
Transfer- en draaihulpen  
Patiëntenliften en slings





Inhoud

Transfer- en draaihulpen, slings
Ambiturn - Transfer- en draaihulp
Ablestand – Draaihulp
Ambiturn & Ablestand Deluxe Sling 

Patiëntenlift
Samsoft 175
Hermes

Sling
Fast Fit
Fast Fit Deluxe
Dress
High Back Toilet
Comfort 
Deluxe Hammock
In Chair Hammock Comfort
Split Leg in Chair Hammock

Uitwisselbaarheid



Transfer- en draaihulp

4

Ambiturn en draaihulp
Art.-Nr.: PT001  

Ondersteuning en opleiding ineen!

De Ambiturn Transfer en Transfer Assistance ondersteunt de verzorger bij 
het overbrengen van een zittende patiënten bijvoorbeeld: 
van het bed naar de rolstoel, en van de stoel naar het toilet en maakt ook 
korte transfers. Het hulpmiddel is onder begeleiding ook geschikt voor 
staande training.

 / Stevig stalen frame
 / Zonder gereedschap verstelbare beenbekleding
 / Vier wielen waarvan 2 draaibaar zorgt er voor dat u moeiteloos 

kunt manoeuvreren, zelfs bij patiënten met obesitas
 / Staanplaats met voetmarkering voor optimale positionering van de 

patiënten tijdens de overdracht
 / Met twee parkeerremmen
 / Handvat met geïntegreerde transferriemhouder
 / Lage, taps toelopende voetplaat maakt onder rijdbaarheid  mogelijk 

van bed, stoel, rolstoel en toilet
 / Eenvoudige montage en demontage, gereedschapsvrij in twee 

delen uitneembaar
 / Transferriem voor extra comfort als optioneel accessoire 

beschikbaar

De Ambiturn Transfer en Transfer Assistance ondersteunt de verzorger bij 

van het bed naar de rolstoel, en van de stoel naar het toilet en maakt ook 

Lage, taps toelopende voetplaat maakt onder rijdbaarheid  mogelijk Lage, taps toelopende voetplaat maakt onder rijdbaarheid  mogelijk 

Ambiturn & Ablestand transfer gordel Deluxe

 / Voor een extra gevoel van veiligheid
 / Ideale ondersteuning en verlichting van de zorgverlener voor de patiënt 

om vanuit de zitpositie naar de stand te gaan
 / Eenvoudige bediening
 / Verkrijgbaar in 3 maten
 / Belastbaar tot 400 kg (opmerking maximale belastbaarheid van de transfer 

en draaihulp)

Ideale ondersteuning en verlichting van de zorgverlener voor de patiënt 

Belastbaar tot 400 kg (opmerking maximale belastbaarheid van de transfer Belastbaar tot 400 kg (opmerking maximale belastbaarheid van de transfer 

Technische gegevens  
 Totale lengte 63 cm
 Totale breedte 57,5 cm
 Totale hoogte 118 cm
Gewicht 18,4 kg
Max. belasting 150 kg
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Ablestand opstahulp                   
Art.-Nr.: PT002  

Gemakkelijk opstaan!

De Ablestand maakt het voor de gebruiker gemakkelijker 
van bed, stoel, rolstoel of toilet op te staan of een transfer te doen. 
Gebruiker moet nog wel de stabiliteit hebben om te gaan staan.

 / Stabiele stalen constructie
 / Zonder gereedschap verstelbare beenbekleding
 / In hoogte verstelbare, hellende handgreep met geïntegreerd

Bevestiging van de transfer-gordel
 / Met kantelbeveiliging voor extra stabiliteit
 / Ruime voetplaat met antislip Voetmarkering voor veilig staan 

tijdens het rijden
 / Met wielen voor vereenvoudigd transport van de transferhulp 

(zonder patiënt)
 / Eenvoudige installatie
 / Transfergordel voor extra comfort als optie beschikbaar

Transfer- en draaihulp

Technische gegevens  
 Totale lengte 45 cm
 Totale breedte  49 cm
 Totale hoogte 80 - 126 cm
Gewicht 16,5 kg
Max. belasting 150 kg

Art.-Nr.  
 4401BE Small
 4402BE  Medium
 4403BE Large
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Samsoft 175
Art.-Nr.: SR2870000 

Behendig en krachtig!

De Samsoft heeft een draagvermogen van 175 kg en kan 
eenvoudig staand worden opgeslagen. 
Deze elektrische patiëntenlift kan door de grote verstelbaarheid 
van het frame obstakels vermijden.

