
PACIENTSKÉ ZÁVĚSY 
 
 
 
.....ne jen pro stropní zvedací a asistenční systém ROOMER, ale i pro většinu 
ostatních zvedacích pomůcek využívajících látkový pacientský závěs s dvou až 
čtyřbodým zavěšením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacientské závěsy švédského výrobce HUMAN CARE jsou dodávány v široké škále typů a velikostí pro 
každodenní různorodé potřeby jejich uživatelů. Závěsy jsou průběžně vylepšovány na základě informací od 
zákazníků, zkušeností s jejich aplikacemi a nových poznatků vývojových expertů. 
 
Správná volba typu závěsu, jeho velikosti a způsob aplikace jsou rozhodující pro maximální funkčnost, 
komfort a bezpečnost. Rádi vám pomůžeme s výběrem, závěsy s Vámi vyzkoušíme a naučíme Vás optimální 
postupy pro jejich bezpečné a pohodlné používání. 
 
Všechny modely závěsů mají některé jedinečné vlastnosti, aby maximálně plnily požadavky na 
specializované úkony, ke kterým jsou určeny. Většina závěsů má ale mnohostranné použití. 
 
 
Autorizovaný distributor pro ČR: 
ERILENS s.r.o. 
Papírenská 114/5 
160 00 Praha 6 Bubeneč 
 
Tel. centrála: 234 123 456, Fax: 234 123 360 
Tel. obchodní oddělení : 234 123 362 (363) 
www.roomer.cz 
Email: info@roomer.cz
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 Vak přepravní s oporou hlavy Plus 25010 
 Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
 Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tento závěs je měkký, s ergonomickou, zpevněnou opěrkou zátylku, která poskytuje krku potřebnou 

oporu a komfort při sezení v mírném záklonu. Vak má tři možnosti zavěšení každého popruhu 
s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu. Základní poloha 
pacienta v závěsu je v polosedu, s téměř rovnými zády. Pro bezpečné použití závěsu není potřeba 
prakticky žádná míra spolupráce klienta. Vyroben je z nylonu, části pro nohy jsou potaženy manšestrem a 
zesíleny výztuhami z fawolonu.  

 
 Vak přepravní s oporou hlavy Polyester 25005 
 Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
 Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zjednodušená varianta přepravního vaku 25010 bez výztuh a 
polstrování. I tento vak je určený pro osoby, které potřebují při 
manipulaci oporu celého těla, včetně hlavy. Vak je vyroben z polyesterové síťoviny, může se běžně máčet a rychle vysychá. 

Spodní popruhy mají tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu, 
základní poloha pacienta v závěsu je více ležící, nežli u vaku 25010, záda jsou více oblá. Pro bezpečné použití závěsu není 
potřeba prakticky žádná míra spolupráce klienta.  

Díky použitému materiálu má závěs široké možnosti aplikace a kromě transportu ho lze používat i ke koupání a sprchování. 
 

 
 Vak přepravní 25030 
 Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
 Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Má vyztužené, polovysoké opěradlo, které umožňuje vzpřímené a pohodlné sezení. Hodí se velmi 

dobře na rychlé přesuny např. z postele na kolečkové křeslo (invalidní vozík). Jeho tvar vyhovuje většině 
uživatelů, kteří nepotřebují při transportu oporu hlavy. 

Vak má tři možnosti zavěšení každého popruhu s jednoduchým barevným označením, které dávají 
uživateli možnost úpravy posedu. Základní poloha pacienta ve vaku je více vzpřímená, nežli v ostatních 
závěsech. Pro zvýšení stability v závěsu je možné použít doplňkový hrudní popruh 25145, nebo 25146. 
Pro bezpečné použití závěsu je třeba minimální míra spolupráce pacienta. 

Vak je vyroben z nylonu, části pro nohy jsou potaženy manšestrem a zesíleny fawolonem. Zádová část 
je zesílena fawolonem a vyztužena svislými plastovými žaluziemi. 

