TENOR

Een veilig tilsysteem voor
obese cliënten

… with people in mind
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AFGESTEMD OP DE BEHOEFTEN
VAN OBESE CLIËNTEN
Het aantal zwaarlijvige mensen neemt over de hele wereld snel

van de Tenor. Barry heeft meer dan twee jaar met ArjoHuntleigh

toe. Deze trend stelt de zorgsector voor nieuwe problemen.

samengewerkt aan het Tenor project en heeft ons geholpen een

De obese cliënt heeft het recht op dezelfde comfortabele en

mobiele tillift en tilbanden te ontwerpen die perfect zijn afgestemd

waardige behandeling als andere cliënten. Daarom zijn speciale

op de behoeften van obese cliënten.

hulpmiddelen vereist. Zorgverleners moeten veilig en ergonomisch

Barry’s ervaringen tijdens zijn regelmatige ziekenhuisopnames

kunnen werken met hulpmiddelen en werkmethoden die optimaal

wezen uit dat veel obese cliënten pijn en hinder ondervinden tijdens

zijn voor toepassing in de zorgverlening aan obese cliënten.

het tillen in een tilband. Dit probleem, dat vooral betrekking heeft

Goede zorg voor obese cliënten vereist niet alleen

op de schouders en de benen, wordt veroorzaakt door slecht

speciale tilsystemen voor de juiste gewichtsklassen, maar ook

passende tilbanden en ongeschikte tiljukken.

voorzieningen die een oplossing bieden voor de specifieke

Zorgverleners gaven ons ook waardevolle inzichten in de

verzorgingsproblemen bij afwijkende lichaamsvormen. De

moeilijkheden die zich voordoen bij transfers van obese cliënten.

gewichtsverdeling bij obese cliënten is onder te brengen in drie

Vaak hadden die problemen te maken met de tilband. Zowel het

categorieën:

aanbrengen en verwijderen van de tilbanden, als het vinden van

• Proportioneel (lichaamsgewicht gelijk verdeeld)

de juiste maat tilband om een bepaalde cliënt veilig te kunnen

• Peervorm (gewicht ongelijk verdeeld – het onderlichaam is

verplaatsen, ervaarde men als een probleem.

zwaarder)

Een andere klacht van zowel cliënten als zorgverleners betrof

• Appelvorm (opeenhoping van gewicht rond het midden of de
romp van het lichaam)

het gebrek aan vertrouwen in de tilhulpmiddelen. Vaak twijfelde
men of het tilsysteem wel voldoende vermogen had om de obese

Er is duidelijk een toenemende behoefte aan hulpmiddelen die

cliënt veilig op te tillen.

speciaal zijn ontworpen voor obese cliënten. Om een goede

Op basis van de gezamenlijke feedback van cliënten en

mobiele tillift te kunnen ontwerpen, informeerde ArjoHuntleigh bij

zorgverleners heeft ArjoHuntleigh de problemen betreffende

zorgverleners die ervaring hebben met obese cliënten én bij de

vertrouwen in de tilhulpmiddelen en het vinden van de juiste tilband

obese cliënten zelf.

in kaart gebracht. Als oplossing verbeterden we het ontwerp van
de Tenor en ontwikkelden we een nieuwe serie tilbanden voor

Feedback verfijnde het definitieve ontwerp van de Tenor
Barry, de zwaarste man van het Verenigd Koninkrijk, was één

obese cliënten.

