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INLEIDING 

Alvorens dit apparaat te gebruiken en om te zorgen voor een veilige werking van uw Independent 

Lifter, moet u zorgvuldig deze hele handleiding lezen, met name het gedeelte over "Waarschuwingen".  

De Independent Lifter is ontworpen voor gebruik in combinatie met Prism Medical plafondliften 

uitgerust met een Quick Release Systeem (QRS) haak en railsystemen. Raadpleeg alstublieft iedere 

gebruikershandleiding die met deze componenten is meegeleverd en raadpleeg deze tijdens het 

bekijken van deze handleiding. 

Mochten er vragen zijn bij het lezen van deze handleiding, neem dan contact op met uw plaatselijke 

bevoegde Prism Medical vertegenwoordiger. Het niet naleven van de instructies in deze handleiding 

kan leiden tot letsel bij de gebruiker of de persoon die wordt getild of verplaatst. Ook kan er schade 

aan het tilapparaat en/of bijbehorende onderdelen ontstaan. Verzeker u er van dat de inhoud van 

deze handleiding volledig wordt begrepen voordat dit tilapparaat wordt gebruikt.  

Bewaar deze handleiding bij de documenten die bij de Independent Lifter en accessoires zijn 

meegeleverd. De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande 

schriftelijke kennisgeving. 

Overzicht van de Independent Lifter 

De Independent Lifter is een tilhulpmiddel bedoeld voor gebruik naast een verzorger. Dit tilapparaat 

maakt het mogelijk om personen met beperkte mobiliteit op te tillen met minimale belasting of risico, 

terwijl het de cliënt van volledige veiligheid, waardigheid en comfort voorziet. Dit apparaat is 

voornamelijk bedoeld voor cliënten met "enige" kracht in het bovenlichaam, cognitie, hoofd- en 

nekcontrole, "enige" heupcontrole, "enige" grijpkracht en "enige" kracht in de romp- en bekkenspieren. 

De Independent Lifter is een van de twee componenten waaruit deze technologie bestaat. De tillift 

moet worden bevestigd aan een speciaal ontworpen Prism Medical plafondlift met behulp van een 

QRS-haak. Een QRS-haak moet afzonderlijk van de Independent Lifter besteld worden. Zie pagina 6 

voor meer informatie over de QRS-haak. De Independent Lifter ondersteunt een persoon terwijl het 

optillen of verplaatsen plaatsvindt. Een plafondlift zou al geïnstalleerd of geleverd moeten zijn op het 

moment van aankoop. Raadpleeg alle bij de plafondlift meegeleverde gebruikershandleidingen en 

raadpleeg ze tijdens het lezen van deze handleiding. 

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van de Independent Lifter door het schema op de volgende 

pagina te raadplegen. 
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Onderdelen van de Independent Lifter 

 

 

Lifting span adjustment; Tilbereik afstelling (*uitsluitend uit te voeren door geautoriseerde dealer, zie 

toelichting op pagina 13). 

QRS Hook attachement point; bevestigingspunt t.b.v. ‘’Quick Release’’ haak  

Torso support pad; Torso-steunkussen 

Torso support bar; Torso-steunstang 

Leg supports; Beensteunen 

4 x O-rings; ronde ringen t.b.v. positioneren beensteunbanden 

Buckle; Gesp 

Leg support strap: Beensteun-band 
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Specificaties van de Independent Lifter 

 

Gewicht van de tilbeugel (inclusief beensteunen): 9.1kg.  

Maximale belasting: veilige werklast 125kg.  

Verwachte levensduur: 10 jaar 

 

 

 

  WAARSCHUWING 

De tilbeugel ‘’Independent hanger’’ is geschikt voor een maximale draaglast tot 125 kg. Deze last dient 

evenredig te worden verdeeld over de beide draagarmen van het frame in combinatie met zowel 

gebruik van de zijwaarts afklemmende kunststof elementen als de beensteunen.  

Belast de tilbeugel nooit maximaal op één punt maar evenredig verdeeld over de beide draagarmen. 

