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 Wassen en drogen 

3 8585 

 Wastemperatuur: 40 - 85°C 
Droogtrommel: max 40°C  

Aan de lucht laten drogen 
verlengt de levensduur 

aanzienlijk 

 Gebruik geen wasverzachter. 

 Wasmiddel mag geen 
bleekmiddel of 

chloorbevattende verbindingen 
bevatten 

 

 

Bij twijfel: +31 646745109 

WAARSCHUWING 

Het risico bestaat dat de gebruiker 
over de rand van het bed glijdt 

 
 

Laat de gebruiker nooit liggen op 
Master Care verzorgingsproducten 
met het bedhek omlaag 

 
 

Laat de gebruiker nooit achter 
terwijl het Master Care product 
aan de lift is gekoppeld of met 
het bedhek omlaag 
 
 

Belangrijk 

• Deze producten mogen niet worden 
gebruikt als ze ernstig versleten of 
anderszins beschadigd zijn 

• Gebruik de producten altijd volgens 
deze handleiding 

• Controleer altijd de stiksels van deze 
producten - zowel vóór als na gebruik 

• Neem onmiddellijk contact op met uw 
Master Care dealer in geval van twijfel over 
het juiste gebruik van de producten  

 
 

 

 

 
 

• Master Care en Solutions2care aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor ongevallen 
met lichamelijk letsel als de producten 
niet volgens deze handleiding worden 
gebruikt 

• Handel met Master Care is te allen tijde 
onderhevig aan de geldende 
handelsvoorwaarden. 

• Velcro banden moeten gesloten zijn tijdens het 
wassen en drogen. 

• Tijdens het wassen en drogen MOETEN de 
bandjes zijn bevestigd op het klittenband 
aan de bovenkant. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
   Importeur Master Care Producten  
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1. Plaatsing van de Nylon Master glijzeil/Slide Master 

 

 

 

 

2. De Nylon Master glijzeil verwijderen via de onderlaag van het glijzeil 
 

 

 

3. De client hoger in bed plaatsen 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

Laat de client terugdraaien op de rug. Haal het 
glijzeil onder de schouder en heup weg. Of Trek 
de Nylon Master/Slide Master recht terwijl de 
client het tegenoverliggende bedhek vasthoudt   

De patiënt draait zich weer in een liggende 
positie en het Nylon Master/Slide Master is nu 
correct gepositioneerd onder de cliënt. Plaats 
een kussen tussen glijzeil en hoofd. Wrijving 
onder de client zijn drukpunten is nu 
gereduceerd 

 

Master/Slide Master 

Verplaats je gewicht en maak gebruik van de 
dubbele glijwerking om de Master/Slide 
Master onder de client vandaan te trekken.  

Plaats de Nylon Master/Slide Master onder 
schouders en bekken van de client. Zie tekst bij 
plaatjes bij 1. Zorg dat hoofd, romp, 
bekken/heupen goed op het glijzeil ligt en het 
Kussen onder het hoofd is geplaatst. 

De client buigt zijn/haar benen, zet zich af en of 
hulpverlener duwt net onder de knieën (zie pijl), 
of plaatst een arm onder de bovenbenen door, 
steunt af met zijn andere arm op het bed, waarbij 
hij/zij de client omhoog verplaatst, waarbij voeten 
in de richting van de beweging staan.  
 

Met behulp van de Nylon Master/Slide Master 
kan de client nu op eigen kracht hoger in bed 
glijden.
 
  

Andere opties om de client hogerop in bed te plaatsen is door optimaal gebruik te maken van hulpmiddelen zoals o.a. het bed: 
1. Wanneer het bed beschikt over Trendelenburg stand, maak hier dan gebruik van. Voeteneind hoger plaatsen dan het hoofdeind; 
2. Plaats het voeteneinde omhoog als het bed geen Trendelenburg stand kent;  
3. Wanneer de client het zelf wil doen, maar de voeten glijden weg, kun je de voeten tegenhouden of een antislipmatje plaatsen  

Andere optie voor het verwijderen van 
het glijzeil: 
1. Stop het glijzeil zoveel mogelijk onder 
de client, plaats het bedhek omhoog en 
loop om. Steek je arm door het glijzeil 
en pak de onderste laag vast, en trek 
het glijzeil binnenste buiten onder de 
client vandaag.  
 

 

Zie ook: 
https://www.goedgebruik.nl/filmpjes 

https://www.goedgebruik.nl/filmpjes
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4. Benen buigen met de Nylon Master glijzeil/Slide Master  
 

 

 
 

5. Op de rand van het bed zitten met behulp van de Nylon Master glijzeil/Slide Master  
 

 

 
 

 

 

 
Plaats de ene hand op de voet van de client en de 
andere hand onder diens knieholte 

Plaats de Nylon Master/Slide Master onder de client 
 ca. 15 cm 
van de bedrand. 
 
Let op: alleen uitvoeren als de client een goede 
romp/zitbalans heeft!! 

Let op: alleen uitvoeren als de client een goede 
romp/zitbalans heeft!! 
 

