Bezpečná manipulace s pacienty pomocí správných
výrobků a schopností

Zvedací zařízení Liko

TM

Specialisté na zvedání a přesuny
Déle než 30letá zkušenost s bezpečným a šetrným zvedáním
a přesuny osob nám umožnily vyvinout dokonale specializovanou
technologii a metodologii. Naším úsilím je vyvinout nejsnadnější,
nejbezpečnější a nejúčinnější pomůcky na světě pro použití
během zvedání a přesouvání, ze kterých by těžili jak pacienti,
tak i jejich ošetřovatelé.
V současné době máme celosvětově nejširší a nejlépe fungující
sortiment pacientských zvedáků, závěsů a příslušenství.
V kombinaci s ostatní nabídkou z výrobní řady Hill-Rom®

dokážeme poskytnout ucelená řešení místností pro nemocnice
a další zdravotnická zařízení po celém světě.
Neustále se zaměřujeme na bezpečnost, kvalitu a životní
prostředí. Samozřejmostí je naše certifikace podle příslušných
norem, která dodává uživatelům našich výrobků jistotu.
V tomto prospektu vám představujeme výběr našich výrobků.
Kontaktujte nás prosím a společně jistě nalezneme nejlepší řešení
i pro Vás.

Závěs je polovinou zvedáku
1. Horizontální zvedání
Ve vodorovné poloze se často
zvedají vážně zraněné osoby.
Nabízíme několik různých nosítek
a metod zvedání (např. pro pacienty
na jednotkách intenzívní péče,
oddělení chirurgie, s poraněním
zad či popáleninami). Nabízíme
také příslušenství pro přesuny
z pohotovostních a ambulantních
nosítek a lehátek.
2. Polohování
Zvedání a polohování pacienta
je jedna z nejběžnějších činností
prováděných u lůžka. Při této činnosti
také dochází k mnoha pracovním
úrazům. K usnadnění tohoto úkonu
nabízíme různé pomůcky.
3. Z lůžka na vozík
U většiny pacientů je to nejčastější
potřeba zvedání. Pohodlí, bezpečí
a jistota jsou důležité potřeby,
na které je třeba myslet. Pro dosažení
nejlepšího výsledku je nutné pečlivě
vybrat i závěsnou hrazdu.

Závěs, jako polovina zvedáku, je koncepce, kterou propagujeme již mnoho let. Bez pečlivě
zvoleného a správně přizpůsobeného závěsu není zvedání nikdy tak šetrné a plynulé,
jak by mělo být. Toto je základní myšlenka naší filozofie při vývoji zelených závěsů Liko™.
Abychom mohli vyvinout optimální závěs, je nutné znát podrobnosti o stavu a situaci
pacienta ve všech směrech, tedy jak po stránce fyzické, tak i sociální. K tomuto poznání
jsme dospěli po letech úzké spolupráce s našimi zákazníky a v dnešní době nabízí Liko™
závěsy pro každou situaci.

Katalog závěsů zveřejněný na našich webových stránkách vám pomůže zvolit nejvhodnější
závěs pro potřeby vašeho pacienta. Dozvíte se zde také více o různých situacích,
které mohou při zvedáním pacientů nastat.

1. HORIZONTÁLNÍ ZVEDÁNÍ

2. POLOHOVÁNÍ

4. Na toaletu a z toalety
Zvedání těžce postižených osob
a jejich přesun na toaletu a z toalety
a současně schopnost svléci jim
oděv vyžaduje použití promyšleného
závěsu, který umožní maximální
přístup k tělu pacienta bez ohrožení
jeho bezpečnosti.
5. Citlivost na bolest/tlak
Osoby citlivé na bolest je nutné
zvedat s obzvláštní péčí. Měkce
vypolstrované závěsy a vícebodové
zavěšení přispívají k rozložení tlaku.
6. Nácvik vstávání/chůze
Schopnost vstát a zatížit kostru a svaly
váhou není jen ukázkou tělesného
zdraví, ale přináší i uspokojení a zvýšení
sebevědomí. Zvedací příslušenství
do stoje společnosti Liko™ otvírá
nové možnosti vzpřímeného postoje
a pohybu v bezpečné a řízené formě.
7. Na podlahu a z podlahy
Není to pouze tehdy, kdy někdo
upadne, kdy pocítíte potřebu zvedání
z podlahy. Při rehabilitaci je potřeba
přesunout pacienta na podlahu
a z podlahy značná. Zvedáky Liko™
v kombinaci se závěsy, které podpírají
celé tělo, umožňují tento přesun provést
tím nejšetrnějším způsobem, a to jak
pro pacienta, tak i pro ošetřovatele.

