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Etac Immedia SupportBelt 
 

Transportní pás s úchyty určený pro usnadnění manipulace druhou osobou.  

 

Pás slouží jako podpora při vstávání, sedání, nácviku chůze či přesunu pacienta. Diagonálně umístěné úchyty 

zajišťují lepší uchycení. Vnitřní strana pásu je z neklouzavého materiálu pro snadný a maximálně bezpečný 

přesun pacienta. 

Pás SupportBelt je dostupný ve velikostech XXS – XL a jeho délka je nastavitelná. V závislosti na velikosti 

má pás 4, 6, 8 nebo 10 úchytů. Úchyty jsou rovnoměrně rozloženy po celé délce pásu – pás je možné držet z 

jakékoli strany. 

 

Technické údaje: 

Velikost Rozměry (délka x šířka) Počet úchytů 

XXS 45 - 90 x 9 cm 4 

XS 60 - 110 x 9 cm 4 

S 60 - 110 x 13 cm 4 

M 85 - 130 x 13 cm 6 

L 110 - 160 x 13 cm 8 

XL 145 - 170 x 15 cm 10 

 

Nosnost pásu: 150 kg 

 

Použití: 

Pás nasaďte pacientovi kolem pasu nebo boků. Před zvednutím pacienta se ujistěte, že pás je dostatečně 

utažený a přezka správně zacvaknutá! Pás by měl být dotažen, jakmile pacient dokončí přechod od sedící do 

stojící pozice. 

 

Upozornění! 

- Před použitím zkontrolujte, zda není pás poškozený (např. prasklá přezka)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. 

V případě poškození se nikdy nesnažte pás samostatně opravit. 
- Pacienta nikdy nenechávejte bez dozoru. 

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

- Pečující osoba nesmí nosit pás na sobě - v případě ztráty rovnováhy pacienta hrozí nebezpečí pádu obou 

osob. 

- Při použití pásu pro nácvik chůze si pečovatel musí být jistý, že je pacient schopný stání. 

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

personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.). 
 

Materiál: polyuretan, nylon, polypropylen, polyetylén, polyester 

Čištění: pás lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit,  

nepoužívat změkčovací prostředky 

 

Distribuce a servis:   Výrobce: 

MEYRA ČR s. r. o.   Etac Immedia A/S 

Hrusická 2538/5   Egeskovvej 12 

141 00 Praha 4   DK-8700 Horsens, Denmark 

tel.: +420 272 761 102  etac.immedia@etac.com 

e-mail: meyra@meyra.cz 

www.meyra.cz 

http://www.meyra.cz/