van de cliënten die nauw betrokken werd bij de ontwikkeling

Gewicht

BMI voor 1.60 m

BMI voor 1.75 m

68 kg

27

22

91 kg

36

30

114 kg

43

36

136 kg

52

43

182 kg

69

58

227 kg

86

72

273 kg

103

86

363 kg

142

119

454 kg

177

148

Normaal gewicht

Overgewicht

Obees

Zwaarlijvig

Tabel 1. Body Mass Index (lichaamsgewichtindex) classificatie
De Body Mass Index (BMI), gebaseerd op de verhouding tussen het gewicht en de
lengte van een persoon, is de meest algemeen aanvaarde internationale standaard voor
het beoordelen van de gewichtsconditie. Een BMI boven de 25 betekent dat de cliënt
lijdt aan overgewicht; bij een BMI boven de 30 is de cliënt obees en bij een BMI boven
de 40 zwaarlijvig. De voorbeelden van zwaarlijvige cliënten in de bovenstaande BMI
tabel zijn gebaseerd op gemiddelde lengten van de bevolking.
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EEN BETROUWBAAR TILSYSTEEM
Voor obese cliënten en hun zorgverleners is het belangrijk dat ze kunnen
vertrouwen op het mobiele tilsysteem en dat deze het gewicht van de
betreffende cliënt veilig tilt. De Tenor geeft cliënten
en zorgverleners om diverse redenen vertrouwen:
• Speciaal ontworpen voor de obese zorg
Het ontwikkelen van het beste mobiele tilhulpmiddel voor obese cliënten
is niet enkel een kwestie van het verhogen van een tilsysteem. De Tenor is
volledig opnieuw ontworpen in samenwerking met cliënten en verzorgers
om te voldoen aan de eisen die in de zorg aan obese cliënten worden
gesteld op het gebied van veiligheid en comfort.
• Betrouwbaar tilvermogen
De lichte aluminium constructie belast u veilig tot een gewicht van 320 kg.
Elke Tenor is vóór levering getest op het tillen van gewichten boven de
veilige tilbelasting.
• Vertrouwd ontwerp
Zorgverleners die vertrouwd zijn met andere ArjoHuntleigh tilhulpmiddelen,
zullen veel herkennen in de Tenor: gemakkelijk te bevestigen tilbanden,
eenvoudige afstandsbediening en ergonomisch verantwoorde procedures.
• Comfortabele tilbanden
De nieuwe serie tilbanden voor obese cliënten biedt optimale
ondersteuning voor cliënten met verschillende lichaamsvormen. Door
de kleurcodering wordt het selecteren van de juiste maat van tilband
eenvoudiger.
• Geïntegreerde oplossing
In combinatie met speciale tilbanden biedt de Tenor tillift een geïntegreerde
oplossing voor een veilige, voorzichtige en waardige transfer, afgestemd op
de individuele behoeften van de obese cliënt.
• Extra krachtige ontwerpkenmerken
Speciale voorzieningen in het ontwerp van de Tenor verlenen de tillift zijn
buitengewone kracht en stabiliteit.

De combinatie van het 4-punts tiljuk met schouderbevestigingspunten met ruime
tussenruimte en de extra mastlengte maken een optimale comfortabele transfer
mogelijk. Zonodig kan de cliënt 360° worden gedraaid voor positionering op
bed, in stoel of rolstoel.
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SPECIAAL ONTWORPEN
VOOR DE OBESE CLIËNT
1

Krachtige constructie
Dezegebogen tiljukvorm biedt optimale sterkte en zorgt dat deze tillift met een tilvermogen van
320 kg steeds betrouwbaar functioneert. Het gebogen mastontwerp biedt optimale vrije ruimte op
hoofdhoogte. Dit is belangrijk wanneer cliënten in een krappe ruimte eerst 360° moeten worden
gedraaid voordat ze kunnen worden opgetild en komt ook van pas bij bepaalde stoelen.

2

Licht materiaal, optimaal tilvermogen
Door zijn aluminium constructie is de Tenor licht, wendbaar en tevens bijzonder sterk. Om
de constructie nog sterker te maken is gebruik gemaakt van boutverbindingen in plaats van
lasverbindingen.

3

Betere positionering
De verlengde arm biedt een groter bereik boven bedden, waardoor de cliënt op een eenvoudige manier
in het midden van het bed kan worden geplaatst. Hierdoor is handmatig positioneren nauwelijks nodig
en wordt de zorgverlener niet fysiek belast.

4

Verdeling van het gewicht
Bij het nieuwe 4-punts tiljuk voor obese cliënten is de afstand tussen de schouder- en beenbevestiging
groter. Dit verhoogt het comfort van de cliënt, doordat het gewicht evenwichtiger is verdeeld en de
tilband nergens knelt.

5

Ergonomisch gevormde handgreep
De ergonomisch gevormde, gebogen handgreep minimaliseert de inspanning voor de zorgverlener en
zorgt dat deze de tillift gemakkelijk draait en keert in krappe ruimten.