 / Kan eenvoudig voor  transport en gebruik zonder gereedschap in 
twee delen worden gedemonteerd of gemonteerd

 / Versterkt stalen frame voor maximale veiligheid
 / Groot verstelbereik en spreiding  van het frame voor optimale 

stabiliteit en het eenvoudig vermijden van obstakels
 / Beenspreiding kan vergrendelt worden
 / Lichtgewicht, compact en goed manoeuvreerbaar
 / Batterij kan snel en eenvoudig worden opgeladen
 / Standaard geleverd met een sling. Maat M of L naar keuze
 / Andere modellen slings zijn ook leverbaar, zie pagina 8 - 10

Extra sterk stalenframe Wordt standaard met 
sling geleverd

De spreiden van het frame 
kan vergrendeld worden

Technische gegevens  
Maat (opgevouwen LxBxH)  130 x 63 x 40 cm
Maat (gemonteerd LxBxH) 133 x 63 x 134 cm
Binnenmaat beenspreiding   54 - 83 cm
  Verstelhoogte tilmast   55 - 173 cm
 Draaicirkel  144 cm
Totaal gewicht 38,4 kg
 Maximale belasting   175 kg 



7

Patiëntenlift  

7

Hermes
Art.-Nr.: SR231000

De krachtpatser!

De patiëntenlift Hermes is geschikt voor het tillen van patiënten 
met obesitas.  En ontlast de verzorgende. Hij biedt fl exibele 
instelmogelijkheden, een krachtige motor en een lage assistentie 
tijdens ritten.

 / Heavy-duty patiëntenlift, hefcapaciteit tot 250 kg
 / Extra frame van gewapend staal
 / Elektrisch spreiden voor moeiteloos manoeuvreren
 / De lage frame hoogte zorgt voor een makkelijke onder rijdbaarheid
 / Vierpunts bevestiging met beschermingsvilt
 / Handmatige nooddaling
 / Dubbele wielen met massieve rubberbanden, diameter 100mm
 / Er zijn meerdere modellen slings beschikbaar, zie pagina 8 - 10

Versterkte 
stalen frame

Ophang 
beveiliging sling

Technische gegevens  
 Totale lengte  136 cm
 Totale breedte  74 cm
 Binnen maat  been verstelling  60 - 110 cm
Verstel hoogte tilmast  51,5 - 177 cm
 Hoogte van het onder frame  11,4 cm
Totaal gewicht 55 kg
Maximale belasting 250 kg

Patiëntenlift  
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Slings

Doordachte funktionaliteit en comfort!
Het comfort voor de patiënt en de gebruiksvriendelijkheid voor de verzorgende   
staat voorop bij het gebruik van de Drive Devilbiss slings. 
Ons assortiment biedt oplossingen in een breed verzorgingsgebied.

 / Het assortiment heeft 8 verschillende slings en leverbaar in 5 maten 
 / De grote van de slings zijn eenvoudig te herkennen aan het gekleurde label:   

  • Zwart = Extra Large (XL)
  • Groen  = Large (L)
  • Geel = Medium (M)
  • Rood = Small (S)
  • Blauw = Extra Small (XS)
 / Alle Drive DeVilbiss slings hebben bovendien kleur gecodeerde

lussen voor de verschillende zitposities 
 / Voor extra comfort zijn alle tilbanden standaard uitgevoerd met
 / gewatteerde dijbeensteunen
 / De riemen aan de achterkant van de slings helpen de verzorger

bij het veilig aantrekken van de tilband
 / Alle slings hebben robuuste, geweven labels met een QR-code die te 

scannen is en automatisch verwijst naar een instructievideo op het internet 
(Engelstalig)

Het comfort voor de patiënt en de gebruiksvriendelijkheid voor de verzorgende   

De grote van de slings zijn eenvoudig te herkennen aan het gekleurde label:   De grote van de slings zijn eenvoudig te herkennen aan het gekleurde label:   

scannen is en automatisch verwijst naar een instructievideo op het internet scannen is en automatisch verwijst naar een instructievideo op het internet 
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Slings

Extra Small Small Medium Large Extra Large

3201XBE 3201BE 3202BE 3203BE 3203XBE

Fast Fit - Universeel sling
De Fats Fit sling is snel aan te leggen en biedt een goede ondersteuning in het 
rug en beenbereik. Gemaakt van polyester. Maximale belasting 400 Kg.

Tilband Extra Small Small Medium Large Extra Large

Polyester 3401XBE 3401BE 3402BE 3403BE 3403XBE

Net / gaas 3404XBE 3404BE 3405BE 3406BE 3406XBE

Fast Fit Deluxe - voor volledige 
ondersteuning van het lichaam
De Fast Fit Deluxe  biedt de beste ondersteuning in het sacrale en bovenbeen 
gebied. Het gaas / netdoek is ideaal voor gebruik in een natte omgeving met een 
belasting van 200 kg. De polyesterdoek versie is belastbaar tot 400 Kg.

Dress - Vereenvoudigt hygiëne en 
verzorging
De Dress tilband is gemakkelijk aan te trekken, biedt goede toegang tot 
kleding van de patiënt en kan zowel voor persoonlijke hygiëne als voor 
het toilet worden gebruikt worden gebruikt. Gemaakt van polyester met 
een draagvermogen tot 400 kg.

