
 

 

04/2017 

 

Etac Immedia Sling 

 

Multifunkční pomůcka s úchyty pro přesun pacienta druhou osobou.  

 

Díky vhodnému tvaru a celkem osmi úchytům může pomůcka sloužit pro nespočet typů přesunů pacienta 

(vstání z postele, přesun mezi vozíkem a postelí, posun pacienta a jeho nohou na lůžku atd.). Čtyři úchyty 

na každé straně zajistí lepší uchycení a vnitřní strana pásu z neklouzavého materiálu snadný a maximálně 

bezpečný přesun pacienta. Pomůcka zajistí správnou a bezpečnou pozici pečovatele při provádění úkonů. 

Pás je dostupný ve dvou délkách.  

 

Technické údaje: 
Rozměry: 16,5 x 190 cm / 16,5 x 120 cm 

Nosnost pásu: 150 kg 

 

Použití: 
Posun na lůžku: Umístěte pás kolem pánve pacienta protiskluzovým materiálem vůči pacientovi a 

opačnou nylonovou stranou vůči podkladovému povrchu. Jeden pečovatel stojí na každé straně postele. 

S jednou nohou před sebou vytáhnou pečovatelé pacienta výš na lůžku pomocí přenesení váhy. Pro 

redukci tření v oblasti ramen pacienta lze použít další pomůcku Etac Immedia. Alternativně mohou být 

úchyty pásu zavěšeny na zvedací zařízení, díky čemuž lze nohy pacienta snadno zvednout. 

Podpora při vstávání / přesunu do vozíku: Umístěte pás kolem pánve pacienta protiskluzovým 

materiálem vůči pacientovi a opačnou nylonovou stranou vůči podkladovému povrchu. Pacienta ze sedu 

postavte pomocí držení a tahu za úchyty blízko u těla spolu s přenesením váhy. Pro přesun do vozíku je 

vhodné pomůcky zkombinovat a použít přesuvnou desku Immedia E-board.   

 

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. 

- 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.). 

 

Materiál: polyester, nylon, protiskluzová a PE-pěna 

 

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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