhankelijk van welke lussen worden gekozen. De lussen kunnen op verschillende 

posities aan het juk worden bevestigd waardoor de (hellings)hoek waaronder de gebruiker 

wordt getild wordt bepaald.  

Deze positie kan tijdens de transfer niet worden aangepast. Bedenk dus vooraf in welke 

positie de gebruiker dient te worden getild. Eenmaal getild in een achterover liggende positie 

is het niet mogelijk de gebruiker rechtop in een (rol)stoel te plaatsen. Vanuit een recht 

zittende positie in de tilband is het wel mogelijk om de gebruiker naar een liggende positie te 

tillen, maak hierbij eventueel gebruik van de rugverstelling van het bed. 

Zorg er altijd voor dat zowel links als rechts dezelfde positie wordt gekozen om te voorkomen 

dat de gebruiker scheef in de tilband wordt getild. 
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Kies de kortste lussen (wit) bij het schouder/hoofd gedeelte, zoals hierboven, voor meest 

rechtop zittende positie. Deze positie is het meest geschikt voor transfers naar de (rol)stoel 

en de beste manier om de gebruiker rechtop in de (rol)stoel te positioneren.  

Kies de kortste lussen (geel) bij het beengedeelte voor meest liggende positie. Deze positie 

wordt slechts geadviseerd indien dit extra comfort oplevert voor de gebruiker, doordat de 

druk op het beengedeelte wordt verminderd. Deze positie is uitsluitend geschikt voor 

transfers naar bed, bad of douchebrancard. 
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Hoofdondersteuning 

De tilband is ook leverbaar i.c.m. hoofdondersteuning 

 

 

Producent  

Prism Medical UK, Unit4 Jubilee Business Park,  

Jubilee Way, Grange Moor, Wakefield, WF 4TD. 

Importeur Nederland 

Domicare B.V., Zweedsestraat 8A13, 7418 BG Deventer. 

 