Begeleid de benen van de cliënt over de rand 
van het bed, terwijl de patiënt zich met zijn/ 
haar armen afzet of de Master Bed Grip 
gebruikt. De wrijving onder de bekken van de 
patiënt wordt verminderd en de patiënt kan zich 
omdraaien. Goede romp/zitbalans is vereist! 

de vloer raken 
 
 
Let op: alleen uitvoeren als de client een goede 
romp/zitbalans heeft!! 
 

Breng het been in de gewenste positie door het 
gewicht te verplaatsen m.b.v. het glijzeil en 
verwijder de Nylon Master/Slide Master  
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Waarschuwing:  
Het is niet mogelijk iedereen met het glijzeil van lig naar zit op de rand van het bed te 
verplaatsen. Het is noodzaak dat de zorgverlener bekend is met de aanwezige 
romp/zitbalans. Dat hij/zij het glijzeil voldoende van de rand van het bed plaatst.  
 
Bij onvoldoende romp/zitbalans kan bij het handelen, de client achterover of zijwaarts 
bewegen, waardoor het glijzeil kan gaan glijden.  
 
Bij deze handeling moet men goed de (on)mogelijkheden van de client kennen om deze 
techniek toe te passen. Het is dan ook niet geschikt voor elke client. 
 
Andere optie om de weerstand bij het draaien in bed weg te nemen is het gebruik van 
de instelbare Turner Master draaischijf. Dit product bestaat uit twee schijven die ten 
opzichte van elkaar glijden en de onderlaag die op het bed ligt is van antislip. 
 
Turner Master Multi draaischijf (M, L, XL, XXL) 

 



 

6. Omdraaien in bed met behulp van de Nylon Master/Slide Master 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plaats de Nylon Master/Slide Master onder de 
client, zie tekst bij plaatje 1. Let op: Nu ligt de 
tunnel in de richting van de beweging, dus van 
zijkant bed naar zijkant bed! Zorg ook hier dat 
hoofd, romp, bekken/bips goed op het glijzeil ligt.  

Kruis of buig een been van de client en leg het 
kussen aan de kant waar de client naartoe wordt 
gedraaid. Plaats je handen op de schouders en de 
heup van de client terwijl die het bedhek 
vasthoudt. Verplaats je gewicht om de client in 
zijligging te rollen.  

Randvoorwaarden: Plaats het glijzeil onder de client (zie ook 1). Zorg dat het hoofd, romp, bekken/bips op het glijzeil ligt. Plaats een kussen 
tussen het hoofd en het glijzeil. Dit zorg ervoor dat tijdens de verplaatsing, het hoofd meebeweegt.  
 
Opties om te draaien in bed: 

• Begeleid de benen iets op zij in de richting waarna je de client wil verplaatsen. Plaats een hand op schouder en heup, en verplaatst 
de client iets uit het midden. Bereid je client voor door een been te kruizen of in te buigen en de armen voor langs de borst te 
kruizen. Zorg ervoor bij het draaien op de zij de juiste arm bovenligt, zodat bij het draaien de cliënt mee kan helpen het bedhek te 
pakken als hij/zij dat wenst/kan. Ga in schredestand staan (één been voor en één been achter) en verplaats je gewicht om de 
client naar je toe te draaien.  

• Bereid je client voor door een been te kruizen of in te buigen en de armen voor langs de borst te kruizen. Zorg ervoor bij het 
draaien op de zij de juiste arm bovenligt zodat bij het draaien de cliënt mee kan helpen het bedhek te pakken als hij/zij dat 
wenst/kan. Plaats het bed iets lager dan de werkhoogte. Pak de bovenlaag van de tunnelglijzeil links en rechts, dicht bij het 
lichaam, met volle hand vast. Zorg dat je in schredestand staat (één been voor en één been achter). Verplaats je gewicht naar 
achteren om de client in één beweging naar je toe te bewegen en van je af te draaien. Dat betekent dat je je gewicht naar achter 
verplaatst en vervolgens gaat staan om in één soepele beweging de client op de zij te draaien. 

• Bereid je client voor door een been te kruizen of in te buigen en de armen voor langs de borst te kruizen. Zorg ervoor bij het 
draaien op de zij de juiste arm bovenligt zodat bij het draaien de cliënt mee kan helpen het bedhek te pakken als hij/zij dat 
wenst/kan. Trek aan de bovenlaag van het glijzeil, in kleine ‘stukjes’ de cliënt op de zij. Doe dit rustig en stapsgewijs.  

 

Kennisdeling – Informatie: 
Wanneer de client volgens de mobiliteitsklassen beperkt of nauwelijks kan meewerken, denk dan ook eens aan de Master Turner 
Glijlakens. Deze zijn leverbaar in small, medium, large, en extra large. De client kan hier permanent op blijven liggen. Het materiaal is 
gemaakt van een biologische vulling die transpiratievocht afvoert. Het voorkomt vocht, allergieën en 
minimaliseert daarom het risico op decubitus. Zie ook www.solutions2.care 
 

 


