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Ontdek al onze oplossingen op metra.be
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+ 
Metra zorgt samen met u voor 
betere zorg en ergonomie
 
Werken in de zorgsector is een roeping, iedereen streeft naar 
optimale zorg, maximale autonomie en comfort voor de patiënt 
of bewoner. Maar werken in de zorg is ook fysisch erg belastend 
en hier zouden zowel werkgevers als de zorgverleners zelf, meer 
aandacht aan moeten besteden.

Door de vergrijzing is er zowel in woonzorgcentra als 
ziekenhuizen een sterke evolutie naar een groter aandeel 
bewoners en patiënten met een grotere zorgafhankelijkheid. Het 
gebruik van tilliften en tilbanden krijgt in die context steeds meer 
aandacht en terecht. Tilliften verhogen immers aanzienlijk het 
comfort en de veiligheid van de zorgontvanger en het gebruik 
ervan voorkomt (rug)klachten bij de zorgverleners.

In functie van de fysische en psychische mogelijkheden van 
de patiënt kunnen er verschillende soorten tilliften worden 
ingeschakeld: actieve, passieve of plafondtilliften. In de mate 
van het mogelijke wordt een patiënt of bewoner zoveel 
mogelijk ondersteund bij wat hij of zij zelf nog kan. Zo ervaart 
een zorgontvanger een groter gevoel van zelfstandigheid en 
waardigheid.
Voor elke zorg (verplaatsen, baden, toiletbezoek, hygiëne, …) 
bestaan er aangepaste tilbanden en technieken die de zorg 
vergemakkelijken en het comfort verhogen.

In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die 
wij aanbieden om te komen tot een aanzienlijk betere zorg, met 
minder fysieke inspanningen! Samen met u screenen wij de 
zorgnood van uw bewoners of patiënten en inventariseren we de 
hulpmiddelen die daar kunnen toe bijdragen.

Onze service eindigt niet bij de levering. Wij maken er een punt 
van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal 
en in alle veiligheid kunnen gebruiken. Daarom bieden wij enkel 
oplossingen aan die steunen op de  4 METRA-pijlers: 

metra.be

© Metra bv – april 2023
Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende 
verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht 
voor om de specificaties van de producten aan te passen 
zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn 
indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet  
verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn  
producten. Vorm: depoedelfabriek.com

1.
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Perfecte  
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Doorgedreven  
opleiding

2. 
Correcte 
introductie  
of installatie 
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Bij elk hulpmiddel, staat de 
mobiliteit van de zorgvrager 
centraal. Zo natuurlijk mogelijk 
kunnen bewegen, is daarbij het 
uitgangspunt. Daarom bieden 
we hulpmiddelen aan die zowel 
ondersteunen bij wat mensen zelf 
nog kunnen als overnemen wat 
zelf niet meer mogelijk is.”

“

Als de patiënt of bewoner nog in zekere 
mate mobiel is en op eigen benen kan 
staan, bieden onze actieve tilliften de juiste 
ondersteuning aangepast aan zijn of haar 
zorgafhankelijkheid. Ze zijn ideaal voor 
het uitvoeren van snelle en comfortabele 
transfers, bij het aan- en uitkleden, bij 
toiletbezoek, ...  Alle transfers kunnen 
worden uitgevoerd door één zorgverlener 
dankzij de maximale wendbaarheid, 
de compacte vormgeving en de 
gebruiksvriendelijke bediening.

+ 
Actieve tilliften

De troeven van United Care

+ Ontworpen met oog op ergonomisch werken voor 
de zorgverlener

+ Ontwikkeld om patiënt of bewoner maximaal  
comfort te bieden

+ Meerdere handgrepen voor het comfort en veiligheid 
van patiënt/bewoner

+ Uiterst wendbaar dankzij korte poten
+ Gebruiksvriendelijke bediening
+ Zacht lopende wielen met schoprem
+ Uitgerust met noodstop
+ Elektrisch openen en sluiten van onderstel
+ Beproefde technologie en bewezen betrouwbaarheid 

van de Linak motor en controle-unit
+ Zeer sterk en duurzaam o.a. door zelfsmerende 

kogellagers aan scharnierende onderdelen
+ Voetplank met antislip
+ Flexibele individuele scheensteunen
+ Lage exploitatiekost
+ Tilbanden voor verschillende toepassingen, met 

verschillende bevestigingssystemen en maten 



 

 

Eigenschappen & specificaties
+ Max. draagvermogen: 160 kg
+ Gewicht: 49 kg
+ Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, 

cycliteller, service indicator, …
+ Hoogte poten: 11,5 cm
+ Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact
+ Electrische potenspreider

Opties
+ Beenfixatieband
+ Voetenplankverhoger
+ Aangepaste tilbanden: de tilbanden met iQ-Clips zijn standaard 

verkrijgbaar uit stock, de S-Clips op bestelling
Voor meer info over de tilbanden zie pagina 17

Eigenschappen & specificaties
+ Max. draagvermogen: 200 kg
+ Gewicht: 62 kg
+ Digitale controlebox JumboCare: dataopslag,  

uitlezen data, cycliteller, service indicator, …
+ Hoogte poten: 11,5 cm
+ Incl. batterij, reservebatterij en muurlader

Opties
+ Geïntegreerde weegunit
+ Beenfixatieband
+ Voetenplankverhoger
+ Aangepaste tilbanden, zie pagina 17

  RAISA Basic, voor zorginstelling en thuiszorg

  JAMY, voor intensief professioneel gebruik

referentie omschrijving H x L x B verstelbaar / draagvermogen / 
inbegrepen

L-RAISB160 Actieve sta-op-lift RAISA Basic - clips 110 x 111 x (68 tot 113) cm / 160 kg /  
kniesteun,  1 batterij en interne lader 

L-RBKF Kuitfixatie, veiligheidsgordel voor RAISA Basic

L-VHRB Voetenverhoger voor RAISA Basic en BEA deluxe 10 cm

referentie omschrijving H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen

L-JMY200 Actieve sta-op-lift JAMY - clips 110 x 108 x (67 tot 115) cm / 200 kg/  
kniesteun, 2 batterijen en muurlader 

L-JKF Kuitfixatie, veiligheidsgordel 

L-VHJMY05 Voetenverhoger voor JAMY 5 cm

L-VHJMY10 Voetenverhoger voor JAMY 10 cm

Ontdek hier hoe 
het werkt!

5
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Eigenschappen & specificaties
+ Max. draagvermogen: 150 kg
+ Gewicht: 49 kg
+ Dubbele Ø100 mm wielen (2 met rem)
+ Snelheid 13mm/s

  ECLIPSE Stand Up, Orthos budgetline

referentie omschrijving L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen

L-ECSU150 Actieve sta-op-lift ECLIPSE Stand 
Up - lussen

95 x (55 tot 98,5) cm / 150 kg/
kniesteun, 1 batterij en interne lader / Tilvest Stand Up 
Standard

L-ECD150 Actieve sta-op-lift / Passieve tillift 
ECLIPSE DUO 150, 2 in 1.

