ŘEŠENÍ (i)MOBILITY

„Naší filozofií je zvyšování životní úrovně a důstojné
začlenění hendikepovaných do společnosti.“

Tento dokument Vám ve stručnosti představí základní vlastnosti a přednosti skříňového zvedáku Integralift.
V několika krocích Vás pak provede možnostmi začlenění Integraliftu do Vašeho pokoje nebo instituce.
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OBECNÉ INFORMACE
STRUČNÝ POPIS
Integralift přináší zcela nový přístup v oblasti péče o hendikepované osoby. Konstrukce pacientského
zvedáku je vestavěna do nábytkové stěny a celkově navozuje důstojnější pocit hendikepovaného
v prostředí, ve kterém tráví nejvíce svého času. Zvedák se tak stává přirozenou součástí interiéru pokoje.
Integralift byl navržen tak, aby usnadnil celý proces přesunu hendikepovaného a to již od vstupu
ošetřovatele do místnosti, po uklizení všech potřebných věcí po skončení přesunu.
Pohybem jedné ruky se vkusný nábytek přemění na funkční zvedák. Všechny potřebné doplňky mají své
určené místo a jsou vždy po ruce. Pacientský vak, dálkové ovládání, návod k použití, stručný rádce jsou
zavěšeny ve svislé skříni a není potřeba pro ně hledat jiné místo.

Integralift je tvořen jednou svislou a jednou vrchní skříní. Samotná zvedací jednotka je vestavěna do vrchní
skříně a je tvořena dvěma otočnými rameny.

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

Po otevření svislé skříně je možné otočit ramenem zvedací jednotky, vestavěným do vrchní skříně,
kamkoliv nad uživatele. Zvedací jednotka je připravena k použití během jednoho krátkého okamžiku.
Firma ERILENS s.r.o., ve spolupráci s norskou společností Integra Care Products, přináší elegantní řešení,
spojující jedinečnou funkčnost pacientského zvedáku s jeho vysoce estetickým provedením, kterým
pomáhá s intenzivnějším začleněním hendikepovaných do běžného života.
Nezbytná pomůcka se tak stává designovým doplňkem, který v místnostech dokáže navodit ještě
příjemnější atmosféru.
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OBECNÉ INFORMACE
•

Pokud se zrovna nepoužívá, vypadá Integralift jako elegantní nábytková stěna.

•

Díky universálnosti modulárního systému lze Integralift naistalovat téměř v každé místnosti.

•

Důstojný a přátelský vzhled pokoje zvyšuje životní úroveň.

•

Díky široké škále materiálů a barev, lze Integralift přizpůsobit do jakéhokoli interiéru.

•

Jednoduché a intuitivní ovládání.

•

Pohybem jedné ruky se vkusný nábytek přemění na funkční pacientský zvedák.

•

Veškeré doplňky potřebné pro přesun jsou vždy po ruce, mají své vyhrazené místo ve svislé skříni.

•

Integralift poskytuje bezpečný a pohodlný přesun z postele na vozík nebo toaletní židli.

•

Integralift je vybaven tlačítkem nouzového zastavení a elektronickým i mechanickým režimem
nouzového spuštění.

•

Žádné dodatečné nabíjení baterií. Integralift je stále připojen k napájecí síti 230V a je vždy připraven
k použití. Záložní baterie s výdrží až na 40 zdvihových cyklů.

•

Nosnost 230 kg.

•

Obsloužená plocha cca. 4m2 umožní snadnou manipulaci s hendikepovaným a zajistí flexibilitu místa
pro jeho spuštění a usazení na vozík nebo toaletní židli.
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ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI

OBECNÉ INFORMACE
ROZMĚRY

* Výška závisí na druhu držáku.

Všechny rozměry jsou v cm.

HLAVNÍ ČÁSTI
1. Svislá skříň
2. Vrchní skříň
SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

3. Držák zvedáku
4. Otočné rameno se zvedací
jednotkou
5. Ramínko pacientského závěsu
6. Dálkové ovládání
7. Pacientský závěs
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PŘIZPŮSOBENÍ INTEGRALIFTU INTERIÉRU
Díky široké škále materiálů a barev, lze Integralift přizpůsobit do jakéhokoli interiéru. Požadavky se mohou
lišit pokoj, od pokoje. Široká škála materiálů a barev dokáže uspokojit jak soukromé investory, tak
nemocnice nebo hotely.
Integralift si můžete sestavit podle svých požadavků:

BARVA
Standardně dodávané barevné provedení:

Imitace buku
Jura Beech

Bílá
White

Formica® Unilin 501

Formica® Unilin 101

Volitelné barevné provedení:

Redwood

Folkestone

Volitelná barva

Formica® MFC1293

Formica® MFC7927

Formica® XXX

MATERIÁL
Všechny skříně jsou vyráběny z 16mm silných dřevotřískových desek
potažených melaminem a olepovány odolnými 2mm silnými hranami.

