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Etac Immedia Compact E-Board 

 
Kompaktní přesuvná deska. 

 

Deska je vhodná především pro přesun pacienta z lůžka na vozík a opačně, z vozíku na židli, na vanovou 

desku, do auta atp. Pro své menší rozměry a nižší hmotnost je vhodná především pro aktivnější a nezávislé 

uživatele. Deska je vyrobena z pevného a odolného materiálu a je dostupná ve více délkách.   

 

 Technické údaje: 

Rozměry (cm) 20 x 45 x 0,5 (malá) 25 x 60 x 0,5 (střední) 

Nosnost (kg) 150 

 

Použití: 
Přisuňte vozík k lůžku a umístěte jej tak, aby byl co nejblíže a zároveň k lůžku svíral úhel cca 30° (viz obr. 1).  

Zabrzděte lůžko i vozík! Následně položte desku na vozík tak, aby se druhým krajem dotýkala lůžka. Deska se 

musí dotýkat šedými protiskluzovými páskami sedáku vozíku a plochy lůžka. Chytněte se vzdálenější 

postranice vozíku a přitáhněte se. Pokud je to možné, pomozte si při přesunu nohama. Následně přeneste váhu 

těla mimo přesuvnou desku a desku vytáhněte. 

 

Upozornění! 
- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a 

zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit. 

- Pacienta nikdy nenechávejte bez dozoru. 

- Nepoužívejte desku ve vlhkém prostředí. Spodní část desky může být při kontaktu s vodou kluzká. 

- Před použitím vždy zabrzděte lůžko i vozík! 

- Zajistěte, aby se pacient cítil bezpečně a každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy 

promyslete dopředu.   

- Dbejte na bezpečnost jak pacienta, tak sebe/pečovatele. 

- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů. 

- Před prvním použitím by se pečující osoba o správném použití pomůcky měla poradit s odborným 

personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.). 

 

Čistění: Desku lze čistit mýdlovou vodou a 

desinfekčními prostředky. 

 

Materiál: polyethylen 
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