95 x (55 tot 98,5) cm / 150 kg/ kniesteun,1 batterij en 
interne lader

+ Hoogte poten 11,3 cm
+ Incl. 2x24V batterij, oplaadbaar in stopcontact
+ Incl. Tilvest Stand Up Standard
+ 1 batterij en interne lader

De troeven van ORTHOS

+ Voor tilvesten met lussen zie pagina 18
+ Demonteerbaar in 2 delen
+ Ontworpen voor patiënt of bewoner die nog kracht 

heeft in de onderste ledematen
+ Ontwikkeld om patiënt of bewoner te verplaatsen 

vanaf elk type stoel of rolstoel
+ Laat de patiënt of bewoner rechtstaan en verplaatsen
+ Vergemakkelijkt verschonen van luiers, intieme 

hygiëne en naar de badkamer verplaatsen 
+ Grote stabiliteit en makkelijk in gebruik
+ Compact, maakt gebruik in krappe ruimtes mogelijk,  

zowel in een ziekenhuisomgeving, geriatrische 
instelling of als in huis

+ Uitgerust met noodknop
+ Mechanisch (met voethendel) openen en sluiten 

van onderstel
+ Individuele en instelbare kniesteunen
+ Lage aankoopkosten

Ook beschikbaar 
ECLIPSE DUO 150 
Een actieve tillift makkelijk 
om te bouwen naar een 
passieve tillift. 

passieve
tillift

actieve
tillift
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actieve
tillift

Als een patiënt of bewoner 
zich weinig of niet meer kan 
behelpen, dan bieden onze 
passieve tilliften de juiste 
oplossing. Ideaal bij alle 
verplaatsingen: van bed naar 
zetel, rolstoel, douchestoel, 
bad of toilet ... en terug naar 
bed. Deze liften kunnen zowel 
in zit- als ligpositie tillen. Zelfs 
tillen vanop de grond is mogelijk 
zonder dat de patiënt/bewoner 
de tillift raakt! 

+ 
Passieve 
tilliften

De troeven van United Care

+ Ontworpen met oog op ergonomisch werken voor de zorgverlener
+ Ontwikkeld om patiënt of bewoner maximaal comfort te bieden
+ Lange hefarm (groot bereik) met hoog tilvermogen
+ Grote reikwijdte (tot overkant bed) en veel beenruimte voor  

patiënt/bewoner
+ Tillen vanop de grond mogelijk, zonder dat patiënt/bewoner de 

tillift raakt
+ Gebruiksvriendelijke (hand)bediening
+ Zacht lopende wielen met schoprem
+ Uitgerust met noodstop
+ Elektrisch openen en sluiten van onderstel
+ Lage exploitatiekost
+ De uiteinden van het standaard elektrische en manueel 

4puntskanteljuk zijn flexibel, je kan dus elke maat tilband 
eenvoudig bevestigen aan het juk.

+ Uiterst wendbaar dankzij korte poten
+ Beproefde technologie en bewezen betrouwbaarheid van de 

Linak motor en controle-unit
+ Zeer sterk en duurzaam o.a. door zelf smerende kogellagers aan 

scharnierende onderdelen
+ Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende 

bevestigingssystemen en maten 



De hulpmiddelen ondersteunen niet alleen de zorgvragers, 
maar verlichten of voorkomen ook het verrichten van zware  
fysieke handelingen, zoals het tillen en verplaatsen van de 
zorgvrager, door deze (deels) van de zorgverlener over te nemen.”

“

 

Eigenschappen & specificaties
+ Booglift
+ Max. draagvermogen: 160 kg
+ Gewicht: 43 kg
+ Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, 

cycliteller, service indicator, …
+ Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 195 cm.
+ Standaard manueel 4-puntskanteljuk met flexibele ophanging 
+ Hoogte poten: 11,5 cm
+ Inclusief batterij, oplaadbaar in het stopcontact
+ Electrische potenspreider

Opties
+ Elektrisch 4-puntskanteljuk (clip)
+ Aangepaste tilbanden, zie pagina 19

  TILLY Basic, voor zorginstelling en thuiszorg

referentie omschrijving H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen

L-TB2P160 Passieve tillift TILLY Basic 
met 2-puntsjuk - lussen

137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij  
en interne lader

L-TB4B160 Passieve tillift TILLY Basic 
met 4-puntsbalansjuk - clips

137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij  
en interne lader

L-TB4E160 Passieve tillift TILLY Basic 
met elektrisch 4-puntskanteljuk - clips

137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij  
en interne lader

L-2PL 2-puntsjuk - lussen

L-RB4BC 4-punstbalansjuk - clips

L-RV4EC Elektrisch 4-puntskanteljuk – clips

8
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Eigenschappen & specificaties
+ Booglift
+ Mechanische en elektrische nooddaling
+ Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, 

cycliteller, service indicator, …
+ Max. draagvermogen: 230 kg
+ Gewicht: 55 kg
+ Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 203 cm
+ Standaard elektrisch 4-puntskanteljuk met flexibele ophanging 
+ Tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden 

van het juk 
+ Hoogte poten: 11,5 cm
+ Incl. batterij, reservebatterij en muurlader

Opties
+ Manueel 4-puntsbalansjuk of 2-puntsjuk
+ Aangepaste tilbanden, zie pagina 19
+ Weegmodule, klasse III
+ Verhoogde versie WENDY 230 kg, verhoogd (tot 210 cm)

  WENDY 230 kg, voor intensief professioneel gebruik

referentie omschrijving H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen

L-W2P230 Passieve tillift WENDY 230 kg 
met 2-puntsjuk - lussen

130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen 
en muurlader

L-W4B230 Passieve tillift WENDY 230 kg 
met 4-puntsbalansjuk - clips

130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen 
en muurlader

L-W4E230 Passieve tillift WENDY 230 kg 
met elektrisch 4-puntskanteljuk - clips

130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen 
en muurlader

L-WV2P230 Passieve tillift WENDY 230 kg 
verhoogd met 2-puntsjuk - lussen

150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en 
muurlader

L-WV4B230 Passieve tillift WENDY 230 kg 
verhoogd met elektrisch  
4-puntskanteljuk - clips

150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 
2 batterijen en muurlader

L-WV4E230 Passieve tillift WENDY 230 kg 
verhoogd met elektrisch 
4-puntskanteljuk - clips

150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 
2 batterijen en muurlader

L-WMW Weegmodule, klasse III set WENDY Ook voor WENDY 230 kg Verhoogd

L-2PL 2-puntsjuk - lussen

L-W4BC 4-punstbalansjuk - clips

L-W4EC Elektrisch 4-puntskanteljuk – clips

Ontdek hier hoe 
het werkt!



 

 

Eigenschappen & specificaties
+ Combinatie booglift en een vast, groot juk 
+ Max. draagvermogen: 200 kg
+ Gewicht: 58 kg
+ Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data,  

cycliteller, service indicator, …
+ Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 210 cm.
+ Standaard elektrisch 4-puntskanteljuk
+ Tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden van het juk 
+ Hoogte poten: vooraan 11,5 cm, achteraan 12,5 cm
+ Inclusief batterij, reservebatterij en muurlader
+ Electrische potenspreider

Charder MHS2500 wordt gebruikt in combinatie met vaste of mobiele 
tilliftsystemen voor het wegen van zorgvragers. Charder MHS2500 
is verkrijgbaar voor gebruikers met een gewicht tot en met 300 kg. 
Voeding door 6 x  AAA-batterijen van 1,5V. De weegmodule wordt 
geplaatst tussen het juk en hefarm/lint. Charder MHS2500 kan 
gebruikt worden in combinatie met de WENDY en de SHERPA.

  TRACEY, voor intensief professioneel gebruik 

  Weegunit Charder

referentie omschrijving H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen

L-T2P200 Passieve tillift TRACEY 200 kg 
met 2-puntsjuk - lussen

170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg /  
2 batterijen en muurlader

L-T4B200 Passieve tillift TRACEY 200 kg 
met 4-puntsbalansjuk - clips

170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg /  
2 batterijen en muurlader

L-T4E200 Passieve tillift TRACEY 200 kg 
met elektrisch 4-puntskanteljuk - clips

170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg /  
2 batterijen en muurlader

L-2PL L-2PL 2-puntsjuk - lussen

L-W4BC 4-punstbalansjuk - clips

L-W4EC Elektrisch 4-puntskanteljuk – clips

referentie omschrijving capaciteit / H x L x B

L-WMW Charder MSH 2500 weegmodule, klasse III
Set voor gebruik op WENDY

300 kg /  120 x 160 x 50 cm

L-WMS Charder MSH 2500 weegmodule, klasse III
Set voor gebruik op SHERPA

300 kg /  120 x 160 x 50 cm
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De Tracey combineert de voordelen van de 
boogvorminge arm van de Wendy met een vast groot 
juk. Dit maakt de transfer zeer stabiel en ruimtelijk voor 
de zorgvrager. Met de Tracey tilt  
de zorgmedewerker de zorgvrager eenvoudig van de 

grond zonder dat deze in aanraking komt met het 
onderstel.