 

BELANGRIJK:  

De maximale veilige werkbelasting van een tilsysteem is gelijk aan de minimale veilige werkbelasting 

van ieder van de systeemcomponenten. Bijv.: als een Independent Lifter met een veilige 

werkbelasting van 125kg is bevestigd aan een plafondlift met een veilige werkbelasting van 200kg, 

dan is de veilige werkbelasting van het systeem 125kg. (gelijk aan de veilige werkbelasting van het 

component met de minimale veilige werkbelasting). 
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Waarschuwingen 

 

• In geen geval mogen de Independent Lifter en de plafondlift de worden gebruikt door iemand die niet 

goed is opgeleid in het gebruik en onderhoud van deze apparatuur. Het niet naleven van deze 

waarschuwing kan resulteren in ernstig letsel aan de operator en/of de persoon die wordt 

opgetild/verplaatst. 

• De Independent Lifter en plafondlift zijn geen speelgoed. Sta niet toe dat kinderen spelen met de tillift 

of een van haar onderdelen. De tillift is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. 

• De fabrieksgarantie vervalt als personen die niet door Prism Medical zijn geautoriseerd, werk 

verrichten aan de Independent Lifter. 

• In faciliteiten waar meer dan één operator verantwoordelijk is voor het gebruik van de Independent 

Lifter en plafondlift, is het noodzakelijk dat al deze personen worden opgeleid in het juiste gebruik 

ervan. Een trainingsprogramma zou moeten worden opgesteld door de instelling om nieuwe operators 

vertrouwd te maken met deze apparatuur. 

• Hoewel de Independent Lifter is ontworpen voor incidenteel spetteren/blootstelling aan water, lange 

termijn blootstelling/onderdompeling in een vloeistof wordt niet aanbevolen. Het effect van 

vochtigheid/condens op de plafondlift moet ook worden overwogen. 

• Om de optimale werking te behouden, moet de Independent Lifter op regelmatige basis worden 

geïnspecteerd en onderhouden. Zie het gedeelte "Algemene inspectie en onderhoud". 

• De plafondlift of iedere accessoire die met de Independent Lifter wordt gebruikt, moet worden 

gecontroleerd om vast te stellen dat deze in goede staat zijn. Meld elke ongebruikelijke slijtage of 

schade aan uw plaatselijke geautoriseerde Prism Medical Service Provider. 

• De Independent Lifter en bijbehorende plafondlift(en) zijn uitsluitend bedoeld voor het tillen en 

verplaatsen van een persoon. Prism Medical is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door 

verkeerd gebruik, verwaarlozing of doelbewuste vernieling van de lift en/of de bijbehorende 

componenten. 

• Overschrijd in geen geval de maximaal toegestane belasting van deze tillift. Raadpleeg het gedeelte 

"Specificaties" van deze gebruikershandleiding op pagina 4 en/of de labels op de tillift. 

• Zorg dat er rondom de tillift een vrije ruimte is. Verplaats eventuele obstakels uit de weg alvorens de 

Independent Lifter te bedienen. 

• De Independent Lifter kan na de aanbevolen levensduur buiten gebruik worden gesteld/worden 

weggegooid, in overeenstemming met regionale aanbevelingen voor de weggooien van specifieke 

onderdelen. 
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Bevestigen van de Quick Release-haak 

In sommige gevallen bevat uw plafondlift mogelijk niet de quick release-haak die nodig is voor het 

gebruik van de 

Independent Lifter.Deze haak kan eenvoudig op een C450/C625 plafondliftriem worden geïnstalleerd 

met behulp van de volgende methode: 

 

Stap 1) Verkrijg een Quick Release-haak (635185). 

 

 

Stap 2) Draai met een inbussleutel van 2 mm de stelschroef van de quick release-haak los en 

verwijder de pen. 
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Stap 3) Steek de pin terug door de riem van de lift. Draai de stelschroef vast. 

 

 

Stap 4) Zorg ervoor dat de riem vrij rond de pin kan draaien; de montage is voltooid. De Independent 

Lifter kan nu aan de plafondlift worden bevestigd. 

 

 

 

Zorg ervoor dat de stelschroef (rode pijl) goed aansluit op het QRS onderdeel na het 

vastdraaien. 
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Bevestigen van de Independent Lifter 

WAARSCHUWING 

Veel van de volgende instructies vereisen bekendheid met het gebruik van een plafondlift. Lees de 

instructies bij de plafondlift om te begrijpen hoe u de lift met de instructies geleverd bij de Independent 

Lifter moet bedienen. 

Stap 1) Plaats de Independent Lifter op een oppervlak waarop de plafondlift kan worden neergelaten 

om bij de QRS-haak te komen bevestigingspunt (zie pagina 3). 

