Aanvulling obese cliënten

7.2

Transfer obese cliënt met tillift
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Obese cliënten in Mobiliteitsklasse C worden
ook met een stalift verplaatst en cliënten in
mobiliteitsklasse D en E met een passieve lift.
LET OP De tillift moet dat gewicht wel
aankunnen. Controleer dat dus altijd
tevoren.
Dit maximale gewicht moet op alle verwisselbare onderdelen van het hulpmiddel staan,
dat geldt dus voor de lift, de arm van de lift, de
ophangbeugel én de sling. Denk er aan dat je
altijd het laagste maximale gewicht aanhoudt.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat de sling 200 kilo
aankan, maar de lift slechts 130 kilo. Dan telt
de 130 kilo als maximum.
Tilliften voor obese clienten hebben vaak een
ingebouwde weeg-unit: je kunt hen dan in één
moeite door wegen.
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Rijden met bedden, rolstoelen en tilliften is
extra zwaar als de cliënt extreem zwaar is,
ook omdat het hulpmiddel zelf zwaarder is.
Maak daarom zo veel mogelijk gebruik van
plafondtilliften of gemotoriseerde tilliften.
Voordeel van plafondliften is ook dat je minder
ruimte nodig hebt en dichter bij de cliënt kunt
komen.
Je hebt voor deze clienten vaak tilbanden op
maat nodig om dat het niet alleen om hun
gewicht gaat, maar ook om het lichaamstype
(appel, peer) en de uiterste breedte van
de cliënt. Gebruik zo veel mogelijk een
verblijfssling. Het weghalen en aanbrengen
van deze sling is dan in de (rol)stoel niet meer
nodig.
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Als je een obese cliënt zittend in de
lift verplaatst, kan de cliënt benauwd
worden. Er kunnen zelfs drukplekken en
bloeduitstortingen ontstaan als gevolg van
vetweefsel dat onder druk staat. Dan kan het
beter zijn de cliënt liggend te verplaatsen. De
sling waar de cliënt dan in ligt heeft diverse
lussen waarmee je, afhankelijk van het
lichaamstype en de breedte, het comfort kunt
verhogen en ademhalingsproblemen kunt
voorkomen (door de lussen ter hoogte van het
bovenlichaam bijv. wat korter aan te brengen).
Een andere oplossing is het gebruik van een
dubbele plafondtilliftmotor. Dat voorkomt ook
samendrukken van de cliënt. Zie ook 7.4.
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