Met het elektrische vierpuntsjuk is de 
zorgvrager zowel liggend als zittend te 
verplaatsen. De flexibele uiteinden van het 

juk maken het bevestigen van de tilband 
gemakkelijk. De Tracey is een compacte en 

wendbare tillift met een elektrisch verstelbaar 
onderstel. De lift is geschikt voor transfers van mensen 
met een gewicht tot 200 kg.
 
Het grote tilbereik maakt de Tracey zeer geschikt voor 
langere en zwaardere zorgvragers.

IN DE 
KIJKER

+

+

 
De troeven van ORTHOS

+ Voor tilvesten met lussen zie pagina 27
+ Demonteerbaar in 2 delen
+ Grote reikwijdte 
+ Tillen vanop de grond mogelijk
+ Gebruiksvriendelijke (hand)bediening
+ Zacht lopende wielen met schoprem
+ Uitgerust met noodstop
+ Mechanisch (met voethendel) openen en sluiten  

van onderstel (optie elektrisch) 
+ Standaard tweepuntsjuk - lussen
+ Uiterst wendbaar dankzij korte poten
+ Lage aankoopkosten TIP

+

+

ECLIPSE 135
Licht, opvouwbaar en  
eenvoudig te transporteren.  
Geen gereedschap nodig. 

11
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Eclipse: Vouwbare en compacte passieve tillift,
uitermate geschikt voor thuisgebruik

Eigenschappen & specificaties
+ Booglift
+ Compact klaar voor gebruik in minder dan  

een minuut
+ Gemakkelijk te manoeuvreren, met Ø100mm 

wielen (2 met remmen)
+ Max. draagvermogen: 135 / 150 / 180 kg
+ Gewicht: 49 / 49 / 51 kg
+ Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte 

van 165,8 cm
+ Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact 
+ Standaard voorzien van een 2-puntsjuk – lussen  

en mechanisch (met voethendel) openen en 
sluiten van onderstel

+ Hoogte poten: 11,3 cm

Opties
+ Elektrische openen en sluiten van onderstel
+ Weegschaal
+ 4 puntsjuk
+ Aangepaste tilbanden met lussen, zie pagina 27

  ECLIPSE 135/150/180, Orthos budgetline

referentie omschrijving H x L x B verstelbaar /  
draagvermogen / inbegrepen

L-ECX135 Passieve tillift ECLIPSE 135
met 2-puntsjuk - lussen

130 x 100x (56 tot 95,5 cm / 135 kg / 
1 batterij en interne lader, vouwbaar

L-EC150 Passieve tillift ECLIPSE 150
met 2-puntsjuk - lussen

130 x 110 x (61,5 tot 106) cm / 150 kg /  
1 batterij en interne lader, niet vouwbaar

L-EC180 Passieve tillift ECLIPSE 180
met 2-puntsjuk - lussen

130 x 130 x (68 tot 123) cm / 180 kg /  
1 batterij en interne lader, niet vouwbaar
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Eigenschappen & specificaties
+ Booglift
+ Compact, klaar voor gebruik in minder dan een 

minuut
+ Gemakkelijk te manoeuvreren, met Ø100mm 

wielen (2 met remmen)
+ Max. draagvermogen: 180 kg / 220 kg
+ Gewicht: 51 / 52 kg
+ Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte 

van 181 cm
+ Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact
+ Standaard voorzien van een 2-puntsjuk – lussen 

en mechanisch (met voethendel) openen en 
sluiten van onderstel

+ Hoogte poten: 11,3 cm

Opties
+ Elektrische openen en sluiten van onderstel
+ Weegschaal
+ 4 puntsjuk 
+ Aangepaste tilbanden met lussen, zie pagina 27

  ECLIPSE 180 PLUS / 220

referentie omschrijving H x L x B verstelbaar /  
draagvermogen / inbegrepen

L-EC180P Passieve tillift ECLIPSE 180 PLUS 130 x (51 tot 115) cm / 180 kg

L-EC220 Passieve tillift ECLIPSE 200 130 x (58 tot 122) cm / 220 kg



   

De Sherpa Monarch is een gebruiksvriendelijke 
plafondlift voor zorgvragers in de passieve 
mobiliteitsklasse. Zij kunnen niet zelfstandig 
transfers maken van bijvoorbeeld bed naar 
rolstoel. Dankzij de zeer lichte portable cassette 
van slechts 5 kilo kan de zorgmedewerker deze 
heel eenvoudig uit het railsysteem halen en 
ergens anders in een railsysteem plaatsen.

Specificaties
+  Weegt 5 kg
+ Extra veilig 2-puntsjuk
+ Max. draagvermogen 200 kg
+ Hefsnelheid 4,5 cm/s

 SHERPA Monarch,  
draagbare plafondlift  

+ 
Plafondliften 

referentie omschrijving Draagvermogen 
juk - functies

L-SMPL 
Sherpa 
Monarch

Plafondlift 200 / 2-punts / 2F

De voordelen van plafondliften
+ Mooie integratie in de zorginfrastructuur
+ Plafondlift is onmiddellijk inzetbaar tijdens de zorg
+ Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
+ Zeer onderhoudsvriendelijk
+ Plaatsing en onderhoud door technische dienst Metra

Meer en meer opteert men ervoor om bij 
nieuwbouw of renovatie geïntegreerde 
plafondliften te voorzien. Door de flexibele 
railopbouw kan men een volledige 
kamer of meerdere kamers en ruimtes 
aaneensluitend bedienen. Deze oplossing 
neemt zeer weinig plaats in en de rail kan 
indien gewenst mooi geïntegreerd worden 
in een vals plafond.  
Door het hoge gebruiksgemak kan de 
zorgverlener alle aandacht geven aan 
de zorgontvanger. De zacht start-en-
stop geeft de patiënt  of bewoner een 
comfortabel gevoel.  De toestellen zijn 
heel energiezuinig, onderhouds- en 
gebruiksvriendelijk en zijn uitgerust met 
meerdere veiligheidssystemen.
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Eigenschappen
+ Heel energiezuinig en lange levensduur van  

batterij door aan-uit indicator met auto-power- 
off functie en auto-oplaad-functie bij elke  
daalbeweging.

+ Onderhouds- en gebruiksvriendelijk door 
batterij-indicator met auditief en visueel signaal, 
onderhoudsindicator en foutmelding display

+ Veilig door noodstopfunctie, nooddaling, dubbel  
centrifugaal remsysteem, ingebouwde overlast- 
beveiliging en brandvertragende ABS omkasting

+ Compact design en onzichtbare bevestiging van de 
rail aan het plafond

Specificaties
+ Zowel manueel verrijdbare als elektrisch  

aangedreven cassette beschikbaar
+ Verschillende railsystemen beschikbaar in functie 

van wat gebruik vereist: monorail, traverse  
systemen, draaiplateau, wissels, …

+ Laadstation overal te bevestigen op de rail
+ Vlakke elektrische contacten bovenop de cassette
+ Max. draagvermogen 200 kg 
+ Hefsnelheid 4,2 cm/s, instelbare horizontale loopsnelheid

Opties
+ 4F (4 functies): omhoog/omlaag, kantelen  

van zit naar lig (elektrisch juk)
+ 2F (2 funties): omhoog/omlaag
+ Weegmodule, klasse III
+ Doorlopende lading via rail
+ Infrarood handbediening
+ Wissels, carrousels, gates, XY systeem