3. Z LŮŽKA NA VOZÍK

4. NA TOALETU A Z TOALETY

5. CITLIVOST NA BOLEST/TLAK

6. NÁCVIK VSTÁVÁNÍ/CHŮZE

7. NA PODLAHU A Z PODLAHY

8. ZVEDNUTÍ A DRŽENÍ

8. Zvednutí a držení
Každé zvednutí a držení ruky
nebo nohy může představovat
těžký úkon, který lze zjednodušit
použitím pacientského zvedáku.
Nabízíme zvedací příslušenství
speciálně vyvinuté pro každý
konkrétní úkon.
9. Koupání a sprchování
Závěsy Liko™ pro koupání
a sprchování jsou vyrobeny
z prodyšné síťoviny s plastovým
povrchem. Jsou k dispozici
v několika modelech, aby splňovaly
různé potřeby jednotlivých
pacientů tím nejlepším možným
způsobem, co do podpory
a pohodlí.
9. KOUPÁNÍ A SPRCHOVÁNÍ

10. AMPUTACE NOHOU

11. ZVEDÁNÍ DĚTÍ

10. Amputace nohou
Společnost Liko™ nabízí několik
metod zvedání osob po amputaci
nohou. Zvolený model závisí na
stupni amputace a na situaci,
v níž je třeba zvednutí provést.
11. Zvedání dětí
Děti nejsou malí dospělí. Potřeba
zvedání při rehabilitaci je často
velmi specifická a vyžaduje velkou
péči a zvláštní dovednosti. My ve
společnosti Liko™ máme v tomto
oboru značné zkušenosti a neustále
vyvíjíme nové metody.

12. ZÁVĚS NA JEDNO POUŽITÍ

13. DO BAZÉNU A Z BAZÉNU

14. OBÉZNÍ PACIENTI

12. Závěs na jedno použití
Krokem v boji proti
multirezistentním bakteriím je
nepoužívat stejný závěs pro mnoho
různých pacientů. Proto společnost
Liko™ vyvinula sortiment závěsů
a dalšího příslušenství Solo pro
jednorázové použití.
13. Do bazénu a z bazénu
Přenášení osob do bazénu lze
provést, když sedí v koupací
židli nebo ve vhodném závěsu
vyrobeném z prodyšné síťoviny
s plastovým povrchem.
14. Obézní pacienti
Zvedání velmi těžkých pacientů
vyžaduje současné použití
specializovaných zařízení
a specializovaných technik. V naší
nabídce máme výrobky, které
mohou zvednout a polohovat
pacienty o hmotnosti až do 500 kg.

Mobilní zvedáky

Mobilní zvedáky pro každou situaci
Mobilní zvedák může představovat nejlepší řešení v dočasných situacích nebo v případě omezených
finančních možností. Všechny naše mobilní zvedáky mají speciální vlastnosti, které splní různorodé
potřeby. Obraťte se na autorizovaného zástupce Hill-Rom® , který vám pomůže zvolit optimální řešení.

Komplexní mobilní zvedák
GolvoTM
Někdy je volba mezi mobilním a stropním zvedákem celkem
obtižná. Liko však tuto volbu díky úspěšnému modelu
Golvo dokáže usnadnit. Jedná se o unikátní mobilní zvedák,
který nabízí výhody stropního zvedáku. Golvo díky svému
patentovanému zvedacímu principu a pružným popruhům
nabízí unikátní flexibilitu a všestrannost.
TM

TM

TM

Sklápěcí opěrky rukou, kterými je zvedák Golvo standardně
vybaven, činí ze zvedáku ideální pomůcku pro nácvik chůze
během rehabilitace.
TM

Konstrukcí z recyklovatelného hliníku šetrnému k životnímu
prostředí se zvedák Golvo stává silným, ale přitom lehkým
mobilním řešením, na které se můžete spolehnout v každé
situaci. Chytré technologie, jako jsou například bezdrátové
ruční ovládání, inteligentní ovládání a akumulátor šetrný
k životnímu prostředí, dotváří Golvo v každém smyslu
slova.
TM

TM

Speciální verze zvedáku Golvo je přizpůsobena pro přístup
pod nízká lůžka. Říkáme jí Golvo LowBase.
TM

TM

Důležité funkce
• 	Vertikální pohyb zvedání, který je možný díky flexibilnímu
zvedacímu popruhu, je nejlogičtější a nejjednodušší způsob
zvedání osob.
• 	Možnost paralelní a symetrické úpravy šířky základny
usnadňuje přístup ve všech situacích.
• 	Sklápěcí opěrky rukou, které může držet jak pacient tak
ošetřovatel zajišťují větší pocit stability i bezpečí.
• 	Bezdrátové ruční dálkové ovládání umožňuje ošetřovateli
zůstat během zvedání v blízkosti pacienta.
• 	Konstrukce z recyklovatelného hliníku a NiMH
akumulátor šetrný k životnímu prostředí.

Zvedák Golvo™ je díky své konstrukci
zvláště vhodný pro zvedání pacienta
ve vodorovné poloze.

Max. zatížení: 200 kg
K dispozici jsou následující modely

GolvoTM 8000 | 8008 | 8008 LowBase

Flexibilní popruh zvedáku
přizpůsobí zvedák pacientovi.

Nechte rozhodnout vaše potřeby
Znalosti, které jsme nasbírali za 30 let vývoje výrobků, se zúročily v jedinečnou řadu zvedáků, které
se navzájem doplňují. Řada VikingTM vyřeší většinu zvedacích situací v nejrůznějších případech péče
o pacienta a její přizpůsobivost je stejně široká jako naše nabídka příslušenství. Řada VikingTM se vyrábí
v pěti modelech, od nejmenšího VikingTM XS k super silnému VikingTM XL.
Rozhodněte se podle svých potřeb, který typ zvedáku VikingTM zvolíte.