6

Dubbele bediening
De elektrische functies van de Tenor zijn zowel via de afstandsbediening als via het bedieningspaneel
op de mast te bedienen.

7

Opgeladen en klaar voor gebruik
Het accusysteem bestaat uit een acculader en een oplaadbare accu voor zwaar gebruik. Bij de lift
wordt standaard één accu geleverd. Een extra accu en acculader zijn optioneel verkrijgbaar, om ervoor
te zorgen dat er steeds een opgeladen accu beschikbaar is. De optioneel verkrijgbare indicator ’lege
batterij’ geeft de status van de accu aan. De minutenteller registreert de gebruiksduur van de Tenor. Zo
kan u vaststellen hoe lang de Tenor is gebruikt.

8

Bewegingsvrijheid
Het ontwerp biedt de zorgverlener voldoende ruimte om zijn voeten zo te plaatsen dat de ergonomisch
meest verantwoorde werkhouding kan worden aangenomen – een essentiële arbo-voorwaarde bij het
werken met tilsystemen en het verplaatsen van obese cliënten. Om deze reden is de motor voor het
openen van de poten onder het onderstel geplaatst.

9

Laag onderstel met dubbele wielen
De dubbele voorwielen geven de stabiliteit die nodig is om 320 kg te dragen. Bovendien is het lage
onderstel geschikt om onder zeer lage bedden met een
maximale vrije ruimte van 100 mm te kunnen rijden.

Met de afstandsbediening
kan de zorgverlener de Tenor
moeiteloos bedienen.
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TILBANDEN VOOR OBESE CLIËNTEN

De Deluxe serie tilbanden is op
de zwaarst belaste plaatsen, zoals
de schouders, de benen en de rug,
versterkt met extra stevig materiaal
en extra sterk stiksel. De extra
bekleding verhoogt het comfort en
vermindert de druk op de gevoelige
huid. De versterkte beenstukken
voorkomen dat de benen bekneld
raken, wat het comfort van de
cliënt ten goede komt.

De basis serie is gebaseerd
op dezelfde vorm en hetzelfde
ontwerp, tegen lagere kosten.
De serie is voorzien van
standaardbekleding in de
beenstukken en heeft geen
versterkt stiksel of extra materiaal.
Ook hier staan comfort en veiligheid
voorop.

De Deluxe serie tilbanden met
gescheiden beendelen verdient
soms de voorkeur bij peervormige
cliënten. Deze cliënten hebben
een meer geprononceerde
buikomvang en hebben daarom
meer steun nodig. De hele tilband
is vervaardigd uit een speciale stof
die zachter is en warmte verspreidt.
Dit voorkomt ophoping van
lichaamswarmte en zweet. Hierdoor
wordt de huid beschermd en het
comfort van de cliënt verhoogd.

De serie tilbanden met gesloten
zitvlak heeft hetzelfde ontwerp als
de Deluxe serie, maar zonder de
gescheiden beendelen.

De Tenor bestaat uit twee belangrijke delen – de tillift en de
tilband. Voor de verschillende lichaamsvormen van obese
cliënten zijn verschillende soorten tilbanden nodig. Daarom
heeft ArjoHuntleigh voor obese cliënten een serie tilbanden
ontwikkeld in vier verschillende maten.
Elke tilband voor obese cliënten is getest volgens de
strengste ArjoHuntleigh kwaliteitsmaatstaven en alle typen
tilbanden zijn verkrijgbaar in maten die geschikt zijn voor
obese cliënten: M, L, XL, XXL. Alle typen tilbanden voor
obese cliënten zijn kleurgecodeerd om het juiste type
gemakkelijk te kunnen kiezen.
Baseer de keuze van een tilband op een zorgvuldige
beoordeling van de conditie van de cliënt. Houd hierbij
rekening met het gewicht, de lichaamsvorm en de
specifieke behoeften van de cliënt.
Deluxe serie
ArjoHuntleigh heeft aandachtig geluisterd naar de wensen
van obese cliënten en hun suggesties voor verbetering
opgenomen in het tilbandontwerp om het comfort tijdens
het tillen te verbeteren. Het resultaat is de Deluxe tilband
met extra verstevigingen op plaatsen waar de meeste druk
wordt uitgeoefend, zoals de benen en de schouders.
De Deluxe tilbanden zijn geschikt voor obese cliënten
met verschillende lichaamsvormen. De bredere uitvoering
van de tilband biedt meer ruimte voor de grotere buik en
bredere schouders. De grotere ruimte tussen de benen

