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Zvedák OPERAISE svými vlastnostmi nabízí 
rychlý a pohodlný zpùsob jak pacienta pøemístit na 
toaletu, zvednout ze židle, z vozíku, z lùžka. 
 
Charakteristické  vlastnosti  pro tento zvedák jsou 
ergonometrický dizajn, nastavitelné a odnímatelné 
èalounìné kolenní opìrky pro každou nohu 
oddìlenì, protiskluzová podnožka, speciální 
závìs se zajiš�ovacími klipy, bezpeènost, 
jednoduchá obsluha, komfort pro pacienta, vysoká 
nosnost, vizuální kontrola stavu baterií.

Zvedák se vyrábí s elektrickým pohonem Linak. 
Rameno zvedáku je ovládané pomocí ruèního 
ovladaèe s tlaèítky, na kterém si lze vybrat 2 
rychlosti zdvihu: tzv. želva nebo zajíc. Podvozek je 
ovládaný  mechanicky: pomocí nožního pedálu. 
Pøední koleèka u podvozku jsou nebrždìná, zadní 
koleèka jsou brždìná. Baterie je odnímatelná. 
Nabíjeè baterií lze pøipevnit na zeï.
 
Rameno zvedáku má dvì držadla, kterých se 
mùže pacient držet, takže nemusí mít ruce volnì u 
tìla. Pacient má tak pocit vìtší jistoty a bezpeèí. 

Mìkké opìrky nohou jsou výklopné do stran, takže 
mohou lehce kopírovat posouvání dolních 
konèetin pacienta bìhem zvedání.    

Volitelné pøíslušenství:

     pøídavná náhradní baterie

� speciální závìs : Comfort Band 

�                             Comfort Roll 

Technická data:

Celková délka podvozku: 1090 mm
Celková šíøka podvozku: 685 mm
Výška: 1175 mm 
Výška závìsného ramene: 965-1810 mm
Délka závìsného ramene: 734 mm
Šíøka závìsného ramene: 395 mm
Výška podnožky: 85 mm
Výška opìrky kolen: 280-575 mm

Podvozek rozevøený vnitøní šíøka: 1110 mm

Výška podvozku: 115 mm
Svìtlost podvozku: 49 mm
Váha zvedáku celková: 62 kg
Baterie:       24V 2,9Ah  
Kapacita na jedno nabití baterie:    cca 50 cyklù 

Nosnost: 130 kg

Podvozek zavøený vnitøní šíøka: 560 mm

Podvozek zavøený vnìjší šíøka: 685 mm
Podvozek rozevøený vnìjší šíøka: 1210 mm

Zvedák  OPERAISE

Možná varianta zvedáku:

OPERAISE PLUS - nosnost až 250 kg
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Zdravotnická a rehabilitaèní technika
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Transportní vozík  WALKIE  

Transportní  vozík WALKIE je jednoduchý vozík  zkonstruovaný hlavnì pro použití v domácnostech. 

Slouží pro manuální pøesun  osoby, tak, aby námaha ošetøovatele nebo  rodinného pøíslušníka byla 

redukována na minimum. 

WALKIE je výborné øešení pro pøesun osoby, která je schopna postavit se, ale má omezenou 

schopnost pohybu a potøebuje pomoc asistenta. Nabízí rychlý a pohodlný zpùsob jak pacienta 

pøemístit na toaletu, zvednout ze židle, z vozíku, z lùžka a zvyšuje míru nezávislosti klienta vùèi 

asistentovi. Pøímý  kontakt oèí mezi klientem a asistentem poskytuje klientovi pocit bezpeèí a pohody.    

Charakteristické  vlastnosti  pro toto zaøízení jsou: vysoká míra bezpeènosti, komfort klienta, 

ergonometrický dizajn, jednoduchá obsluha. 

WALKIE  má mìkkou kolenní opìrku, mìkkou dìlenou sedaèku z vodìodolné koženky, mìkký fixaèní  

pás s klipy, protiskluzovou plastovou opìrku chodidel.  

Použití: 

Klient se postaví na stupadlo, sedaèka je pøitom 

odklopená. Asistent sklopí dìlenou sedaèku, 

klient se posadí, koleny se opøe o kolenní 

opìrku a rukama se drží o rám vozíku. Pøi 

nastupování a vystupování z vozíku musí být 

koleèka zabrždìná.

2 modely:

WALKIE AU-29.1 - z ocelové  konstrukce   

WALKIE AU-29.2 - z nerezové konstrukce, 

vhodný i pro použití v koupelnách

Technická data:

Nosnost:    130 kg

Celková délka: 950 mm

Celková šíøka: 680 mm

Celková  výška: 1020 mm 

Výška sedadla: 620 mm

Šíøka sedadla: 480 mm

Pøední koleèka:  pr. 75 mm

Zadní koleèka: pr. 100 mm

NOVINKA    -     NOVINKA    -     NOVINKA 

NEPØEHLÉDNÌTE     -     NEPØEHLÉDNÌTE   