Univerzální zvedák
VikingTM (M)
Viking M je optimální mobilní zvedák, který pokryje širokou
škálu potřeb a vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům
v nejběžnějších situacích. Se zvedákem se snadno manipuluje
i ve velmi stísněných prostorách. Ačkoliv Viking M váží jen
34 kg, dokáže v některých situacích zvednout až 205 kg.
TM

TM

Se správnými asistenčními pomůckami je přesun pacienta
z podlahy bezpečnější a jednodušší. Chytré příslušenství
jako je závěsné rameno a nástavec FlexLink zajišťuje
dodatečnou flexibilitu.

Horizontální zvedák OctoStretch umožňuje
bezpečné a šetrné zvedání pacienta, například
po operaci.
TM

Se zvedákem Viking M se velmi jednoduše
manipuluje ve stísněných prostorách a široký
sortiment příslušenství Liko nabízí škálu závěsů
pro hygienické potřeby.
TM

Nácvik chůze je důležitá, avšak riziková procedura při každé
rehabilitaci. Viking vybavený opěrkami pro ruce je bezpečný
jak pro pacienta, tak i pro ošetřovatele.
TM

Do stísněných prostor

VikingTM XS

VikingTM S

Se šířkou pouhých 54 centimetrů je Viking XS
nejmenší člen rodiny Viking . Tento mobilní
zvedák je nejužší na trhu a bez potíží projde
i úzkými dveřmi. Viking XS je stabilní
a spolehlivý mobilní zvedák, který je ideálním
pomocníkem ve většině situací. Viking XS
váží pouhých 25 kg a dokáže zvednout až
160 kg – pěkný výkon na tak malý stroj.
TM

TM

TM

TM

Viking S je malý univerzální mobilní zvedák,
který, i přes svoji malou velikost a nízkou
hmotnost, odvádí neuvěřitelné výkony. Poradí
si ve většině běžných situací, jako například
při přesunu z lůžka či invalidního vozíku na
toaletu a do vany nebo při zvedání ze země.
Maximální zatížení je 160 kg, přičemž zvedák
samotný váží pouhých 25 kg.
TM

Pro nejnáročnější požadavky zvedání

VikingTM L

VikingTM XL

V porovnání se svou velkou zvedací kapacitou
je Viking L neuvěřitelně snadno ovladatelný
a představuje ideální řešení pro potřeby jak
běžného zvedání tak zvedání těžkých pacientů.
Díky nízké hmotnosti (necelých 40 kg) lze se
zvedákem Viking L velmi snadno manipulovat,
přitom ale dokáže zvednout až 250 kg. Zařízení
je vybaveno inteligentní elektronikou, jako např.
ručním dálkovým ovládáním.
TM

TM

Viking XL byl vyvinut speciálně pro
velmi těžké pacienty, vhodný je však i pro
menší osoby. Viking XL je rovněž vybaven
nejmodernější elektronikou, včetně ručního
dálkového ovládání. Navzdory své velikosti váží
tento mobilní zvedák pouhých 42 kg a dokáže
zvednout až 300 kg. Viking XL tak představuje
ideální řešení pro jakoukoli „těžkou“ situaci.
TM

TM

TM

Univerzální odlehčený
zvedák
LikoLightTM
Pro ty, kteří potřebují lehký mobilní zvedák,
který lze snadno složit, jsme vyvinuli LikoLight .
I když pracuje podobně jako jakýkoli jiný mobilní
zvedák, jeho přidanou hodnotou je možnost vzít si
jej s sebou, když cestujete, nebo jeho jednoduché
uskladnění. LikoLight lze rychle rozložit na tři části,
což usnadňuje jeho transport a skladování.
TM

TM

LikoLight je ideální pro použití ve většině běžných
situací zvedání, např. při přesunu mezi lůžkem
a invalidním vozíkem, na toaletu a z toalety,
do vany a z vany a pro zvednutí osoby, která
upadla na podlahu.
TM

LikoLightt je vybaven elektrickým zvedáním
a spouštěním a mechanickou úpravou šířky základny.
TM

LikoLight TravelBags jsou praktické přenosné vaky
vyrobené z vícevrstvého měkkého odlehčeného
materiálu.
TM

Důležité funkce

Zvedák LikoLight lze velmi snadno
složit a rozložit.
TM

• 	Snadno se skládá.
• 	Snadno se demontuje na tři části
(žádná část neváží více než 10 kg).
• 	Vyrobeno z hliníku kvůli ochraně životního
prostředí, kvalitě a designu.
• 	Díky volbě materiálu lze zvedák snadno posouvat
a udržovat v čistotě. Zvedák je nerezavějící.
• 	Mechanické nouzové spouštění.
• 	Stabilní a odolný proti překlopení.
• 	Ideální na cestování.
• 	Jako příslušenství je k dispozici praktické pouzdro
stolní nabíječky.
Max. zatížení: 140 kg

