K atalog
nejlepších pomocník ů

Proč zvolit nás
Cílem společnosti SOLIFT je zlepšovat pracovní prostředí ošetřujícímu
personálu a zvyšovat kvalitu života starších a tělesně postižených klientů
potřebujících jak domácí, tak i ústavní péči. Toho chceme dosáhnout
poskytováním komplexních poradenských a dodavatelských služeb v oblasti
debarierizace, zvedání a přesunu klientů, zajištěním moderních, kvalitních
a spolehlivých produktů a služeb splňujících požadavky evropské a národní
legislativy. To vše je shrnuté do vypovídajícího motta „zvedání a přesun
s lehkostí motýla“.
Společnost SOLIFT, s.r.o. je stabilní, dynamicky se rozvíjející výrobně
dodavatelská firma nabízející řešení a celoživotní partnerství v oblasti
debarierizace a zvedání a přesunu klientů. Celoživotní partnerství chceme
naplnit trvalým závazkem, který se týká hlavně:
ZDARMA
99Předvedení
Rádi Vám nezávazně předvedeme zařízení Oxford přímo ve Vašem
prostředí - jen tak máte 100% jistotu, že Vám bude vše plně
vyhovovat.

poradenství
99Odborné
V oblasti zdravotních a kompenzačních pomůcek nejsme nováčci
a tak jsme schopni odborně a zodpovědně poradit dle Vašich
požadavků a potřeb.

ZDARMA
99Dovoz
Po zakoupení Vám objednané zboží dovezeme ZDARMA kamkoliv
po ČR dle Vašeho místa určení, v případě stropních systémů,
schodišťových sedaček a plošin i ZDARMA namontujeme.

obsluhy ZDARMA
99Zaškolení
Pro správné užívání je důležité odborné zaškolení obsluhy, které
je pro nás samozřejmostí a rádi Vám ho provedeme při dodání
zboží nebo po domluvě.

záruka 3 roky
99Nadstandardní
Jsme si natolik jisti perfektní kvalitou našeho zboží, že Vám na něj
poskytneme nadstandardní záruku 3 roky*.

Servis v nadstandardním režimu
99Profesionální
zařízení vyžaduje profesionální servis - v případě

jakýchkoliv problémů Vás navštíví technik v co nejkratší možné době.
(*platí pro vybrané výrobky)
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Překonávání bariér

Pásový schodolez LG 2004
Unikátní pásový schodolez LG2004 je určen pro zajištění mobility
klientů a překonávání bariér v interiéru a exteriéru v podobě
schodů. Díky těmto schodolezům může klient na vozíku za asistence
doprovodné osoby překonat téměř jakékoliv schodiště. Díky svému
provedení, designu, funkcím a jednoduché manipulaci patří mezi
nejžádanější schodolezy na světovém trhu.
Schodolez LG2004 je primárně určen pro rovná nebo členitá
schodiště s podestou nebo bez ní s možností otáčet o 360˚.

Vh o d n é p ro:

přesun z A do B snadný transport

Kl íčové vlas t nos t i:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nosnost 130 kg (standard) / 150 kg
Nízká hmotnost
Jednoduché otáčení na místě o 360˚ díky 4. výsuvným kolečkům
Dlouhý dojezd 60 poschodí díky integrované nabíjecí baterii (s 80kg
uživatelem)
Dvojité ovládání (na těle a sloupku)
Skládací konstrukce úchopových prvků na sloupku řízení
Jednoduchá manipulace, transport a uskladnění díky
rozložitelnosti
Bezpečnostní popruh pro větší bezpečí klienta
Nastavitelná opěrka hlavy
Speciální vroubkovaný gumový pás určený pro všechny povrchy
Možnost nájezdových plošek a rampy
Zakrytování celého těla schodolezu
Nouzové spouštění
Velké množství příslušenství a adaptérů
Laserový ukazatel rovnovážné polohy

Pásový schodolez s nejjednodušší
manipulací a neuvěřitelným dojezdem

Překonávání bariér

Kolečkové schodolezy
Kolečkové schodolezy jsou určeny pro zajištění mobility klientů a překonávání
bariér v interiéru a exteriéru v podobě schodů. Díky těmto schodolezům může
klient na vozíku nebo na sedačce za asistence doprovodné osoby překonat jakékoliv
schodiště. Díky svému provedení, designu, vlastnostem a jednoduché manipulaci
patří mezi nejžádanější schodolezy na světovém trhu.
Kolečkové schodolezy jsou dodávány v provedení se sedačkou typ LG2020, LG2010
nebo v provedení pro mechanický vozík typ Yack.

Kolečkové schodolezy jsou
určeny pro rovná, úzká nebo
členitá schodiště s podestou
nebo bez ní a hlavně pro
schodiště točitá.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B snadný transport

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosnost 130 kg (standard) / 160 kg
Nízká hmotnost
Neuvěřitelný dojezd až 2400 schodů
Jednoduchá manipulace,
transport a uskladnění
Bezpečnostní pás / pásy pro
větší bezpečí klienta
Nastavitelná opěrka hlavy,
odklápěcí područky
Nastavitelná výška úchopových řídítek
Provedení se sedačkou nebo pro vozík
Lehce rozložitelný
Malé rozměry
Moderní design

5

Překonávání bariér

Točité schodišťové sedačky
Schodišťové elektrické sedačky Freelift jsou svoji variabilitou, komfortem a bezpečností určené
pro všechny typy schodišť uživatelů. Díky svému barevnému a technickému provedení se
přizpůsobí Vašemu vkusu a schodišti. Jsou dodávány v provedení pro točitá nebo pro rovná
schodiště. Toto řešení Vám zajistí soběstačnost, mobilitu, bezpečnost a nezávislost díky
jednoduchému ovládání, dvěma bateriovým motorům a pouze jedné elegantní kolejnici.

Vho d né p ro:

přesun z A do B

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jsou vhodná pro všechny schodiště
100% přesná výroba na míru díky digitálnímu zaměření
Nosnost 125 kg
Jedna kolejnice s bezpečně zakrytým ozubením a minimem
podpěr
Dvoumotorový pohon pomocí baterií
Plynulé rozjezdy a dojezdy
Bezpečnostní čidla na stupátku a pohonné jednotce
Velké množství drah a sedaček
Stylový design, různé barvy
Jednoduché ovládání a tichý chod
Nízká spotřeba energie, kompaktní konstrukce
Rychlý a elegantní
Rychlá montáž

Překonávání bariér

Rovné schodišťové sedačky
Elegantní a bezpečná rovná dráha, určená pro všechny typy rovných schodišť
vnitřních i venkovních, Vám zajistí soběstačnost, bezpečnost, mobilitu
a nezávislost. Díky velké nosnosti uspokojí potřeby každého klienta.

Vho dné pro:

přesun z A do B

Kl í čové vl astn o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jsou vhodná pro všechny rovná schodiště
Nosnost 160 kg
Jedna kolejnice s bezpečně zakrytým
ozubením a minimem podpěr
Sedačka s odolným čalouněním
Plynulé rozjezdy a dojezdy
Bezpečnostní čidla na stupátku
a pohonné jednotce
Stylový design, různé barvy
Možnost posuvné kolejnice
Jednoduché ovládání a tichý
chod
Nízká spotřeba energie,
konstrukce
Rychlý a elegantní
Rychlá montáž

kompaktní
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Překonávání bariér

Schodišťové plošiny
Schodišťové plošiny usnadňují život a poskytují
nezávislost a mobilitu všem imobilním klientům
doma, ve veřejných prostorech, budovách
a bazénech, kteří chtějí být samostatní a jsou přitom
odkázaní na mechanický nebo elektrický vozík.
Zvedací schodišťové plošiny mohou být použity
v interiéru i exteriéru s ohledem na estetiku
a funkčnost. Mohou být instalované na rovná,
protilehlá a točitá schodiště v provedení „Svislé“,
„Přímé“ a Šikmé“.