  SHERPA 2 compact, vaste plafondlift 

referentie omschrijving Draagvermogen  - juk - functies

L-S4F2PL Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 2-punts / 4F

L-S4F4SL Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 4-puntsspinjuk / 4F

L-S4F4EC Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 4F

L-S4F4BC Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 4-punts balansjuk / 4F

L-S6F2PL Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 2-punts / 6F

L-S6F4SL Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 4-puntsspinjuk / 6F

L-S6F4EC Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 6F

L-S6F4BC Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 4-punts balansjuk / 6F

L-2PL 2-punts tot 230 kg

L-S4PSL 4-puntsspinjuk tot 230 kg

L-S4PEC 4-punts elektrisch kanteljuk tot 230 kg

L-4PBC 4-punts balansjuk tot 230 kg

L-WMS Weegmodule, klasse III set Sherpa zie pagina 10

+ Eenvoudig te installeren en te onderhouden
+ Tilbanden voor verschillende toepassingen,  

met verschillende bevestigingssystemen en  
maten (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, …)

+ Heel comfortabel door programmeerbare 
zachte start-en-stop

+ Grote autonomie tot ca. 150 cycli (belasting 75 kg)
+ Geluidsarm
+ Gebruiksurenteller, interactief loggingsfile,  

zelfdiagnose bij storing, …
+ Lage exploitatiekost
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+ 
Tilbanden

Veiligheidsclip of lussen? Hoewel wij alle tilbanden kunnen 
leveren met lussen, zijn wij een groot pleitbezorger voor 
tilbanden met veiligheidsclips. Patiënten en bewoners 
zijn kwetsbare mensen die recht hebben op de grootst 
mogelijk veiligheid bij het verzorgen. En de zorgverlener 
moet met een gerust hart aan de slag kunnen. Een 
veiligheidsclip geeft immers extra zekerheid dat er niets 
mis kan lopen bij een transfer: vastgeklikt = veilig! De 
iQ-clips die wij aanbieden, zijn uitgebreid getest, zowel 
in labo als in reële omstandigheden, en worden geloofd 
voor de combinatie van gebruiksgemak en veiligheid. 
Ze zijn bovendien compatibel (met certificaat) met de 
meeste courante merken van actieve, passieve liften 
en plafondliften. Niets belet dus om ook met voor de 
huidig liften over te schakelen naar de zeer comfortabele 
tilbanden van UniQare en te kiezen voor zekerheid.

Naast het correct gebruik van de tillift, 
draagt ook de juiste keuze van tilbanden 
in belangrijke mate bij tot het gevoel van 
comfort en veiligheid dat de patiënt/
bewoner ervaart tijdens de verplaatsing!

Metra heeft een ruim assortiment tilbanden 
voor elk type zorg, voor actieve en passieve 
tilliften, voor plafondliften en zijn bovendien 
compatibel met praktisch alle merken. Onze 
tilbanden worden gekenmerkt door een 
hoge kwaliteit, ergonomie voor zorgverlener 
en -ontvanger, eenvoud in gebruik, grote 
veiligheid en hygiëne. 

maat
nummer

0
1
2
3
4
5
6
7

maat
code

xxxs
xxs
xs
s
m
l
xl
xxl
lowzone
special

kleur
code

teal
paars
bruin
rood 
geel
groen
blauw
oranje
wit
zwart

kruin-stuit
hoogte

40-54 cm
45-60 cm
60-80 cm
80-87 cm
85-90 cm
90-97 cm
95-102 cm
102-106 cm

buikomvang

kr
ui

n-
st

ui
t h

oo
gt

e

buikomvang
(t.b.v. tilvest)

58-80 cm
74-96 cm
94-125 cm
114-136 cm
128-158 cm

Maatvoering tabel Passief Actief
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Er is een flexibel assortiment tilbanden nodig voor 
het tillen, positioneren, mobiliseren of activeren van 
gebruikers met een beperkte mobiliteit. Verschillende 
zorgsituaties, zoals toiletbezoek en transfers van zitten 
naar staan, vereisen bovendien speciale oplossingen.’

“

+ Tilbanden gebruik op actieve tilliften

 

De Lowzone tilband is bedoeld voor gebruik door zorgvragers in 
actieve mobiliteitsklasse: mensen die met behulp van een sta-op-
lift kunnen gaan staan. Ze moeten dus kunnen staan.

De Lowzone tilband is gemaakt van polyurethaanschuim. Dit 
zorgt voor optimale drukverdeling bij het opstaan. Bijkomend 
voordeel van polyurethaanschuim is de vochtregulerende 
werking. De hoes is gemaakt van zachte fleece. Deze stof voelt 
comfortabel aan en is wasbaar.
De gebruiker plaatst de Lowzone tilband laag in de onderrug 
zodat de band comfortabele ondersteuning biedt bij het opstaan. 
De Lowzone tilband is gemakkelijk aan te brengen door de 
zorgverlener.
Lowzone tilband: vochtregulerende tilband met optimale 
drukverdeling

+ schuimrubber voor optimale drukverdeling
+ comfortabel zachte hoes in fleece
+ verkrijgbaar in twee lengtes
+ keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs 

(met S-Clips = geen voorraadproduct)

  Lowzone tilband met clips

referentie omschrijving eigenschappen 

TQLZ Lowzone band Band 106 cm, polyurethaan schuim met fleece hoes 
met iQ-Clips 

TCLZ Lowzone band 106 cm Band 106 cm, polyurethaan schuim met fleece hoes 
met S-Clips 

TQLZXL Lowzone band 126 cm Band 126 cm, polyurethaan schuim met fleece hoes 
met iQ-Clips

TCLZXL Lowzone band 126 cm Band 126 cm, polyurethaan schuim met fleece hoes 
met S-Clips 

60°

60°

60°

60°
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Tilvest deluxe is bruikbaar voor zorgvragers in actieve 
mobiliteitsklasse: mensen die met behulp van een sta-op-lift op 
eigen kracht kunnen gaan staan. Kunnen staan is dus een vereiste! 
Dit tilvest is in het bijzonder ontwikkeld om zorgvragers die een 
arm- of been missen, stabiliteit te bieden bij het opstaan.

Het tilvest is een brede rugband. Deze wordt geplaatst tegen 
de onderrug van de zorgvrager. Tilvest deluxe biedt extra 
veel ondersteuning in de rug. Het tilvest, ook wel corsetband 
genoemd, wordt gefixeerd rond de cliënt. Dit zorgt voor extra 
stabiliteit.

Tilvest deluxe is aan de voorkant voorzien van een buikband met 
een strook klitband plus een fixatiegordel met klikgesp. Zo kan de 
zorgverlener het tilvest eenvoudig aanbrengen. Dit tilvest biedt 
extra veel ondersteuning in de rug bij gebruik van een sta-op-lift.

+ comfortabele okselrollen van schuimrubber voor optimale 
drukverdeling

+ antislip op de rugzijde
+ klitband en fixatiegordel met klikgesp
+ keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs 

(met S-Clip = geen voorraadproduct)

Tilvest met lussen voor gebruik op  
de ECLIPSE Stand Up.

  Tilvest deluxe met clips

  Tilvest met lussen

referentie omschrijving eigenschappen 

TQ3010035 Tilvest deluxe Polyester met anti-slip op de rug, buikfixatie met 
klittenband- en gespsluiting, comfortable okselrollen, 
met iQ-Clips maat S tot XXL

TC3010035 Tilvest deluxe Polyester met anti-slip op de rug, buikfixatie met 
klittenband- en gespsluiting, comfortable okselrollen, 
met S-Clips maat S tot XXL

referentie omschrijving eigenschappen 

TLESUST Tilvest Stand Up Standard Polyester, met 3 lussen, buikfixatiegordel 
met gespsluiting, 1 maat

TLESUCM Tilvest Stand Up Comfort Polyester, met 3 lussen, extra stevige rugsteun  
en okselrollen, buikfixatiegordel met  
gespsluiting, 1 maat

60°

30°

30°

60°
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+ Tilbanden gebruik op passieve tilliften 

 

Standaard tilband met clips is te gebruiken in 
combinatie met een passieve lift. De band is geschikt 
voor korte transfers tussen bijvoorbeeld bed, stoel en 
rolstoel of om een zorgvrager van de vloer te tillen.