Volitelný doplněk: Hrudní popruh 2514 nebo 25146 

Vak přepravní s oporou hlavy Plus 25010 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Malý (S) červená 28 84 88 
Střední (M) žlutá 33 91 94 
Velký (L) zelená 38 97 99 
Extra velký (XL) modrá 44 104 105 

Vak přepravní s oporou hlavy Polyester 25005 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Malý (S) červená 28 66 88 
Střední (M) žlutá 31 79 94 
Velký (L) zelená 35 92 99 
Extra velký (XL) modrá 38 106 104 

Vak přepravní 25030 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Dětský malý (JS) purpura 9 54 52 
Dětský střední (JM) šedá 15 60 58 
Malý (S) červená 30 75 63 
Střední (M) žlutá 36 85 63 
Velký (L) zelená 42 95 63 
Extra velký (XL) modrá 47 102 63 

Transport 
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Vak toaletní Plus 25080 
Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Má zesílená záda, polstrované podpaží a široké vykrojení v sedací části, které umožňuje svléknutí 
kalhot v závěsu a použití toalety přímo v závěsu. 

Vak má tři možnosti zavěšení každého popruhu s jednoduchým barevným označením, které dávají 
uživateli možnost úpravy posedu, základní poloha pacienta v závěsu je v polosedu. Pro zvýšení stability 
v závěsu je možné použít doplňkový hrudní popruh 25145, nebo 25146. Pro bezpečné použití závěsu je 
třeba určitá míra spolupráce pacienta. 

Vyroben je z nylonu, opory nohou jsou potaženy manšestrem a zesíleny fawolonem. Zádová část je 
zesílena fawolonem.  

Volitelný doplněk: Hrudní popruh 25145 nebo 25146 
 

 
Vak toaletní Plus Polyester 25085 
Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 
 
 

Je střihově a rozměrově shodný s vakem toaletním 25080. Liší se 
použitým materiálem. 

Má stejně zesílená záda, polstrované podpaží a široké vykrojení 
v sedací části, které umožňuje svléknutí kalhot v závěsu a použití 
toalety přímo v závěsu. 

Vak má tři možnosti zavěšení každého popruhu s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy 
posedu, základní poloha pacienta v závěsu je v polosedu. Pro zvýšení stability v závěsu je možné použít doplňkový hrudní popruh 
25145, nebo 25146. Pro bezpečné použití závěsu je třeba určitá míra spolupráce pacienta. 

Vyroben je z polyesterové síťoviny, opory nohou jsou zesíleny fawolonem. Zádová část je zesílena fawolonem. Díky použitému 
rychle schnoucímu materiálu je možné závěs běžně máčet a používat ho i ke sprchování či koupání. 

Volitelný doplněk: Hrudní popruh 25145 nebo 25146 
 
 

Vak toaletní s oporou hlavy Polyester 25090 
Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je ve spodní části střihově shodný s toaletními vaky 25080 a 25085. Umožňuje stejné manipulace jako 
ostatní toaletní závěsy, ale přidaná opora hlavy se široký rozsah nastavení dává možnost použít ho i pro 
pacienty, kteří v závěsech bez opory hlavy nemají potřebnou stabilitu. 

Pro další zvýšení stability v závěsu je možné použít doplňkový hrudní popruh 25145, nebo 25146. 
I v tomto závěsu je pro jeho bezpečné použití potřebná určitá míra spolupráce klienta. Díky použitému 

rychle schnoucímu materiálu je možné závěs běžně máčet a používat ho i ke sprchování či koupání. 
Volitelný doplněk: Hrudní popruh 25145 nebo 25146 

Vak toaletní Plus 25080 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Dětský malý (JS) purpura 28 62 22 
Dětský střední (JM) šedá 30 69 26 
Malý (S) červená 35 75 30 
Střední (M) žlutá 50 87 33 
Velký (L) zelená 55 94 33 
Extra velký (XL) modrá 61 100 37 

Vak toaletní Plus Polyester 25085  
(obrázek u 25080) 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Malý (S) červená 35 75 30 
Střední (M) žlutá 50 87 33 
Velký (L) zelená 55 94 33 
Extra velký (XL) modrá 61 100 37 