Vho dn é p ro :

přesun z A do B

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jsou vhodná pro téměř všechna schodiště
Nosnost od 225 kg
Uchycení do zdi nebo do schodů
Plynulé rozjezdy a dojezdy
Bezpečnostní čidla
Velké množství barevných odstínů
Jednoduché ovládání a tichý chod
Nízká spotřeba energie, kompaktní
konstrukce
Rychlá montáž

Překonávání bariér

Rampy Excellent Systems
Stavebnicový systém nájezdů a podlahových řešení pro vnitřní
a venkovní použití nabízí jak varianty v sadách Excellent Kit
pro různé výšky, tak i individuálně zhotovené nájezdy, výplně
balkónů/teras, výplně sprchových koutů, prahová řešení,
povrchové průmyslové a domácí podložky a další.
Standardní sklon 1:14 (7,5 %, 4,1°), 1:7 (14,5 %, 8,2°), anebo jiné.
Nájezdy nejsou vyrobeny z PVC a jsou 100% netoxické.

Ideální řešení pro sprchové kouty,
překonání prahů, schodů, pro průmysl
a pro vyrovnávání nerovností …
Vh o d né p ro:

přesun z A do B

Klíčové v las t no sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká nosnost (min. 1,6 t/m2)
Odolné vůči UV záření
Výplně balkónů/teras
Výplně sprchových koutů
Prahová řešení
Jednoduché čistění všemi způsoby
Tlumí vibrace, má protiskluzné a protihlukové vlastnosti
Záruka 3 roky
Vhodné do památek a chráněných oblastí
Rohové a prahové provedení
Pro vnitřní a venkovní použití
Možnost výroby individuální výroby dle výšek
Jednoduchá a rychlá instalace a minimální odpad
Jednoduchá instalace a minimální odpad
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Překonávání bariér

Mobilní hliníkové rampy
Mobilní hliníkové rampy mohou být baleny v praktické tašce obsahující 1
pár teleskopiských hliníkových ramp. Jsou dodávány v různých délkových
provedeních (50, 120, 180, 210, 280 cm) a nosnostech (200, 227, 250, 300,
400 kg) a jsou perfektním přenosným řešením. Mějte je sebou v autě při
zdolávání bariér na dovolené, na rodinné návštěvě nebo na výletech.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
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Nízká hmotnost
Možnost praktického obalu
Různé délky (50, 120, 180, 210, 280 cm)
Různé nosnosti (200, 227, 250, 300, 400 kg)

Překonávání bariér

Evakuační vozíky
Evakuační vozíky LG Evacu jsou určeny
pro evakuaci jak zdravotně postižených
osob, tak i osob s omezenou schopností
pohybu.
Pohyblivé pásy evakuačního vozíku
zabezpečují plynulý a kontrolovatelný
sestup po schodech směrem dolů.
Možnost využití evakuačního vozíku
i jako nouzový transportní vozík na
podlažích, díky 4 kolečkům a aktivnímu
těžišti ulehčí manipulaci obsluhujícímu
personálu. Evakuační vozík je lehký (od
11 kg) a snadno ovladatelný. Je určen
primárně pro sestup dolů. Není určen
pro točitá schodiště. Nosnost 130 kg.

Vho d né p ro:

Evakuační matrace

přesun z A do B

Evakuační matrace jsou tlusté matrace s mimořádně hladkým spodkem. Jsou
vhodné pro transport osob, které musí být přepravovány ve vodorovné poloze.
Matrace je určena zejména pro oblasti, které jsou omezeny prostorově a pro
schodiště, které jsou těsné a úzké. Je používána tahem pacienta po podlaze
a dolů po schodech. Matraci je možné mít ve složeném stavu zavěšenou třeba
na stěně. Nosnost evakuační matrace je 120 kg při hmotnosti pouhých 5 kg.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B
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Stropní zvedáky
Stropní systémy Oxford Voyager jsou určeny pro zvedání a přesun většiny klientů. Díky
možnosti pevného ukotvení do stropu, stěn nebo na stojky je tento zvedací systém
nejkomplexnějším řešením pro zvedání a přesun klientů. Součástí stropního systému
mohou být buď stropní závěsné zvedáky Oxford Voyager Fixed s pevným uchycením
na kolejnici nebo odnímatelný přenosný závěsný zvedák Oxford Voyager Portable.

Vh o dné p ro:

přesun z A do B

zvedání z vany

zvedání ze země zvedání z bazénu

stavění

chůze

snadný transport hrazdičky / závěsy

zvedání z toalety

Klíčové v las t no sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Velký rozsah použití
Nosnost 190 kg, 250 kg nebo 360 kg (dle typu)
Velká variabilita osazení
Možnost rehabilitačního nácviku chůze
Možnost použití závěsného lehátka
Rychlé a snadné použití
Možnost elektrického pojezdu
Indikátor nízkého stavu baterie
Pozvolný rozjezd a zastavení
Nouzové spuštění a zastavení
Rychlý a bezpečný přesun
Integrovaná nabíječka
Volba Infračerveného ovládání
Možnost velkého příslušenství
Zlepšování péče a efektivity

Nejkomplexnější
řešení zvedání

Oxford Voyager
&
Oxford Voyager Portable

Stropní zvedáky

Pro fesi o n ál n í
z ve d á k y

Pokrytí celé místnosti pomocí
portálového „H-systému“

Pokrytí prostoru jednou kolejnicí

Tabulka srovnávacích parametrů
Voyager Fixed 420 Voyager Fixed 550 Voyager Fixed 800 Voyager Portable
Technické parametry
Nosnost
190 kg
250 kg
360 kg
200 kg
Elektronikou řízený pozvolný rozjezd a zastavení
ano
ano
ano
ano
Nouzové spuštění
manuální / elektrické manuální / elektrické manuální / elektrické
manuální
Bezpečnostní brzda
ano
ano
ano
ano
Indikátor slabé baterie
vizuální / zvukový
vizuální / zvukový
vizuální / zvukový
zvukový
Kapacita baterie (při zatížení 75 kg)
až 150 přesunů
až 150 přesunů
až 150 přesunů
až 30 přesunů
Nabíjecí akumulátor
integrovaný
integrovaný
integrovaný
samostatný
Kompatibilní se všemi závěsy Oxford
ano
ano
ano
ano
Rychlost zvedání
4 cm/sec
6 cm/sec
3 cm/sec
4 cm/sec
Vodorovná rychlost přesunu
15 cm/sec
15 a 25 cm/sec
15 a 25 cm/sec
Délka pásu
2200 mm
3600 mm
1300 mm
2200 mm
Možnost transportu jednotky
ne
ne
ne
ano
Možnost infračerveného ovládání
ano
ano
ano
ne
Integrovaná hrazdička
ne
ne
ne
ano
Možnost dvoucestné jednotky (el. pohyb nahoru a dolů)
ano
ne
ne
ano
Možnost čtyřcestné jednotky (el. pohyb nahoru a dolů vč. pojezdu)
ano
ano
ano
ne
Hmotnost jednotky (včetně baterie)
12,7 kg
22,7 kg
22,7 kg
5,5 kg
Elektrická specifikace
Bezúdržbová nabíjecí Battery 1 X 12V
Kapacita baterie 3,2 Ah
Nabíječka - jmenovité vstupní napětí 230V AC 50/60Hz
Nabíječka - jmenovité výstupní napětí 27,4/29,0 V DC@0.8A

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
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Stropní zvedáky

Oxford Elera
Stropní systémy Oxford Elara jsou určeny pro zvedání a přesun většiny klientů. Díky možnosti pevného ukotvení do stropu, stěn nebo na
stojky uchycené do sádrokartonových stěn je tento zvedací systém nejkomplexnějším řešením pro zvedání a přesun klientů. Výhodou je
umístění pod strop místností a tudíž 100% úspora podlahové plochy.

