
tips & tricks
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.  
Het lampje brandt dan groen.

wat te doen bij problemen

De lift rijdt niet:
• Staan alle remmen los? 

Ik heb geen tildoek meegekregen:
• Contacteer onze 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 en de knop naar voren komt.

Toch nog een probleem of vraag?
Bel naar het nummer 03 205 69 29.  
Je vindt dit nummer ook op de sticker op de tillift.

meer comfort

• toiletstoel
• stoel met eettablet
• pyjama met rits op de rug

gemakkelijker verzorgen

• verpleegdeken
• douchestoel
• aangepast servies rood
• 2-in-1 dekbed
• glijdlakens

hier al aan gedacht?

Goed thuiszorgwinkel
www.goed.be/thuiszorgwinkel 
03 205 69 29
uitleendienst: goedgeholpen.be

onze webshop is  
altijd open
Bestel en reserveer 24/7 op  
www.goed.be/webshop. 
Haal je bestelling af bij Goed  
of laat ze thuis leveren.

 

maak kennis met  
onze andere diensten

Goed apotheek
www.goed.be/apotheek
Reserveer je medicijnen op  
www.goed.be/webreservatie.

Goed hoorcentrum 
Kom langs voor een gratis hoortest.
Maak je afspraak op www.goed.be/hoorcentrum 
of 03 205 69 20. Je kan nu ook een afspraak 
maken voor een videoconsultatie.

meer info op www.goed.be

montage en  
gebruikerstips

Bedankt om via Goed 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. 

passieve tillift
Invacare Birdie (compact)

+ 1 tildoek
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Steek de tildoek 
achter de rug met 
de lange flappen 
naar beneden en 
de toiletsling naar 
voren. 

Zo ziet het 
resultaat eruit.
Check voor het 
hijsen of de 
rolstoel op  
de rem staat.

Laat de gebruiker het tiljuk vastpakken. 
Hijs omhoog.

Positioneer hem mooi boven  
het midden van het bed.

Laat de gebruiker zakken. Met het 
handvat aan de rugband kan je bijsturen.

Maak de 4 lussen los van  
de bevestigingshaken.

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

Laat de hijsarm 
zakken. Plaats 
het tiljuk van de 
hijsarm dichtbij 
de gebruiker. Op 
de hoeken van 
het tiljuk zitten 
bevestigings- 
haken. 

Steek de linkerflap 
onder het 
linkerbeen door. 

Steek bij de 
benen de ene 
ophangband 
door de andere 
(kruisen). Dit 
voorkomt dat de 
benen open gaan 
bij het hijsen.

Trek de lus naar 
de onderkant 
van de haak. Doe 
dit ook voor de 
andere kant. Let 
op dat je dezelfde 
kleurcode kiest.

Draai de flap 
verder door over 
het linkerbeen. 
Doe nu hetzelfde 
voor het 
rechterbeen.

Bevestig de 
tilband achter  
de rug van  
de zittende  
gebruiker.

stap 1 aanbrengen tildoek (toiletsling)

stap 3 verwijderen tildoekstap 2 verplaatsen van de gebruiker

Zorg dat de 
bovenkant van 
het doek gelijk is 
met de oksel.

Rij de tillift met 
geopende poten 
recht voor de 
rolstoel.

Aan de  
rugband zitten 4  
ophangbanden 
met lussen met 
kleurcodes.  
Met de kleurcodes 
bepaal je de juiste 
lengte van je lus.Sluit de band stevig met de velcro’s.

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

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

Klik de veiligheidsgesp vast  
en trek de band aan.

Kies een kleurcode. Duw de lus in 
de bevestigingshaak.

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

Neem de  
linkerhelft van  
de band met gesp  
en steek ze onder  
de armen door.

Doe de remmen  
los en verrijd de 
gebruiker. 
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Breng het bed 
omhoog tot 
bekkenhoogte.

Kruis de linkerarm over de rechterarm 
en het linkerbeen over de rechterbeen.

Rol de gebruiker aan de heup en 
schouder naar je toe op zijn linkerzijde.

Breng het doek zo ver mogelijk  
onder de gebruiker.

Rol de gebruiker terug op de rug. Kruis de rechterarm over de linkerarm  
en het rechterbeen over het linkerbeen. Rol de gebruiker op de rechterzijde.  
Trek nu het doek onder de gebruiker vandaan.
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