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Het juiste sling model kiezen

Beoordeling lichaamscontrole 

Stand Assist
Transfer Stand Assist

Universal High
Universal High Plus

Comfort Standard
Comfort In Situ

Comfort High
Dress Toileting Low

Amputee
Easy-Fit

Light Transfer Support
Standing Transfer Vest

Standing Transfer Vest with Groin band

Zeer weinig  Weinig  Enigszins  Volledig  

Goed

Beperkt

Universal Low
Universal Standard

Dress Toileting High

Het belangrijkste doel bij het kiezen van een liftmat is om de lichaamsondersteuning te bieden die nodig is. 
Invacare slings zijn ontworpen om de gebieden waar lichaamscontrole en spiersterkte verminderd zijn te 
ondersteunen. De belangrijkste lichaamsdelen zijn de benen, heupen, romp en hoofd. Het volgende geeft een 
overzicht van welke slingmodel geschikt is bij welke fysieke mogelijkheden:

*Minder optimaal 
Het is belangrijk om ervoor 
te zorgen dat de cliënt niet 
meer mogelijkheden heeft 
dan de liftmat laat gebruiken. 
Oftewel, dat hij/zij enige tijd 
geïmmobiliseerd wordt. Verder 
wordt er meer materiaal gebruikt 
dan nodig is wat het aanleggen 
lastiger maakt.

Lichaamsondersteuning per Invacare Slings model 

Minder 
optimaal*

Optimaal

Beoogd gebruik

Universal Standard

Zorg er altijd voor dat de sling specifiek gemaakt is voor de tillift die je gebruikt, want als je dit niet 
doet, kan dit serieus letsel veroorzaken. Er zijn verschillende types en maten liftmatten beschikbaar. De 
meest geschikte sling kiezen voor je cliënt zorgt voor veiligheid en comfort tijdens de transfer. Je moet 
denken aan:

• Functieniveau, maat, breedte en gewicht van de cliënt

• Het type transfer

• Slingvorm passend bij lichaamscontrole, bijvoorbeeld U-vorm of volledige lichaamsondersteuning

• Voorkeurspositie als gevolg van medische conditie, zoals beroerte of amputatie

• Materiaal type en eventuele polstering

• Mogelijke gevoeligheid voor druk op een bepaalde plek

Transfer type 

Zitten Staan

Zitten Zitten Zitten Zitten Zitten Zitten

Liggen Zitten

Liggen Liggen

Liggen Zitten

Liggen Liggen
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u   Slings met gescheiden benen
Deze sling is eenvoudiger aan te leggen en weer weg te halen door 
de gescheiden beenondersteuning. De cliënt kan deelnemen
aan deze handelingen. Afhankelijk van de transfertaak en het risico 
op glijden, biedt deze reeks drie verschillende openingbreedtes.
Reguliere opening 
Voor universele transfers.
Invacare Universal Sling familie: 
• Universal Low
• Universal Standard

• Universal High
• Universal High Plus

Kleine opening
Voor cliënten met atrofi in hun bilspieren. De beenondersteuningen
kunnen veilig in hangmatpositie worden geplaatst.
Invacare slings:
• Easy-Fit • Amputee
  Grote opening
Met name voor hygiëne doeleinden met een goede toegang tot de
cliënt. Met minder stof dan andere modellen is deze liftmat
eenvoudig aan te leggen en te verwijderen - vooral wanneer
iemand in een rolstoel zit.
Invacare slings:
• Dress Toileting Low • Dress Toileting High

u   Niet-gescheiden benen
   Een sling voor cliënten die meer ondersteuning nodig hebben.
Het lagere gedeelte van de sling moet 10 cm achter de knieholte 
geplaatst worden.
Invacare Comfort Slings: 
• Comfort Standard
• Comfort In Situ

• Comfort High

u   Vest voor sta- en looptraining
  Een liftmat die cliënten een actievere en onafhankelijkere transfer 
met veilige ondersteuning biedt. Kan worden gebruikt als 
trainingsmiddel voor bijvoorbeeld sta- of balanstraining.
• Standing Transfer Vest

u   Lichte transfer ondersteuning
Sling voor ondersteuning, herpositionering en/of tillen van een lichaam.
• Light Transfer Support

Sling vormen
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