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

Het Solo SupportVest wordt gebruikt in combinatie met 
de Sabina™-opstalift om patiënten vanuit een zittende 
naar een staande positie te tillen. Het Solo SupportVest 
geeft ondersteuning aan de rug en onder de armen tijdens 
het omhoogtillen. Het is geschikt voor patiënten die 
ondersteuning nodig hebben bij het opstaan, maar die in 
staat zijn om zelfstandig te staan zodra ze overeind staan.

Het Solo SupportVest is bedoeld voor gebruik in combinatie 
met de Sabina-opstalift en een 350-tiljuk (smal).

Samen vormen het Solo SupportVest en de Sabina-opstalift een 
functionele eenheid. Lees de gebruiksaanwijzingen van beide 
producten voor volledige informatie en de beste resultaten. 

Het Solo SupportVest is bedoeld voor kortetermijngebruik door 
één patiënt. Het kan niet worden gewassen. Het moet worden 
afgevoerd wanneer het vuil is geworden of de patiënt het niet 
langer nodig heeft. Het productassortiment van Liko omvat 
diverse modellen wasbare vesten voor langdurig gebruik die in 
combinatie met de Sabina-opstalift kunnen worden gebruikt.

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 aankan. Neem contact op 
met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is. 
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Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symboolbeschrijving

Symbool Beschrijving

Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht.

Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing

CE-markering 

Juridisch fabrikant

Productiedatum

Productidentificatie

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:
•   de noodzaak voor één of meer zorgverleners moet per geval worden bepaald.
•  plan het tillen zorgvuldig zodat het zo veilig en comfortabel mogelijk wordt uitgevoerd.
•  controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz. tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
•  hoewel tiljukken van Liko zijn voorzien van veiligheidsclips moet er goed worden opgelet. Controleer, voordat de patiënt 

daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden gestrekt zijn, of de lussen correct aan de tilband gehaakt zijn.
•  de hoogte van het tillen van de patiënt moet vooraf individueel worden bepaald.
•  laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht!

    Medisch hulpmiddel, productklasse I

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.

Veiligheidsinstructies

NIET WASSEN. Op het waarschuwingslabel aan de achterkant van de tilband staat het symbool voor NIET WASSEN.

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

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

Verwachte levensduur 
  Het Solo SupportVest is een artikel voor eenmalig gebruik en is uitsluitend bestemd voor individueel gebruik. Schrijf de naam 

van de patiënt op het productlabel op de rugzijde van het vest zodra de juiste maat voor een bepaalde patiënt is gevonden. 
Het Solo SupportVest mag niet meer gebruikt worden:
• als het vuil of mogelijk besmet is
• het beschadigd is 
• de patiënt het niet meer nodig heeft.

Recyclinginstructies
Het hele product, inclusief baleinen, vulmateriaal enz., moet gescheiden worden afgevoerd 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, 
staats-, regionale en/of lokale wetten en voorschriften die 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 voor veilig afvoeren.

Verzorging en inspectie

Als de tilband wordt gewassen, valt dit label uit elkaar en wordt het symbool NIET GEBRUIKEN weergegeven.  
De tilband moet dan worden weggegooid.
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Gebruik van het Solo SupportVest in combinatie  
met de Sabina-opstalift

1. Leid het vest langs de rug van de patiënt naar beneden, 
met het productlabel naar buiten gericht. De onderrand 
van het vest moet zich op taillehoogte bevinden.

  De armen van de patiënt moeten altijd buiten het vest 
worden gehouden zodat het vest niet omhoog kan glijden.
Bepaal welke bandlussen de beste keuze zijn; zie hierboven 
'Beschrijving van de bandlusfunctie'.

Beschrijving van de bandlusfunctie
Het Solo SupportVest is voorzien van twee bandlussen: een bandlus aan de binnenkant en een bandlus aan de buitenkant, voor opti-
male flexibiliteit tijdens het gebruik. We raden doorgaans aan de binnenste bandlussen aan het tiljuk te bevestigen om zo rechtop mo-
gelijk te komen te staan en ervoor te zorgen dat de patiënt het tiljuk kan vastpakken. Zo neemt de patiënt actief deel aan het opstaan. 
De buitenste bandlussen worden gebruikt als er door de omvang van de patiënt meer ruimte nodig is of als de patiënt, gezien 
de hoogte van de tilhaken van de Sabina™, relatief klein is. 
Als de binnenste bandlussen worden gebruikt adviseren wij om de buitenste bandlussen ook aan de tilhaken te bevestigen. 
Hierdoor zijn de bandlussen beter zichtbaar.