is een vereiste voor zowel proportioneel gevormde als
appelvormige cliënten.
De Deluxe serie tilbanden is vervaardigd uit een sterke,
goed ademende bekleding van hoge kwaliteit die warmte
en zweet verdeelt en het comfort verhoogt.
Basis serie
De basisserie voldoet aan alle ArjoHuntleigh testcriteria en
is getest op 1,5 keer de maximale belasting van 409 kg en
biedt optimale kwaliteit tegen een lage prijs.
Deluxe serie met gescheiden beendelen
Deze tilband is geschikt voor de meeste obese
lichaamsvormen, maar is speciaal ontworpen om rond de
benen meer ondersteuning te bieden – elk been wordt
afzonderlijk ondersteund om te voorkomen dat de benen
naar elkaar toe of van elkaar af schuiven – en om meer
ruimte te bieden rond de buikstreek.
Serie met gesloten zitvlak
De tilband met gesloten zitvlak is ontworpen om
peervormige cliënten op te tillen die meer ruimte nodig
hebben rond de buikstreek. Dit tilbandontwerp houdt de
benen van de cliënt tijdens het tillen bij elkaar, wat voor dit
type cliënt de meest comfortabele oplossing is.

De Deluxe tilband voor obese
cliënten is ontworpen om
op belangrijke plaatsen
extra comfort te bieden.
Versterkte beenslips en
bredere randen voorkomen
plakkerigheid onder de
benen, een effect dat
vaak optreedt bij het
tillen in tilbanden.

De Deluxe tilbanden met
gescheiden beendelen en
beklede hoofdsteun hebben
een kleurcode, waardoor
de vier tilbandmaten voor
obese cliënten gemakkelijk te
identificeren zijn.
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MEER OPTIES VOOR DE ZORG
van obese clienten
De Tenor, bestaande uit een tillift voor obese cliënten en

cliënten. Met de Maxi Sky1000, die een tilvermogen heeft van

een optimaal tilbandsysteem, kan worden ingezet bij allerlei

455 kg, verplaatst u cliënten veilig en comfortabel met behoud

handelingen in de verzorging van obese cliënten: verplaatsen,

van hun waardigheid. Met de afstandsbediening verrichten

herpositioneren en van de vloer tillen in noodgevallen.

zorgverleners moeiteloos tilhandelingen, zonder handmatig te

De behoeften van zorginstellingen kunnen echter verschillen
en daarom biedt ArjoHuntleigh een complete serie oplossingen

tillen.
De Maxi Sky1000 is gemakkelijk te bedienen. De liftsnelheid

voor de transfer van obese cliënten. Met een hulpmiddel voor

en de hoogte van het tiljuk worden met de afstandsbediening

obese cliënten, zoals een passieve tillift of plafondsysteem,

geprogrammeerd. Het tiljuk is te gebruiken met een complete

verplaatst u cliënten veilig en eenvoudig. Voor zijdelingse

serie, speciaal voor obese cliënten ontworpen tilbanden met

verplaatsingen kunnen in sommige situaties glijzeilen een uitkomst

bevestigingslussen.

bieden.

Maxi Slides voor obese cliënten
Een Maxi Slide Kit bestaat uit een set van 2 enkelvoudige
glijzeilen die vervaardigd zijn uit een speciaal parachutestofachtig materiaal dat wrijving minimaliseert. Deze oplossing is veel
toegepast in de langetermijnzorg en de ouderenzorg en dezelfde
bewezen procedures kunnen nu worden toegepast in de obese
zorg. Maxi Slide Kits zijn verkrijgbaar in de maten X Large en XX
Large met handgrepen om het positioneren van obese cliënten te
vergemakkelijken.

