
Začalo to jedním závěsným vakem vyrobeným výhradně z textilu, v tom čase revoluční
řešení. Dnes má Liko největší výběr závěsných vaků a ostatního příslušenství na světě.

Spolu s naší širokou nabídkou závěsných hrazd v různých šířkách a variantách,
umožňují zvedání a přesuny pacientů v nejrůznějších situacích.

Již více než 30 let vyvíjíme, v úzké spolupráci s ošetřovateli i pacienty, funkční,
jednoduše použitelné zvedací příslušenství. Vývoj Liko výrobků neustále pokračuje

v souladu se vzrůstajícími požadavky a znalostmi v tomto oboru.

Zvedací příslušenství
Pacientské závěsy

pro dospělé



Základní modely pro bezpečné a jednoduché zvedání a přesuny

Pacientský závěs Original, Model 10, (11)
Závěs Liko Original má menší výšku zádové
části, což umožňuje ponechat pacientovi
jednu nebo obě ruce ven ze závěsu.
Závěs je vhodný zejména pro aktivní
pacienty a je lehké s ním pracovat.

Pacientský závěs
Model 00, 02 
Závěs Liko Universal je základním 
modelem vhodným pro většinu pacientů.
Tento závěs je ideální pro starší pacienty
s omezenou mobilitou. Dovoluje polohu
vzpřímeného sedu s oporou celé části zad.
Model 02 umožňuje navíc vyšší výšku
zvedání.
Pacientský závěs Universal je ideální pro
způsob zvedání s překříženými podpěrami
nohou pod oběma stehny.

 Universal, Pacientský závěs
Highback, Model 20, 26
Závěs Liko Original / Liko Soft Original
Highback umožňuje polohu zakloněného
sedu s oporou hlavy a je proto ideální pro
pacienty se slabší stabilitou trupu. Závěs
Soft Original Highback byl speciálně upravený
do fazony a komfortu s pohodlnou opěrou
hlavy v sedící poloze.
Oba tyto vaky jsou vhodné zejména pro
zvedání pacienta z podlahy.

 Original / Soft Original

Pacientský závěs
Model 300, 310.
Závěs Liko Comfort Plus je zdokonalená
verze závěsu Comfort (Model 30,31)
s vylepšeným komfortem pro pacienta. Tento
závěs  perfektně obepíná pacienta, umožňuje
polohu vzpřímeného sedu a zajišťuje oporu
celých zad. Závěs se aplikuje i sundavá
ležícímu pacientovi a může se ponechat pod
pacientem na křesle či vozíku. Model 310 je
vybaven hygienickým otvorem.

 Comfort Plus, Pacientský závěs
Závěs Liko Silhouette umožňuje polohu
mírně zakloněného sedu s pohodlnou
oporou hlavy. Byl speciálně vyvinutý pro
přesuny na přiléhavě padnoucí invalidní
vozíky, pričemž se závěs může ponechat
pod pacientem i po dokončení přesunu.
Závěs Silhouette je tenký, poddajný a bez
rukojetí či jiných nerovných částí.

 Silhouette, Model 22 Pacientský závěs
Model 350, 360
Závěs Liko Comfort Plus HighBack je
zdokonalená verze závěsu Liko Comfort
s dále vylepšeným komfortem a fazonou.
Závěs umožňuje polohu mírně zakloněného
sedu a zajišťuje celých zad a hlavy. Opora
hlavy je polstrovaná. Závěs se aplikuje
i sundavá ležícímu pacientovi a ponechává
se pod pacientem na křesle či vozíku.
Model 360 je vybaven hygienickým otvorem.

 Comfort Plus HighBack,



Přesun pacienta na toaletu

Modely umožňující svlékání / oblékání během vlastního zvedání

Bariatričtí pacienti

Osoby po amputaci

Pacientský závěs
Závěs Liko Hygiene vak je lehce použitelný, umožňující svlékaní a oblékání během vlastního
přesunu na toaletu a zpět. Je vhodný pro pacienty s určitým stupněm stability trupu.
Model 41 je vybaven pásem okolo hrudníku a má vylepšenenou fazonu.
Model 45 je vybaven bezpečnostním pásem a úchyty okolo horní časti těla pro větší
bezpečnost. 
Model 46 je vybaven bezpečnostním pásem a navíc vyšší podporou zad.

 Hygiene, Model 40, 41, 45, 46 Pacientský závěs
S nosností do 500 kg je tento závěs
vyvinut pro nejťěžší bariatrické pacienty.
Používá se spolu se zvedacím systémem
Liko UltraTwin a vyrábí se v různých
velikostech. V kombinaci se zvedacím
systémem Liko UltraTwin se pacient může
během zvedání a přesunu jednoduše
polohovat.

 Ultra, Model 06

Vesta Liko Hygiene, Model 50, 55
Vesta Liko Hygiene je unikátní závěs, speciálně vyvinutý pro bezpečné a spolehlivé přesuny
pacientů se slabým svalovým tonusem na toaletu a zpět.
Vesta umožňuje polohu vzpřímeného sedu s pevnou oporou horní části těla, ponechávající
dolní část těla prakticky volnou pro svlékání a oblékání.
Vesta Liko Hygiene High Back Model 55 je navíc vybavena oporou hlavy.

Pacientský závěs
Závěs Liko Amputee je speciálně vyvinut
pro poskytnutí plné bezpečnosti dokonce i
při zvedání pacienta s vysokou oboustrannou
amputací. Speciálně umístěný popruh drží
z bezpečnostních důvodů podporu nohou
pohromadě.   
Závěs Liko Amputee HighBack, Model 75 je
navíc vybaven oporou hlavy.

