
User Instruction Manual
Oxford® Comfort Sling (Including Comfort Pad®)

To avoid injury, read user manual prior to use. For alternative languages, 
contact your authorised service provider.

Gebruikershandleiding
Oxford® Comfort tilband (Inclusief Comfort Pad®)

Lees voor gebruik de handleiding om letsel te voorkomen. Neem voor 
andere talen contact op met uw erkende dienstverlener.



Introduction
The Oxford® Comfort sling is an easy fit, contoured sling designed to accommodate the majority of clients. 
For use in conjunction with a 4-point positioning cradle, the unique clip system ensures no inadvertent 
detachment of the sling.

Special Sling Orders
On occasions, material, dimensional and other changes outside of the standard specification are requested. 
Please be advised, that aside of any model specific references, fitting, washing and safety guidelines 
remain applicable. If you are in any doubt, please contact your authorised Oxford service agent or Joerns 
Healthcare directly.

Statement of Intended Use
A sling is an item of moving and handling equipment that is used with a mechanical lift in order to facilitate 
the transfer of a patient. It comprises a specially designed and constructed piece of fabric that is placed 
under and/or around a patient before being attached to the spreader bar/cradle of a lift to raise, transfer and 
lower the patient. When selected and used correctly, a sling and lift combination will achieve a safer transfer 
and reduce the risks associated with manual handling.

It is the responsibility of a competent person to conduct a thorough risk assessment prior to using any 
sling, to ensure that the sling choice, method of positioning in the sling and procedure for transfer has been 
correctly determined for the patient. For further guidance, please contact your authorised Oxford Service 
Provider or Joerns Healthcare.

FOR USE WITH PASSIVE LIFTS ONLY.

Expected Service Life
The expected service life of an Oxford sling will vary dependent on use and following the care and washing 
instructions provided in the user guide. Factors such as wash temperature, detergents, frequency of use 
and patient weight will impact on the lifetime of your sling. Joerns Healthcare recommend that slings are 
checked each and every time prior to use to ensure the safety of the patient. Bleached, torn, cut, frayed 
or broken slings are unsafe and must be discarded and replaced. It is a requirement under LOLER (Lifting 
Operations and Lifting Equipment Regulations 1998) that slings are thoroughly checked and passed fit 
for use. For further advice, please contact your authorised Oxford Service Provider or Joerns Healthcare. 

Serious Incident Reporting
In the event of a serious incident taking place during use of this product, affecting the patient and/or care-
giver, it must be reported to the product manufacturer or authorised distributor. Should the incident take 
place within the European Union (EU), it must also be reported to the local competent authority within the 
member state.

WARNING
• OXFORD RECOMMENDS THE USE OF GENUINE OXFORD PARTS. Oxford sling and lift 

products are designed to be compatible with one another. For country specific guidance 
on sling use and compatibility, please refer to the sling label or contact your local market 
distributor or Joerns Healthcare.

• For the safety of the patient and carer; before using a sling a full risk assessment must be 
conducted to ensure that the correct sling choice, method of positioning in the sling and 
procedure for transfer has been determined for the patient.

• CHECK sling and stitching before each use. Using bleached, torn, cut, frayed or broken 
slings is unsafe and could result in serious injury or death to the patient.

• DO NOT alter slings. Destroy and discard worn slings.
• NEVER leave a patient unattended. 
• DO NOT exceed the rated capacity of the sling or lift.
• DO NOT attempt to re-position a patient by pulling on the sling loops.
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Fitting the Sling from a Seated Position
The comfort sling is fitted to the patient in the traditional 
way. Fitting from the seated position requires the carer to 
raise the clients leg and feed the leg support piece under 
and up between the legs. Repeat this procedure for other 
leg. Ensure the sling is not twisted or creased under the 
thigh. Bring both leg pieces together and feed through 
the modesty strap.

Position the rear section of the sling up and around the 
shoulders and head, the client is then ready for lifting.