Een standaard tilband is te gebruiken voor transfers 
van zorgvragers in de passieve mobiliteitsklasse. 
Deze zorgvragers zijn niet in staat om zelfstandig 
transfers te maken, zij hebben bij verplaatsingen altijd 
hulp nodig van een zorgverlener.

De standaard tilband is gemaakt van sterk polyester 
en daardoor gemakkelijk aan te brengen. De tilband 
kan bevestigd worden met iQ-clips of S-clips. 

De zorgverlener brengt de standaard tilband aan 
voor het maken van een transfer. Na de transfer 
verwijdert de zorgverlener de tilband weer. De 
standaard tilband is leverbaar in diverse materialen, 
elk met hun eigen kwaliteiten en voordelen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen:
POLYESTER
Polyester is een geweven, sterk en glad materiaal. De 
stof is geschikt voor korte transfers. Een polyester 
tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste 
structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij 
het uitvoeren van de transfer. Door de weving en het 
gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan 
er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. 
Na het centrifugeren is het vrijwel droog en bijna 
direct opnieuw te gebruiken.

NETSTOF
De waterdoorlatende netstof is ideaal voor een tilband 
die wordt gebruik voor douchen of baden. De netstof 
is gemaakt van polyester, een geweven, sterk en glad 
materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers. Een 
polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door 
de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid 
bij het uitvoeren van de transfer. Mede door de weving 
en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en 
ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt 
zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en 
bijna direct opnieuw te gebruiken.

  Standaard tilband met clips  

Alle standaardbanden zijn voorzien van gepolsterde 
beenflappen van foam. Dit zorgt voor een fijne 
drukverdeling onder de benen. Bovendien is een 
voordeel dat deze niet wateropnemend zijn.

EZESLYDE
Ezeslyde is een geweven, sterk, dun en zeer glad 
polyester. Door deze kenmerken is ezeslyde 
heel gemakkelijk aan te brengen. De stof is 
uitermate geschikt voor korte transfers. De stof 
glijdt gemakkelijk langs het lichaam en andere 
textieloppervlakken. Dit voorkomt eventuele 
afschuifkrachten zoveel mogelijk. Ezeslyde droogt 
zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog 
en is het bijna direct opnieuw te gebruiken.

+ comfortabele pasvorm met goede 
 hoofdondersteuning
+ verkrijgbaar in meerdere materialen
+ polstering in niet-wateropneembaar foam
+ keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder  
 meerprijs (met S-Clips = geen voorraad product)

PQSS

PQSB

PQSE
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Toiletband deluxe is specifiek ontworpen voor 
directe transfers van niet-mobiele zorgvragers naar 
het toilet. De band is voorzien van een hoofdsteun.
U kunt de tilband bevestigen met iQ-clips of S-clips 
te gebruiken in combinatie met een passieve lift. De 
band is gemaakt van zacht en duurzaam polyester 
met een stevige beenpolstering. De toiletband laat 
de billen vrij. Zo kan de zorgverlener het ondergoed 
naar beneden schuiven zodat de zorgvrager 
kan plaatsnemen op het toilet. Een goede 
schouderfunctie van de zorgvrager is onontbeerlijk 
omdat toiletband deluxe de billen niet ondersteunt.

+ comfortabele okselrollen van schuimrubber
+ comfortabele hoofdondersteuning
+ polstering in waterdicht foam

  Toilettilband deluxe met clips

referentie omschrijving eigenschappen 

PQSS Standaard tilband POLYESTER, 
(XSS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips,  
met 4 x iQ-Clips, max. 230 kg

PQSB Standaard tilband NETSTOF,  
(XSS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips,  
met 4 x iQ-Clips, max. 230 kg 

PQSE Standaard tilband EZESLYDE, 
(S tot XL)

voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips,  
met 4 x iQ-Clips, max. 230 kg  

PSSS Standaard tilband POLYESTER, 
(XSS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips,  
met 4 x S-Clips, max. 230 kg

PSSB Standaard tilband NETSTOF,  
(XSS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips,  
met 4 x S-Clips, max. 230 kg  

PSSE Standaard tilband EZESLYDE, 
(S tot XL)

voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips,  
met 4 x S-Clips, max. 230 kg  

referentie omschrijving eigenschappen 

PQST Toilettilband deluxe 
(S tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, comfortabele  
okselrollen, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen,  
gepolsterde beenslips, met 4 x Q-Clips, max. 230 kg

PSST Toilettilband deluxe
(S tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, comfortabele 
okselrollen, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen,  
gepolsterde beenslips, met 4 x S-Clips, max. 230 kg

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

+ keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder 
meerprijs (met S-Clips = geen voorraadproduct)
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De verblijfsband is een comfortabele tilband waarin 
de zorgvrager langere tijd kan zitten. Deze tilband 
hoeft niet na elke transfer te worden verwijderd.

De verblijfsband hoeft niet voor elke transfer 
aangelegd te worden. Dit vermindert de fysieke 
belasting voor zowel zorgvrager als zorgverlener.  
De verblijfsband kan blijven zitten dankzij 
de speciale comfortcoupe die de zorgvrager 
voldoende comfort biedt om er lang in te zitten. 
De verblijfstilband omsluit de billen meer dan een 
standaard tilband. De verblijfsband vermindert het 
risico op decubitus bij de stuit.

Veel zorgverleners gebruiken de verblijfsband als 
het lastig is om in zit een tilband aan te brengen 
bij een zorgvrager. Denk hierbij aan de zorgvrager 
die niet meer kan meewerken bij het aanbrengen 
van een tilband of in een orthese zit. Ook als het 
aanbrengen en weghalen van de tilband pijnlijk 
is, kan gebruik van een verblijfsband een prima 
alternatief zijn.

Eén zorgverlener kan de verblijfsband aanbrengen. 
De zorgvrager moet zich wel in lighouding bevinden 
omdat de zorgverlener de band verder dan de stuit 
moet aanbrengen.

Zorgverleners gebruiken verblijfsband met iQ-Clips 
of S-Clips in combinatie met een passieve lift met 
een vierpuntsjuk. De band is leverbaar in 3D STOF of 
BAMBOETEXTIEL.

3D STOF
Onze 3D stof is een polyester met een zeer open 
structuur. Vocht- en warmteafvoer zijn optimaal 
doordat er aan de achterkant grotere gaatjes zitten 
dan aan de kant waarop de zorgvrager zit. Het 
materiaal neemt nauwelijks vocht op en stimuleert 
optimale transpiratie. Dit alles zorgt voor hetzelfde 
vocht- en warmte-afdrijvende effect als bij moderne 

  Verblijfstilband met clips 

sportshirts. Na het wassen en centrifugeren komt 
deze band praktisch droog uit de wasmachine 
en dus zo goed als klaar voor gebruik. Bijkomend 
voordeel van dit materiaal is dat het een dempende 
werking heeft 

BAMBOETEXTIEL
Bamboe is een gebreid textiel dat bestaat uit een 
combinatie van plantaardige, natuurlijke vezels 
(rayon) en een polyester garen. Bamboe kenmerkt 
zich door de zachte structuur die fijn aanvoelt. Dit 
gebreide textiel heeft een comfortabele stretch 
eigenschap waardoor de band zich vormt naar het 
lichaam tijdens het tillen. Door de breitechniek 
ontstaan microlusjes in het materiaal die de band een 
open structuur geven. Dit stimuleert het reguleren 
van de warmte. De natuurvezel van bamboe neemt 
vocht op. Daarom moet deze tilband wel even drogen 
voor hergebruik na het wassen.