Stap 2) Laat de riem van de plafondlift zakken. Een plafondlift van Prism Medical vereist spanning om 

de riem te laten zakken. Als de riem niet naar beneden gaat, oefen dan lichte neerwaartse druk uit op 

de riem door deze naar beneden te trekken bij het laten zakken van de tillift. 

Stap 3) Zodra de QRS-haak het QRS-haak-bevestigingspunt op de Independent Lifter bereikt, 

bevestig dan de QRS-haak aan de tillift (zie afbeelding 1). 

Stap 4) Controleer, na de bevestiging van de Independent Lifter aan de plafondlift, of de rode 

vergrendeling op de QRS-haak goed gesloten is (zie afbeelding 2). 

Stap 5) Haal de plafondlift met de bevestigde Independent Lifter omhoog en in positie voor gebruik of 

opslag. 
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Losmaken van de Independent Lifter 

Stap 1) Beweeg de Independent Lifter en de plafondlift naar een plek waar de tillift veilig naar een 

oppervlak kan worden neergelaten. 

Stap 2) Laat de plafondlift zakken tot een hoogte die voldoende speling geeft om de QRS-haak los te 

maken. 

Stap 3) Eenmaal veilig neergelaten en als de Independent Lifter op een veilig oppervlak is, maak de 

rode vergrendeling op de QRS-haak los door naar beneden te drukken op de rode haakgrendel (zie 

afbeelding 3). 

Stap 4) Maak de QRS-haak los van het bevestigingspunt op de Independent Lifter (zie afbeelding 4). 

Stap 5) Haal de hijsriem omhoog en verplaats zowel de Independent Lifter als de plafondlift naar hun 

respectievelijke opslagplaatsen. Het wordt aanbevolen de riem van de plafondlift niet omhoog te 

hijsen tot een punt dat niet met de hand kan worden bereikt op een later tijdstip. 
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  WAARSCHUWING  
Tijdens gebruik, bevestigen, losmaken en transport van de tilbeugel bestaat kans op beknelling en 

snijden van handen en/of vingers. Plaats nooit handen of vingers tussen bewegende delen van de 

tilbeugel. 

 

  WAARSCHUWING 

Alvorens de tilbeugel te bevestigen, los te maken of transporteren dienen de 

beenbeugels van de tilbeugel te worden verwijderd en beide sjorbanden met gebruik 

van klemgesp en metalen schuif te worden gebruikt om de tilbeugel in minimale 

spreidstand te fixeren.  
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Beensteunmaten 

Gebruik dit als algemene leidraad voor de maat bij het selecteren van beensteunen. 

 

 

Stappen om te bepalen welke maat beensteun te bestellen bij een Independent Lifter: 

Stap 1) Meet de omtrek van de dij van de eindgebruiker. De meting moet rond de dij worden gedaan, 

halverwege tussen de bovenkant van de knie en de onderkant van de heup. 

Stap 2) Raadpleeg de afbeelding hierboven om de juiste maat beensteun te kiezen. 

Stap 3) Als het been van de eindgebruiker op de grenslijn van twee verschillende maten ligt, kiest u 

het grotere formaat. 
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Beensteunen bevestigen aan Independent Lifter 

1. Steek de riem met de gesp naar buiten gericht door de achterkant van de beensteun. 

2. Eenmaal door de beensteun, steek de riem door de gesp vanaf de onderkant omhoog door 

degesp naar beneden te drukken om de riem erlangs te laten. Laat de gesp los zodra de riem 

erdoor is (Figuur 2). 

3. Steek de riem door de onderste helft van de metalen schuif en haal hem in omgekeerde 

richting terug door de andere helft van de schuif. 

4. Maak de riem net voldoende los om de beenriemsteun op de Independent Lifter te kunnen 

plaatsen. Zorg ervoor zodanig te bevestigen dat de openingen van de beensteunen naar 

buiten zijn gericht. Doe dit door de opening van de beensteunriem rond de torsosteunen te 

plaatsen en naar voren te schuiven tot op de gewenste positie op de Torso-steunbalk. Schuif 

vervolgens de O-ringen op hun plaats om de beensteunriem vast te zetten (figuur 5). 

5. Volg dezelfde procedure voor de tweede beensteun. 

6. Stel de riemen van beide beensteunen in tot ongeveer dezelfde lengte. Gesp naar buiten 

gericht. 