Nejkomplexnější 		
řešení zvedání

Vh o d né p ro:

přesun z A do B

zvedání z vany

zvedání ze země zvedání z bazénu

stavění

chůze

snadný transport hrazdičky / závěsy

zvedání z toalety

Klíčové vlas t nosti :

•
•
•
•
•
•
•
•
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Nosnost 100 kg, 150 kg, 200 kg, 227 kg, 284 kg
Tři šířky 6-ti bodové hrazdičky
Možnost elektrického pojezdu
Možnost digitální váhy
Možnost kontinuálního nabíjení
Různé typy kolejnic, zatáček a křižovatek
Měkký start a stop
Ochrana proti přetížení

Stropní zvedáky

Stropní zvedák DUO
Tam, kde je třeba pokrýt celý byt nebo kontinuálně přesouvat pacienta ze zdravotních důvodů je ideálním pomocníkem stropní převěšovací
zvedák DUO. Díky dvěma motorům a své konstrukci není třeba dělat v bytě žádné stavební úpravy a je možné se dostat například z postele
přímo do koupelny či na WC.
Kolejnicový stropní zvedák DUO je unikátní díky svým funkcím a tím Vám zajistí bezpečné a důstojné zvedání a přesun. Unikátností systému
je i možnost přesunu i po schodech, takže je tuto pomůcku chápat i jako transportní plošinu.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B

stavění

Komplexní řešení
zvedání a přesunu

zvedání z toalety zvedání ze země zvedání z bazénu

chůze

snadný transport hrazdičky / závěsy

zvedání z vany

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Důstojný přesun
Není třeba provádět stavební úpravy
Možnost elektrického pojezdu
Různé nosnosti
Nízká hmotnost
Velké množství příslušenství
Integrovaná nabíjecí baterie
Zvedání ze země, z lůžka, z vozíku, z vany
Nácvik chůze
Různé druhy uchycení pacienta
Nosnost 160 kg, 300 kg
Hmotnost 11kg
Nabíjecí baterie 2 × 12V
Dva motory
Kabelový ovladač
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Stropní zvedáky

Oxford Voyager Easytrack
&

Oxford Voyager Easytrack FS

Stropní systémy Oxford Voyager Easytrack a Voyager Easytrack FS jsou určeny
pro zvedání a přesun většiny klientů. Výhodou těchto systémů oproti systémům
fixed je nízká hmotnost konstrukce a možnost umístění tam, kde není možné
použít systémy fixed. Díky rozepření o strop a stojkám, patří tento zvedací systém
mezi nejvariabilnější řešení zvedání klientů. Voyager Easytrack FS je navíc možné
sbalit do cestovní tašky a odvést s sebou například na Vaši chatu.

Vho dné p ro :

přesun z A do B

zvedání z vany

zvedání ze země zvedání z bazénu

stavění

chůze

snadný transport hrazdičky / závěsy

zvedání z toalety

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
1

2

3

4

Rychlá
a jednoduchá
montáž Easytrack

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nosnost 200 kg pro všechny typy
Lehká hliníková konstrukce
Velká variabilita použití
Rychlá a jednoduchá montáž
a použití
Zdvojené ovládání (na jednotce
a dálkovém ovladači)
Možnost použití závěsného lehátka
Pozvolný rozjezd a zastavení
Kompatibilní uchyceni (kolejnice)
Indikátor nízkého stavu baterie
Výsuvná nabíjecí baterie
Systém „rychlého spouštění“
Zlepšování péče a efektivity
Teleskopické podpěry a kolejnice
(u systému Easytrack)
Přepravní taška (u systému
Easytrack FS)

Rychlá a jednoduchá montáž Easytrack FS
1

2

3

4

Mobilní stavěcí transportní pomůcky

Oxford Switch
Oxford® Switch je navržen tak, aby pomáhal osobě se sníženou pohyblivostí při
postavení se ze sedu do stoje a umožnil následný přesun z jednoho místa do
druhého. Slouží také jako rehabilitační pomůcka, kdy aktivně vybízí uživatele,
aby se zúčastnili procesu vertikalizace a zapojili svoje svaly do procesu přesunu
a tím současně zlepšovali nebo udržovali svoji sílu a funkčnost.

Vho d né p ro:

přesun z A do B

zvedání z toalety snadný transport

stavění

Klíčové v las tno sti :

•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečné pracovní zatížení 180 kg
Všestrannost a snadná ovladatelnost
Rozložitelný na dvě části
Snadná přeprava a skladování
Nastavitelná polstrovaná kolenní
opěrka
Ergonomické tvar o designu
Jednoduchá údržba
Popruhu pro další podporu

Všestranné řešení
asistovaného stavění a přesunu
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Mobilní závěsové pasivní zvedáky

Závěsový pasivní zvedák Oxford Advance je určen pro zvedání a přesun většiny
klientů. Díky unikátní technologii skládání patří mezi nejvíce funkční a stylové
zvedáky ve své třídě.

Oxford Advance

Vh o d né p ro:

přesun z A do B

zvedání z vany

snadný transport

hrazdičky / závěsy

zvedání ze země

zvedání z toalety

Klíčové v las t nosti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nosnost 155 kg
Snadný transport a uskladnění
–– Zvedák Oxford Advance nepotřebuje ke svému složení a uskladnění
žádné další nářadí. Tato vlastnost umožňuje uživateli běžně cestovat,
aniž by byl jakkoliv omezen
Nízká hmotnost 31,7 kg (vč. baterie) díky hliníkové konstrukci
Velký zvedací rozsah od 390 mm do 1690 mm
Jednoduchá a snadná manipulace
–– Velká madla poskytují dostatečný prostor, díky jemuž může pečovatel
se zvedákem lépe manévrovat
Tvar opěrných nohou byl navržen pro optimální přiblížení se ke klientovi
Elektrický pohon
Mechanicky nastavitelný rozchod podvozku
Mechanická brzda zadních koleček
Možnost vyjmutí baterie
Možnost digitální váhy (volitelné příslušenství)
Možnost 4-bodové kolébky a dalšího příslušenství

Malý, všestranný
a neuvěřitelně schopný

Mobilní závěsové pasivní zvedáky

Oxford Presence

Závěsový pasivní zvedák Oxford Presence je určen pro zvedání a přesun většiny
klientů. Díky svému mimořádnému rozsahu zvedání a jedinečné konstrukci ramene
je možné použít závěsnou digitální váhu, kterou ocení zejména ti, jež se starají
o klienty s nutností pravidelné kontroly hmotnosti. Samozřejmostí je elektricky
nastavitelný rozchod podvozku pro maximální přiblížení se ke klientovi.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B

zvedání z vany

zvedání ze země hrazdičky / závěsy

stavění

chůze

zvedání z toalety

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•

Vynikající výkon
a rozsah zvedání

•
•
•
•
•
•
•
•

Velká nosnost 227 kg
Mimořádný rozsah zvedání od 430 mm do 1910 mm
Elektricky nastavitelný rozchod podvozku
Jednoduchá a snadná manipulace
–– Velká, ergonometricky tvarovaná madla, poskytující dostatečný
prostor, díky jemuž může pečovatel se zvedákem lépe manévrovat
–– Tvar opěrných nohou byl navržen pro optimální přiblížení se ke
klientovi
Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci
Vyměnitelná závěsná hrazda / kolébka
Mechanická brzda zadních koleček
Možnost nácviku chůze
Možnost elektricky ovládané “kolébky“ (volitelné příslušenství)
Možnost digitální váhy (volitelné příslušenství)
Možnost použití závěsného lehátka
Možnost vyjmutí baterie
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Mobilní závěsové pasivní zvedáky
Závěsový pasivní zvedák Oxford Stature je určen pro zvedání a přesun většiny klientů
v těch nejnáročnějších zařízeních. Svým mimořádným rozsahem zvedání, konstrukcí
ramene pro možné použití závěsné digitální váhy a různými možnostmi zavěšení
závěsů, patří mezi špičky ve své třídě.