 Amputee, Model 70, 75



Koupání a sprchování
Síťový polyester -

vzdušná alternativaCitlivost na tlak

Pro pacienty, kteří jsou zvlášť citliví na
tlak je k dispozici několik modelů závěsů
vypolstrovaných syntetickou ovčí vlnou.
Polstrování má též vyztužení vložkou,
kterou lze podle potřeby odstranit.

Síťová polyesterová tkanina je vhodným
materiálem pro závěsy, které se po
přesunu buď ponechávají pod pacientem,
nebo pro koupání a sprchováni. Materiál
je vzdušný, ale pevný. K dispozici je
několik modelů závěsů v tomto provedení.

Pro zvedání a přesuny pacientů do vany
a sprchy je také k dispozici několik modelů
z odolné, vodu neabsorující, plastifikované
síťoviny, která je při dotyku příjemná, i
když je mokrá. Tedy ideální pro
koupání a sprchování.

Závěsy pro podporu a zabezpečení ve stoje - nácvik chůze

Vesta Master, Model 60 a 64
Vesta Liko Master zjednodušuje zvedání
osoby schopné nést svou hmotnost ve stoje.
Je výbornou pomůckou pro nácvik vstávání,
chůze a udržování rovnováhy. Spodní část
těla je volná pro oblékání a svlékání při
přesunu na toaletu a zpět.
Vesta Liko Master, Model 64 se zapíná
vpředu, takže si ji pacient může navléknout
a opět svléknout sám. Popruhy do třísel
jsou dostupné jako opční příslušenství.

Pacientský závěs
Kalhotový závěs Liko LiftPants umožňuje
spolehlivý a bezpečný nácvik vstávání a chůze
a dodává pacientovi jistotu při každém novém
kroku. Umožňuje volnost pohybu, zatímco
částečně odlehčuje zátěž hmotnosti pacienta.
Poskytuje bezpečnou podporu umožňující
pacientovi volný pohyb bez rizika pádu.
Model 920 je určen pro pacienty s extémní
nadváhou až do 500 kg.

 LiftPants, Model 92, 920
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Dětské závěsné vaky
Děti nejsou malí dospělí. Liko nabízí rozsáhlou nabídku závěsů vyvinutých pro zvedání
a přesuny dětí. Více informací naleznete na webových stránkách a ve zvláštních
prospektech.

Škála modelů
Všechny modely závěsů mají unikátní vlastnosti přizpůsobující se různorodým potřebám
zvedání. Tzv. základní modely pokrývají širší škálu požadavků na zvedání pro různé typy
pacientů. Jiné jsou více specializované pro optimální zvedání ve specifických situacích.

Křížová závěsná hrazda
Křížová hrazda na zavěšení pacientského
vaku umožňuje o něco větší zaklonění
v sedu než běžná dvojbodová hrazda
a je ideální pro použití s různými Liko
závěsy. K dispozici jsou dva modely.

Prodlužovací smyčky
Liko prodlužovací smyčky jsou určeny
pro rychlé a jednoduché přizpůsobení
zvedacího příslušenství.
Existují dvě standardní délky - na
prodloužení běžné délky popruhu
o 12 a  22 cm. K dispozici v zelené
a šedé barvě.

Váha Liko
Digitální váhy třídy III, které je možné
použít v kombinaci se všemi Liko
zvedáky. K uchycení nad závěsnou
hrazdu a tedy velice jednoduché
v použití s pohodlným odečtením
hmotnosti pacienta. K dispozici modely
pro pacienty do 350 kg.
Více příslušenství na webových
stránkách www.liko.se a www.dartin.cz

Polstrování
Polstrování snižuje tlak na jednotlivé části
těla a je k dispozici jako opční příslušenství
ke všem závěsům Liko. Vyrábí se ze
syntetické ovčí vlny na jedné straně
a materiálu závěsu na straně druhé. Při
objednávce je potřeba uvést pro jaký závěs
(model, velikost a materiál) je polstrování
určeno.

Volba velikosti a materiálu
Správná volba velikosti a materiálu, ze kterého je závěs vyroben, je klíčová nejen pro
bezpečnost, funkčnost, ale i komfort pacienta. Každý model se vyrábí v několika
velikostech a materiálech. Ne všechny modely závěsů jsou však k dispozici ve všech
materiálových provedeních. K dispozici jsou i závěsy pro jednorázové použití. Při
výběru závěsu je nutné definovat velikost, materiál, ze kterého je vyroben a variantu. 

Univerzální závěsné hrazdy

Závěsná hrazda Universal 350
Tento model je oblíbený
zejména pro potřeby zvedání
a přesunů dětí.

Závěsná hrazda Universal 450
Všestranný model ideální ve
většině zvedacích situací.

Dvojitá závěsná hrazda
Universal 670
Závěsná hrazda pro bariatrické
pacienty nebo situace, kde se
požaduje větší prostor nad
rameny. 

Závěsná hrazda Universal 600
Tato závěsná hrazda je přede-
vším určená pro použití se
závěsem Liko Comfort, nebo při
aplikaci závěsu s překříženými
podpěrami nohou.

Universal rovnoběžná hrazda
Vhodné pro čtyřbodové
zavěšení pro polohu v polosedu.
Běžně se používají v kombinaci
se závěsnou hrazdou Universal
450 nebo 600.

Autorizované zastoupení v ČR:

DARTIN spol. s r. o.
Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice
Tel.: 241 470 361
Fax: 261 216 076
http://www.dartin.cz
e-mail: info@dartin.cz

Zvedací příslušenství

Přepolohovací plachta
Přepolohovací plachta Liko RepoShet Original je vynikající pomůcka pro změnu polohy
pacienta v lůžku nebo jeho otočení. Plachta je umístěná pod pacientem a je možné ji
použít v kombinaci s běžným prostěradlem, nebo místo něho.
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