
In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd, en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

Productbeschrijving

 BELANGRIJK!
Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor 
zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur 
mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees 
voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. 
U moet weten of de patiënt het tillen aan kan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is. 

De Solo MultiStraps zijn speciaal ontwikkeld voor veelzijdig gebruik in 
de gezondheidszorg. De MultiStraps worden gebruikt voor het tillen en 
ondersteunen van delen van het lichaam van de patiënt om onderzoek, 
zorg en behandeling te vergemakkelijken. De MultiStraps kunnen ook 
worden gebruikt om een patiënt in bed te draaien en de patiënt in een 
laterale positie te ondersteunen. In plaats van deze taken handmatig 
uit te voeren, dient het verplegend personeel de MultiStraps samen 
met een lift te gebruiken, waardoor mogelijk zwaar en schadelijk werk 
wordt vermeden.
Geschikte toepassingsgebieden zijn:
- behandeling van wonden, bijv. brandwonden
- hygiëne
- behandeling, bijv. katheterisatie
- onderzoek
- plaatsing van bedsteek
- aan-/uitkleden
- op de zij draaien.
De MultiStraps kunnen alleen of in paren worden gebruikt, bijvoorbeeld 
voor het tillen van beide benen van de patiënt tijdens katheterisatie.

De MultiStraps zijn verkrijgbaar in verschillende modellen/breedtes. 
De smallere MultiStraps zijn vaak gemakkelijker te plaatsen en 
geven betere toegang tot een groter huidoppervlak. Kies een 
bredere MultiStrap voor een groter ondersteund gebied en betere 
drukverdeling.
De MultiStraps zijn verkrijgbaar in twee materialen, polyester en 
non-woven, beide met drukvereffenende verstevigde pads. De Solo 
MultiStrap met non-woven ontwerp is bedoeld voor kortdurend 
gebruik en moet worden weggegooid wanneer hij vuil is of wanneer de 
patiënt hem niet meer nodig heeft. Neem voor meer informatie over 
polyester MultiStraps contact op met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.
De MultiStraps kunnen in combinatie met mobiele liften of 
plafondliften van Liko worden gebruikt.

 De MultiStraps zijn niet bedoeld om de patiënt te tillen en 
vervolgens te verplaatsen van de ene locatie naar de andere. Voor 
deze toepassingen raden wij het gebruik van een van de Liko-
tilbanden aan, die in veel modellen verkrijgbaar zijn.

Solo MultiStrap™
Gebruiksaanwijzing
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Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symboolbeschrijving

Symbool Beschrijving

Waarschuwing. Wordt gebruikt waar extra zorg en aandacht nodig zijn.

Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing

CE-markering 

Juridisch fabrikant

Productiedatum

Referentienummer

Serienummer

Medisch hulpmiddel

Niet wassen

Latexvrij

Product niet gebruiken
(Alleen Solo-producten en zichtbaar na wassen wanneer gebruik verboden is).

Facing Out Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van het product

Facing Out Symbool aan de buitenkant van het product.

(01)  0100887761997127
(11)  JJMMDD
(21)  012345678910

GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten.
(01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer)
(11) Productiedatum
(21) Serienummer
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 Bedenk vóór het tillen het volgende:
•  kies de MultiStrap die het meest geschikt is voor de betreffende taak.
•  let op of er sprake is van een gevoelige huid, drukgevoeligheid of pijn op de plekken waar de MultiStraps moeten worden aangebracht.
•  zorg ervoor dat de patiënt de juiste mobiliteit in de gewrichten heeft die nodig is om lichaamsdelen passief te tillen met de MultiStraps.
•   plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
•  hoewel de tiljukken van Liko zijn uitgerust met veiligheidsclips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat 

ledematen worden getild, terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de bandlussen correct aan het tiljuk zijn bevestigd.
• laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht.
•  tijdens het tillen/verplaatsen moeten de wielen van het bed zijn vastgezet. Deze aanbeveling geldt met name bij het omdraaien van 

patiënten.
•   gebruik bedrails tijdens het omdraaien; dit is vooral belangrijk wanneer slechts één zorgverlener de taak uitvoert.
• plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
•   werk altijd ergonomisch.

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

Veiligheidsinstructies
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Geregistreerd ontwerp

Productwijzigingen
De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving 
productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over 
productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de 
medische hulpmiddelenindustrie. 
Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU
Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde 
instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

NIET WASSEN. Op de achterkant van de MultiStrap (geldt voor Solo MultiStrap standaard en Solo MultiStrap breed) staat een label 
met dit symbool. Als de MultiStrap wordt gewassen, lost dit label op en verschijnt het symbool NIET GEBRUIKEN. De MultiStrap 
moet dan worden weggegooid.

Controleer de MultiStrap vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:
•  materiaal
•  banden
•  zomen
•  bandlussen

 Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.  
Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Verwachte levensduur
  Solo MultiStrap is een wegwerpartikel, bedoeld voor individueel gebruik.

De Solo MultiStrap mag niet meer gebruikt worden:
• wanneer hij vuil of mogelijk besmet is
• wanneer hij beschadigd is
• wanneer de patiënt hem niet meer nodig heeft.