432 5

76

1. Vest 

2.  Jaar/maand van productie

3. Productlabel

4.  Waarschuwingsetiket:  
Niet wassen.

1

8

Definities

5. Gekleurde band 
(geeft de maat aan)

6. Buitenste bandlus

7. Binnenste bandlus

8. Onderrand
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2. Rol de Sabina™-opstalift naar de patiënt toe. Pas de breedte 
van het onderstel aan zodat de opstalift dicht genoeg bij de 
patiënt kan komen. De voeten van de patiënt moeten in het 
midden van de voetsteun worden geplaatst. Pas de diepte 
van de onderbeensteun aan zodat de schenen van de patiënt 
parallel lopen met de steun. Stel de hoogte van de steun 
zodanig af dat de bovenrand zich net onder de knieschijven 
bevindt. Maak de kuitband vast en trek deze aan.
Vervolgens bevestigt u de gekozen en eerder geteste 
bandlussen aan de haken van het tiljuk.
Nuttige tip: de patiënt kan gemakkelijker van een zittende 
naar een staande stand komen als hij relatief rechtop zit. 
Dat wil zeggen: de heupgewrichten zijn op dezelfde hoogte, 
of liever hoger, dan de kniegewrichten.
3. Tillen. Bedien de liftbeweging met de knoppen omhoog en 
omlaag op de handbediening. Er zijn twee snelheden. Moedig 
de patiënt, indien mogelijk, aan om het tiljuk vast te pakken.

  Voordat de patiënt van het onderliggende oppervlak 
wordt getild, maar terwijl de banden volledig zijn 
gestrekt, moet worden gecontroleerd of de banden 
correct aan het tiljuk zijn bevestigd.
We raden patiënten aan om met het bovenlichaam iets 
naar achteren te leunen. Dit compenseert de zwakke 
spiermassa van het onderlichaam. Dit maakt de bediening 
van de opsta-actie gemakkelijker, verbetert het comfort en 
voorkomt dat het vest omhoog glijdt. De tilhoogte van de 
patiënt moet vooraf van geval tot geval worden bepaald.
4. Nuttige tip: wanneer het vest tijdens het tillen omhoog 
schuift, kan de patiënt de bandlussen vastpakken in plaats 
van het tiljuk. Dit helpt om het vest op zijn plaats te houden 
en biedt goede ondersteuning voor de rug tijdens het tillen.

Instelling van de maximale tilhoogte
De maximale tilhoogte wordt als volgt ingesteld:
• hoogte-instelling van de mast aan het onderstel van de opstalift. Zie de gebruiksaanwijzing van de Sabina.
• kies de binnenste of buitenste bandlussen van het vest, zie pagina 4 'Beschrijving van de bandlusfunctie'.
• de grootte van het vest. Met een vest in een kleinere maat is het mogelijk om hoger te tillen.

Alternatieve vesten voor tillen
Als de patiënt tijdens het tillen voor de veiligheid een tailleband nodig heeft adviseren wij het gebruik van een  
Liko™ SafetyVest of Liko™ ComfortVest.

Proefpassessie

2. 3. 4. 

1. Sabina™-zitvlakband productnr. 3591115
In sommige gevallen kan er een zitvlakband worden gebruikt 
om het tillen te vergemakkelijken. De zitvlakband moet zo 
ver mogelijk naar beneden worden geduwd in de richting van 
het stuitbeen en biedt ondersteuning onder de billen tijdens 
het tillen. Zodra de patiënt rechtop staat, wordt de belasting 
van de zitvlakband weggenomen en kan deze aan één kant 
worden verwijderd, bijvoorbeeld tijdens toiletbezoeken. 
Voor de zitvlakband is een speciale accessoire vereist: 
Seatstrap Slingbar. Lees de gebruiksaanwijzing van de 
zitvlakband zorgvuldig door voordat u deze gebruikt.

2. Seatstrap SlingBar productnr. 2027006

3. Sabina™ 350-tiljuk  productnr. 2027006

Accessoires
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Overzicht Solo SupportVest™, mod. 911
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Het Solo SupportVest is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de Sabina™-opstaliften van Liko. Wij raden het Sabina™ II 350-tiljuk aan.

Materiaal: niet-geweven polypropyleen.
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Andere combinaties 

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan de combinaties die worden aanbevolen door Liko kunnen leiden 
tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.

Aanbevolen combinaties

Accessoires

De juiste maat kiezen
Voor een optimaal comfort moet het vest volledig rond de rug en onder de armen liggen. 
Als het vest te groot is kan de patiënt mogelijk niet het tiljuk pakken of in een volledig rechtopstaande houding komen.

Extension Loop, groen, 12 cm productnr. 3691102
Extension Loop, groen, 22 cm productnr. 3691103
Extension Loop, grijs, 12 cm productnr. 3691302
Extension Loop, grijs, 22 cm productnr. 3691303

- 2 = 12 cm
- 3 = 22 cm

Beschrijving Productnr. Maat Kleur van de band Breedte vest: cm Max. belasting: kg

Solo SupportVest 35911915 M Medium Geel A: 90 B: 138 C: 148 200

Solo SupportVest 35911916 L Large Blauw A: 105 B: 153 C: 163 200