EXTRA SKŘÍNĚ
Na přání je možné zhotovit extra velikosti skříní, případně dovybavit dalšími vhodnými doplňky, jako
například skříňkami.

PODSVÍCENÍ
Bodová světla umístěná ve vrchní skříni jsou vhodným doplňkem. Jejich počet
i rozmístění lze upravit podle přání, stejně tak jako umístění spínače.
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Při instalaci plánované ve specifických podmínkách je vhodné použít
materiál nanášený za vysokého tlaku. HPC Formica XXX.

USPOŘÁDÁNÍ MÍSTNOSTI
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
Skříňový zvedák Integralift lze umístit do celé řady různě uspořádaných místností. Svislá skříň může být
naistalována jak na pravou, tak na levou stranu postele. Manipulační prostor ke spouštění a zvedání na a
z vozíku je vždy na té straně postele, kde je umístěna svislá skříň.
Při plánování uspořádání místnosti je však důležité dodržet některé základní podmínky a s předstihem je
promyslet.
• Je dodržena minimální vzdálenost pro umístění svislé skříně od stěny?

• Je dostatečný prostor pro přístup asistenta k posteli a ležícímu uživateli?

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

• Je dostatečný prostor pro dva invalidní vozíky v prostoru obsloužené plochy?

Na následujících stránkách se můžete seznámit s uspořádáním místností v různých zařízeních.

8

USPOŘÁDÁNÍ MÍSTNOSTI
JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE V NEMOCNICÍCH
Pokud je nezbytné provádět přesun klienta na opačné straně lůžka, než je instalován Integralift, není
problém lůžko přesunout na druhou stranu. Funkčnost Integraliftu tím nebude potlačena.

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE V NEMOCNICÍCH

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

Jeden Integralift může obsloužit i dvě lůžka. Důležitý je dostatek prostoru mezi oběma lůžky. Při plánování
nezapomeňte, že budete klienta posazovat na invalidní vozík právě v prostoru mezi těmito lůžky.
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USPOŘÁDÁNÍ MÍSTNOSTI
MALOMETRÁŽNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
V zařízeních s pečovatelskou službou je vhodné umístit Integralift tak, aby měl pečovatel přístup k lůžku
z obou stran.

HOTELOVÉ POKOJE

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

Bez bariér v elegantním designu. Integralift vytváří skutečně bezbariérové pokoje. Díky intuitivnímu
ovládání je obsluha pacientského zvedáku snadná pro každého návštěvníka.
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USPOŘÁDÁNÍ MÍSTNOSTI
POKOJE V SOUKROMÝCH BYTECH
Integralift s výhodou využijete tam, kde je nemožné kvůli stísněnému prostoru využít jiné zdvihací zařízení,
jako například mobilní zvedák.

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

Díky možnosti pravého, či levého sestavení Integraliftu, můžete uspořádat místnost tak, abyste maximálně
využily její prostor.

11

MOŽNOSTI INSTALACE
OBECNÉ INFORMACE
Upevnění držáku skříňového zvedáku Integralift lze provést několika různými způsoby. Díky universálnosti
modulárního systému lze Integralift upevnit téměř v každé místnosti. Jednoduchost upevnění držáku
umožňuje jeho snadnou montáž. V případě potřeby lze Integralift snadno demontovat a upevnit jej na
jiném místě.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI
•

Integralift lze upevnit jak na nosné zdi, tak na říčky, případně do stropu nebo podlahy.

• Integralift lze upevnit do různých stavebních materiálů:
o Beton
o Cihla nebo tvárnice
o Dřevo
• Při výstavbě nových bytových jednotek je možné držák zcela skrýt do sádrokartonové příčky.
• K upevnění Integraliftu v místnosti jsou zapotřebí pouze dvě, případně jedno kotvící místo.
• Jednotlivé držáky lze použít pro montáž jak na pravou, tak na levou stranu.
• Držák zvedáku je schován ve svislé skříni.
• Rozdílná výška stropu v místnosti není problémem.
• Nosnost 230 kg.

PROJEKTOVÁNÍ

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

Zvolit správnou variantu upevnění Intrgraliftu je stěžejním bodem celého projektu. Správně zvolený druh
držáku minimalizuje případná rizika spojená s používáním.

