
SPECIFIKACE 

Vak toaletní s oporou hlavy Polyester 25090 

Materiál:  Polyesterová síťovina 
Zakončení:  Polyester 
Nosnost:  250 kg 
Velikost:  S, M, L 
Praní:  viz. etiketa 

 

  

Dle potřeby lze opěrku hlavy 
nastavit přehnutím 

Velikost Barva A B C 
S Small - Malý Červená 35 75 73 
M Medium - Střední Žlutá 50 87 80 
L Large - Velký Zelená 55 94 88 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

Vak toaletní s oporou hlavy 
Polyester 25090 

    

   
Pacientský Vak toaletní s oporou hlavy Polyester 25090 je převážně určen 
pro použití toalety. Závěs má vyztuženou zádovou část a v oblasti podpaží 
je vybaven měkkou vycpávkou. Díky velkému vystřižení v oblasti hýždí je 
závěs použitelný i pro usazování na úzký invalidní vozík nebo tvarované 
sedačky. 

Vak je navrženy pro dvoubodové i tříbodové zavěšení. 

Důležité! 

 
 

 
Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro 

použití pacientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte 
zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, 
kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez 
nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele. 
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Zvedání z ležící pozice 

 
Otočte ležícího pacienta na bok. Závěs s jednou 
polovinou složenou umístěte těsně za záda 
pacienta. Závěs orientujte štítkem ven. Překulte 
pacienta na druhý bok na rozloženou polovinu 
závěsu a urovnejte druhou polovinu závěsu. 
Pacienta otočte zpět na záda. Zkontrolujte a 
případně upravte správné umístění závěsu. 
Pokud je postel polohovací, ležící pozice je pro tuto 
manipulaci vhodnější. 

 
Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny 
pacienta. Pokud přesouváte pacienta na toaletu, 
rozepněte v této fázi jeho kalhoty. Spusťte zvedací 
kazetu nad jeho břicho. Pokud je to vhodné, můžete 
provléknout levou stehenní část závěsu skrz poutko 
na pravé stehenní části závěsu. Po zavěšení bude 
mít pacient kolena blíže u sebe. Zavěste obě 
stehenní části závěsu na přední hák kazety. 
Zahákněte obě zádové části závěsu na háky 
nastavitelného ramene kazety. 
Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby 
nedošlo k poranění hlavy pacienta. 
 
Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou 
bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní 
část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. 
Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného 
ramene. 

 
Zahákněte opěrku hlavy za háky nastavitelného 
ramene kazety. V této pozici zkontrolujte, zda jsou 
všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, 
bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za 
jakékoli jiné předměty. 

 
Pokračujte ve zvedání. Přizvedněte pacientovy nohy 
při přesunu mimo lůžko, pokud je to potřeba. 
Během přepravy přidržujte pacienta okolo ramen 
pro jeho pocit bezpečí. Před použitím toalety 
svlékněte pacientovi kalhoty co nejvíce je to možné. 
Následně ho usaďte na toaletu. Kazetu spusťte na 
úroveň břicha a odhákněte spodní popruhy vaku 
(pokud pacient stabilně sedí, můžete vak odháknout 
celý). Zvedněte kazetu nad pacientovu hlavu. 
Pacient takto bude vakem podpírán a stabilizován. 

Zvedání ze sedící pozice 

 
Mírně předkloňte pacienta a zasuňte závěs za záda 
pacienta. Závěs orientujte štítkem ven. Stehenní 
část závěsu srovnejte podél nohou pacienta. 

 
Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny 
pacienta. Spusťte zvedací kazetu nad jeho břicho. 
Pokud je to vhodné, můžete provléknout levou 
stehenní část závěsu skrz poutko na pravé stehenní 
části závěsu. Po zavěšení bude mít pacient kolena 
blíže u sebe. Zavěste obě stehenní části závěsu na 
přední hák kazety. Zahákněte obě zádové části 
závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. 
Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby 
nedošlo k poranění hlavy pacienta. 
 
Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou 
bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní 
část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. 
Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného 
ramene. 

 
Zahákněte opěrku hlavy za háky nastavitelného 
ramene kazety. V této pozici zkontrolujte, zda jsou 
všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, 
bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za 
jakékoli jiné předměty. 

 
Pokračujte ve zvedání. Během přepravy přidržujte 
pacienta okolo ramen pro jeho pocit bezpečí. Pokud 
pacienta usazujete na toaletu, řiďte se instrukcemi 
u obr. 4 „Zvedání z ležící pozice“. 

 