Oxford Stature

Vh o d né p ro:

stavění

zvedání z vany

zvedání ze země hrazdičky / závěsy přesun z A do B

chůze

zvedání z toalety

Klíčové v las t no sti :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Velká nosnost 227 kg
Unikátní a ergonometrický design
Celkový výškový rozsah zdvihu 1330 mm
Elektricky nastavitelný rozchod podvozku
Jednoduchá a snadná manipulace
–– Velká, ergonometricky tvarovaná madla, poskytující dostatečný
prostor, díky jemuž může pečovatel se zvedákem lépe manévrovat
–– Tvar opěrných nohou byl navržen pro optimální přiblížení se ke
klientovi
Vyměnitelná závěsná hrazda / kolébka
Možnost použití závěsného lehátka
Možnost nácviku chůze
Mechanická brzda zadních koleček
Možnost elektricky ovládané “kolébky“ (volitelné příslušenství)
Možnost digitální váhy (volitelné příslušenství)
Možnost vyjmutí baterie
Široká škála příslušenství

* v případě použití 6-ti bodové hrazdičky
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Výjimečný pomocník
pro nejnáročnější provoz

Mobilní závěsové pasivní zvedáky

Tabulka srovnávacích parametrů

Oxford Advance

Oxford Presence

Oxford Stature

Technické parametry
Rozchod podvozku
Možnost digitální váha
Mobilita (snadná skladnost a transportovatelnost)
Nosnost
Maximální celková délka
Minimální celková délka
Maximální celková výška
Minimální celková výška
Výška (ve složeném stavu)
Délka (ve složeném stavu)
Šířka (ve složeném stavu)
Výška v maximálním dosahu
4-bodová polohovací kolébka - maximální výška upevňovacího bodu
4-bodová polohovací kolébka - minimální výška upevňovacího bodu
6-bodová hrazda - maximální výška upevňovacího bodu
6-bodová hrazda - minimální výška upevňovacího bodu
Celkový výškový rozsah zdvihu
Dosah v maximální výšce
Dosah v minimální výšce
Maximální dosah (vzdálenost středu hrazdy od „těla“ zvedáku)
Poloměr otáčení
Vnější šířka „otevřených nohou“
Vnitřní šířka „otevřených nohou“
Vnější šířka „zavřených nohou“
Vnitřní šířka „zavřených nohou“
Celková výška „nohou“
Světlá výška
Velikost předních koleček
Velikost zadních koleček
Hmotnosti
Základna zvedáku (bez baterie)
Sloupek a rameno zvedáku (bez baterie)
Zvedák (bez baterie)
Celková hmotnost s baterií (bez kolébky nebo hrazdičky)
4-bodová polohovací kolébka (ruční ovládání)
4-bodová polohovací kolébka (elektrické ovládání)
Elektrická specifikace
Bezúdržbová nabíjecí baterie 1 X 12V, kapacita 3,2 Ah, nabíječka 230V AC
Elektrické specifikace (jen poháněná kolébka)
Nabíjecí baterie 24V DC NiMH, kapacita 1400 mAh, nabíječka 100 - 240V AC
Použitelné provozní prostředí: od +5°C do +40ºC

Oxford Advance Oxford Presence Oxford Stature
mechanický
ano
ano
155 kg
1300 mm
1250 mm
1860 mm
1360 mm
430 mm
1180 mm
550 mm
1170 mm
1690 mm
390 mm
650 mm
350 mm
835 mm
1420 mm
1080 mm
1000 mm
670 mm
570 mm
115 mm
30 mm
75 mm
100 mm

elektrický
ano
ne
227 kg
1390 mm
1390 mm
2065 mm
1460 mm
1310 mm
1550 mm
390 mm
1910 mm
430 mm
650 mm
400 mm
930 mm
1630 mm
1150 mm
1020 mm
670 mm
550 mm
120 mm
35 mm
100 mm
100 mm

elektrický
ano
ne
227 kg
1390 mm
1290 mm
2130 mm
1945 mm
1330 mm
1550 mm
1360 mm
1230 mm
760 mm
640 mm
110 mm
30 mm
100 mm
100 mm

14,9 kg
14,0 kg
28,9 kg
31,9 kg
-

20,0 kg
17,0 kg
37,0 kg
40,0 kg
6,0 kg
9,0 kg

64,5 kg
67,5 kg
6,0 kg
9,0 kg

ano

ano

ano

ne
ne

ano
ano

ano
ano
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Mobilní stavěcí aktivní zvedáky
Stavěcí aktivní zvedák Oxford Journey je určen pro klienty s omezenou pohyblivostí.
Je navržen tak, aby podporoval klientovu spolupráci. Díky unikátnímu polohovacímu
ramenu a důmyslné skládací konstrukci představuje bezkonkurenčně nejvíce
kompaktní, přenosné (mobilní) a skládací stavěcí zařízení na současném trhu.

Oxford Journey

Vh o d né p ro:

stavění

přesun z A do B

snadný transport

hrazdičky / závěsy

chůze

zvedání z toalety

Klíčové v las t nosti :

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Skládací konstrukce pro jednoduché skladování a další přepravu
Nosnost 155 kg
Unikátní nastavitelné rameno zvedáku
Jednoduchá a snadná manipulace
–– Velká, ergonometricky tvarovaná madla, poskytující dostatečný
prostor, díky jemuž může pečovatel se zvedákem lépe manévrovat
–– Tvar opěrných nohou byl navržen pro optimální přiblížení se ke
klientovi
Možnost rehabilitačního nácviku chůze, rychlost přesunu
A manipulace
Podpora mobility klientů
Komfortní nastavitelná kolenní podložka
Odnímatelná a čistitelná nožní stupačka
Vynikající ergonomický design pro komfort klienta
Mechanicky nastavitelný rozchod podvozku
Mechanická brzda zadních koleček
Možnost rehabilitačního nácviku chůze
Možnost vyjmutí baterie
Zlepšování péče a efektivity
Rychlost přesunu

Kompaktní, přenosný
a výjimečně všestranný

Mobilní stavěcí aktivní zvedáky

Stavěcí aktivní zvedák Oxford Ascend je určen pro klienty s omezenou pohyblivostí.
Je navržen tak, aby podporoval klientovu spolupráci. Díky jeho bezkonkurenčnímu
rozsahu pohybu lze klienta lehce přemístit z nízkého sedu do úplně vzpřímené
pozice. Díky svojí výšce je vhodný pro nácvik chůze.

Oxford Ascend

Vh o d né p ro:

stavění

přesun z A do B

hrazdičky / závěsy

chůze

zvedání z toalety

Klíčové vlas t nosti :

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora mobility klientů
Nosnost 170 kg
Jednoduchá a snadná manipulace
–– Velká, ergonometricky tvarovaná madla, poskytující
dostatečný prostor, díky jemuž může pečovatel se
zvedákem lépe manévrovat
–– Tvar opěrných nohou byl navržen pro optimální
přiblížení se ke klientovi
Rychlost přesunu a manipulace
Elektricky nastavitelný rozchod podvozku
Komfortní nastavitelná kolenní podložka
Odnímatelná a čistitelná nožní stupačka
Ergonomický design pro komfort klienta
Mechanická brzda zadních koleček
Možnost rehabilitačního nácviku chůze
Možnost vyjmutí baterie
Zlepšování péče a efektivity
Rychlost přesunu

Mrštný, kompaktní a nesmírně 		
		
lehký k manévrování
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Mobilní stavěcí aktivní zvedáky
Stavěcí aktivní zvedák Oxford Elevate je určen pro klienty s omezenou pohyblivostí.
Je navržen tak, aby podporoval klientovu spolupráci. Jeho bezkonkurenční rozsah
pohybu a unikátní techniku vážení ocení zejména ti, jež se starají o klienty s nutností
pravidelné kontroly hmotnosti.

