
NÁVOD K POUŽITÍ 

Hrudní popruh 25146 

    

   
Elastický hrudní popruh vybavený zapínáním na bezpečnostní přezku je 
dodáván v šířkách 12 cm pro dospělé a 6 cm pro dětské pacienty. 

Délka hrudního popruhu odpovídá obvodu pacientova hrudníku. Jedná se 
ale pouze o orientační údaj, je nutné brát v potaz stav pacienta a účel 
použití hrudního popruhu. Pacienta by měl dostatečně stabilizovat, nikoliv 
svírat. 

Hrudní popruh 25146 může být použit spolu s Vakem přepravním 25030, 
Vakem pro amputáře 25040, Vakem toaletním Plus 25080, Vakem 
toaletním Plus Polyester 25085 a se závěsem Multi Sling 25105. 
 

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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SPECIFIKACE 
Velikost - dospělý délka Velikost - dětský délka 
25146-60 
25146-70 
25146-80 
25146-90 
25146-100 
25146-110 
25146-120* 
25146-130* 
25146-140* 

60 cm 
70 cm 
80 cm 
90 cm 
100 cm 
110 cm 
120 cm 
130 cm 
140 cm 

25146-40B 
25146-50B 
25146-60B 

40 cm 
50 cm 
60 cm 

* Velikosti vyráběné na objednávku 

 
Provlékněte hrudní popruh poutky 
závěsu koncem se štítkem (dovnitř).  

 
Uchopte oba konce hrudního 
popruhu za přezku. Zatáhněte 
a přezku spojte.  

 
http://www.erilens.cz 

ERILENS s.r.o. 
Papírenská 114/5 
160 00 Praha 6 

Tel: 234 123 362 
Fax: 234 123 360 
Email: roomer@erilens.cz 
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