+ comfortabele pasvorm met goede    
 hoofdondersteuning
+ verkrijgbaar in meerdere materialen
+ polstering in waterdicht foam
+ keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips,  
 zonder meerprijs
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referentie omschrijving eigenschappen 

PQVB3D Verblijfstilband 3D STOF
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte  
hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, 
met 4 x Q-Clips, max. 230 kg

PSVB3D Verblijfstilband 3D STOF
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte  
hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, 
met 4 x S-Clips, max. 230 kg

PQVBBB Verblijfstilband BAMBOETEXTIEL
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte  
hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, 
met 4 x Q-Clips, max. 230 kg

PSVBBB Verblijfstilband BAMBOETEXTIEL
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte  
hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, 
met 4 x S-Clips, max. 230 kg

60°

60°

60°

60°

Dankzij de flexibele uiteinden  
van het juk is de tilband 
gemakkelijk te bevestigen aan  
de passieve tillift Wendy.”

“
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referentie omschrijving eigenschappen 

PQVBAB Amputatie tilband  
NETSTOF (S tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips,  
met 4 x Q-Clips, max. 230 kg

PSVBAB Amputatie tilband 
NETSTOF (S tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun 
 met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips,  
met 4 x S-Clips, max. 230 kg

PQVBABB Amputatie tilband 
BAMBOETEXTIEL
(S tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips,  
met 4 x S-Clips, max. 230 kg

PQVBABB Verblijfstilband  
BAMBOETEXTIEL
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met 4 x Q-Clips, 
max. 230 kg

PSVBBB Verblijfstilband  
BAMBOETEXTIEL
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun  
met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met 4 x S-Clips, 
max. 230 kg

60°

60°

60°

60°

60°

De amputatietilband is een tilband die speciaal 
ontwikkeld is voor alle transfers van zorgvragers 
met een enkele of dubbele beenamputatie. 
Zorgverleners gebruiken de amputatietilband 
met iO-clips of S-clips in combinatie met een 
passieve lift. Deze tilband is ontwikkeld met oog 
voor een comfortabele pasvorm. Ook biedt de 
amputatietilband een goede hoofdondersteuning.

Voor gebruik van de amputatietilband is wel vereist 
dat de zorgvrager druk op het geamputeerde 
lichaamsdeel kan verdragen.

Amputatietilband: voorzien van korte beenslips voor 
omsluiting van het geamputeerde lichaamsdeel
De band is leverbaar in NETSTOF, 
BAMBOETEXTIEL of 3D STOF

+ comfortabele pasvorm met goede    
 hoofdondersteuning
+ verkrijgbaar in meerdere materialen
+ Korte beenslips om het geamputeerde 
lichaamsdeel te omsluiten

+ polstering in niet-wateropneembaar foam
+ keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips  
 zonder meerprijs

  Amputatietilband met clips
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De anti-spasme tilband is een tilband die speciaal 
ontwikkel is voor gebruikers met spierproblemen, 
zoals strekspasmen, extreme bewegelijkheid of 
dystonie. De anti-spasme tilband is voorzien van 
extra hoofdsteunbandjes, een buikfixatie en extra 
lussen bij de beenslips. Dit zorgt voor complete 
omsluiting, wat de zorgvrager een comfortabel, 
veilig en rustig gevoel geeft.

De ervaring leert dat door zo’n veilig, omsloten 
gevoel strekspasmen sterk kunnen afnemen. 
De zorgvrager kan daarbij ook de kin meer naar de 
borst brengen. Zorgverleners gebruiken de anti-
spasme band met iQ-Clips of S-clips in combinatie 
met een passieve lift. De band is leverbaar in 
BAMBOETEXTIEL of 3D STOF.

Zorgverleners kunnen de anti-spasme band alleen 
aanbrengen als de zorgvrager zich in lighouding 
bevindt. Dit omdat de band verder dan de stuit 
aangebracht dient te worden.  

+ comfortabele pasvorm met goede  
 hoofdondersteuning
+ verkrijgbaar in meerdere materialen
+ polstering in waterdicht foam
+ keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips  
 zonder meerprijs

  Anti-spasme tilband met clips

referentie omschrijving eigenschappen

PQVBASBB Anti-spasme tilband 
BAMBOETEXTIEL
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 
2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra  
lussen bij de gepolsterde beenslips, met 4 x Q-Clips, max. 230 kg

PSVBASBB Anti-spasme tilband 
BAMBOETEXTIEL
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met  
2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra lussen 
bij de gepolsterde beenslips, met 4 x S-Clips, max. 230 kg

PQVBAS3D Anti-spasme tilband 
3D STOF
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 
2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra lussen 
bij de gepolsterde beenslips, met 4 x Q-Clips, max. 230 kg

PSVBAS3D Anti-spasme tilband 
3D STOF
(XXS tot XXL)

voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met  
2 baleinen en extra hoofdsteunbandjes, buikfixatie en extra lussen 
bij de gepolsterde beenslips, met 4 x S-Clips, max. 230 kg

60°

60°

60°

60°
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De HighBackSling is voor de zorgverlener 
gemakkelijk aan te brengen en geeft de patiënt 
een gevoel van veiligheid. De band heeft 
beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. 
In plaats daarvan biedt de tilband steun van het 
staartbeentje tot aan het hoofd en onder de benen. 
HighBackSling is bedoeld voor situaties waarin extra 
ondersteuning nodig is en kan worden gebruikt voor 
het tillen vanuit een liggende positie op de vloer.

De band is leverbaar in POLYESTER of NETSTOF

  HighBackSling met lussen 

referentie omschrijving eigenschappen

PL4080000 HighBackSling 
POLYESTER
(XXS tot XXL)

voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun 
met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg

PL4082000 HighBackSling  
NETSTOF
(XXS tot XXL)

voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun 
met 2 baleinen, met 4 x S-Clips, max. 300 kg

85°

85°
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De Banana Sling is een tilband die speciaal 
is ontwikkel voor gebruik bij 1 zorgvrager. 
Zorgverleners gebruiken de Banana Sling met 
lussen of clips in combinatie met een passieve 
lift. Deze tilband is ontwikkeld met oog voor een 
comfortabele pasvorm.
 
Ze zijn gemaakt van een sterke maar zachte 
polyester en zijn ideaal voor een zittende, 
horizontale of half liggende transfer. Het unieke 
materiaal voert vocht af en kan onder de zorgvrager 
blijven zitten.
 
De Banana Sling vervaardigd uit een nonwoven 
polyester is een wegwerptilband (of disposable) 
voor gebruik bij één zorgvrager. Nonwoven is 
een kunststof vlies dat niet geweven of gebreid 
is. Dit sterke en waterafstotende gesponnen vlies 
bevat dus geen garen, maar het materiaal wordt 
rechtstreeks als kunststofvezel in een soort web 
gelegd en aan elkaar gehecht. De stof is bedoeld 
voor kortdurend single-patient-use. Disposable 
non-woven vlies is uitermate geschikt voor gebruik 
bij besmettingsgevaar en zorgomstandigheden 
die om extra hygiëne vragen. De stof kan niet in de 

  Banana Sling SPU (dispo) tilband

referentie omschrijving eigenschappen

B-SPPUL Tilband Banana Loop/Lussen 
Sling 4p (XS tot XL) per 10st

voor 2-puntsjukken, non-woven polypropyleen,  
versterkte hoofdsteun, met lussen, max. 230 kg

B-SPPUC Tilband Banana Clip Sling 4p 
(XS tot XL) per 10st

voor 4-puntsjukken, non-woven polypropyleen, 
versterkte hoofdsteun, met clips, max. 230 kg

wasmachine, dan verliest het structuur en sterkte. 
Het materiaal is duurzaam, want herbruikbaar bij 
dezelfde zorgvrager.

