
SPECIFIKACE 

Multi Sling 25105 

Materiál:  Polyester 
Zakončení:  Polyester 
Nosnost:  150 kg 
Velikost:  S, M, L 
Praní:  viz. etiketa 
 
 

Volitelné příslušenství: Kyčelní pás 25107 

 

Velikost (obvod hrudníku) Min. Max. 
S Small - Malý 70 86 
M Medium - Střední 86 104 
L Large - Velký 104 122 
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ERILENS s.r.o. 
Papírenská 114/5 
160 00 Praha 6 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

Multi Sling 25105 

    

   
Závěs Multi Sling 25105 lze použít pro: 

• Nácvik chůze 
• Hygienu 
• Oblékání / svlékání 
• Přesun 

Použijte hrudní pás jako oporu při nácviku chůze a stability, při používání 
toalety nebo oblékání / svlékání. Pro zvýšení opory a bezpečí lze použít 
hrudní pás. Pokud nácvik chůze provádí pacient s těžším poškozením 
pohybového ústrojí, je možné doplnit závěs Kyčelním pásem 25107, který 
lze dokoupit jako příslušenství. 

Vak je navržen 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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Víceúčelový závěs Multi Sling 
Závěs Multi Sling je vybaven čtyřmi popruhy pro zavěšení. Dva jsou umístěny vpředu a dva vzadu 
hrudního pásu. Ilustrace zobrazují dvoubodové zavěšení, ale je možné i tří- nebo čtyřbodové 
zavěšení. Toto ovšem musí být vyzkoušeno individuálně dle možností pacienta a účelu použití 
závěsu. Níže jsou uvedeny příklady použití: hygiena, oblékání / svlékání a nácvik chůze. Mějte na 
paměti, že pacient musí alespoň částečně nohy ovládat! 

Protáhněte elastický hrudní popruh skrz oka na vnitřní 
straně hrudního pásu. Hrudní popruh umístěte okolo 
pacientova pasu a přiměřeně utáhněte. Toto může být 
provedeno jak v ležící tak sedící poloze. Čím více elastický 
popruh utáhnete, tím stabilnější bude závěs při zvedání. 

 
Hygiena, oblékání a svlékání 

 
Zahákněte oba zadní popruhy závěsu na háky 
nastavitelného ramene kazety. Když začnete 
pacienta zvedat pomocí kazety, bude se mírně 
předklánět vpřed. Bude-li mít pacient možnost 
se při zvedání něčeho přidržovat, bude pro něj 
snazší vstát. Ve většině případů stačí přizvednutí 
o pár centimetrů k obléknutí či svléknutí oděvu. 
Ujistěte se, že pacient stojí při zvedání stabilně. 

 
Alternativní zavěšení – Zahákněte přední 
popruhy hrudního pásu na háky nastavitelného 
ramene kazety,  nebo je-li kazeta vybavena 
tříbodovým zavěšením, zavěste je na přední hák. 
Při použití všech čtyř popruhů hrudního pásu je 
pacient držen ve vzpřímené poloze. 
Nezapomínejte, čím více jsou zatíženy přední 
popruhy hrudního pásu, tím roste riziko 
sklouzávání hrudního pásu. 

 
 

 
Nácvik chůze 

  
Hrudní pás může být použit samostatně jako pomůcka při nácviku chůze a stability. Pokud použijete 
k zavěšení pouze zadní popruhy hrudního pásu (obr. 2), pacient bude mírně předkloněn dopředu. Při 
použití všech čtyř popruhů hrudního pásu bude pacient držen ve zpřímené poloze. Přední popruhy 
mohou být zavěšeny jak na háky nastavitelného ramene, tak na přední hák pokud je kazeta 
vybavena tříbodovým zavěšením. 

 

Pro větší bezpečí v závěsu je možné použít opory 
nohou, které zabraňují sklouznutí hrudního pásu 

  
Při nácviku chůze s pacienty s těžším postižením pohybového ústrojí je vhodné nahradit opory 
nohou Kyčelním pásem 25107. Tím se docílí rovnoměrnějšího rozložení hmotnosti pacienta 
souměrně do obou kyčlí a lepší stability pacienta. 
 