Cestování se zvedákem LikoLight je díky
vakům LikoLight TravelBags snadné
a pohodlné.
TM

TM

Favorit pro každodenní
potřebu zvedání
UnoTM
Základní konstrukční zásady zvedáku Uno jsou dobře
vyzkoušeny a otestovány. Společnost Liko vyvinula
tento koncept a zvedák Uno vybavila mnoha chytrými
funkcemi. Díky jednoduché konstrukci a unikátním
funkcím se zvedák Uno rychle stal nejoblíbenějším
v ústavní i domácí péči. Uno je ideálním zvedákem
pro každodenní použití. Snadno se používá a ovládá
a umožňuje pohodlný přístup i do prostorově omezených
koupelen.
TM

TM

TM

TM

Důležité funkce
• 	Několik různých možností nastavení dovoluje snadné
přizpůsobení různým situacím při zvedání pacienta,
např. výškové nastavení stojanu zvedáku a úprava
montáže pohonné jednotky.
• 	Chytrý nástavec FlexLink (dodatečné spojovací rameno
pro prodloužení vzdálenosti od stojanu zvedáku)
umožňuje prakticky svislé zvedání a zvyšuje flexibilitu
při zvedání ze země.
• 	Jednoduché, snadno použitelné a bezpečné mechanické
nouzové spouštění.
• 	Elektrické nouzové spouštění a zvedání
(některé modely).

Uno je nejoblíbenější v mnoha různých situacích
zvedání. Na obrázku Uno 102 při zvedání pacienta
z invalidního vozíku.
TM

TM

Max. zatížení: 160-205 kg
K dispozici jsou následující modely

UnoTM 100 EM, EE | 102 EM, EE, ES | 200

Zvedání z podlahy není se zvedákem
Uno™ žádný problém.

LikoTM M220/M230
Stejně jako ostatní výrobky Liko , tak i mobilní
zvedáky Liko M220 a M230 se pyšní intuitivní
konstrukcí, která velmi usnadňuje jejich použití
i pro ošetřovatele, kteří se teprve své práci učí.
TM

TM

Tento základní zvedák je k dispozici se širokou škálou
závěsů a příslušenství a zajišťuje bezpečné a pohodlné
zvedání jak pro ošetřovatele v ústavní tak i domácí péči.
Max. zatížení: 180 kg

Díky svému dlouhému ramenu dokáže Liko M230
snadno uložit pacienta doprostřed lůžka.
TM

Zvedací systémy

Vždy po ruce a nezabírají
cenný prostor na podlaze
Stropní zvedací systém umožňuje pacienta zvednout
a přenést s minimálním úsilím a maximální bezpečností,
bez ohledu na nábytek v místnosti. Stropní zvedák
je vždy po ruce a jeho použití je snadné a bezpečné.
Pro pacienta i pro ošetřovatele.
Náš stropní zvedací systém je obsáhlý a skládá se
z mnoha komponentů, což je nezbytné k vyřešení těch
nejrůznějších instalačních situací. Dobíjení motoru
zvedáku je snadné a pohodlné pomocí dálkového
ovladače nebo přímo v kolejnici (viz následující stránka).
Zvedací systémy se hodí do každého prostoru a splňují
ty nejnáročnější požadavky kladené na funkčnost,
bezpečnost a dostupnost. Pomůžeme vám vždy zvolit
to správné řešení.

Likorall je jeden z nejpoužívanějších motorů pro stropní
zvedáky na světě.
TM

Příklad oblastí uplatnění
• Ošetřovna
• Jednotky intenzívní péče
• Domácí péče
• Přesun z místnosti do místnosti
• Koupelna
• Bazén
• Nemocnice,
• Rehabilitace, fyzioterapie
chirurgické odd.

PŘESUN MEZI DVĚMA MÍSTY S PEVNOU KOLEJNICÍ
(SYSTÉM PŘÍMÉ KOLEJNICE)

PŘÍKLAD PŘESUNU Z MÍSTNOSTI DO MÍSTNOSTI

TRAVERZOVÝ SYSTÉM POKRÝVAJÍCÍ CELOU PLOCHU

VOLNĚ STOJÍCÍ ŘEŠENÍ ZVEDÁNÍ

Bezpečnost a technologie
na vysoké úrovni
LikorallTM
Každý den zvedají desítky tisíc osob a šetří stejné množství
zad. Uživatelská přívětivost, opravdový zájem o bezpečnost
a pečlivě promyšlený design zajišťují motorům Likorall
vysoké ocenění jak mezi ošetřovateli tak i pacienty.
Kombinace jedinečné technologie, spolehlivosti a snadné
obsluhy činí z motorů Likorall velice moudrou volbu pro
každého zákazníka.
TM

TM

Jedinečný bezpečnostní systém
•	Patentovaný bezpečnostní buben SFS. Činí systém ještě
bezpečnější a zajišťuje rovnoměrné a řízené spouštění.
•	Bezpečnostní vypínač navíjení SSP.
•	Zvedací popruh s desetinásobným zabezpečením.
•	Bezpečnostní západky na zvedacím příslušenství.
•	Mechanické nouzové spouštění (některé modely).
•	Elektrické nouzové spouštění se záložním akumulátorem.
•	Nouzový vypínač splňující nezbytné požadavky normy
EN ISO 10535 a IEC 60601-1.
Přesun z místnosti do místnosti
Likorall R2R umožňuje hladký přesun pacientů mezi
dvěma místnostmi, které nejsou propojeny kolejnicemi.
Podrobnější informace vám poskytne autorizovaný zástupce
společnosti Liko .
TM

