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Activity Sling 25100
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Activity Sling 25100 umožňuje pacientovi vzpřímený postoj a aktivitu
v závislosti na jeho schopnostech. Je dodáván ve třech dětských
velikostech.
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Activity Sling je vyroben z polyesterové síťoviny. Má oporu hlavy a elastické
bandáže po stranách pro optimální přizpůsobení.
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Závěs je navržen pro dvoubodové zavěšení.
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Důležité!
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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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Activity sling na pacienta oblékněte vleže.
Nejdříve provlékněte nohy pacienta spodní částí
závěsu.

Prostrčte ruce pacienta otvory na bocích závěsu.
Vytáhněte horní část závěsu co nejdál za krk
pacienta.

Zahákněte popruhy závěsu na háky
nastavitelného ramene kazety. Zvedněte
pacienta do stojící polohy. Přidržujte jednou
rukou hlavu pacienta, dokud není závěs napnut.
Hlava by měla být pod horním okrajem závěsu.

JS = 65 cm
JM = 71 cm
JL = 78 cm
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Specifikace
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Materiál: Polyesterová síťovina
Zakončení: Polyester
Nosnost: 250 kg
Velikost: JS, JM, JL
Praní: viz. etiketa
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