GOLDEN TIPS
1. THE CLIENT’S POSTURE CAN BE ALTERED BY PUSHING DOWN ON CRADLE  

PIVOT HANDLE.
2. ATTACH CLIPS TO THE CRADLE.

1

Fitting the Sling from a Lying Position

Safely position the client onto the sling, ensuring that the commode aperture is at the base of the spine. 
Position the cradle as shown opposite and the client is ready for lifting.

1
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When fitted to the patient, the sling is connected to the 4-point cradle by using the secure clip system 
(step by step guide as follows).

The Comfort Pad must be applied as it provides additional comfort and support to the client. Do not lift 
without the Comfort Pad correctly in position. The Comfort Pad is available in different thicknesses providing 
increased levels of support/comfort.

COMFORT PAD

Pivot Handle

Fitting the Sling to the 4-Point Cradle

1 2 1 2
Attachment Removal

1. Hook clip onto cradle attachment point.
2. Pull downwards to lock into place and confirm  
 secure attachment before lifting.

1. Slide the release lever right to left and lift  
 the clip up from the attachment point.
2. Remove the clip from the cradle.

Release
Lever

Release
Lever
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SIZE Comfort 
(Polyester)

Comfort Padded 
(Polyester)

Comfort 
(Net)

PAEDIATRIC (BROWN) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

SMALL (RED) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

MEDIUM (YELLOW) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

LARGE (GREEN) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

EXTRA LARGE (BLUE) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

Technical Specifications

STANDARD BS EN ISO 10535

Sizing & Safe Working Load

Washing Instructions & Safety Checks

Machine wash at 85ºC.

DO NOT wash with bleach. Bleach will damage the sling’s material and make it unsafe for use.

Cool tumble dry, air dry or dry at very low temperature.

DO NOT dry clean. 

85ºC

This product is a Medical Device in accordance with EU Medical Device 
Regulation 2017/745.

For more information on sling dimensions, please contact us. For guidance on sling application, 
visit www.oxfordslingselector.co.uk.

WARNING
Slings can suffer damage during washing and drying and should be checked 
carefully before each use. Scan QR code or click here for important sling safety 
checks and information.

PLEASE NOTE: Additional slings are available to meet individual patient needs. We advise 
that you always seek the advice of a trained clinician, authorised Oxford distributor or Joerns 
Healthcare prior to purchase or use.

End of Life Disposal
Slings and associated material accessories should be sorted as combustible waste in accordance 
with local or national regulations.
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Inleiding
De Oxford® Comfort tilband is een gemakkelijk passende tilband met contouren en zodanig ontworpen dat hij 
voor het merendeel van patiënten geschikt is. Het unieke clip-systeem voor gebruik in combinatie met een 
4-punts positioneringsspreidstang garandeert dat de tilband niet onbedoeld los raakt.

Speciale bestellingen tilbanden
Soms wordt verzocht om tilbanden te vervaardigen die afwijken van de standaardspecificaties qua materiaal, 
maten of overige kenmerken. Wees erop bedacht dat naast aanbevelingen die specifiek voor bepaalde 
modellen gelden, richtlijnen betreffende bevestiging, reiniging en veiligheid van toepassing blijven. Neem bij 
twijfel altijd contact op met uw erkende Oxford dealer, of rechtstreeks met Joerns Healthcare.

Verklaring van bedoeld gebruik
Een ‘sling’ is een onderdeel van een bewegend apparaat dat wordt gebruikt met een mechanische lift om 
de verplaatsing van een patiënt mogelijk te maken. Het bevat een speciaal ontworpen en gefabriceerd stuk 
materiaal dat onder en/of rond een patiënt wordt geplaatst voordat het aan het juk (spreidstang) of de wieg van 
een lift wordt bevestigd, om een patiënt op te tillen, te verplaatsen of omlaag te brengen. Wanneer de juiste 
keuze wordt gemaakt en de sling en lift correct worden gebruikt, biedt deze combinatie een veilige manier om 
een patiënt te verplaatsen en worden de risico’s die samenhangen met handmatige verplaatsing verminderd.
Er moet een zorgvuldige risicobeoordeling worden uitgevoerd door een deskundig persoon voordat de sling 
wordt gebruikt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de controle of de keuze van de sling en de manier waarop 
deze wordt geplaatst en gebruikt voor de verplaatsing, op de juiste wijze is bepaald voor de patiënt. Voor 
verdere begeleiding kunt u contact opnemen met uw erkende Oxford serviceaanbieder of Joerns Healthcare.
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET PASSIEVE LIFTEN.