Oxford Elevate

Vh o d né p ro:

stavění

přesun z A do B

hrazdičky / závěsy

chůze

zvedání z toalety

Klíčové vlas t nosti :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Nosnost 200 kg
Integrovaná digitální váha
Podpora mobility klientů
Elektricky nastavitelný rozchod podvozku
Komfortní nastavitelná kolenní podložka
Odnímatelná a čistitelná nožní stupačka
Jednoduchá a snadná manipulace
–– Velká, ergonometricky tvarovaná madla, poskytující dostatečný
prostor, díky jemuž může pečovatel se zvedákem lépe manévrovat
–– Tvar opěrných nohou byl navržen pro optimální přiblížení se ke
klientovi
Rychlost přesunu a manipulace
Vynikající ergonomický design pro komfort klienta
Mechanická brzda zadních koleček
Možnost rehabilitačního nácviku chůze
Možnost vyjmutí baterie
Zlepšování péče a efektivity
Rychlost přesunu

Vysoce výkonný pomocník
s monitoringem váhy

Mobilní stavěcí aktivní zvedáky

Tabulka srovnávacích parametrů
Oxford Journey Oxford Ascend Oxford Elevate
Technické parametry
Rozchod podvozku
Digitální váha
Mobilita (snadná transportovatelnost)
Nastavitelné rameno zvedáku
Nosnost
Maximální celková délka
Minimální celková délka
Maximální celková výška
Minimální celková výška
Výška (ve složeném stavu)
Délka (ve složeném stavu)
Šířka (ve složeném stavu)
Maximální výška pro uchycení
Minimální výška pro uchycení
Poloměr otáčení
Vnější šířka „otevřených nohou“
Vnitřní šířka „otevřených nohou“
Vnější šířka „zavřených nohou“
Vnitřní šířka „zavřených nohou“
Nejširší bod (základní šířka)
Celková výška „nohou“
Světlá výška
Velikost předních koleček
Velikost zadních koleček
Hmotnosti
Základna zvedáku (bez baterie)
Sloupek a rameno zvedáku (bez baterie)
Stupačka nohou
Zvedák (bez baterie)
Celková hmotnost s baterií
Elektrická specifikace
Bezúdržbová nabíjecí baterie 1 X 12V, kapacita 3,2 Ah
Bezúdržbová nabíjecí baterie 1 X 24V, kapacita 3,2 Ah
Nabíječka - jmenovité vstupní napětí 230V AC 50/60Hz
Nabíječka - jmenovité výstupní napětí 27,4 / 29,0 V DC@0.8A
Nabíječka - jmenovité výstupní napětí 29,5 V DC max. 19W

mechanický
ne
ano
ano
155 kg
1000 mm
935 mm
1600 mm
1130 mm
525 mm
1040 mm
685 mm
1530 mm
720 mm
1145 mm
970 mm
875 mm
685 mm
590 mm
110 mm
30 mm
75 mm
100 mm

elektrický
ne
ne
ne
170 kg
1100 mm
1000 mm
1710 mm
1070 mm
1665 mm
990 mm
1320 mm
995 mm
885 mm
630 mm
510 mm
120 mm
35 mm
100 mm
100 mm

elektrický
ano
ne
ne
200 kg
1100 mm
1040 mm
1700 mm
1230 mm
1640 mm
945 mm
1250 mm
995 mm
870 mm
630 mm
510 mm
640 mm
120 mm
35 mm
100 mm
100 mm

18,2 kg
19,2 kg

19,5 kg
20,5 kg

37,4 kg
40,2 kg

44,0 kg
47,0 kg

18,5 kg
30,0 kg
10,5 kg
59,0 kg
62,0 kg

ne
ano
ano
ne
ano

ano
ne
ano
ano
ne

ne
ano
ano
ne
ano

Oxford Ascend

Oxford Journey

Oxford Elevate
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Příslušenství ke zvedákům

Volba závěsů (vaků)

Stavěcí
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Správná volba závěsu (vaku) maximalizuje komfort, bezpečnost
a důstojnost a dělá polovinu „zvedání a přesunu“ klienta-pacienta.
Zároveň také minimalizuje rizika spojená s ručním přesunem klientůpacientů. Závěsy (vaky) se volí přímo na míru klientovi s ohledem na
jeho velikost, hmotnost a postižení.

Toaletní

Toaletní snížený

Toaletní s oporou hlavy

Toaletní komfortní

Komfortní pro 4-bodovou

Rychloupínací

S plnou podporou zad

Jednorázové závěsy

S toaletním otvorem

Deluxe s oporou hlavy

Chodící

Kluzná podložka

Transportní stavěcí

Příslušenství ke zvedákům

S vysokými zády

Rychloupínací vzdušný

Rychloupínací kluzný

Multifit Reflex s nízkým třením

Multifit

Multifit Reflex s SL

Full Body Hybrid

Deluxe

UniFit Deluxe

S univerzálním střihem

Full Body Komfortní

In-situ

Ultra Fine Deluxe

Ultra FIne Lite

Manipulační popruhy

Vh o dné pro:

hrazdičky / závěsy
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Příslušenství ke zvedákům

Digitální váhy
Použitím digitální váhy k mobilním nebo stropním zvedákům
zjistíte okamžitou hmotnost klienta a také šetříte další čas a své
zdraví při jeho zvedání a přesunu.

Závěsné hrazdičky
Závěsná „hrazdička“ slouží k uchycení závěsů (vaků) pro transport
klienta. Řada profesionálních zvedáků OXFORD umožňuje volbu
dvou „hrazdiček“, které umožňují pečovateli vybrat nejvhodnější
závěs a hrazdičku pro danou činnost. Zvedáky Advance, Presence
a Stature je možno použít buď s rozpěrným třmenem se šesti body
pro uchycení nebo s polohovacími kolébkami se 4-bodovým
uchycením závěsu.

R oz p ěrný t řme n se 6 b o dy uchycení
( 6 - ti b o d ová hrazdi čk a )
„Hrazdička“ se 6-ti body uchycení se používá pro závěsy (vaky)
s tkaninovými oky, které umožňují provést nastavení polohy
výběrem různých barevných ok. Výhodou je variabilní zavěšení
závěsů a tím nastavení různé polohy pro maximální komfort
klienta.
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4 - b o d ová p o l o h ovac í ko l é b k a
4-bodová polohovací kolébka používá systém uchycení závěsů
pomocí speciálních spon Oxford Securi3. Tato kolébka umožňuje
plynulé otáčení a polohování klienta z vodorovné polohy až do
polohy vzpřímeného sedu. Kolébky mají ruční nebo elektrické
ovládání.

Toaletní zvedáky

Toaletní zvedáky Aerolet
Na místě, kam i král chodí sám, občas potřebujeme podat pomocnou ruku. Ale
zároveň je nám krajně nepříjemné odkrývat komukoliv svoje soukromí. Díky
našim toaletním zvedákům budete mít tuto situaci vyřešenou.

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•

Větší nezávislost a soukromí klienta
Není nutnost další asistence
Vysoká nosnost (až 250 kg)
Tichý chod a mobilita
Jednoduchý a moderní design
Přizpůsobí se rozměrům Vaší toalety
Velké množství doplňků a ovládacích prvků
Rychlá a jednoduchá instalace a údržba

Toaletní zvedáky Aerolet nabízí ideální podporu pro dosažení správného
přirozeného pohybu sedání a vstávání z toalety. Jsou vhodné pro klienty, kteří
mají artritidu, svalovou dystrofii, roztroušenou sklerózu, jsou po dětské obrně,
trpí ztrátou svalové hmoty v dolních končetinách, hemoplegii, jsou po mrtvici
nebo jiných onemocněních.

Vh o d né p ro:

zvedání z toalety

Typy to al etní ch zve d áků :

•
•
•
•

Vertikální toaletní zvedáky
Diagonální toaletní zvedáky
Toaletní zvedáky s bidetem
Sprchový toaletní zvedáky

Tichý a diskrétní
		 pomocník
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Toaletní zvedáky

Diagonální toaletní zvedáky

Diagonální toaletní zvedáky Aerolet kopírují pohyb klienta při vstávání a sedání
na toaletu a tím mu nabízí ideální pomoc a podporu při jejím používání. Tyto
zvedáky je možné přizpůsobit výšce toalety.