Vak toaletní s oporou hlavy Polyester 25090 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Malý (S) červená 35 75 73 
Střední (M) žlutá 50 87 80 
Velký (L) zelená 55 94 88 

Toaleta 
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Vak pro amputáře 25040 
Vhodný pro 2-, 3- a 4-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vytvarován tak, aby zvedání bylo bezpečné a pohodlné i pro uživatele po jednostranné nebo 
oboustranné amputaci nohou. Dále je vhodný pro uživatele, kteří mají tendenci z obyčejného postroje 
sjíždět dolů. Opěrky nohou se nezvedají mezi nohami, ale na vnějších stranách stehen. 

Postroj má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost 
úpravy posedu. Je zde možnost dvou nebo čtyřbodového zavěšení 

Vyroben je z nylonu, části pro nohy jsou potaženy manšestrem a zesíleny fawolonem. 
Volitelný doplněk: Hrudní popruh 25145 nebo 25146, Přídavné závěsné rameno pro 4-bodové zavěšení 50268 

 
 
 
 
 
 
 

Vak koupací 25035 
Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je střihově a rozměrově shodný s oblíbeným vakem přepravním 25030. Vyroben je z polyesterové 
síťoviny, což ho předurčuje k manipulacím při koupání a sprchování. Základní poloha pacienta ve vaku je 
více vzpřímená, nežli v ostatních závěsech pro koupání a sprchování. Pro bezpečné použití závěsu je 
třeba určitá míra spolupráce pacienta. 

Zádová část je vyztužena svislými plastovými žaluziemi. Pokud pacient potřebuje oporu hlavy, použijte 
pro sprchování a koupání Vak koupací s oporou hlavy Polyester 25015, nebo vak přepravní s oporou 
hlavy Polyester 25005 

Vak pro amputáře 25040 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Malý (S) červená 26 75 59 
Střední (M) žlutá 34 85 59 
Velký (L) zelená 44 95 59 
Extra velký (XL) modrá 50 105 59 

Vak koupací 25035 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Malý (S) červená 30 75 63 
Střední (M) žlutá 36 85 63 
Velký (L) zelená 42 95 63 
Extra velký (XL) modrá 47 102 63 

Amputace 

Koupání a sprchování 
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Vak koupací s oporou hlavy Polyester 25015 
Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vak je měkký, bez držadel a výztuží. Umožňuje pacientovi zůstat sedět ve vaku i např. na invalidním 
vozíku. Hodí se do těsných kolečkových křesel a speciálně tvarovaných skeletů. Jeho hlavním účelem je 
pak použití při koupání a sprchování. Umožňuje sedět pohodlně a s jednoduchým barevným označením, 
které dávají uživateli možnost široké úpravy posedu, základní poloha pacienta v závěsu je v polosedu až 
pololehu. Pro bezpečné použití závěsu není třeba prakticky žádná spolupráce pacienta. 

Vyroben je z měkké a lehce tvarovatelné polyesterové síťoviny, která velmi rychle schne. 
 
 
 
 

Vak koupací Polyester 25045 
Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vak je měkký, bez držadel a výztuží. Umožňuje pacientovi zůstat sedět ve vaku i např. na invalidním 
vozíku. Hodí se do těsných kolečkových křesel a speciálně tvarovaných skeletů. Jeho hlavním účelem je 
pak použití při koupání a sprchování. 

Vak má tři možnosti zavěšení každého popruhu s jednoduchým barevným označením, které dávají 
uživateli možnost úpravy posedu, základní poloha pacienta v závěsu je v polosedu. Pro bezpečné použití 
závěsu je třeba určitá míra spolupráce pacienta. 

Vyroben je z měkké a lehce tvarovatelné polyesterové síťoviny, která velmi rychle schne. 
 

 
 
 
 

Vak Trevira 25020 
Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
Vak je střihově i rozměrově shodný s Vakem koupacím s oporou hlavy polyester 

25015. Vyroben je z extra jemného polyesteru s vyšším vláknem, jehož tření dále 
zvyšuje stabilitu pacienta v závěsu a zabraňuje jeho sklouzávání. 

