
samen metTips & tricks Bij Thuiszorgwinkel kan 
iedereen terecht voor

Vlot vooruit 
Mobiliteit

Discrete zekerheid  
Incontinentie & stoma

Comfort in huis  
Ergonomie & wooncomfort

Mooi en vrouwelijk  
Borstzorg, lingerie & badmode

Stevig gesteund  
Braces & bandages

Op gezonde voet  
Kousen, zolen & schoenen

Meten is weten  
Meetapparatuur

Fit en gezond  
Fitness & revalidatie

Deugddoende warmte  
Warmtetherapie, infrarood 

Stop allergie 
Allergie & luchtwegen

Goed gezien 
Leesapparatuur

Moeder en kind 
Zwanger, borstvoeding & 
verzorging 

Zo hoort het  
Hoorcentrum Aurilis
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Mooi en vrouwelijk
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Meten is weten

Fit en gezond

Deugddoende warmte

Moeder en kind

Stop allergie

Goed gezien

Zo hoort het

Comfort in huis

• Toiletstoel
• Stoel met eettablet
• Pyjama met rits op de rug

Meer comfort Gemakkelijker verzorgen
• Verpleegdeken
• Douchestoel
• Aangepast servies rood
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Praktische tips voor gebruik
• Zet de benen van de lift altijd open 

als je een persoon verplaatst. Dit 
verhoogt de stabiliteit van de lift.

• Zet de remmen vast tijdens transport 
van de lift.

• Trek na het opladen de stekker  
uit het stopcontact.

• Stop de handbediening als je  
hem niet gebruikt tussen de duw- 
beugel en het bakje van de noodstop.

• Als het sleutelsymbool oplicht op 
de display (symbool voor periodiek 
onderhoud) druk dan 5 seconden 
tegelijk op beide knoppen:

Hier al aan gedacht?

Wat te doen bij 
problemen 
Mijn handbediening werkt niet meer:
• Is de accu nog genoeg opgeladen?
• Staat de rode noodknop op vrij?  

Zo nee, draai de knop naar rechts 
totdat je een klik voelt.

• Zit de fiche van de handbediening los?
• Stond er spanning op het stopcontact 

tijdens het opladen? Is de stop in je 
meterkast afgesprongen?

De lift rijdt niet:
• Staan alle remmen los?

Ik heb geen tilband meegekregen:
• Neem contact op met de uitleen-

dienst. 

Toch nog een probleem of vraag?
Bel naar het nummer op de sticker van  
je tillift of naar dat in je huurcontract.

◀   ◀  
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Kom naar Thuiszorgwinkel of bel 015 28 61 18. 
Samen vinden we wat jij nodig hebt!

Benieuwd naar de locatie 
van de Thuiszorgwinkel 
in je buurt?
www.thuiszorgwinkel.be

Bezoek onze webshop op 
www.thuiszorgwinkel.be 
en ontdek hoe we je optimaal 
kunnen helpen.

Op zoek naar een tijdelijke 
oplossing? Contacteer ons, 
onze uitleendienst  
staat voor je klaar. 

Webshop Snel ontleend Winkel in je buurt

Volg ons op Facebook

Discrete zekerheid

samen met

Vlot vooruit Comfort in huis Zo hoort het

Thuiszorgwinkel is niet verantwoordelijk bij foute montage of fout gebruik. 

Montage en gebruikerstips

Bedankt om via Thuiszorgwinkel een actieve tillift te ontlenen. In deze  
handleiding vind je aanwijzingen en tips om de tillift correct te gebruiken.  
Een actieve tillift wordt gebruikt voor personen die nog zelfstandig kunnen  
steunen. De verplaatsing van de zorgbehoevende persoon gebeurt met assistentie 
van een zorgverlener. Je kan een actieve tillift gebruiken om een persoon met de 
hulp van een tilband vanuit een ligpositie naar een halfzittende of zittende houding 
te brengen, en omgekeerd. 

► Je kan bij Thuiszorgwinkel veel 
ontlenen. Vraag advies in je winkel.

Snel ontleend

Invacare Roze CV01
Actieve tillift



Rij de tillift recht  
voor de gebruiker.4

Duw op de knop 
links onder op de 
afstandbediening 
om de poten van 
de tillift open te 
spreiden.

5

Rij nu de tillift naar voren totdat 
de knieën van de gebruiker 
tegen de kniesteun staan.6

Stap 1: Aanbrengen van de tilband

Stap 2: Plaatsen en heffen van de lift

Liftarm naar boven

Functies van de 
afstandsbediening

Bevestig de tilband achter de 
rug van de zittende gebruiker 
(hier voor de duidelijkheid 
staand getoond).

1
Klik de gesp vast. Check of de 
band strak genoeg zit. Trek hem 
eventueel nog aan.2

Let er op dat de 
knieën in een hoek 
van 90° staan en 
volledig aansluiten 
tegen de knie-
steun. Pas evt. 
de hoogte van de 
voetenplank aan.

7

Liftarm naar beneden

Benen/wielen  
naar spreidstand

Benen/wielen  
naar gesloten stand

Steek de trekbanden met 
gekleurde labels  onder de 
armen door naar voren.1

Aan elke trekband zitten 2 
lussen. Schuif de kleinste lus 
met gekleurd label over de 
trekhaak.

2
Sla dan de grote lus om over 
de trekhaak totdat hij naar 
beneden hangt.3

Lift de gebruiker 
rustig omhoog 
op een snelheid 
die hij fysiek 
kan volgen. 
Let op dat de 
knieën tegen de 
kniesteun blijven.

5
Neem tijdens 
het liften de 
grijze tilband 
vast. Begeleid de 
gebruiker door 
de band zachtjes 
naar je toe te 
trekken.

6

Stap 3: Verplaatsen en dalen van de lift

Als je alles juist gedaan hebt 
ziet het er zo uit.4 Verwijder nu de lussen van de 

trekbanden van de hefarmen.7

Positioneer de lift 
recht en correct 
aansluitend voor 
de rolstoel. 

3
Rij de gebruiker naar de plaats  
van bestemming (rolstoel).2

Laat de lift langzaam zakken. 
Controleer of beide knieën 
mooi tegen de kniesteun staan.5

Laat de hefarmen zakken 
todat de gebruiker zit en de 
trekbanden losjes hangen.6

Maak de 2 remmen los.  
Duw ze los met je voet.1

Duw met je voet de 2 remmen 
vast.4

Zet de tillift altijd weg met 
gesloten benen.8

Duw met je voet de 2 remmen 
vast.8

Maak de 2 remmen los.  
Duw ze los met je voet.3