TM

Max. zatížení: 200-250 kg
K dispozici jsou následující modely

LikorallTM 200 | 242 S, S R2R, ES, ES R2R | 243 ES | 250 ES

Přesun motoru zvedáku
Když se změní požadavky na použití,
lze motor Likorall snadno přesunout
do jiné místnosti pomocí rychloupínacího
jezdce Quick-Release Hook™ .
TM

Nabíjení v kolejnici
Nabíjení v kolejnici Liko nabízí volnost
a dostupnost. Zvedací jednotka je neustále
nabíjena v celé délce kolejnicového systému
a je tedy vždy připravena k použití.
TM

Snadné nabíjení
Likorall lze též nabíjet umístěním
ergonomicky řešeného ručního ovladače
do nabíječky připevněné na zdi.
TM

Dočasné potřeby zvedání

Multifunkční stropní
zvedák
MultirallTM 200
Na mnoha místech, kde se pečuje o pacienty,
například v nemocnicích a pečovatelských domech,
je potřeba zvedacích pomůcek v místnosti dočasná
a závisí na fyzickém stavu daného pacienta.
V takovém případě může být vhodnou alternativou
mobilního zvedáku přenosný stropní zvedák.
Zvedák Multirall zvedne až 200 kg a díky
rychloupínacímu systému a prodlužovacímu ramenu
jej lze rychle a snadno připevnit ke stropní kolejnici
a opět sejmout. Zvedák se dá tak velmi snadno
přenášet mezi místnostmi bez nářadí a jakékoliv
fyzické námahy.
TM

I v případě potřeby přesunu pacienta mezi dvěma
místnostmi bez propojeného kolejnicového systému
je Multirall dobrým a úsporným řešením. Díky
tomuto chytrému řešení se použije pouze jeden motor
a mezi dvěma místnostmi se přesunuje pacient sedící
v závěsu.
TM

Přesun z místnosti
do místnosti
S popruhem umístěným mezi
dvěma místnostmi lze přesuny
provádět pomocí jediného
motoru zvedáku.

Důležité funkce
• 	Flexibilní zvedák, který lze použít různými
způsoby.
• 	Snadno se přemísťuje, bez potřeby nářadí.
• 	Spolehlivý integrovaný zabezpečovací systém.
• 	Užitečné příslušenství: vozík Multirall ,
prodlužovací rameno atd.
• 	Velké rukojeti na obou stranách motoru.
• 	Komplexní kolejnicový systém, včetně možnosti
použití volně stojících prvků se systémem
FreeSpan .
• 	Lze použít s celou řadou příslušenství Liko™.
TM

TM

Max. zatížení: 200 kg

Vozík MultirallTM
Praktický vozík pro přesun,
instalaci a skladování systému
Multirall .
TM

Přímá kolejnice nebo
traverza – výběr je na Vás!
FreeSpanTM
Systém FreeSpan je flexibilní řešení většiny situací
stropního zvedání. Zvedací systém stojí volně
v místnosti, a tudíž neklade žádné požadavky na
stavební úpravy zdí nebo stropu.
TM

FreeSpan je k dispozici jako systém s přímou kolejnicí
nebo jako traverzový systém (H-systém), je vyrobený
z hliníku a je k dispozici v mnoha různých délkách
kolejnic.
TM

Systém FreeSpan s přímou kolejnicí je vybaven
kolečky, která usnadňují správné polohování systému
pro zvedání a čištění. Usnadňují také přesun systému
z jedné místnosti do druhé. K instalaci systému
FreeSpan s přímou kolejnicí není potřeba žádné nářadí.
TM

TM

Traverzový systém FreeSpan je volně stojící traverzový
(portálový) systém , který umožní zvednout pacienta
z několika různých míst v místnosti. FreeSpan
UltraTwin je verze určená pro obézní pacienty;
více informací viz následující strana.
TM

TM

Volně stojící systém je výborným řešením pro dočasné potřeby zvedání,
například v pečovatelských domech nebo při domácím ošetřování.

TM

Důležité funkce
•	Systém lze nainstalovat do jakéhokoli prostředí.
•	Přímá kolejnice nebo traverza (H-systém).
•	Různé délky kolejnic zvedáku.
•	Snadno nastavitelná výška a šířka.
•	Vyrobeno z hliníku kvůli ochraně
životního prostředí, kvalitě a designu.
• 	Díky volbě materiálu lze zvedák FreeSpan snadno
posouvat a udržovat v čistotě. Zvedák je nerezavějící.

Traverzový systém
FreeSpan může pokrýt
velkou plochu místnosti.

