
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

Vlot vooruit

Discrete zekerheid

Mooi en vrouwelijk

Stevig gesteund

Op gezonde voet

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.

• Trek na het opladen de stekker uit 
het stopcontact.

• Laad de accu van de lift wekelijks 
volledig op.

• Check altijd voor gebruik of de accu 
nog genoeg is opgeladen.

Hier al aan gedacht?

Wat te doen bij problemen
De lift rijdt niet:
• Staan alle remmen los?

Ik heb geen tilband meegekregen:
• Contacteer je uitleendienst.

Mijn handbediening werkt niet meer:
• Is de accu nog genoeg opgeladen?
• Steekt de stekker nog in het 

stopcontact? Als de lift aan het 
opladen is dan werkt hij niet.

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

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

• Staat de rode  
noodknop op vrij?  
Zo nee, draai de  
knop naar rechts  
totdat je een klik  
voelt.

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

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 passieve tillift te ontlenen. Hier vind je  
aanwijzingen en nuttige tips om de tillift op een correcte manier te gebruiken.  
Aarzel niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen hebt. Een passieve tillift 
wordt gebruikt om personen te tillen en te verplaatsen die zelf niet meer kunnen 
steunen. De verplaatsing van de zorgbehoevende persoon gebeurt volledig door  
de lift en de assistentie van de zorgverlener. Je kan een passieve tillift gebruiken  
om een persoon met de hulp van een tildoek vanuit een ligpositie naar een half- 
zittende of zittende houding te brengen, en omgekeerd. 

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

Snel ontleend

Invacare Birdie (Compact)
Passieve tillift



Stap 3: Verplaatsen van de gebruiker

Liftarm naar boven

Functies van de 
afstandsbediening

Liftarm naar beneden

Stap 1: Aanbrengen van het tildoek

Duw nu de lus van de beenband  
in de tegenoverliggende haak.

Doe dit voor beide 
beenbanden.98

Duw op de 
knop van de 
handbediening 
en laat de 
hijsarm naar 
beneden zakken.

4

Als je de tilband 
correct hebt 
aangebracht, ziet 
het resultaat er 
zo uit.

1
Rij de tillift naar voren en duw 
met je voet op de rechterpedaal 
zodat de poten open gaan.2

Doe dit voor beide zijden.  
Check of de lus mooi in het oog  
van de haak zit.7

Check of de rolstoel volledig 
tussen de poten staat. Duw dan 
met je voet de 2 remmen vast. 3

Duw de lus van de rugband 
met het groene etiket in de 
bevestigingshaak.6

Plaats het tiljuk 
van de hijsarm 
goed boven de 
gebruiker. Op 
de 4 hoeken van 
het tiljuk zitten 
bevestigingshaken.

5

Laat de handen van de 
gebruiker op de middenbalk 
van het tiljuk rusten.1

Hijs de gebruiker naar 
boven via de knop op de 
afstandsbediening.

Neem de beide 
handvaten 
vast en rol de 
tillift rustig 
achteruit.

4

Rij de tillift 
nu naar de 
toiletstoel. 
Zorg dat de 
toiletstoel 
volledig 
tussen de 
poten staat.

5

Stuur met de 
linkerhand 
de gebruiker 
naar de juiste 
plaats. 

7

Haal nu alle 
4 de lussen 
los van de 
tiljukhaken.

8

Maak nu de 
beenbanden 
los en laat 
de flappen 
terug langs 
de toiletstoel 
hangen.

9

3
Duw de twee achterremmen 
los met je voet zodat ze in hun 
“vrij” staan.2

Duw dan met je voet de  
2 remmen vast. 6

Sluit de band stevig met  
de velcro’s.3

Steek de tildoek 
achter de rug met 
de lange flappen 
naar beneden 
en de gesp naar 
voren. 

1

Klik de veiligheidsgesp vast  
en trek de band aan.4

Steek de zijkanten onder de 
armen door en leg de flappen 
op de benen.5

Neem de linker- 
en rechterhelft 
van de band met 
gesp en steek ze 
onder de armen 
door.

2

Steek de rechterflap onder het 
rechterbeen door.6

Draai de flap 
rond het 
rechterbeen.

7

Doe nu  
hetzelfde met  
de linkerflap.

9

Als je alle 
lussen uit de 
vorige stappen 
correct hebt 
aangebracht, 
ziet het 
resultaat er zo 
uit.
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Stap 2: Tildoek vastmaken aan het tiljuk

Stap 2: Tildoek vastmaken aan het tiljuk- vervolg