 

 

  WAARSCHUWING 

Bij toepassing van de sjorbanden ten aller tijde de metalen schuif gebruiken. Steek de sjorband door 

de sleuf in onderste helft van de metalen schuif en haal deze in omgekeerde richting weer terug door 

de sleuf in de bovenste helft van de metalen schuif.  
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Basisbeginselen bij het verplaatsen van een persoon 

LET OP: De volgende stappen zijn bedoeld om de algemene procedure te illustreren die komt kijken 

bij het tillen en verplaatsen van een persoon van de ene naar de andere locatie met behulp van de 

tillift. 

De handleiding voor de plafondlift die in combinatie met de tillift wordt gebruikt, moet in detail worden 

bekeken voordat u deze stappen probeert uit te voeren, omdat de plafondlift die hier wordt 

geïllustreerd mogelijk niet dezelfde is als het gekochte exemplaar. Neem contact op met uw 

plaatselijke bevoegde Prism Medical-vertegenwoordigers als u vragen of opmerkingen heeft. 

Stap 1) Plaats de Independent Lifter voor de cliënt. Pas de hoogte van de plafondlift aan zodat de 

torso-ondersteuningspads drie centimeter onder de onderarm zitten. 

Stap 2) Plaats de Independent Lifter op de patiënt door de torsosteunen onder de oksels te plaatsen 

met de kromming van de torsosteunen rond de ribbenkast. Stel beensteunriemen en plaats de been-

steunen onder de dijen op een comfortabele positie met de openingen naar buiten gericht. (Zie 

diagrammen hieronder). 

Stap 3) De hoek die de cliënt na het heisen van een oppervlak aanneemt, kan worden aangepast door 

de positie van de beensteunen te veranderen naar hoger of lager op de dijen. 

 

 WAARSCHUWING 

Zorg dat beensteunenmaat en drukafstelling (grijpkracht) geschikt is voor de lichaamsbouw en 

medische conditie van de cliënt.  
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Basisbeginselen bij het verplaatsen van een persoon (vervolg) 

Stap 4) Til de lift op met behulp van de handbediening zodra de gebruiker op de juiste manier in de 

Independent Lifter zit. Hijs de lift hoog genoeg om omringende objecten te vermijden. Bekijk de 

beensteunen en zorg ervoor dat de riemen niet slippen/bewegen. 

Stap 5) Eenmaal op een veilige hoogte kan de persoon worden verplaatst naar de gewenste locatie. 

Raadpleeg de handleiding voor de plafondlift voor bedieningsinstructies. 

Stap 6) Wanneer de gewenste locatie is bereikt, kan de persoon in de tillift naar beneden worden 

gebracht/verhoogd tot de juiste hoogte om de verplaatsing te voltooien. Na voltooiing van het 

verlagen/verhogen zorgt u ervoor dat de persoon correct is gepositioneerd en veilig is ondersteund 

voordat de beensteunen van de tillift van de persoon worden verwijderd. 

Stap 7) Verwijder de beensteunen van de dijen. Verplaats tillift en Independent Lifter vervolgens weg 

van de cliënt. 

 

LET OP: Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u de tillift van de ene locatie naar de andere 

verplaatst. Kijk uit voor en vermijd obstructies die de persoon in de tillift kunnen verwonden of 

schade aan de tillift kunnen veroorzaken. 

LET OP: Controleer altijd of de cliënt correct in de Independent Lifter is gepositioneerd bij het 

hijsen. Als herpositionering nodig is, laat dan zakken tot de ondergrond en verander de positie. 

LET OP: Voordat u de beensteunen van de persoon verwijdert, controleer of de persoon die 

wordt opgetild veilig wordt ondersteund in de uiteindelijk gewenste houding. 

LET OP: Zorg er bij het neerlaten van de tillift voor dat het hoofd van de cliënt niet in contact 

komt met de bovenkant van de armsteunstang. 

LET OP: Plaats geen vingers in het schaarmechanisme aan de bovenkant van de Independent 

Lifter. 