Recyclinginstructies
Het gehele product moet worden gesorteerd als brandbaar afval. 
Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar 
niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het 
medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of 
lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.
In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor 
advies over protocollen over veilig afvoeren.

Verzorging en inspectie
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Gebruik

Breng de MultiStrap aan onder het lichaamsdeel dat moet 
worden getild/ondersteund. Vouw de bandlus onder de 
MultiStrap en duw deze onder het lichaam van de patiënt. 
Steek uw hand of gebruik de spatel in de MultiStrap-zak 
om het aanbrengen te vergemakkelijken (zie bovenstaande 
afbeeldingen).

Haal de bandlus er aan de andere 
kant uit en trek de MultiStrap 
naar voren zodat het lichaamsdeel 
in het midden van de band wordt 
geplaatst. 
Bevestig de bandlussen aan het 
tiljuk. Gebruik de binnenste 
bandlus als de tilhoogte 
onvoldoende is.

De MultiStrap kan ook daar 
worden geplaatst waar de 
meeste ruimte is, bijvoorbeeld 
onder de knieën, en vervolgens 
voorzichtig op zijn plaats onder 
de patiënt worden getrokken. 
Dit kan vereenvoudigd worden 
door de MultiStrap afwisselend 
van links naar rechts te trekken 
totdat deze op de gewenste plek 
zit, bijvoorbeeld onder de billen.

OPMERKING: de MultiStrap kan ook worden gebruikt in combinatie met de HandySheet™, die wordt aanbevolen voor zware patiënten of 
wanneer u extra voorzichtig moet zijn met de patiënt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Definities

1. Bandlus

2. Binnenste bandlus 

3. Zak

4. Label: niet wassen

5.  Stoffen deel met versteviging

6. Productlabel

7. Jaar/maand van productie
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Op de zij draaien

Tillen en ondersteunen

De patiënt op de zij draaien kan worden gedaan door één enkele zorgverlener, maar we raden aan dat twee zorgverleners elkaar helpen.  
Dit is een tijdsbesparende en efficiënte manier van werken. Gebruik de bedrails, met name als slechts één zorgverlener het draaien uitvoert.

Plaats de MultiStrap onder het deel van het lichaam van de patiënt dat moet worden getild/ondersteund.
Controleer voorafgaand aan het tillen of de bandlussen goed aan het tiljuk zijn bevestigd. Til tot de gewenste hoogte.

Afb. 2. Beide benen met twee 
MultiStraps tillen/ondersteunen

Afb. 3. Arm tillen/ondersteunen Afb. 4. Billen tillen/ondersteunenAfb. 1. Een been met twee 
MultiStraps tillen/ondersteunen

Voorbeeld

Er wordt een tiljuk met tweepuntsophanging aanbevolen voor het tillen/ondersteunen conform bovenstaande voorbeelden.
Er kunnen één MultiStrap (afb. 3) of twee MultiStraps (afb. 1) worden gebruikt.

Bij op de zij draaien raden we een tiljuk met tweepuntsophanging aan.

Gebruik twee MultiStraps; plaats de ene onder de schouders en 
de andere onder de heupen. Indien nodig kunnen de bandlussen 
op een geschikte plek aan het bed worden bevestigd met behulp 
van FixStraps 135 cm (53 inch.), productnr. 3696001. Dit houdt de 
MultiStraps op hun plek tijdens het draaien.

Bereid de handeling voor door de patiënt zo te plaatsen dat het draaien 
mogelijk is; één arm naar de zijkant en één been over het andere. Til 
de patiënt zo dat deze zijwaarts wordt gedraaid met behulp van de 
lift. Til de patiënt niet zo hoog dat er het gevaar bestaat dat de patiënt 
omrolt. Pas de houding van de patiënt zo aan dat deze comfortabel is.

Til niet te hoog!



Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

www.hillrom.com
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Accessoires:  Spatula Mod 600 IC (geschikt voor MultiStrap standaard en breed) 3684002
  FixStrap 135 cm (53 inch.)  3696001

Aanbevolen combinaties
MultiStrap kan in combinatie met de volgende tiljukken worden gebruikt:
Tiljuk met tweepuntsophanging: Universal SlingBar 350/450, SlingGuard 450.

Overzicht Solo MultiStrap™

Om de maximale belasting te behouden, zijn een lift/accessoires nodig voor dezelfde of een hogere belasting.

Vouw de bandlus onder de MultiStrap (afb. 5). Pak de bandlus vast en verwijder de MultiStrap voorzichtig (afb. 6).
De MultiStrap kan ook voorzichtig naar buiten worden getrokken wanneer er extra ruimte is, bijvoorbeeld onder de knieën.
Voor extra voorzichtig verwijderen gebruikt u een HandySheet™. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-
vertegenwoordiger.

Afb. 5. Afb. 6.

Verwijderen

Naam Breedte Productnr. Max. belasting Materiaal
Solo MultiStrap standaard 10 cm 3695915 200 kg Non-woven polypropyleen
Solo MultiStrap breed 25 cm 3695916 200 kg Non-woven polypropyleen