Extra Small Small Medium Large Extra Large

 3101XBE 3101BE 3102BE 3103BE 3103XBE

High Back Toilet - Hygiëne, verpleging en 
stabiliteit
De High Back Toilet tilband biedt een moeiteloze transfer voor patiënten met 
een goede bovenlichaam en hoofd stabiliteit. Standaard met brede 
lichaamsband, versterkte rug aan de zijkant verlengingsriemen samen met 
de laag uitgesneden heup. Dit doek biedt grote bewegingsvrijheid voor de 
schouders en armen. Van Polyester. Draagvermogen tot 400 kg.

Extra Small Small Medium Large Extra Large

4201XBE 4201BE 4202BE 4203BE 4203XBE

Slings

High Back Toilet - Hygiëne, verpleging en 

De High Back Toilet tilband biedt een moeiteloze transfer voor patiënten met 

lichaamsband, versterkte rug aan de zijkant verlengingsriemen samen met 
de laag uitgesneden heup. Dit doek biedt grote bewegingsvrijheid voor de 
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Slings

In Chair Hammock Comfort sling –                      
Drukverlagend
Deze tilband biedt het beste comfort voor de patiënt bij het tillen. 
Druk en schuifk rachten worden vermindert door het driedimensionale, 
multi-elastisch binnenwerk. Het voorkomt warmteophoping en is bij langer 
zitten ook geschikt voor decubitus- en pijnpatiënten.
Het naadloze zitvlak en de dunnere padding van de beenriemen
verminderen bovendien de druk. Belastbaar tot 300 kg.

Extra Small Small Medium Large Extra Large

4101XBE 4101BE 4102BE 4103BE 4103XBE

     

Extra Small Small Medium Large Extra Large

3301XBE 3301BE 3302BE 3303BE 3303XBE

Tilband Comfort – Met hoofd ondersteuning 

De Comfort sling is een universeel inzetbaar  met  extra kunststof 
versteviging in het hoofdbereik. Gemaakt van Polyester, belastbaar tot 400 kg.

Extra Small Small Medium Large Extra Large

4501XBE 4501BE 4502BE 4503BE 4503XBE

Deluxe Hammock – voor amputatie patiënten
De Deluxe Hammock tilband biedt ondersteuning aan patiënten met een 
beenamputatie. De sling ondersteunt het gehele lichaam met dezelfde functies 
als een universeel sling. Kan zittend of liggend aangebracht worden en 
vermindert heuprotatie en abductie. Ook geschikt voor beenamputatiepatiënten. 
Gemaakt van polyester, maximale belasting 400 kg.

Split Leg in Chair Hammock – 
Met gedeelde beenondersteuning
Deze sling is geschikt voor decubitus of pijnpatiënten. Ook geschikt om 
langer in te zitten. Voor extra druk ontlasting, kan bij de “Split Leg”
versie, bij het zitten, de wegklapbare heupriemen en bovenbeen
ondersteuning weg gevouwen worden (niet bij de transfer).
Max belasting 300 kg. 

Extra Small Small Medium Large Extra Large

 4001XBE 4001BE 4002BE 4003BE 4003XBE
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Slings

De volgende ophangsystemen zijn 
uitwisselbaar met Drive DeVilbiss 
slings

De volgende haken zijn uitwisselbaar 
met de Drive DeVilbiss tilbanden

Tiljuk 
2-, 4-, 6-bevestiging haken
Dubbele – en / of enkele 
bevestigingshaken

Dubbel tiljuk met 4 
bevestingshaken 
Dubbele- en / of enkele 
bevestigingshaken

Uitwisselbaarheid van de slings

Alle Drive DeVilbiss slings zijn geschikt voor mobiele patiëntenliften en vaste plafondliften met een 
ophangsysteem wat open of gesloten haken heeft. zijn compatibel. Deze haken moeten geschikt zijn voor 
een 25-40 mm brede lus en onder spanning gehouden kunnen worden. De compatibele patiëntliften en 
plafondliften moeten zijn uitgerust met een 2-, 4- of 6-punts ophangsysteem.

Plastic oogje en geponst
metalen oogschoten zijn
niet compatibel! 

�                   

Haak verticaal gemonteerd
Gebogen zonder sluitclip

Haak verticaal en in
de lengte as gemonteerd
gebogen / spiraal

zonder vergrendeling met of zonder vergrendeling

Haak gemonteerd in de lengte as 
gebogen 
gebogen / spiraal met 
of zonder sluitclip

�                   
De lijst met vermelde haaksystemen is niet volledig. 
Als het gebruikte tiljuk  met bijbehorende haken hier niet wordt vermeld, 
neem alsjeblieft contact met ons op, we controleren de compatibiliteit.

De volledige compatibiliteitsverklaring is beschikbaar om te downloaden op www.drivemedical.nl

Compatibiliteit
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