Vak je měkký, bez držadel a výztuží. Umožňuje 
pacientovi zůstat sedět ve vaku i např. na invalidním 
vozíku. Hodí se do těsných kolečkových křesel a 
speciálně tvarovaných skeletů. 

Vak má tři možnosti zavěšení každého popruhu 
s jednoduchým barevným označením, které dávají 
uživateli možnost široké úpravy posedu, základní poloha 
pacienta v závěsu je v polosedu až pololehu. Pro 
bezpečné použití závěsu není třeba prakticky žádná 
spolupráce pacienta. 

Vak koupací s oporou hlavy Polyester 25015 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Dětský malý (JS) purpura 17 62 63 
Dětský střední (JM) šedá 21 64 70 
Malý (S) červená 25 77 78 
Střední (M) žlutá 30 87 87 
Velký (L) zelená 35 94 96 
Extra velký (XL) modrá 3240 98 105 

Vak koupací Polyester 25045 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Dětský malý (JS) purpura 17 62 49 
Dětský střední (JM) šedá 21 64 53 
Malý (S) červená 25 77 57 
Střední (M) žlutá 30 87 61 
Velký (L) zelená 35 94 64 
Extra velký (XL) modrá 40 98 70 

Vaky Trevira 
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  Vak Trevira 25050 
  Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
  Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 

 
Vak je střihově i rozměrově shodný s Vakem koupacím 

polyester 25045. Vyroben je z extra jemného polyesteru 
s vyšším vláknem, jehož tření dále zvyšuje stabilitu pacienta 
v závěsu a zabraňuje jeho sklouzávání. 

Vak je měkký, bez držadel a výztuží. Umožňuje pacientovi 
zůstat sedět ve vaku i např. na invalidním vozíku. Hodí se do těsných kolečkových 
křesel a speciálně tvarovaných skeletů. 

Vak má tři možnosti zavěšení každého popruhu s jednoduchým barevným 
označením, které dávají uživateli možnost široké úpravy posedu, základní poloha 
pacienta v závěsu je v polosedu až pololehu. Pro bezpečné použití závěsu je třeba 
určitá míra spolupráce pacienta. 

 
 

  Vak Komfort 25060 
  Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
  Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Je měkký, bez opěrek a výplní. Aplikuje se vleže a používá se vsedě. 
Při zdvihu sedí uživatel pohodlně, lehce nakloněn dozadu. Protože vak 
nemá oddělené části pro nohy, rozdělí se tíha těla rovnoměrně do 
celého postroje. Pokud chcete nechávat vak ve vozíku (kolečkové 
židli), je toto ta nejlepší varianta, neboť neobsahuje žádné područky ani 
výztuže a nemá žádné švy na spodní části.  
   Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, 

které dávají uživateli možnost úpravy posedu. Je zde možnost dvou, nebo čtyřbodové zavěšení. Vyroben 
je z tmavě šedé polyesterové imitace bavlny (Trevira) bez výztuží.  

 
  Vak Komfort 25065 
  Vhodný pro 2 a 3-bodové zavěšení 
  Max. nosnost: 250kg (ve všech velikostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   je měkký, bez výplní. Má opěrku zátylku, která umožňuje sedět pohodlně i lidem se 
sníženou funkčností krku. Aplikuje se vleže a používá se vsedě. Při zdvihu sedí uživatel 
pohodlně, lehce nakloněn dozadu. Protože vak nemá oddělené části pro nohy, rozdělí 
se tíha těla rovnoměrně do celého postroje. Pokud chcete nechávat vak ve vozíku 
(kolečkové židli), je toto ta nejlepší varianta, neboť neobsahuje žádné područky ani 
výztuže a nemá žádné švy na spodní části. 
   Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají 

uživateli možnost úpravy posedu. Je zde možnost dvou, nebo čtyřbodové zavěšení. 
Vyroben je z tmavě šedé polyesterové imitace bavlny (Trevira) bez výztuží. 