+ waswaarschuwingsindicator
+ 5 kleurgecodeerde maten
+ gewatteerde ondersteuning voor comfort  
 en bescherming van de huid
+ bevordert infectiebeheersing
+ 230 kg
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Tilband Eclipse ECO voor gebruik in passieve tilliften met 
2 puntsjuk (lussen). Gemaakt van polyester, heel soepel 
en gemakkelijk te gebruiken. Geschikt voor gebruik bij 
verschillende soorten transfers.

Ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te
voldoen, afhankelijk van hun mobiliteit, hun pathologie
en type transfer. De tilband COMFORT is beschikbaar 
met of zonder hoofdsteun.

Beschikbaar in verschillende maten allen hebben een 
draagvermogen van 150 kg, de XL maat draagt 200 kg.

  Eclipse ECO tilband met lussen

  Eclipse COMFORT tilband met lussen

referentie omschrijving eigenschappen 

PLEECO Tilband Eclipse ECO
(XS tot XXL)

Polyester, met 3 lussen, 1 maat

referentie omschrijving eigenschappen 

PLECOMF Tilband Eclipse COMFORT (XS tot XL) Polyester, met 3 lussen

PLECOMFH Tilband Eclipse COMFORT met hoofdsteun
(XS tot XL)

Polyester, met 3 lussen

30°

30°

30°
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Ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te 
voldoen, afhankelijk van hun mobiliteit, hun pathologie
en type transfer. De amputatietilband FULL is beschikbaar 
in COMFORT uitvoering of BATH uitvoering.

Beschikbaar in maat M en L ze hebben een draagvermogen 
van 150 kg.

Ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen, 
afhankelijk van hun mobiliteit, hun pathologie en type transfer. 
De tilband BATH is vervaardigd uit netstof en daarom specifiek voor 
gebruik bij het baden, is beschikbaar met of zonder hoofdsteun.

Beschikbaar in verschillende maten allen hebben een 
draagvermogen van 150 kg, de XL maat draagt 200 kg.

 Eclipse FULL amputatietilband met lussen

 Eclipse BATH tilband met lussen

referentie omschrijving eigenschappen 

PLEFULL Amputatietilband Eclipse FULL, 
COMFORT uitvoering (M tot L)

Polyester, met 3 lussen

PLEFULLB Amputatietilband Eclipse FULL, BATH 
uitvoering (M tot L)

Polyester, netstof, met 3 lussen

referentie omschrijving eigenschappen 

PLEBATH Tilband Eclipse BATH (XS tot L) Polyester, netstof, met 3 lussen

PLEBATHH Tilband Eclipse BATH met hoofdsteun 
(XS tot L) 

Polyester, netstof, met 3 lussen 

30°

30°

30°

30°



+ 
Installatie, onderhoud  
& herstelling 

Dankzij ons digitaal klantenportaal kan u voor alle 
toestellen die u bij ons heeft gekocht en/of door ons laat 
onderhouden en herstellen, niet alleen de status van uw 
herstelaanvragen controleren maar ook de volledige 
levensloop en gebruikskosten volgen.
Onze technische dienst is volledig gedigitaliseerd: 
herstelaanvragen, offerte, aankoopbestellingen, 
projectmanagement, planning, installatie, onderhoud, 
herstellingen, facturatie …  De volledige historiek van 
alle toestellen, installaties, onderhoud en herstellingen 
wordt gedetailleerd bijgehouden. Alle installaties en 
herstellingen worden ook met foto’s gedocumenteerd, 
voor en na de interventie.  Door ons intern 
kwaliteitsmanagementsysteem bent u gerust dat onze 
service voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

De troeven van metra technics
+ Goed opgeleide mensen met een hart voor de zorg
+ Volledig uitgerust met alle noodzakelijke  
 werkmiddelen
+ Ruime voorraad onderdelen
+ Volledig digitaal werkplatform, u kan onderhoud 
 en herstellingen van al uw toestellen opvolgen
+ Gedetailleerde rapportering, zowel qua werkuren 
 als onderdelen
+ Transparante tarieven

Metra installeert, onderhoudt en herstelt! Alle 
installaties doen we in eigen beheer. Onze 
geëngageerde technici vormen het hart van een 
goed uitgeruste technische dienst en we beschikken 
over een ruime voorraad wisselstukken van alle 
merken die we vertegenwoordigen, herstellen en 
onderhouden. Onze mensen worden doorlopend 
grondig opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij 
samenwerken. 

te c h n i c s

Onderhoudscontracten
Metra biedt u op vlak van onderhoudscontracten ook 
verscheidene formules aan. Het is aan te bevelen om  
alle toestellen die u in gebruik heeft jaarlijks te laten  
controleren, met oog op het welzijn en de veiligheid  
van zorgontvanger en -verlener. Er zijn 3 onderhouds- 
formules, namelijk GOUD/ZILVER of BRONS.

Bij GOUD en ZILVER wordt het tijdstip van de jaarlijkse 
controle op initiatief van Metra, in onderlinge afspraak 
vastgelegd. Bij BRONS neemt u zelf initiatief om de 
jaarlijkse controle te laten uitvoeren. Na elke controle 
krijgt u voor elk individueel toestel een controlecertificaat. 

+ Op afroep, BRONS: vaste prijs voor controle   
 verplaatsingskosten worden aangerekend, per lift 
 worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd.
+ Jaarcontract ZILVER: verlaagde prijs voor controle en  
 verplaatsingskosten, per lift worden er 2 tildoeken  
 mee gecontroleerd, next-day service bij interventies,  
 5% korting op wisselstukken, …
+ Jaarcontract GOUD: vaste prijs (all-in), verplaatsing,  
 controle, onderhoud en tussentijdse interventies + alle  
 onderdelen (m.u.z. batterijen) inbegrepen, per lift  
 worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd, next-day  
 service, gratis vervangtoestel, …



Metra organiseert in samenwerking met 
onafhankelijke, gecertificeerde lesgevers 
op regelmatige tijdstippen opleidingen die 
er moeten toe bijdragen dat een betere 
zorg gecombineerd wordt met betere 
ergonomie.

+ 
Opleidingen

De grote uitdaging zal er immers ook de komende 
jaren vooral uit bestaan om voldoende mensen te 
blijven vinden die het engagement om te werken in 
de zorgsector willen opnemen, ondanks stijgende 
werkdruk en de grote zorgnood bij patiënten en 
bewoners. Doordat de instroom de stijgende nood 
aan arbeidskrachten niet zal kunnen volgen, zullen 
zorgverleners overtuigd moeten worden om langer 
aan de slag te blijven. En dan zijn er ook nog de 
pensioenmaatregelen van de overheid, die ook beogen 
om mensen langer te laten werken.
Het gebruik van transferhulpmiddelen, gecombineerd 
met de juiste opleidingen, kan hierbij een grote bijdrage 
leveren:

+ Meer voldoening: het zorgen volgens de juiste 
methode en met correcte hulpmiddelen resulteert in 
meer comfort en veiligheid voor de patiënt of bewoner. 
De waardering bij deze mensen zal stijgen, dus ook de 
voldoening bij de zorgverlener.
+ Meer motivatie: werknemers die in optimale 
omstandigheden hun job kunnen uitoefenen zijn meer 
gemotiveerd, zullen minder snel van sector of werkgever 
veranderen en ook als ze wat ouder zijn nog volop 
kunnen meedraaien.
+ Minder ziekteverzuim: ergonomisch werken zorgt 
voor minder fysieke belasting bij de zorgverlener, de kans 
om door letsels een tijd buiten strijd te zijn wordt veel 
kleiner. Het ziekteverzuim zal dus dalen.
+ Efficiëntere zorg: door het gebruik van de juiste 
hulpmiddelen kunnen heel wat zorgtaken door 1 persoon 
worden uitgevoerd, waar men nu vaak 2 mensen moet 
inzetten voor in se eenvoudige handelingen.

organiseert i.s.m.
ERGOTEAM

a ca d e mya ca d e my

+
Ergonomisch werken in de zorgVeilig verplaatsen van zorgbehoevenden

Een praktijkgerichte opleiding die je de juiste handvaten geeft om door (beter) gebruik van manuele transferhulpmiddelen ergonomisch te werken en tegelijkertijd meer comfort te bieden aan je patiënt of bewoner.

