
Medical Spare Parts Tilbanden 

De nieuwe norm in ergonomische transfers 

Standaard. All Day. Seamless! 

Standaard tilband All Day tilband Seamless tilband 

Toiletbanden, Actieve banden en Disposables 

Medical Spare Parts heeft haar 

passieve tilbanden onderver-

deeld in drie categorieën.  

Allereerst onze standaard band 

welke gemaakt is uit hoogwaar-

dig polyester en bestemd is 

voor korte  

transfers van maximaal 30  

minuten.   

Onze All Day tilband is  

geschikt als verblijfsband om de 

hele dag in te verblijven. Dankzij 

een combinatie van polyester 

en bamboevezels is een zeer 

zacht aanvoelende tilband  

gemaakt met een mate van 

stretch zodat de band naar het 

postuur van de zorgvrager gaat 

zitten. Ook zijn hier de been-

stukken en schouders voorzien 

van extra polstering om de druk 

goed te verdelen.  

Tot slot is er nog onze 

Seamless, welke het maximale 

comfort biedt binnen ons  

assortiment en de verblijfsband 

bij uitstek is.  

Deze tilband heeft geen stikna-

den in het zitgedeelte en de 

meeste stretch om het  

gevoel van een kledingstuk te 

creëren.  

Daarnaast is de stof in de 

Seamless serie ademend voor 

een fris gevoel  

gedurende de hele dag.  

Medical Spare Parts heeft  

daarnaast ook een pakket  

toiletbanden en actieve banden.   

De toiletbanden zijn allen uitge-

rust met uitgebreide okselpols-

tering en voering en  

gemaakt uit hoogwaardig poly-

ester. 

Daarnaast zijn er verschillende 

keuzemogelijkheden zoals  

buikfixatie, hoofdsteun of een  

combinatie van beide.  

Onze actieve tilbanden zijn  

onder te verdelen in rugsteun-

banden en corsetbanden. Welke 

u nodig heeft, is afhankelijk van 

de core stabiliteit van de  

zorgvrager.  

Beide versies zijn altijd 

gemaakt met uitsluitend hoog-

waardige materialen, bedoeld 

om de zorgvrager  

zo goed mogelijk te  

ondersteunen.  

Tot slot zijn er onze disposable 

tilbanden. Deze zijn voor  

eenmalig gebruik en worden in 

bundels van 10 verkocht.  Ideaal 

voor eenmalige, korte transfers 

van de zorgvrager.  

Corset act eve t lband 

 



Visuele indicatie kleurt groen 

bij correcte bevestiging 

Gepatenteerde Visuele Veiligheidsclip 

Medical Spare Parts heeft al haar tilbanden 

standaard uitgerust met gepatenteerde  

visuele veilgheidsclips. Hierbij is het zowel 

voor de zorgvrager als zorgverlener eenvou-

dig om af te zien of de clip correct bevestigd 

is.  

Deze clip kan eenvoudig met één hand  

bevestigd en losgekoppeld worden, zodat de 

zorgverlener met de vrije hand de zorgvrager 

kan ondersteunen  of de lift bedienen.  

Daarnaast is deze clip ontwikkeld om slijt-

vast te zijn gedurende de gebruiksperiode 

van de tilband.  

Hiermee bent u verzekerd van een constant 

gebruiksgemak!   

Medical Spare Parts stelde het comfort van de 

zorgvrager voorop tijdens het ontwerpen van de 

tilbanden.  

Het resultaat is dat we vier hoogwaardige kwali-

teit stoffen hebben ontwikkeld om voor elke  

toepassing een optimaal comfort te bieden.  

Van boven naar beneden 

  ziet u de stof voor onze net– en 

 standaard band (polyester), 

  All Day band (blend van polyester en bamboe) 

  Seamless band (zelf ademend, soepel polyester) 

Visuele indicatie kleurt 

rood bij foutieve of  

geen bevestiging 

Alle tilbanden van  

Medical Spare Parts zijn 

voorzien van bieskleuren, 

zodat de zorgverlener  

eenvoudig kan zien welke 

maat tilband het is.  

Maat Bieskleur 

XXS Grijs 

XS Bruin 

S Rood 

M Geel 

L Groen 

LL Paars 

XL Blauw 

XXL Oranje 

Van XXS tot XXL 
Onze tilbanden zijn geschikt voor alle soorten en maten 

zorgvragers, dankzij een maattabel die loopt van XXS tot 

XXL. Hierdoor kunnen we altijd een passende tilband  

leveren met als enige beperking een maximum gewicht 

van 200kg. In ons productoverzicht kunt u ook eenvoudig 

een inschatting maken welke maat u nodig heeft met  

behulp van het gewicht en lichaamslengte van de  

zorgvrager.  

Mochten er toch aanpassingen nodig zijn dan is dat uiter-

aard mogelijk en voor speciale gevallen zijn er natuurlijk 

onze Tailor Made tilbanden.  

Het beste Comfort 