K instalaci systému FreeSpan
s přímou kolejnicí není potřeba
žádné nářadí.
TM

TM

TM

FreeStandTM
FreeStand je cenově dostupný volně stojící systém, pro který
jsou k dispozici různé délky kolejnic (až do 3,2 m). Systém
se dodává v kombinaci s motorem Likorall a je vyroben
z práškově bílou barvou lakované oceli.
Podrobnější informace vám poskytne autorizovaný zástupce
společnosti Liko .
TM

TM

TM

Zvedací systém pro obézní pacienty

Obézní pacienti mají speciální potřeby.
Již mnoho let spolupracujeme s řadou velkých nemocnic, které se specializují na péči a léčbu obézních
pacientů. To z nás udělalo průkopníky v oboru zvedacích řešení speciálně upravených pro velmi těžké
pacienty. K poskytování dobré péče nestačí pouze instalace zvedacího zařízení s vysokou nosností.
Neméně důležité je však i speciálně upravené příslušenství.

Sezení, ležení nebo chůze – rozhodují potřeby pacienta.

Náš stropní zvedací systém
UltraTwin je vybaven dvěma
motory Likorall , s jejichž pomocí
lze zvednout až 500 kg.
TM

TM

Horizontální zvedáky pro těžké pacienty jsou
k dispozici jak v mobilní, tak i stropní verzi.
Na obrázku je zvedák Viking XL se závěsem
FlexoStretch .
TM

TM

Příslušenství Liko LiftPants
a MasterVest pro trénink stoje a chůze
jsou vynikající pomůckou při rehabilitaci.
TM

TM

TM

Zvedací řešení pro obézní pacienty
Na následujících obrázcích jsou zobrazena nejběžnější řešení pro zvedání a přesun obézních
pacientů. Obraťte se na svého specialistu LikoTM , který vám pomůže s vyhodnocením vašich potřeb
a výběrem optimálního řešení. Více informací naleznete též na našich webových stránkách.

Volně stojící zvedák
UltraTwin

Mobilní zvedák Viking XL Stropní zvedák
UltraTwin
Řada Viking představuje
TM

TM

TM

TM

několik různých mobilních
zvedáků určených pro širokou
škálu aplikací a nosností.
Nosnost zvedáků Viking L
a XL činí 250 kg, resp. 300 kg.
Tyto zvedáky představují
vynikající alternativu pro
mnoho obézních pacientů.
Vzhledem k tomu, že
jsou vyrobeny z hliníku,
je manipulace s nimi relativně
jednoduchá, a to i s těžkými
pacienty.

Náš stropní zvedací
systém UltraTwin je
vybaven dvěma motory
Likorall , s jejichž pomocí
lze zdvihnout až 500 kg.
Příslušenství UltraTwist
pak nabízí unikátní možnost
úpravy polohy pacienta
v průběhu přesunu. Zvedáky
se ovládají pomocí jednoho
nebo dvou ručních ovladačů.

RepoSheet®Ultra

Trénink chůze
s kalhotami LiftPants

TM

Otáčení a polohování
obézních pacientů za účelem
zabránění vzniku proleženin
může být v mnoha
zařízeních složitým úkolem.
Prostěradlo RepoSheet™ je
vhodné pro velmi silné
pacienty a jeho maximální
nosnost je 500 kg. Používá
se se systémem UltraTwin
nebo například mobilním
zvedákem Viking .
TM

TM

TM

TM

TM

TM

Postavení obézních pacientů
na nohy je při rehabilitaci,
např. po operaci, velmi
důležitým krokem. Kalhoty
Ultra LiftPants poskytují
dobrou oporu celému
tělu a dodávají pacientovi
sebedůvěru potřebnou pro
první kroky.
Max. zatížení: až 500 kg.
TM

Je-li potřeba zvedání pouze
dočasná, nebo pokud nelze
provést trvalou instalaci,
je dobrým řešením zvedák
FreeSpan . FreeSpan
UltraTwin je k dispozici jak
s přímou kolejnicí, tak i jako
traverzový systém, který
pokryje větší plochu místnosti.
Maximální zatížení: až 500 kg.
TM

TM

TM

Závěs Liko UltraSling
TM

TM

UltraSling je závěs pro
zvedání/přesun nejtěžších
pacientů vsedě. Závěs má
samostatnou sekci pro
nohy, která je připojena
k závěsné hrazdě.
Maximální nosnost závěsu
UltraSling je 500 kg
a používá se společně se
systémem UltraTwin buď
v trvalé nebo volně stojící
instalaci ve FreeSpan .
TM

TM

TM

TM

HandySheet

TM

Vložení závěsu pod velmi
těžkého pacienta může být
obtížný a namáhavý úkol.
HandySheet usnadňuje
manipulaci a lze jej použít
též pro menší přesuny na
lůžku.
TM

MultiStrap

TM

V řadě ošetřovatelských
situacích je zapotřebí
zdvihnout a držet část těla,
jako např. ruku nebo nohu,
ve vzduchu. U velmi těžkých
pacientů se může jednat
též o pouhé zvednutí, např.
břicha při mytí. Společně
se stropním zvedákem je
pak MultiStrap dokonalou
asistenční pomůckou.
TM

Horizontální zvedací zařízení

Horizontální zvedání v nemocnicích
Největší potřeba zvedání pacientů ve zcela horizontální poloze je v nemocnicích. Jedná se zejména
o zvedání osob na a z operačních nebo rentgenových stolů nebo jejich přemisťování mezi lůžkem
a lehátkem.
Řada vážně zraněných pacientů, které je nutné zvedat horizontálně, jsou umístěni na jednotkách
intenzívní péče. Proto jsme v úzké spolupráci se specialisty z JIP vyvinuli několik výrobků, které
umožňují zvedání a přesouvání pacientů s minimálním účinkem na jejich tělo.
Též nabízíme výrobky pro přemisťování pacientů z pohotovostních a ambulantních nosítek a lehátek.