Verwachte levensduur
De verwachte levensduur van een Oxford sling hangt af van het gebruik en de mate waarin de onderhouds- en 
wasvoorschriften worden opgevolgd die in de gebruikershandleiding worden gegeven. De levensduur van de 
sling wordt beïnvloed door factoren zoals de temperatuur waarop en het wasmiddel waarmee wordt gewassen, 
de frequentie van het gebruik en het gewicht van de patiënt. Joerns Healthcare adviseert de sling voor ieder 
gebruik te controleren om de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Verbleekte, gescheurde, gerafelde 
of kapotte slings zijn onveilig en moeten worden weggegooid en vervangen. Het is een vereiste volgens de 
Britse ‘Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998’ (LOLER, Regelgeving inzake Gebruik en 
Liftapparatuur) dat slings grondig worden gecontroleerd en geschikt worden verklaard voor gebruik. Voor meer 
advies kunt u contact opnemen met uw erkende Oxford serviceaanbieder of Joerns Healthcare. 

Melden van ernstige incidenten
Wanneer tijdens gebruik van dit product een ernstig incident heeft plaatsgevonden, waarbij de patiënt en/
of zorgverlener betrokken was/waren, moet dit aan de fabrikant van het product of de erkende distributeur 
worden gemeld. Indien dit incident heeft plaatsgevonden binnen de Europese Unie (EU), moet het ook aan 
de bevoegde autoriteit binnen de lidstaat worden gemeld.

WAARSCHUWING
• OXFORD adviseert het gebruik van originele oxford onderdelen. Oxford tilbanden en liftproducten 

zijn zodanig ontworpen dat ze met elkaar kunnen worden gecombineerd. Voor landspecifieke 
richtsnoeren betreffende het gebruik van sling en de combineerbaarheid, wordt verwezen naar 
het label in de tillift, of u kunt contact opnemen met uw distributeur of Joerns Healthcare.

• Met het oog op de veiligheid van de patiënt en verzorger: voor gebruik van een tilband moet er 
een volledige risicobeoordeling worden uitgevoerd om te waarborgen dat de juiste tilband en 
positioneringsmethode hiervoor is gekozen, en dat de voor de patiënt juiste procedure voor de 
transfer is bepaald.

• Controleer de tilband en het stiksel voor elk gebruik. Het gebruik van verkleurde, afgeknipte, 
gescheurde, rafelige of kapotte tilbanden is onveilig en kan leiden tot ernstig letsel of overlijden 
van de patiënt.

• Verander niets aan de tilbanden. Vernietig versleten tilbanden en gooi ze weg.
• Laat een patiënt nooit zonder toezicht achter. 
• Overschrijd nooit het nominaal vermogen van de tilband of lift.
• PROBEER NOOIT een patiënt in een andere positie te plaatsen door aan de lussen van de tilband te trekken.
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Aanbrengen van de tilband bij een patiënt in zittende 
positie

De Comfort tilband wordt op de gebruikelijke wijze om de 
patiënt aangebracht. Wanneer de tilband in een zittende 
positie wordt aangebracht, moet de zorgverlener de 
voeten en benen van de patiënt optillen en het deel dat 
de benen ondersteunt, onder en omhoog tussen de benen 
doorhalen. Herhaal deze procedure voor het andere been. 
Zorg ervoor dat de tilband onder de dijbenen niet gedraaid 
of gevouwen is. Breng de beide delen naar elkaar toe en 
doe het rechterbeen door de band die zich op het andere 
been bevindt.