Vertikální toaletní zvedáky

Vertikální toaletní zvedáky Aerolet nabízí ideální podporu pro dosažení
správného přirozeného pohybu sedání a vstávání díky vertikálnímu pohybu
zvedání a spouštění. Tyto zvedáky je možné přizpůsobit výšce toalety a jsou
vhodné pro klienty vyššího vzrůstu.
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Toaletní zvedáky

Diagonální toaletní
		zvedák Basic

Jednoduchá konstrukce, pohon na
230V, možnost nastavení výšky náklonu
vystoupení, nosnost 150 kg.

Elektronický bidety

Toaletní zvedáky
Aerolet s Bidetem
Toaletní zvedáky s bidetem Aerolet podporují vstávání a sedání klienta
a navíc vykonají hygienu díky teplému opláchnutí a následnému vysušení
intimních partií. Tato kombinace je vhodná pro klienty, kteří mají omezenou
funkci paží nebo rukou a mají problém se vstáváním z toalety.

Luxusní elektronický bidet s nosností
180 kg a velkým množstvím funkcí vč.
dálkového ovladače.
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Toaletní zvedáky

Tabulka srovnávacích parametrů
Zvedáky
s bidetem
Specifikace

Rozměry:
Šířka
Šířka odklápěcích ručních opěrek
Šířka pevných ručních opěrek
Hloubka (zepředu dozadu)
Hloubka s odklápěcími ručními opěrkami
Hloubka s pevnými ručními opěrkami
Nastavení výšky:
Minimální výška toaletního sedátka
Maximální výška toaletního sedátka při
výšce s adaptérem 40 / 46 / 50 cm
Délka nosných nohou
Odklápěcí opěrky při výšce 40 / 46 / 50 cm
Pevné ruční opěrky při výšce 40 / 46 / 50 cm
Maximální zatížení
Připojení k napájení
Délka přívodního napájecího kabelu
Materiál

Barva

32

Diagonální
toaletní
zvedáky

Vertikální
toaletní
zvedáky

Sprchové
zvedáky

Vertical
Bidet
(VE-BI)

Bidet
(BI)

Standard
(ST)

Small
(SM)

Bariatric
(BA)

Vertical
Standard
(VE-ST)

Vertical
Small
(VE-SM)

Vertical
Shower
(VE-SH)

Shower
(SH)

66,5 cm
68,5 cm
55 cm
72 cm
-

67,5 cm
65-70 cm
58 cm
68 cm

67,5 cm
65-70 cm
58 cm
68 cm

61,5 cm
59-64 cm
58 cm
68 cm

67,5 cm
65-70 cm
58 cm
68 cm

66,5 cm
68,5 cm
53,5 cm
72 cm
-

61 cm
63 cm
53,5 cm
72 cm
-

45 cm
57 cm
64 / 27 cm
72 cm
-

54 cm
65-70 cm
56 cm
68 cm

43 cm
100 / 106 /
/ 110 cm
36-54 cm
63-89 / 69-95 /
/ 77-99 cm
180 Kg
24V/230V
275 cm
Nerezová ocel,
krytování
z ABS-PMMA
Bílá

43 cm
100 / 106 /
/ 110 cm
36-54 cm
63-89 / 69-95 /
/ 77-99 cm
180 Kg
24V/230V
275 cm
Nerezová ocel,
krytování
z ABS-PMMA
Bílá

43 cm
100 / 106 /
/ 110 cm
36-54 cm
63-89 / 69-95 /
/ 73-99 cm
250 Kg
24V/230V
275 cm
Nerezová ocel,
krytování
z ABS-PMMA
Bílá

43 cm
43 cm
34 cm
46 cm
83 / 89 / 93 cm 83 / 89 / 93 cm 80 / 86 / 90 cm 103 / 107 cm

43 cm
46 cm
83 / 89 / 93 cm 100 / 106 /
/ 110 cm
36-54 cm
69 / 75 / 79 cm 63-89 / 69-95 /
/ 73-99 cm
180 Kg
180 Kg
24V/230V
24V/230V
275 cm
275 cm
Nerezová ocel, Nerezová ocel,
krytování
krytování
z ABS-PMMA z ABS-PMMA
Bílá
Bílá

36-54 cm
69 / 75 / 79 cm 69 / 75 / 79 cm 63 / 69 / 73 cm 69-95 /
/ 73-99 cm
180 Kg
180 Kg
125 Kg
180 Kg
24V/230V
24V/230V
24V/230V
24V/230V
275 cm
275 cm
250 cm
275 cm
Nerezová ocel, Nerezová ocel, Nerezová ocel, Nerezová ocel,
neoprén
neoprén
krytování
krytování
z ABS-PMMA z ABS-PMMA
Bílá
Bílá
Bílá
Bílá

Vážící křesla a plošiny

Vážící mobilní židle MCB
Tato mobilní profesionální vážící židle je ideální přístroj pro monitorování
hmotnosti téměř všech klientů až do jejich neuvěřitelné hmotnosti 300kg.

Vh o d né p ro:

přesun z A do B

zdrav. pomůcka

Klíčové vlas t n o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velká nosnost 300 kg
Sklopné ruční opěrky
Mobilní verze s aretací brzdy na všech kolech
Ergonomicky optimalizované sedadlo
Funkce „TARE“
Funkce Data Hold
Funkce BMI
Funkce dynamického vážení
Datový přenos RS232
Bateriové nebo síťové napájení

Velká nízká vážící plošina
			s displejem MWS
Tato nízká profesionální vážící plošina je ideální přístroj pro monitorování hmotnosti
téměř všech klientů, i těch na vozíku, až do jejich neuvěřitelné hmotnosti 300 kg.

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velká nosnost 300 kg
Velká kovová deska s protiskluzovým povrchem
Možnost stojanu na LCD display
Funkce „TARE“
Funkce Data Hold
Funkce BMI
Funkce dynamického vážení
Datový přenos RS232
Bateriové nebo síťové napájení
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Bazénové zvedáky

Oxford Dipper
Bazénový zvedák Oxford Dipper je osvědčený,
spolehlivý a bezpečný způsob jak zajistit pro klienta
přístup do vody. S nosností 140 kg je určen pro
použití v plaveckých, léčebných a masážních bazénech.
Je navržen jako velice flexibilní a vysoce funkční
s jednoduchým hydraulickým ovládáním.
Lze jej použít v kombinaci buď s látkovými závěsy
nebo s transportním vozíkem Ranger, jehož součástí je
odnímatelná sedačka.

Klíčové v las t nosti D i pp er:

•
•
•

3 možnosti uchycení do podlahy
Nosnost 140 kg
Maximální kompatibilita

Vh o d né p ro:

Soline® Tiby
zvedání z bazénu koupání a hygiena

Přenosný nerezový bazénový zvedák Soline® Tiby s elektrickým zdvihem zajistí
imobilním osobám bezpečný a důstojný přesun do a z bazénu. Velká nosnost 150 kg,
bezpečnostní aretace proti otočení po 45 ° v provedení se sedačkou nebo hrazdičkou na
závěsy a nebo kleštěmi zajistí Vaše pohodlné koupání či rehabilitaci. Zvedák je otočný o 360 °.
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Vanové zvedáky

Oxford Mermaid
Vanový zvedák Oxford Mermaid je určen pro zvedání méně pohyblivých
nebo omezeně pohyblivých klientů. Tento vanový zvedák umožňuje klientům
bezpečný přesun do vany a ven. Bývá pevně uchycen vedle vany nebo za ní a je
dodáván v elektrickém nebo mechanickém provedení s pevným sedátkem nebo
s transportním vozíkem Ranger.

Klíčové vlas t nosti Oxfo rd Merm ai d:

•
•
•
•
•
•

Možnost elektrického nebo manuálního ovládání
Možnost standardního sedadla, sedadla s otvorem (perforovaného sedadla)
nebo transportní vozík Ranger
Možnost uložení vedle vany nebo za ní
Vh o d n é
Možnost ukotvení do betonové nebo dřevěné podlahy
Funkce nouzového zastavení, spuštění a zvednutí
Nosnost 125 kg
zvedání z vany

p ro :

koupání a hygiena

RS900
Lehký vanový zvedák RS900 je určen pro zvedání a spouštění méně pohyblivých
nebo omezeně pohyblivých uživatelů. Zvedák RS900 umožňuje klientovi snadné
a bezpečné spuštění do vany spolu s pohodlným naklopením zádové opěrky o 40 °.
Toto naklopení umožňuje pohodlné provedení osobní hygieny a usnadňuje přístup
a práci pečovateli. Povrch koupelnového zvedáku je opatřen ochranou odpuzující
nečistoty a mikroby, takže je neuvěřitelně hygienický a snadno čistitelný.