Liko OctoStretch
TM

TM

OctoStretch je jeden z našich nejběžnějších horizontálních
zvedáků. Uvítají jej zejména na chirurgických, radiologických
nebo JIP odděleních, díky rychlému a snadnému použití
a nenáročnosti na prostor jak při provozu tak při skladování.
OctoStretch lze použít se zvedacím prostěradlem (k dispozici
v různých velikostech) nebo se 4-5 zvedacími popruhy.
TM

TM

LikoStretch 1900

TM

U nosítek LikoStretch 1900 je zvedací prostěradlo připevněno
k nosítkům pomocí popruhů v samozajišťovací pojistce, která
se uzavírá lehkým tlakem. Zvedací prostěradlo se pokládá buď
na lůžko předtím, než se pacient uloží, nebo je vkládáno pod již
ležícího pacienta.
TM

LikoStretch 600 IC
TM

Nosítka LikoStretch 600 IC se ve většině případů používají
v nejvážnějších případech u pacientů trpících popáleninami
nebo poraněním zad, které nelze otočit na bok nebo které
je nutné zvedat zcela horizontálně. Nejčastěji se používá se
zvedacími popruhy, které lze snadno vsunout pod pacienta
pomocí pružné lopatky. Tím se minimalizuje kontakt s pokožkou
pacienta a pacient je zvedán v nezměněné poloze těla.
TM

Liko FlexoStretch
TM

TM

Vysoká maximální nosnost činí z Liko FlexoStretch
obzvlášť vhodné příslušenství pro těžké pacienty. Šířku nosítek
FlexoStretch lze snadno upravit v rozsahu 70 až 95 cm
vysunutím nebo zasunutím zvedacích ramen. Pro jednoduché
zajištění horizontální polohy pacienta jsou nosítka FlexoStretch
standardně vybavena vyvažovačem.
TM

TM

TM

TM

Liko UltraStretch

TM

Nejsilnější nosítka z našeho sortimentu UltraStretch , mají
maximální nosnost 400 kg, avšak váží pouhých 13,2 kg. Nosítka
UltraStretch se používají společně se stropním zvedacím
systémem UltraTwin , který je vybaven dvěma vzájemně
propojenými motory Likorall . Z tohoto důvodu mají nosítka
také dva upevňovací body, které musí být použity společně.
TM

TM

TM

TM

Řešení pro vstávání ze sedu

Stát na svých nohách
Pokud pacient nedokáže sám stát, lze jeho zvedání a stání usnadnit
různými pomůckami. Nabízíme několik různých funkčních řešení,
která pomohou nejen pacienta zvednout a kompenzovat jeho
špatnou rovnováhu, ale přispívají i k aktivnímu tréninku a posilování
svalů.
Stojícím pacientům lze navíc snáze pomoci na toaletu i na další
místa, jako např. do křesla, invalidního vozíku či na lůžko.

Tři zvedáky v jednom
Sabina

TM

Sabina je univerzální zvedák ze sedu do stoje
s jednoduchou obsluhou, určený pro pacienty,
kteří se mohou aktivně účastnit pohybu při vstávání.
TM

Při zvedání se používá vesta ke vstávání ze sedu, která
zvedá horní část těla pacienta. K dispozici je několik
různých typů vest ke vstávání ze sedu, které splňují
požadavky různých pacientů. Vestu lze například
umístit do podpaží nebo vně paží pacienta.
Již vestoje lze pacienta snadno a hladce přesunout
například na invalidní vozík nebo na toaletu. Společně
s přemístěním tak pacient podstupuje hodnotný nácvik
stání. K dispozici jsou dva různé modely zvedáku
Sabina s mírně odlišnými funkcemi:
TM

Základním modelem je Sabina 200, který, stejně
jako jeho větší sestra, nabízí pohodlné, bezpečné
a ergonomicky správné zvedání. Je možné upravit
pozici podpěry dolní části nohou a zvedací pohyb
i úprava šířky základny mají elektrický pohon.
TM

Zvedák Sabina II se zaměnitelnou závěsnou hrazdou
nabízí nové možnosti. Širší závěsná hrazda Comfort
umožňuje přizpůsobit zvedání pacientům zvláště
citlivým na bolest nebo pacientům s jednostrannou
paralýzou.
TM

Zvedák Sabina II v kombinaci se závěsnou hrazdou 350 a vestou
Liko SupportVest je komfortní závěs, který zvedá pacienta za
záda a v podpaží.
TM