Werken met diverse transferhulpmiddelen (6 uur)PRAKTISCHE OPLEIDING

Gentbrugge 17 mei 2023

DOELGROEP
De opleiding richt zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, …) die hun kennis willen verruimen rond “correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg”.

DOELSTELLINGEN
+ Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg+ Correct gebruik van manuele en mechanische transferhulpmiddelen

+ Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van hulpmiddelen
+ Onveilige situaties herkennen bij gebruik van transferhulpmiddelen

+ Comfort bieden aan de cliënt

INHOUD
+ Inoefenen van verplaatsingen (cliënt hogerop brengen in bed, draaien inbed, positioneren …) met behulp van diverse transferhulpmiddelen

+ Werken met een transferwagen+ Gebruik van de actieve tillift+ Hanteren van de passieve tillift

WERKWIJZE
+ Maximaal 12 deelnemers voor een ideale leer- en ervaringsoverdracht.

+ Participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen.+ Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend.+ Evaluatie en groepsgesprek

DUUR
6 uur

PRIJS
€130 excl. BTW.

organiseert i.s.m.

ZORGERGONOMIE

a ca d e mya ca d e my
+
Het transfer- 
analyse-model 2.0

Ethisch verantwoord 

ergonomisch handelen 

voor zorgverlener en 

zorgvrager

Het verplaatsen van personen is een belangrijke 

werkgerelateerde oorzaak van lichaamsklachten. 

Door een toename van zorgzwaarte en werkdruk 

nemen de risico’s toe. Naast het veilig en  

comfortabel werken voor de zorgverlener, moet 

elke verplaatsing ook veilig en comfortabel zijn  

voor de zorgvrager. Dit zou omschreven kunnen 

worden als ethisch verantwoord ergonomisch  

handelen voor zorgverlener en zorgvrager.

Een ergonomische benadering moet ook zorgen 

voor haalbaar werk en het vermijden van vervroegde 

uitstap uit de zorg van de medewerker.

Gentbrugge 
12 mei 2023

DOELGROEP

Voor hulpverleners – werkzaam binnen en buiten een instelling –

die een werkbare methode op de werkvloer in handen willen 

hebben om …

+ een onderbouwde keuze te maken voor de juiste 

transfertechniek;

+ waarbij de veiligheid en de waardigheid van de zorgontvanger 

centraal staan;

+ met oog voor de eigen ergonomische ‘hygiëne’ om 

overbelasting van het lichaam te vermijden.

DOELSTELLINGEN

Ondanks goede omgevingsergonomie en hulpmiddelen  

kan elke transfer toch nog risico’s inhouden voor uitvoerder 

en zorgontvanger.

Aan de hand van het Transfer-Analyse-Model 2.0 wordt via een 

stappenplan aangeleerd hoe elke zorgverlener goede intenties 

kan omzetten naar de juiste praktijk.

Het Transfer-Analyse-Model 2.0 is een gevalideerd risicotool 

en leerkader om bewust om te gaan met de risico’s bij het 

transfereren. Het omvat de factoren ‘zorgvrager’, ‘omgeving’, 

‘hulpmiddelen’, ‘zorgverlener’ en ‘tijd-organisatie’ en leert de 

cursist bewust ergonomisch handelen.

Het Transfer-Analyse-model 2.0 is vervolgens de leidraad 

doorheen verschillende oefeningen: transfers binnen de grenzen 

van een bed, transfers buiten het bed, het begeleiden in opstaan, 

liften, enz. De aangeboden methodieken bij uitvoering zijn een 

samenbundeling uit diverse methodieken en concepten die 

samen een realistisch haalbare methodiek vormen. Hiermede 

wordt ook de doelstelling van haalbaar werk nagestreefd.

Er worden ruim voldoende hulpmiddelen voorzien om iedereen 

de kans te geven om uitgebreid te oefenen.

INHOUD

+ Voorstelling Transfer-Analyse-Model 2.0 en duiding concepten 

en methodieken

+ Inoefenen aantal concepten en methodieken

+ Toepassen van Transfer-Analyse-Model 2.0

+ Evaluatie en conclusies
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Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden
 
Doelgroep
+ Deze opleidingen richten zich naar zorgverlenend 

personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, 
ergotherapeuten, kinesitherapeuten, …) die hun 
kennis willen verruimen rond “correct gebruik van 
transferhulpmiddelen in de zorg”.

Doelstellingen
+ Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen 

in de zorg
+ Correct gebruik van manuele en mechanische 

transferhulpmiddelen
+ Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van 

hulpmiddelen
+ Onveilige situaties herkennen bij gebruik van 

transferhulpmiddelen
+ Comfort bieden aan de patiënt 

Werkwijze
+ Participatieve en interactieve deelname van de 
 cursisten door hen nauw te betrekken tijdens de  
 vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
+ Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
+ Evaluatie en groepsgesprek
+ Maximaal 12 deelnemers per workshop voor een  
 optimale kennisoverdracht en participatie 

a ca d e mya ca d e my

Werken met manuele en mechanische 
transferhulpmiddelen (6 uur) 
 
Inoefenen van verplaatsingen met behulp van 
transferhulpmiddelen
+ Patiënt hogerop brengen in bed
+ Patiënt draaien in bed
+ Horizontale translaties in bed
+ Comfortabel positioneren in bed

Gebruik van de actieve tillift
+ Voorwaarden om de actieve tillift veilig te kunnen 

gebruiken
+ Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de  

actieve tillift

Gebruik van de passieve tillift
+ Aanbevelingen bij gebruik van passieve tillift
+ Voordelen bij gebruik van passieve tillift met 2 

zorgverleners
+ Correct aanbrengen en verwijderen van de tilband 

in lig en in zit
+ Correct positioneren in lig en in zit
+ Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de  

passieve tillift

Deze opleiding kan zowel in uw instelling als 
in de seminariezaal van Metra georganiseerd 
worden. Vraag meer info via academy@metra.be 

Werkdruk in de zorg wint het té vaak van de juiste werkhouding.  
De juiste tiltechnieken en hulpmiddelen worden daar jammer genoeg 
niet steeds toegepast. Er wordt té dikwijls op de fysieke kracht 
(belastbaarheid) van de zorgverlener teruggevallen. Zo worden er 
telkens grenzen overschreden, wat nefast is voor het gestel, de vitaliteit 
en mettertijd ook de mentale gezondheid van de zorgverlener’’

“

Permanent in ons aanbod: workshop ‘ergonomisch werken in de zorg’



Tilliften & tilbanden

Ontdek al onze 
oplossingen op 
metra.be

Installatie, onderhoud 
& herstelling

+ Oprijplatformen
+ Rolstoelplateauliften
+ Plafondliften
+ Tilliften
+ Baden en badliften
+ Trappenklimmers
+ Digitaal klantenportaal

Ontdek al onze oplossingen op metra.be

te c h n i c s

Metra_22_FolderTechnics_NL_03.indd   1Metra_22_FolderTechnics_NL_03.indd   1 31/03/2022   14:2831/03/2022   14:28
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