Kl í čové v l astn o sti Lo tu s:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosnost 136 kg
Možnost naklopení zádové opěrky až o 40 °
Baterie Ni-MH/14.4V/1300 mAh
Nízká hmotnost
Antimikrobiální ochrana
Jednoduchá doprava a rychlá montáž
Snadná obsluha
Ovladač odolnost IP67
Zvedák odolnost IP66
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Sprchové a toaletní vozíky

Sprchové a toaletní
		vozíky a křesla
Tyto kvalitní sprchové a toaletní vozíky jsou vyrobeny
z hliníkového rámu, kdy je můžete využít jak pro sprchování
klientů, tak i jako mobilní toaletní vozík s plastovou nádobou
nebo je možné zajet s těmito vozíky přímo nad toaletu.
Sedačky, zádové opěrky a područky jsou z měkčené PU
pěny. Velikost zadních kol je dle typu vozíku, kdy zadní kola
jsou brzděna. Vozíky mají odnímatelné, otočné a výškově
nastavitelné stupačky. Standardní nosnost vozíků a křesel je
minimálně 125 kg.

Vho d né p ro:

přesun z A do B koupání a hygiena zdrav. pomůcka

Naklápěcí sprchový
a toaletní vozík 944
Kvalitní naklápěcí sprchový a toaletní vozík je z hliníkového rámu a díky
svému náklonu v rozmezí 30 ˚, opěrce hlavy a měkkému polstrování
bude koupání a hygiena příjemná jak pro klienta, tak pro ošetřující
personál. Výhodou je možnost zajet přímo nad toaletu. Zadní kolečka
jsou brzděna.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B koupání a hygiena

zdrav. pomůcka

Vozík 847

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
•

Vozík 846

Křeslo 200-45
Vozík 941
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•
•
•
•
•
•

Nosnost 125 kg
Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci
Náklon v rozmezí 30 ˚
Celková šířka 56 cm
Výška sedačky 54 cm
Jednoduchá manipulace a transport díky velkým kolečkům
12 cm
Možnost bezpečnostního popruhu pro větší bezpečí klienta
Jednoduchá odolná konstrukce
Opěrka hlavy
Odklápěcí područky
Stupačky jsou odklápěcí, otočné a výškově nastavitelné
Měkčený PU sedák, opěradlo a područky

Zvedací sprchová a toaletní křesla

Koupací a vanové
		křeslo Sitzlift
Elektricky zvedací vanové a koupací křeslo s nosností
150 kg s možností zvedat ze země.

Zvedací sprchová
a toaletní křesla
Zvedací koupací, sprchová a toaletní křesla jsou víceúčelové pomůcky vhodné pro
komfortní hygienu, přesun, převoz a toaletu klientů. Díky těmto zvedacím koupacím,
sprchovým a toaletním křeslům bude bezpečnost, hygiena a toaleta klientů komfortní,
snadná a příjemná s důrazem na bezpečnost ošetřujícího personálu.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B koupání a hygiena

Sprchové a toaletní
křeslo Flexo a Elexo

Sprchové a toaletní
křeslo Reflex
S nosností 135 kg pomáhá ošetřujícímu personálu při
vykonávání nejen hygieny a poskytováním komfortu,
pohodlí a bezpečnosti pro personál a klienta díky
elektricky nastavitelné výšce, náklonu a opěrce hlavy
s možností zajet nad toaletní mísu, kde může klient
důstojně vykonat svoji potřebu.

Elektricky a hydraulicky zvedací a naklápěcí hliníková
křesla s nosností 135 kg a 180 kg.
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Zvedací sprchovací lůžka

Sprchovací a koupací 		
lůžko Soline® Marco

Sprchovací lůžko Soline® Marco s hydraulickým zdvihem a nosností
240 kg zajistí díky velkému zdvihu bezpečnou, důstojnou a spolehlivou
každodenní hygienu uživatelů. Sprchovací lůžko může mít náklon
ložné části nebo náklon hlavové části, různé druhy koleček a brzd.
Komfort dodají také sklopné bočnice po celém obvodu.

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•

Nosnost 240 kg
Kolečka Ø 150 mm
Rozměr 2040 × 780 mm
Zdvih v rozsahu 480 mm
Možnost individuální výroby

Sprchovací a koupací 		
lůžko Soline® Leny

Vh o d n é p ro:

přesun z A do B koupání a hygiena

Sprchovací lůžko Soline® Leny s elektrickým zdvihem a nosností
240 kg zajistí díky velkému zdvihu 400 mm bezpečnou, důstojnou
a spolehlivou každodenní hygienu uživatelů. Díky velkým a směrově
řiditelným kolům je manipulace snadná a jednoduchá. Péči usnadní
také oboustranný náklon ložné plochy a sklopné nerezové bočnice po
celém obvodu.

Kl í čové v l astn o sti :

•
•
•
•
•
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Nosnost 240 kg
Kolečka Ø 150 mm s centrální brzdou
Rozměr 2040 × 780 mm
Zdvih v rozsahu 400 mm
Možnost individuální výroby

Zvedací sprchovací lůžka

Sprchové a koupací
lůžko Marina
Přesouvací podložka
Slouží pro bezpečný a lehký přesun z postele na sprchovací
lůžko, z postele na postel a další. Podložka je složitelná na
polovinu a součástí je i praktický obal.

Klíčové v las t nosti :

•
•
•

Rozměr: 180 × 50 × 1,5 cm
Hmotnost: 1.5 kg
Nosnost: 159 kg

Mobilní sprchové lehátko Marina je
spolehlivý, výkonný a bezpečný pomocník
určený pro každodenní koupání a přesunu
uživatelů díky hliníkové konstrukci,
vysokému zdvihu, jednoduchému
hydraulickému/elektrickému ovládání
a slušné nosnosti. Díky svému provedení,
designu a oboustrannému provedení
je tato řada koupacích lůžek jedna
z nejkomfortnějších na trhu.

Kl í čové v l astn o sti:

•
•
•
•
•
•
•

Toto sprchovací lůžko splní základní požadavky pro vykonání hygieny
Vašich uživatelů. Kovová konstrukce s nosností 180 kg má hydraulický zdvih
v rozsahu 590 - 930 mm. Lůžko má náklon 5 ° pro lepší odtok vody a kola
s průměrem 125 mm. Délka lůžka je 2060 mm a šířka 730 mm.

Nosnost 180 kg
Celková délka 2040 mm
Celková šířka 820 mm
Výškový rozsah matrace od
550 mm do 950 mm
Kolečka průměr 125 mm
Celková hmotnost 67 kg
Možnost individuální výroby

Sprchové lůžko Nefti
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Chodítka

Chodítka
Chodítka jsou ideální pomocník při zdolávání vzdáleností a slouží
jako opora při úbytku sil. Jsou dodávány v provedení skládacím
nebo pevném, se sedátkem nebo bez, s brašnou nebo bez, výškově
nastavitelné nebo s pevnou výškou a různými nosnostmi.

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B

chůze

Klíčové vlas t nosti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Využití jako klasické chodítko a přepravní vozík
Nastavitelná výška multi- chodítka
Velká plná kolečka, zadní brzděná
Využití jako sedačka s opěrkou, když je klient unavený
Odklápěcí odnímatelné stupačky
Skládací konstrukce
Úspora místa a úspora nákladů
Hmotnost pouhých 9,6 kg
Nosnost 136 kg

Skládací kovová a hliníková chodítka:

snadný transport zdrav. pomůcka

Podpažní chodítko 755T
Podpažní
skládací
chodítko
s polstrovanou podpůrnou deskou
je složeno ze skládací konstrukce a je
opatřeno brzdami zadních koleček
a madly pro držení. Chodítko je
vhodné hlavně do interiéru pro nácvik
chůze. Výška chodítka je mechanicky
nastavitelná. Hlavní výhodou je
možnost použít sedačku.