 

Er zijn geen bekende 'contra-indicaties' geassocieerd met het gebruik van de Independent Lifter, mits 

deze wordt gebruikt volgens de aanbevelingen en richtlijnen van de fabrikant. Het wordt echter 

Aanbevolen dat een cliënt-pecifieke beoordeling wordt gedaan door een getrainde en deskundige 

zorgverlener om de methode van verplaatsing te bepalen. Prism Medical beveelt geen vereiste aan 

wat betreft het aantal zorgverleners voor het gebruik van onze producten. Deze informatie en 

aanbeveling kan alleen worden verstrekt na een grondige gepersonaliseerde, casus-specifieke 

beoordeling, omdat er veel factoren zijn die van invloed kunnen zijn op deze beslissingen. Het is 

echter "verplicht" dat een cliënt die wordt gezien als een onafhankelijke gebruiker van onze plafond-

lifttechnologie de mogelijkheid heeft om hulp te krijgen, tijdens de verplaatsing, in het geval van een 

liftstoring of persoonlijk zorg. Deze hulp kan worden verleend in de vorm van: een nabije 

gekwalificeerde verzorger, een telefoon, een communicatieapparaat, etc. 
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Algemene inspectie en onderhoud 

A) Ieder gebruik – Uit te voeren door de gebruiker 

Voorafgaand aan elk gebruik moet de Independent Lifter visueel worden geïnspecteerd. Mocht een 

van deze items de inspectie niet doorstaan, gebruik de Independent Lifter dan niet. Neem 

contact op met uw plaatselijke erkende dealer voor onderhoud. 

Controleer visueel het volgende: 

• De Independent Lifter is stevig bevestigd aan de QRS-haak van de lift met de "rode" grendel 

van de QRS liftriem in volledig gesloten positie. (Zie figuur 1) 

• De torso-steunpads van de Independent Lifter vertonen GEEN tekenen van slijtage, 

vervorming of breuk. (Zie figuur 2) 

De Independent Lifter beensteunen vertonen GEEN slijtage, vervorming of breuk. 

• Het stiksel op de beensteunen waar het verbonden is met de gesp, vertoont GEEN tekenen 

van rafelen, slijtage of breken. 

• Zorg tijdens het tillen dat de beensteunen NIET bewegen/slippen. Als er sprake is van 

beweging, laat de patiënt dan zakken en verzeker u van de juiste bevestiging van de riem en 

gesp met de beensteunen. 

• Zorg ervoor dat de armen van de Independent Lifter vrij bewegen onder veerspanning. 

• Stop het gebruik als u ongewone piepende of knarsende geluiden hoort van de Independent 

Lifter-unit. 

• Volg de specifieke "voor-gebruik"-inspectie van de plafondlift om ervoor te zorgen dat de 

plafondlift veilig is om te gebruiken. 
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B) Maandelijks - Uit te voeren door de gebruiker 

Als een van deze items de inspectie niet doorstaat, gebruik de Independent Lifter dan niet. 

Neem contact op met uw lokale geautoriseerde dealer voor onderhoud. 

• Voltooi de visuele inspectie zoals beschreven in het gedeelte "Ieder gebruik" hierboven. 

 

Met niemand in de Independent Lifter of eraan verbonden, controleer het volgende: 

• De armen van de Independent Lifter bewegen vrij onder veerspanning. 

• Alle schroeven en bevestigingen zitten strak vast, vooral de schroeven die de torso-

steunstangen bij elkaar houden (zie pagina 3). 

 

C) Preventief onderhoud - Uit te voeren door een erkende technicus 

Om een continu veilige en betrouwbare werking van Independent Lifter te waarborgen moet periodiek 

preventief onderhoud worden uitgevoerd met het hieronder aanbevolen interval: 

Over het algemeen is het aanbevolen interval voor preventief onderhoud jaarlijks. Raadpleeg uw 

lokale geautoriseerde dealer voor advies over de vraag of preventief onderhoud om de 6 maanden 

moet worden uitgevoerd of op jaarbasis. Over het algemeen, bij zeer frequent gebruik (meer dan 1000 

tilbeurten per jaar), of in situaties waarin regelmatig cliënten worden opgetild die zwaarder zijn dan 

normaal, moet preventief onderhoud iedere 6 maanden plaatsvinden. 

Voor de uit te voeren keuring / onderhoudswerkzaamheden door een erkende technicus wordt 

verwezen naar de specifiek hiervoor samengestelde werkinstructie. Informeer voor het 

uitvoeren van een inspectie of periodiek onderhoud altijd naar de meest recente werkinstructie. 

