
STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENČNÍ SYSTÉM ROOMER 
 
švédského výrobce Human-Care přináší do každodenního života těžce tělesně postižených 
občanů novou dimenzi možností soužití s handicapem. 

MEZI MÍSTNOSTMI BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV 
 
Roomer vyniká nad ostatními kolejnicovými systémy řadou jedinečných vlastností a 
funkcí. Jako jediný nabízí např. transport mezi místnostmi pomocí dvou současně 
navíjených popruhů zvedací jednotky Roomer™ 5200, ovládaných jedním tlačítkem. 
Přechod mezi místnostmi je tak nejrychlejší a při tom plynulý a bezpečný. 
Původní dveře a zárubně jsou zachovány, nic se nebourá! Montáž kolejnic je rychlá a 
nevzniká při ní v bytě nepořádek! Po demontáži kolejnic zůstávají místnosti v původním 
stavu. 
Ovládání pomocí dvou tlačítek ručního ovladače je snadné, řídící jednotka zvedací kazety 
neprovede povel obsluhy, který by byl nebezpečný. 
Montáž s pohyblivou kolejnicí umožní volný pohyb všemi směry po celé ploše místnosti, 
změny rozestavení nábytku, přemístění lůžka, pracovního stolu i místa parkování vozíku. 

INDIVIDUÁLNÍ, 
KVALITNÍ, A 
NADČASOVÁ ŘEŠENÍ 
 
Roomer, to je komplexní řešeni 
asistované pomoci při základních 
manipulacích, transportu, vykonávání 
denní hygieny a jiných běžných aktivitách 
imobilních osob v jejich domácím 
prostředí. 
Díky svým zkušenostem se stovkami 
individuálních realizací, navrhují naši 
projektanti kvalitní řešení, která 
uživatelům dlouhodobě plně vyhoví, a 
umožní jim a jejich ošetřujícím osobám 
dostatečně volný, ničím neomezený a 
bezpečný pohyb v prostoru. 
I takto komplexně navržená řešení 
manipulací pak svou smysluplností a 
odůvodněnou potřebou splňují podmínku 
pro poskytnutí příspěvku na zvláštní 
pomůcku v nejmenší ekonomické 
náročnosti. 

DOSTUPNÝ PŘÍSPĚVEK 
 
Roomer je ve smyslu Zákona 329/2011 Sb. 
zvláštní pomůckou, na kterou může stát 
postiženému občanovi přispět částkou až 
350 tis. Kč. Těžce postižený občan má nárok 
na příspěvek ve výši 90% ceny pomůcky. V 
případě složité ekonomické situace žadatele 
může úřad jeho doplatek 10% snížit. 
Díky tomu se Roomer stává pomůckou 
dostupnou pro všechny osoby s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí. 
Pro mnohé uživatele může být i účinným 
pomocníkem umožňujícím sebeobsluhu a 
tím vyšší soběstačnost. 
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ERILENS s.r.o. 
Papírenská 114/5  
160 00 Praha 6  
www.erilens.cz tel.: 234 123 362 
www.roomer.cz e-mail: roomer@erilens.cz 

BEZPEČNOST, POHODLÍ, KOMFORT 
 
Všechny zvedací jednotky systému Roomer jsou vybaveny 
mnoha funkcemi pro rychlý a bezpečný provoz, pohodlný 
transport imobilních osob, jednoduchou obsluhu a celkový 
komfort. 
Tříbodové zavěšení pacientského závěsu na přední hák a zadní 
šířkově nastavitelné výkyvné rameno, v kombinaci s širokou 
škálou pacientských závěsů, dává uživatelům výjimečný komfort, 
stabilitu, pohodlí a bezpečnost při všech úkonech. 

KAŽDODENNÍ POMOCNÍK 
 
Stropní zvedací a asistenční systém Roomer Vám 
usnadní manipulace na lůžku, vozíku, žíněnce… 
Umožní transport v rámci místnosti nebo celého 
bytu. 
Ve speciálních vacích pak můžete provádět úkony 
běžné denní potřeby na toaletě a v koupelně, trávit 
čas se svými blízkými nebo dokonce aktivně 
rehabilitovat ve speciálním závěsu pro vertikalizaci. 
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