Vak Komfort 25060 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Dětský střední (JM) šedá 36 75 90 
Malý (S) červená 36 75 100 
Střední (M) žlutá 48 85 110 
Velký (L) zelená 56 95 115 
Extra velký (XL) modrá 64 105 120 

Vak Komfort 25060 

Velikost Barevné 
značení A (cm) B (cm) C (cm) 

Malý (S) červená 36 75 121 
Střední (M) žlutá 48 85 133 
Velký (L) zelená 56 95 139 
Extra velký (XL) modrá 64 105 145 
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Activity Sling 25100 

Vhodný pro 2-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 100kg (ve všech velikostech) 
 

Dětský závěs, umožňující vzpřímený postoj 
a další aktivity podle schopností pacienta. 
Závěs má polstrovanou opěrku hlavy a přední 
popruhy. Na bocích jsou pružné partie pro 
dobré držení těla. 

Dodáván je ve třech velikostech (JS, JM a JL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multi Sling 25105 
Vhodný pro 2, 3 a 4-bodové zavěšení 
Max. nosnost: 150kg (ve všech velikostech) 
 

Multifunkční závěs složený z 5-ti dílů. Použijte hrudní popruh jako podporu při nácviku 
chůze a stability, při používání toalety nebo svlékání a oblékání. Pro zvýšení pohodlí a 
stability při vertikalizaci použijte jako doplněk opory nohou. Pokud nácvik chůze provádí 
pacient s těžším poškozením pohybového ústrojí, je vhodné závěs doplnit Kyčelním pásem 
25107. Ten lze dokoupit jako příslušenství  

Vak je navržen pro dvoubodové až čtyřbodové zavěšení. 
Volitelný doplněk: Kyčelní pás pro Multi Sling 25107  

 
 
 

Activity Sling 25100 
Velikost A (cm) 
Dětský malý (JS) 65 
Dětský střední (JM) 71 
Dětský velký (JL) 78 

Multi Sling 25105 
Velikost Obvod hrudníku (cm) 
Malý (S) 70 - 86 
Střední (M) 86 - 104 
Velký (L) 104 - 122 

Vaky pro aktivity 
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Opěrka hlavy 25150 
Samostatná opěrka hlavy může být použita jako doplněk pro závěsy bez 
vlastní opory hlavy. Snadno se připne k popruhům závěsu a nastaví pro 
zvýšení stability a pohodlí. 
 
 
 
Prodlužovací popruh 25180 
Použitím prodlužovacího popruhu získáte větší rozsah možností nastavení 
polohy v závěsech. Dodávány jsou v délkách 10, 15, 20 a 25cm 
 
 
 
Hrudní popruh 25145 
je elastický pás se suchými zipy, široký 12 cm pro dospělé a 6cm 
v provedení dětském. Vyrábí se v délkách 60, 70, 80, 90 a 100cm pro 
dospělé a 40, 50 a 60cm pro děti. Slouží ke zvýšení stability přepravované 
osoby v závěsech vybavených příslušnými poutky (úchyty). 
 
 
 
 
Hrudní popruh 25146 
je elastický pás se zapínáním přezkou, široký 12 cm pro dospělé a 6cm 
v provedení dětském. Vyrábí se v délkách 60, 70, 80, 90 a 100cm pro 
dospělé a 40, 50 a 60cm pro děti. Slouží ke zvýšení stability přepravované 
osoby v závěsech vybavených příslušnými poutky (úchyty). 
 
 
 
Kyčelní pás 25107 (pro Multi Sling 25105) 
tento pás v kombinaci se závěsem Multi Sling 25105 zajistí lepší rozložení 
hmotnosti pacienta při vertkalizaci a tím vyšší komfort. Při použití tohoto 
pásu je tíha pacienta přenášena do závěsu v oblasti hýžďových svalů a ne 
v oblasti třísel jako bez něj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autorizovaný distributor pro ČR: 
 
ERILENS s.r.o. 
Papírenská 114/5 
160 00 Praha 6 Bubeneč 
 
Tel. centrála: 234 123 456, Fax: 234 123 360 
Tel. obchodní oddělení : 234 123 362, 234 123 363 
www.roomer.cz 
Email: info@roomer.cz 
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