V souvislosti s minimalizací těchto rizik, doporučujeme řešit tuto problematiku výhradně s našimi
projektanty. Ti zaručí, že pro montáž bude vybrán nejenom vhodný druh držáku, ale také umístění
Integraliftu.
Kontaktujte naší kancelář a domluvte si schůzku s naším projektantem. Zdarma Vás navštívíme a
vypracujeme projekt s cenovou kalkulací. Veškeré nejasnosti vysvětlíme přímo ve Vašem bytě nebo
zařízení.
Místo určené k upevnění držáku je nutné staticky posoudit na příslušné zatížení.

Na následujících stránkách se můžete seznámit s příklady držáků Integraliftu.
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DRŽÁK FC (FLOOR TO CEILING)
•

Nosné zdi i příčky – beton, cihla, tvárnice, dřevo.

•

230-330 cm.

•

Výškově nastavitelný - větší vzdálenost kotvících míst zaručí zvýšení
stability a pevnosti celého Integraliftu.

•

Dvě kotvící místa.

•

Upevnění na nosnou zeď či příčku nebo do podlahy a stropu.

•

Držák částečně viditelný a částečně skrytý ve svislé skříni.

DRŽÁK WM (WALL MOUNT)
•

Nosné zdi – beton, cihla, tvárnice.

•

220 cm.

•

Typizovaná výška.

•

Dvě kotvící místa.

•

Upevnění na nosnou zeď nebo do podlahy a na nosnou zeď.

•

Držák zcela skrytý ve svislé skříni.

•

Budoucí sádrokartonové příčky.

•

230-500 cm.

•

Výška je určena výškou místnosti.

•

Dvě kotvící místa.

•

Upevnění do podlahy a stropu.

•

Držák zcela skrytý v nově vybudované příčce.

•

Úložný prostor svislé skříně je plně využitelný.

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

DRŽÁK IW (INSIDE WALL)
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DRŽÁK CW (CONCRETE WALL)
•

Nosné zdi – beton.

•

Horní hrana 220-260 cm.

•

Výškové umístění dle velikosti svislé skříně.

•

Jedno kotvící místo.

•

Upevnění na nosnou zeď.

•

Držák zcela skrytý ve svislé skříni.

•

Úložný prostor svislé skříně je plně využitelný.

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

DRŽÁK CC (CONCRETE CEILING)
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•

Stropy – beton.

•

Spodní hrana 190 cm.

•

Velikost je určena výškou místnosti.

•

Jedno kotvící místo.

•

Upevnění přímo na strop – pravé a levé provedení.

•

Držák zcela viditelný.

•

Úložný prostor svislé skříně je plně využitelný.

DALŠÍ PRODUKTY
Divize Roomer společnosti ERILENS s.r.o. nabízí další produkty pro řešení transportu, manipulací a zvedání
imobilních osob.
Podrobné informace o těchto produktech naleznete v samostatných prospektech nebo na webových
stránkách.

STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENČNÍ SYSTÉM ROOMER
Komplexní péče o handicapované spočívá v zajištění jejich asistované mobility v prostoru.
Asistujte imobilním osobám při jejich každodenních činnostech skutečně snadně a
bezpečně.
Stropní zvedací a asistenční systém Roomer švédského výrobce Human Care, je systém
kolejnic, zvedacích jednotek a speciálních pacientských závěsů, pomocí kterého lze
zvednout a v dosahu kolejnic kamkoli dopravit téměř jakkoli postiženého klienta, a tam
mu asistovat při úkonech jako je použití WC, sprchování a koupání, usazení na vozík,
odpočinkové či pracovní sezení, na rehabilitační lehátko, podlahu nebo žíněnku, do
vířivky, bazénu apod.
Shlédněte názorná videa na www.roomer.cz.

TOALETNÍ ZVEDÁK SOLO TL
Toaletní zvedák SOLO umožňuje uživatelům se sníženou mobilitou samostatné sedání a
vstávání z toalety. Zároveň usnadňuje práci a snižuje rizika ošetřovatelům při doprovodu a
pomoci pacientům a klientům pečovatelských zařízení na toaletu.

SKŘÍŇOVÝ ZVEDÁK INTEGRALIFT™

Toaletní zvedák SOLO je ideálním řešením pro uživatele, kteří mají problémy sednout si
a vstát z toalety kvůli svalové slabosti nebo problémům s klouby. Toaletní zvedák SOLO
je vhodný jak pro uživatele s roztroušenou sklerózou, revmatoidní artritidou,
osteoartrózou, tak i pro uživatele po TEP kyčelního kloubu, se srdečními problémy nebo
obezitou.
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