TM

TM

Dále lze zvedák Sabina II společně s běžným závěsem použít ke zvedání
ze sedu, a to například v době, kdy není pacient dostatečně silný na to,
aby aktivně vstal.
TM

Důležité funkce
•
•
•
•
•

Široká škála příslušenství pro mnoho individuálních aplikací.
Přizpůsobitelné nastavení výšky pro různě vysoké pacienty.
Umí zvedat v podpaží nebo vně paží (Sabina II).
Lze použít při zvedání ze sedu do stoje (Sabina II).
Podpěru dolní části nohou a opěrku chodidel lze podle potřeby
snadno odstranit.
TM

TM

Se správným modelem závěsu, je zvedák
Sabina II rovněž vhodný ke zvedání
sedících pacientů.
TM

K dispozici jsou následující modely

SabinaTM II EM, EE | 200
Max. Zatížení: 160 - 200 kg

Zvedák Sabina II v kombinaci se závěsnou
hrazdou 350 a vestou Liko SupportVest .
TM

Vstávejte sami

TM

RollOn

TM

RollOn je podpěra při vstávání, která slouží k bezpečnému průběhu
pohybu ze sedu do stoje a naopak. Bezvadně funguje jako pomůcka
při přesunech na toaletu a z toalety nebo mezi lůžkem a vozíkem.
Zvedák RollOn může být také dobrou alternativou invalidního
vozíku v takových situacích, kdy rovnováha pacienta není dostatečná,
například při prvním přesunu po operaci nebo po porodu.
TM

TM

Základní princip zvedáku RollOn spočívá ve využití vlastní
pacientovy síly k pohybu ze sedu do stoje. Jakmile povstane,
obklopí ho bezpečná a stabilní podpěra.
TM

Důležité funkce
• Stabilní a bezpečný.
•	Několik možností nastavení pro dokonalé přizpůsobení
konkrétnímu pacientovi.
•	 Základna s nastavitelnou šířkou.
•	Polstrované zadní podpěry dodávají pocit bezpečí a velmi
snadno se polohují.
•	Vyrobeno z hliníku kvůli ochraně životního prostředí,
kvalitě a úspornosti.
• 	Díky volbě materiálu lze zvedák RollOn snadno posouvat
a držovat v čistotě. Zvedák je nerezavějící.
TM

Max. zatížení: 160 kg

Po uchopení za zvedací rukojeti se pacient sám
vytáhne do stoje.

TM

Krátké a jednoduché přesuny

Krátké a jednoduché
přesuny.
Handy

TM

Jednoduché pomůcky, které jsou vždy po ruce:
těmito slovy by se dala shrnout řada výrobků Handy
společnosti Liko. Řada se skládá z několika praktických
ručních pomůcek, které doplňují naši širokou škálu
pacientských zvedáků a příslušenství.
TM

HandySheet a HandyTube
HandySheet je výborná pomůcka k usnadnění aplikace
závěsů, a to zvláště u velmi těžkých pacientů, pacientů
citlivých na bolest nebo u pacientů s kontrakturami.
TM

TM

TM

HandyTube se používá pro kratší přesuny na lůžku
a je k dispozici ve třech různých modelech, pro různé
aplikace.
TM

HandyTube Wide je správná pomůcka například při rychlých
přesunech mezi lůžkem a mobilním lehátkem.
TM

Důležité funkce
•	Velmi dobrá klouzavost, a to i po opakovaném praní.
•	Praktické rukojeti a kapsy usnadňující přesun.
•	Maximální využití vlastní kapacity pacienta.
HandyBelt
Pás HandyBelt se používá u pacientů se sníženou
mobilitou, kteří však potřebují pouze minimální pomoc
k tomu, aby provedli přesun sami. Prakticky umístěné
rukojeti zajišťují lepší úchop a lepší pracovní postoj než
čistě manuální techniky.
TM

TM

HandySheet usnadňuje
aplikaci závěsů.
TM

Situace, ve kterých se pás HandyBelt dá využít, jsou
například: přesuny při vstávání ze sedu, přesuny při
přesednutí na jiné místo a podpora při vstávání a chůzi.
TM

Pás HandyBelt pomáhá
pacientovi a ošetřovateli
udržet správný pracovní
postoj.
TM

Důležité funkce
•	Používá se společně s mechanickými pomůckami nebo
místo nich.
•	Prakticky umístěné rukojeti okolo pásu umožňují
nejlepší možný úchop pro pacienty a ošetřovatele.
•	Barevné značení pro rychlou orientaci ve velikostech.

Každý den usnadňujeme po celém světě
život našim pacientům i ošetřovatelům.
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Suchdolska 688
252 62 Horoměřice
Tel.: 241 470 361 - Fax: 261 216 076
www.dartin.cz

DARTIN Slovensko s.r.o.
Masarykova 16
080 01 Prešov
Tel.: 051 7734403 - Fax: 051 7734403
www.dartin.sk

www.hill-rom.com
www.liko.com
Společnost Hill-Rom si vyhrazuje právo na změnu
konstrukce, specifikací a modelů bez předchozího
upozornění. Jedinou zárukou poskytovanou společností
Hill-Rom je výslovná písemná záruka týkající se prodeje
nebo pronájmu výrobků společnosti.
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