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Etac Immedia PediTurn 

 
Otočná podložka vhodná např. pro přesun z vozíku na postel. Podložka je určena pro osoby, které nemohou při 

přesunu (otočení) hýbat nohama. 

 

Podložka usnadní každodenní činnosti, kde je zapotřebí otočení se (přesedání z lůžka na vozík atp.). Pomůcka 

se velmi snadno používá. Varianta SOFT je vhodná pro použití bez obuvi - podložka je měkká a obě vnější 

strany jsou z neklouzavého materiálu. Vnitřní část snižuje tření a tím umožní velmi snadné otočení. Varianta 

HARD je vhodná pro používání s obuví. Podložku může pacient používat samostatně či s asistencí druhou 

osobou. Při asistenci druhou osobou doporučujeme také produkt Etac Turner Pro. 

 

 Technické údaje: 

Rozměry (cm) Ø 40 (varianta SOFT) Ø 38 (varianta HARD) 

Nosnost (kg) 150 

 

Použití: 
Podložku umístěte na podlahu. Položte na střed podložky obě chodidla. Následně se opatrně přesuňte. Při 

samostatném použití musí pacient být schopný stát. Při použití za asistence druhou osobou musí pacient udržet 

rovnováhu a je vhodné pomůcku zkombinovat s pomůckou Immedia SupportBelt, Sling nebo SmartMove. 

 

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. 

- Zajistěte, aby každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.   

- Dbejte na bezpečnost jak sebe tak pečovatele. 

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

- Před prvním použitím se o správném použití pomůcky poraďte s odborným personálem (rehabilitační 

pracovník, fyzioterapeut atd.). 

 

Materiál:  varianta SOFT: tkanina toughtek, nylon 

  varinata HARD: ABS/TPU, HDPE, mosaz a ocel 

 

Čištění: pomůcku lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky  

 

Výrobce: 

Etac Immedia A/S  

Egeskovvej 12 

DK-8700 Horsens, Denmark 

etac.immedia@etac.com 

 

Distributor: 

MEYRA ČR s. r. o. 
Hrusická 2538/5 

141 00 Praha 4 

tel.: +420 272 761 102 

e-mail: meyra@meyra.cz 

www.meyra.cz 
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