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FIXAÈNÍ  POMÙCKY

Fixaèní vestièka ètyøbodová          

K upoutání pacienta v oblasti hrudníku. 

KÓD 07/0078057
Abdukèní kalhoty
KÓD 07/0078059

Nahrazují èasto nepohodlný abdukèní klín. 
Není nutná konstrukèní úprava vozíkù. 

Fixaèní pomùcky slouží k upoutání pacienta na vozík, koèárek, lehátko, lùžko. Dávají uživateli vìtší pocit jistoty a  
bezpeèí pøi používání invalidních vozíkù a koèárkù.  Vhodné jsou i k upoutání neklidných a bezmocných  pacientù. 
Vyznaèují se svou pevností, poddajností, mìkkostí. Nezpùsobují uživateli nepøíjemný pocit stažení. Jsou hrazené 
zdravotní pojiš�ovnou.    

Fixace nohou 
KÓD 07/0078058       

K upoutání pacienta v oblasti lýtek.
Velice pohodlná a úèelná.
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Fixaèní dvoubodový pás 
KÓD 07/0078056  

Je nejèastìji používanou fixací. Používá se 
k upoutání v pasu.

Výrábí se ve dvou variantách:

a) dvoupøeskový - pacient si mùže pás 
zapnout a odepnout sám.    

b) jednopøeskový - pacient si nemùže pás 
zapnout a odepnout sám. Mùže to udìlat 
pouze jiná osoba ( ošetøující personál ).  
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Zdravotnická a rehabilitaèní technika
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Lehké duralové rampy slouží pro pøekonání malých výškových a schodiš�ových bariér, popø. najíždìní invalidních 
vozíku do automobilu. Rampy jsou vyrobeny ze slitin hliníku, vynikají svou pevností a nízkou hmotností, lehkou 
manipulací a skladností. Materiál se dále pøi výrobì tepelnì zpracovává, aby bylo docíleno požadováné nosnosti. 
Rampy jsou dále povrchovì upraveny eloxováním. Povrch je opatøen protiskluzovým povrchem, nejèastìji z pryže. 
Nosnost ramp je od 320kg (jen u nìkterých typù od 250kg). 

k3-9_v03

LEHKÉ DURALOVÉ RAMPY

Výbìr správné délky a modelu:

Pøi výbìru ramp byste mìli zvážit v jakém prostoru je 
budete používat (dostatek místa pro najetí a vyjetí) a 
kde je budete skladovat, popø. v èem je budete 
pøevážet.

Dále je dùležité urèit výšku pro pøekonání bariéry, 
sílu doprovodné osoby a Vaše fyzické možnosti 
vzhledem ke sklonu ramp. 

Pro pøekonání výšky dvou schodù s doprovodem, se 
jeví jako dobré øešení rampy o délce 1,5 až 2 m.

Rampy se vyrábí v nìkolika provedeních:

RP - rampy pevné neskládací, 100-200 cm 

RZ - rampy zasouvací, 100/65 - 200/120 cm  

RS - rampy skládací, 300/150 cm

Rozmìry a nosnosti jsou uvedené v tabulce.   

Technické parametry:

Na rampy mùže pøispìt odbor sociálních vìcí.

Typ

RP

RZ

RS

Délka
(cm)

100

125

150

200

100/65

125/78

150/90

200/120

300/150

Hmotnost
1 páru (kg)

4,1

5,1

6,2

8,3

5

6,2

7,5

10

14

Max. zátìž
na 1 pár (kg)

650

540

430

320

650

540

430

320

250

Ekonomická varianta - typ RT -92/140
Cenovì dostupnìjší nájezdová teleskopická rampa vè. textil. obalu.  

Délka rampy: 92 - 140 cm                     Hmotnost 1 ks: 3 kg
Nosnost: 120 kg