Kl í čové v l astn o s t i :
Chodítko 545

Chodítko 540
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•
•
•
•
•
•
•
•

Polohovatelné podpažní opěrky
Skládací rám
Nášlapné zadní brzdy
Nastavitelná výška: 100 - 155 cm
Výška chodítka: 80 - 140 cm
Šířka chodítka: cca 55 cm
Možnost přidělání sedačky
Nosnost chodítka: 130 kg

Mechanické vozíky a pohony
Vh o d n é p ro :

Vozík Relief

přesun z A do B zdrav. pomůcka

Pohodlný multifunkční vozík Relief má lakovanou konstrukci,
nastavitelnou opěrku hlavy, polstrovaný sedák a zádovou opěrku.
Sedák a zádová opěrka jsou mechanicky samostatně úhlově
nastavitelné. Nastavitelné, odnímatelné a polstrované opěrky rukou.
Součástí jsou i odnímatelné, výškově a úhlově nastavitelné stupačky,
které mají integrované polstrované lýtkové opěrky. Vozík má také
polstrované, vyjímatelné a nastavitelné hrudní peloty (boční výztuhy),
klín a kolečko proti překlopení. Nosnost vozíku je 100 kg.

Mechanické vozíky
Mechanické vozíky jsou dodávány v různém povedení,
nosností a rozměry. Základní nosnost se pohybuje od
100 kg výše. Konstrukce vozíků je hliníková nebo ocelová.

Přídavné pohony 		
			
Klaxon
Přídavné pohony Klaxon jsou kompaktní přídavné
pohony vhodné pro cestování a volný čas. Jsou lehké,
jednoduché na manipulaci a přizpůsobí se téměř
jakémukoli vozíku a mají zajímavé dojezdy v závislosti
podle typu.
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Elektrické vozíky

R-4000 Lightning
Tento inovovaný elektrický vozík R-4000 Lightning zvládne i těžké překážky a terén, při zachování jízdního komfortu. Vozík má nové odpružení
a spolu s desetipalcovými koly zvládne náročné překážky. Vozík je poháněn novými čtyřpólovými motory americké firmy ElectroCraft se
sníženou spotřebou energie, které umožňují větší dojezd oproti staršímu modelu. Jde o výjimečný vozík, který uspokojí i nejnáročnější
uživatele.

1121 Edge

Vh o d n é p ro :

přesun z A do B zdrav. pomůcka

Tento el. vozík se středním pohonem je vhodný
hlavně do interiéru, ale zvládne i zpevněný exteriér.
Je poháněn novými čtyřpólovými motory se sníženou
spotřebou energie, které umožňují větší dojezd. Má
vylepšený systémem odpružení, který tlumí rázy
do předních stabilizačních kol a tím zvyšuje jízdní
komfort. Základna umožňuje díky svým rozměrům
nastavení sedu nízko nad zemí.
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Antidekubitní pomůcky

Antidekubitní pomůcky
Kolekce antidekubitních pomůcek s náplní polystyrénových mikrovloček pro
podkládání pod pacienty nebo pro polohování pacientů při riziku vzniku dekubitů
ale i při léčbě dekubitů. Tyto pomůcky se perfektně přizpůsobí všem křivkám
lidského těla. Výhodou je dlouhodobá tvarová paměť, vynikající antidekubitní
vlastnosti s antibakteriální příměsí.

Vh o d n é p ro :

zdrav pomůcka
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Polohovací lůžka a matrace

Zvedací polohovací
lůžka a matrace
Polohovací domácí, pečovatelská a nemocniční lůžka slouží
pro větší komfort uživatelů a ušetřují přáci ošetřujícímu
personálu. Jsou výškově nastavitelná s různou nosností
a rozměry pro dané klienty.

Klíčové v las t nos ti :

•
•
•
•
•
•
•
•

Nosnost 130 kg – 500 kg
Kvalitní provedení a design
Elektrický zdvih standardně 40 – 80 cm
Možnost elektrického polohování
Volba dřevěného nebo kovového roštu
Možnost prodloužení
Možnost laterálního náklonu
Velký výběr provedení a variant lůžek

Vho dné p ro :

zdrav. pomůcka

Pečovatelské lůžko
Westfalia
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Pečovatelské lůžko
DaliEcon

Pečovatelské lůžko
Mobilia

Polohovací lůžka a matrace

Pěnová matrace
		
Eulastic

Zdravotní matrace
Zdravotní matrace jsou navrženy a vyrobeny pro
maximální komfort uživatelů s důrazem na zdravotní
stav uživatelů. Jsou vyráběny ve dvou provedeních jako
pěnové pasivní matrace a jako vzduchové aktivní matrace.
Matrace mohou být se stupněm dekubitu 1, 2, 3, 4 a jsou
v různých provedeních.

Pěnová matrace
		
Lux duo

Pěnová matrace
		
Prevent

Vh o d n é p ro :

Vzduchová matrace
		
Piuma 462
Pulzní aktivní matrace s nosností 100 kg.

zdrav. pomůcka

Vzduchová matrace
Piuma 463

Vzduchová matrace
Domus 3
Pulzní aktivní matrace s nosností 180 kg.

Pulzní aktivní matrace s nosností 140 kg.
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Dezinfikátor a čistič vzduchu

Dezinfikátor a čistič vzduchu
						Aerte AD2.0
Přístroj Aerte AD 2.0 je zařízení určené na dezinfekci vzduchem se
šířících a povrchových mikroorganizmů, které jsou příčinou infekcí
vyskytující se v oblasti zdravotnického prostředí a na dezinfekci
spouštěčů astmatu a alergie.
Využívá dvě jednoznačné a vysoko účinné metody na ničení vzduchem
se šířících a povrchových mikroorganizmů - plazmový iontový
generátor určený na uvolnění negativně nabitých iontů a ozónu na
odstranění vzduchem se šířících častic a na vznik složitých chemických
reakcí s katalyzátorem /látkou která je ve spotřebním zásobníku –
cartridge/, při kterých dochází ke tvorbě hydroxylových radikálů, které
jsou emitované ven z přístroje.
Tato dezinfekce je osvědčená technologie používaná po celém světě
v nemocnicích, ambulancích, zubních klinik, domů pro seniory,
zdravotnických střediscích, lékárnách, ve školách, stravovacích
zařízeních, hotelech, restauracích, wellness, sportovní areály, soukromé
prostory a další.
Výrobek imituje běžně se vyskytujíci proces v přírodě - rozpad ozónu
vlivem přirozeně se vyskytujících olefínů. Bi-produktem této reakce
jsou hydroxylové radikály. Tyto radikály jsou reaktivní formou kyslíku,
které jsou vysoko nestabilní a reagují s bakteriemi, virusy a plísněmi
tím, že napadají většinu známých druhů nacházející se v nemocničním
prostředí ve vzduchu a i na povrchu.

Technic ké sp eci fi k a ce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Elektrické napájení: 12V DC, 08A , 50/60 Hz
Rozměry: 195 (mm) × 137 (mm) × 60 (mm)
Kapacita náplně: 90 ml
Hmotnost cca 850 gramů
Min. vydatnost náplně: 60 dní
Umístění: nástěnný nebo na stojanu
Ošetřený prostor: až do 300 m³
Provozní hlučnost: do 20 db
Externí úroveň ozónu: pod 0,01 ppm
(0,2 - 0,05 ppm – norma)

Vh o d n é p ro:

zdrav. pomůcka

Další zdravotní a kompenzační pomůcky

Další zdravotnické
a kompenzační pomůcky

Vho dné pro:

zdrav. pomůcka
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Zvedání a přesun
s lehk ostí mot ýla

Čechyňská 8
602 00 Brno
Bezplatná linka

800 888 783
www.solift.cz
info@solift.cz