De Tenor is mobiel – het systeem is overal in de zorginstelling
in te zetten en kan gemakkelijk worden verplaatst naar ruimten
waar het systeem nodig is. De Maxi Sky1000 biedt een uitstekende
oplossing indien meerdere transfers op dezelfde locatie
gemaakt moeten worden. De liftcassette kan namelijk worden
geïnstalleerd op een vrijstaand systeem of op een vast tegen
het plafond gemonteerd, recht stuk rail. Een semi-permanent
vrijstaand systeem biedt een grotere mate van flexibiliteit, omdat
het systeem zo nodig kan worden verplaatst en gemakkelijk op
een andere locatie kan worden geïnstalleerd. Een railsysteem is
snel en gemakkelijk te installeren en biedt een meer permanente

Plafondsysteem voor obese cliënten

oplossing. Voor meer informatie over de Maxi Sky1000 kunt u

Het plafondsysteem is een veelgebruikte en veilige oplossing

contact opnemen met ArjoHuntleigh.

om obese clienten te verplaatsen. De Maxi Sky1000 is speciaal
ontworpen voor dagelijks gebruik bij de transfers van obese

Met de Maxi Slide Kit voor obese cliënten beschikt u nu over een effectieve
methode voor het positioneren van cliënten.

De Maxi Sky1000, hier afgebeeld als vrijstaand systeem, biedt een
uitstekende oplossing voor regelmatige verplaatsingen, zoals transfers van
bed naar stoel.

SPECIFICATIES HULPMIDDEL
Informatie hulpmiddel

8" (200
200 mm)
mm

31"800
(800mm
mm)

118" (3000
3000 mm)
mm

Vereiste ruimte

Veilige tilbelasting

320 kg

Gewicht van Tenor incl. accu

62.8 kg

Maximumhoogte

2010 mm

Minimumhoogte

720 mm

Lengte

1440 mm

Maximumbreedte

1120 mm

Minimumbreedte

620 mm

Draaicirkel
Accutype
36"
(900
mm)
900
mm

800
mm
31"
(800
mm)

67"
(1700
mm)
1700
mm

1650 mm
Oplaadbare, luchtdichte loodaccu

Accuvermogen

4 Ah

138"
(3500
3500
mmmm)

De indicator ’lege batterij’ geeft de status van de accu
aan, terwijl de minutenteller het gebruik van de Tenor
bewaakt en registreert.

Mobiliteitswijzer voor obese cliënten

Beschermingsklasse tillift

IPX4

Geschikt voor Doris en Emma

Beschermingsklasse afstandsbediening

IP67

A

B

C

D

E

Nominaal voltage van de tillift
Zekering

24V DC
15 AMPS

Weegunit

E Emma, aan bed gebonden en volledig afhankelijk
Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.

Voeding

9V DC

Dubbele bedieningsknoppen op afstandsbediening en mast
Anti-crush installatie
Gebruik bij beheer van ArjoHuntleigh hulpmiddelen en accessoires uitsluitend onderdelen
conform de ArjoHuntleigh specificatie. We voeren een beleid van continue ontwikkeling en
behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder vooraankondiging te
wijzigen.
® en ™ zijn handelsmerken van de ArjoHuntleigh Groep.
© ArjoHuntleigh, 2010.

www.ArjoHuntleigh.com/nl

ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21, 4004 MB Tiel
Postbus 6116, 4000 HC Tiel
Tel:
+31 (0)344 64 08 00
Fax:
+31 (0)344 64 08 85
E-mail: info.NL@ArjoHuntleigh.com

GETINGE GROUP is wereldwijd leverancier van producten en systemen die
in de gezondheidssector bijdragen aan een hogere kwaliteit van de zorg en
de kosteneffectiviteit verbeteren. De groep handelt onder de drie merknamen
ArjoHuntleigh, GETINGE en MAQUET. ArjoHuntleigh is gespecialiseerd in
oplossingen op het gebied van mobiliteit en wondbehandeling. GETINGE levert
oplossingen ten behoeve van de infectiebestrijding in de gezondheidszorg en
de preventie van besmetting in de welzijnssector. MAQUET is gespecialiseerd
in oplossingen, therapieën en producten voor chirurgie en intensive care.
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D Doris, rolstoel-afhankelijk en kan zichzelf niet verzorgen en
ondersteunen

