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Wij feliciteren u graag met de aanschaf van een Sling geleverd door SlingCare.

Type slings
SlingCare onderscheid 2 hoofdgroepen en 7 verschillende types namelijk:

Actief

Passief
Actieve Slings
Tailor Made Slings

Standaard Slings
AllDay Slings
Seamless Slings
Toilet Slings
Tailor Made Slings

Bevestiging
Onze slings zijn uitgevoerd met de Visual Clip en/of met lussen. Gebruik slings
met de Visual Clip alleen op tiljukken met een bevestiging zoals beschreven bij
“Conformiteit” en gebruik slings met lussen alleen op tiljukken met de daarvoor
bestemde haken.

Visual clip
De Visual Clip is een universele clip met een borging en een signalering. De twee
rode vlakken van de voorkant en achterkant zullen groen worden wanneer de
clip goed geborgd is en geeft u een indicatie dat u veilig kan gaan tillen. Het
vastkoppelen van de clip aan de tillift doet u door de paddenstoel door de
opening van de clip te steken (grijze zijde van de clip)
Voor een extra controle dat de clip goed geborgd is kunt u kijken naar de ronde
opening op de achterkant (witte zijde) van de clip, hier ziet u dan de
paddenstoel zitten. Na de tilhandeling dient de knop van de clip bedient te
worden om de clip weer los te krijgen van tiljuk. De signaleringsvlakken worden
direct weer rood.
De VisualClip juist bevestigd;
Gleufjes aan zijkant zijn groen en
het paddenstoeltje is nu duidelijk
zichtbaar aan de witte zijde.
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Conformiteit
De door SlingCare geleverde slings voldoen aan de NEN-EN-ISO 10535 norm en
mogen in combinatie met alle tilliften gecombineerd worden mits deze ook
voldoen aan de NEN-EN-ISO 10535 norm.
Het ontwerp van de sling is zodanig dat de sling met de Visual Clip past op de
tilliften die hier ook voor zijn ingericht en die voldoen aan de Europese
normering NEN-10535. De tilliften die hiervoor zijn ingericht moeten voldoen
aan een sling bevestiging met een;
• pendiameter tussen 6,8 en 8,2 mm
• kopdiameter tot 16 mm
• penlengte met een minimum van 6 mm
• koplengte met een maximum van 5,5 mm.

Belangrijke informatie
Voordat u een hulpvrager met een sling kunt gaan tillen, dient degene die de
sling aanbrengt hiervoor deskundig te zijn. Vraag de leverancier om advies bij
een niet goed passende sling. U kunt ook onze App raadplegen.
De door SlingCare geleverde slings zijn geschikt voor tillen van hulpvragers tot
200 kg. De Tailor Made Sling kan hier een uitzondering op zijn.
Bij verblijfsbanden dient de cliënt op de band te zitten, de tilband wordt dan
aangebracht onder het zitvlak door (kan alleen liggend aangebracht worden).
Dit in tegenstelling tot de standaard tilbanden die tot aan de stuit worden
aangebracht.
Let op! Bij toiletbanden dienen de armen over de okselrollen geplaatst te
worden. De armen bevinden zich buiten de tilband.
De levensduur van de sling hangt af van de condities waaronder de sling wordt
gebruikt. Controleer daarom altijd vóór gebruik of;
• de slings beschadigd zijn
• de banden, naden en/of stiksels van de slings geen scheurtjes of
andere beschadigingen vertonen
• de Visual Clips niet beschadigd zijn
Wanneer er sprake is van een dergelijke beschadiging, gebruik de sling dan niet
en neem contact op met de leverancier.
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Houdt de sling uit de buurt van scherpe voorwerpen, bijtende middelen of
ander mogelijke oorzaken van beschadiging.
Indien er baleinen meegeleverd zijn bij de sling, dienen deze altijd gebruikt te
worden.

Maattabel

Maat

Bieskleur

Gewicht

Lengte

XXS
XS
S
M
L
LL
XL
XXL

Grijs
Bruin
Rood
Geel
Groen
Paars
Blauw
Oranje

0-25 kg
25-35 kg
35-60 kg
60-75 kg
70-120 kg
80-150 kg
100-180 kg
180-200 kg

80-115 cm
115-130 cm
130-145 cm
145-165 cm
165-180 cm
180-210 cm
180-215 cm
>180 cm

Onderhoud
• Houd de op het label aangegeven was- en droog temperaturen aan. Gebruik
bij het wassen altijd een waszak.
• Verwijder, indien van toepassing, voor het wassen de kunststof baleinen en
plaats deze vóór gebruik weer terug in de sling.
• Gebruik normale wasmiddelen waar geen oplosmiddel of bleek in zit.
• Slings niet strijken en vermijd mechanische druk zoals rollen en persen tijdens
de was- en droogprocedure.
• Slings dienen gewassen te worden als medische apparatuur, reinig en
desinfecteer de slings uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen
van de fabrikant.
• Vul bijgeleverd logboek bij voorkeur na elke wasbeurt in, maar minstens 1x
per maand.
Versie 1.0

pagina 5

Gebruiksaanwijzing Slings
BlackLabel

Etiket
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Informatie op etiket:
1. Gebruiksaanwijzing lezen
2. CE-logo
3. Niet drogen (symbool)
4. 60° wassen (symbool)
5. Niet bleken (symbool)
6. Gegevens leverancier
7. Maat aanduiding
8. Maximale belasting
9. Batchnummer
10. Niet droog reinigen (symbool)
11. Niet strijken (symbool)
12. Type sling
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Sling Calculator
•
•
•

Direct advies welke maat sling u nodig heeft
Direct advies welke type sling u nodig heeft
Direct inzicht in ons assortiment

De SlingCare App is beschikbaar voor Apple en Android. Ga naar de
Appstore en zoek op SlingCare.
Wij helpen u graag bij de keuze van de juiste sling.
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Fabrikant:
SlingCare B.V., Drentse Poort 25a, 9521 JA Nieuw-Buinen
www.slingcare.com
Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
+31 (0)599-639 614 of via e-mail info@slingcare.com
Op alle leveringen gelden de verkoopvoorwaarden van SlingCare.
SlingCare is een innovatief bedrijf en behoudt zich het recht voor om
zonder voorafgaande aankondiging de technische specificaties te wijzigen.
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