Trek de achterzijde van de tilband omhoog en plaats deze 
rond de schouders en het hoofd. Nu is de patiënt klaar 
om te worden opgetild.

GOUDEN TIPS
1. DE HOUDING VAN DE PATIËNT KAN WORDEN GEWIJZIGD DOOR DE DRAAIHENDEL 

OP DE 4-PUNTSSPREIDSSTANG OMLAAG TE DUWEN.
2. BEVESTIG DE CLIPS AAN DE 4-PUNTSSPREIDSSTANG.

1

Aanbrengen van de tilband bij een patiënt in liggende 
positie

Plaats de patiënt veilig op de tilband, waarbij de toiletopening zich onderaan de ruggengraat bevindt. Plaats de 
4-puntsspreidstang zoals op de bladzijde hiernaast wordt getoond, en de patiënt is klaar om te worden getild.

1
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Nadat de tilband bij de patiënt is aangebracht, wordt deze met het veilige clipsysteem aan de 4-punts-
spreidsstang vastgemaakt (stap-voor-stap-uitleg staat hieronder).

De Comfort Pad moet worden gebruikt omdat dit de patiënt extra comfort en ondersteuning biedt. Til de 
patiënt niet op zonder dat de Comfort Pad zich in correcte positie bevindt. De Comfort Pad is beschikbaar 
in verschillende diktes die toenemende gradaties steun/comfort bieden.

COMFORT PAD

Pivot Handle

Bevestiging van de tilband aan de 4-puntsspreidstang

1 2 1 2
Bevestiging Verwijderen

1. Bevestig de clip aan het bevestigingspunt van  
 de spreidstang.
2. Trek naar beneden om te vergrendelen en con 
 troleer of de vergrendeling vast zit en veilig is  
 voordat wordt begonnen met tillen.

1. Schuif de ontgrendelingshendel van rechts  
 naar links en til de clip op uit het bevesti  
 gingspunt.
2. Verwijder de clip van de spreidstang.

Ongrendelings
hendel

Ongrendelings
hendel
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MAAT Comfort 
(Polyester)

Comfort Gepolsterd 
(Polyester)

Comfort 
(Net)

KINDERMAAT (BRUIN) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

SMALL (ROOD) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

MEDIUM (GEEL) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

LARGE (GROEN) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

EXTRA LARGE (BLAUW) 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg 500Ibs / 227kg

Technische specificaties

STANDAARD BS EN ISO 10535

Maatvoering & Veilige belasting

Wasinstructies & Veiligheidscontroles

Machinewasbaar op 85ºC.

GEEN bleekmiddel gebruiken bij het wassen. Bleekmiddel beschadigt het materiaal van de 
tilband en maakt deze onveilig voor gebruik.

Drogen aan de lucht, of op lage temperatuur (koud) in de droogtrommel.

NIET chemisch reinigen. 

85ºC

Dit product is een medisch hulpmiddel in overeenstemming met de 
EU-verordening Medische hulpmiddelen 2017/745.

Neem voor meer informatie over de maatvoering van tilbanden contact met ons op. Voor richtlijnen 
betreffende de toepassing van tilbanden verwijzen we naar www.oxfordslingselector.co.uk.

WAARSCHUWING
Tijdens het wassen en drogen kunnen tilbanden beschadigd raken. Ze moeten 
daarom voor ieder gebruik steeds zorgvuldig worden gecontroleerd. Scan 
de QR-CODE of klik hier voor belangrijke veiligheidscontroles en informatie 
betreffende de tilband.

MERK OP: Er zijn meer types tilbanden leverbaar om aan de individuele behoeften van patiënten 
te voldoen. We adviseren altijd om voor aankoop of gebruik een hiertoe opgeleide arts, erkende 
Oxford distributeur of Joerns Healthcare te raadplegen.

Afvalverwerking
Tilbanden en gerelateerde accessoires moeten volgens lokale of nationale regelgeving als 
brandbaar afval worden gesorteerd.
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