In geval van het uitvoeren van veiligheidsinspecties, keuringen, reparaties of wijzigingen aan 

de tilbeugel door niet door Domicare B.V. erkende technici vervalt iedere vorm van 

aansprakelijkheid ten aanzien van Domicare B.V. 
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Independent Lifter - Bevestigingspunten 

Gebruik het beschreven gereedschap om de bouten maandelijks vast te draaien in de getoonde 

gebieden. 

 

 

Independent Lifter-vervangingsonderdelen 

Zie pagina 3 voor een schema van de onderstaande onderdelen. 

Onderdeel nr:  Beschrijving:      Bevat: 

341640  Reservearmsteunkit     armsteunpad en ijzerwaren 

341650  Independent Lifter beensteunriemkit-Small  Enkele beensteun met riem en gesp 

341660  Independent Lifter beensteunriemkit-Medium  Enkele beensteun met riem en gesp 

341670  Independent Lifter beensteunriemkit-Large  Enkele beensteun met riem en gesp 

 

 

 

 

 



 

Independent Lifter – Tilbeugel gebruikershandleiding V.2.0. Rev: december 2020,  Domicare B.V., Zweedsestraat 8A13, 7418 

BG Deventer. Tel.: 0570-62 44 62, www.domicare.nl. 

 

 

 

 

Aanpassen van de veerspanning voor de juiste maat 

Uitsluitend uit te voeren door een door de fabrikant erkende technicus. 

 

Stap 1) Draai de stelbouten los zoals getoond in Figuur 1 (zie pagina 13 voor het kiezen van het juiste 

gereedschap). 

Stap 2) Beweeg het schaarmechanisme zodat deze op het gewenste gat past. 

Stap 3) Bevestig het schaarmechanisme op het geselecteerde gat. 

Stap 4) Herhaal dit voor de andere kant van de tillift. Zorg ervoor dat u hetzelfde gat voor beide armen 

gebruikt. 

BELANGRIJK: hoe verder het gebruikte gat van het midden verwijderd is, hoe minder grijpkracht de 

tillift zal hebben (zie Figuur 2). 
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Garantie 

Deze garantie beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten op geen enkele manier. 

 

1. Prism Medical biedt garantie op alle apparatuur, waaronder plafondliften, vloerliften, tilbanden, 

serviceonderdelen en rails en accessoires, geleverd als nieuw, tegen gebreken voor een periode van 

1 jaar na datum van installatie of 18 maanden na fabricagedatum, welke van de twee het kortst is, in 

geval van defecten in materiaal of vervaardiging. 

 

2. Prism biedt garantie op alle geleverde gereviseerde apparatuur tegen gebreken voor een periode 

van drie maanden na datum van installatie of zes maanden na datum van aankoop, welke van de 

twee het kortst is. 

 

3. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die te wijten zijn aan normale slijtage, schade 

door natuurlijke krachten, nalatigheid van de gebruiker, of verkeerd gebruik of opzettelijke vernieling, 

of batterijen meer dan 90 dagen na oorspronkelijke aankoop. 

 

4. Deze garantie zal vervallen als de apparatuur niet wordt onderhouden door Prism Medical of haar 

geautoriseerde onderhoudsmedewerkers in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, 

of als een niet-geautoriseerde persoon werkzaamheden uitvoert aan de uitrusting. 

 

5. De aansprakelijkheid van Prism Medical onder de voorwaarden van deze garantie is beperkt tot het 

vervangen van defecte onderdelen en in geen geval zal Prism Medical aansprakelijk zijn voor 

gevolgschade of onvoorziene verliezen. 

Als u vragen heeft over de fabricage of werking van deze apparatuur, neem dan contact op met Prism 

Medical, of uw lokale geautoriseerde dealer. 
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CONTACT 

 

Importeur: Domicare B.V. 

Zweedsestraat 8A13 

7418 BG Deventer 

Tel.: 0570-62 44 62 

Email: info@domicare.nl 

www.domicare.nl 

 

Producent: Prism Medical Canada / USA 

485 Millway Ave., Unit 2 

Concord, ON L4K 3V4 

 

CANADA 

Tel: 416-260-2145 

Fax: 416-260-5580 

www.prismmedical.ca 

10888 Metro Ct. 

Maryland Heights, MO 63043 

 

USA 

Tel: 314-692-9135 

Fax: 314-692-7858 

www.prismmedicalltd.com 
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