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Úvod
Závěs představuje část zařízení pro přesun a zacházení s pacienty-klienty, který se používá
s mechanickým zvedákem za účelem usnadnění přemisťování pacienta-klienta. Závěs se skládá
ze speciálně navrženého a vytvořeného kusu textilie, který se umístí pod pacienta-klienta a okolo
něj předtím, než se připevní k rozpěrnému třmenu/rámu zvedáku za účelem zvednutí, přemístění a
spuštění pacienta-klienta dolů.
Jsou-li závěs a zvedák vybrány a používány správně, provedou bezpečný přesun pacienta-klienta,
čímž se sníží riziko spojené s ručním přesunem.
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Typy závěsů Oxford
Řada závěsů Oxford byla navržena tak, aby jejich vlastnosti vyhověly různým požadavkům na
zvedání osob a aplikace. Níže je uveden stručný popis každého závěsu. Mějte na paměti, že
posouzení soběstačnosti slouží pro zařazení pacienta-klienta podle jeho činnosti do 7 funkčních
skupin, od plné nezávislosti až po úplnou asistenci. Podrobnosti o klasifikaci najdete na straně 7.
Závěs Quickfit/Uni versal (rozpěrný třmen se šesti
body pro uchycení)
Tento závěs je určen pro snadné uchycení, jedná se o závěs pro
všeobecné použití, který je navržen tak, aby vyhovoval 85% všech
pacientů. Snadno se používá a dodává se ve velikostech XS až XL.
Posouzení soběstačnosti : pro skupinu 1 a 2 a kteroukoliv jinou
osobu zvedanou z podlahy

Závěs Quickfit Deluxe (rozpěrný třmen se šesti body
pro uch ycení)
Tento závěs byl vytvořen na základě typu Quickfit a je vhodný pro
95% pacientů-klientů. Na základě posouzení je možno jej použít pro
osoby po amputaci, a je dostupný ve velikostech XS až XL.
Posouzení soběstačnosti : pro skupinu 1 a 2 a kteroukoliv jinou
osobu zvedanou z podlahy

Závěs Access pro snadn ý přístup na toal etě (rozpěrný
třmen se šesti body pro uch ycení)
Tento závěs je navržen zvláště za účelem usnadnění použití toalety
tím, že umožňuje odstranění šatstva. Nejedná se o závěs pro
univerzální použití, a je vhodný pouze asi pro 25% pacientů-klientů.
Aby mohli pacienti tento závěs použít, musí být v poloze vsedě.
Posouzení soběstačnosti: pro skupinu 2 nebo 3 na základě
pečlivého posouzení
Při použití tohoto závěsu se posouzení MUSÍ provést, protože v případě, že se použije u nesprávného pacienta-klienta, může se stát nebezpečným.
Závěs Long Seat (rozpěrn ý třmen se šesti body pro
uchycení)
Tento závěs je možno nasadit nebo odstranit pouze v poloze vleže,
a nejčastěji se používá u osob po amputaci. Tento závěs se také
musí používat ve spojení se stranovými závěsy.
Posouzení soběstačnosti: pro skupinu 1 nebo 2 na základě
pečlivého posouzení
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Závěs Full Back (rozpěrný třmen se šesti body pro
uchycení)
Jedná se o specializovanější závěs. Zahrnuje integrovanou podpěru
hlavy s výztuhami a vypodložené díly na nohy, a je k dostání
ve velikostech XS až XL. V případě přesné velikosti příjemně sedí a
poskytuje plnou ochranu pacientům-klientům s extenčním držením
těla nebo kteří provádí neovlivnitelné pohyby či mají problémy
s chováním.
Posouzení soběstačnosti: pro skupinu 1 a 2 a kteroukoliv jinou
osobu zvedanou z podlahy
Závěs Comfort (4 -bodový rám)
Jedná se o specializovanější závěs. Umožňuje správně napolohovat
pacienta pomocí 4-bodového rámu a používá systém spojení závěsů
Securi3, který zabraňuje bezděčnému uvolnění závěsu z rámu. Jeho
součástí je odepnutelná pohodlná měkká opora halvy. Působí
příjemně, čímž poskytuje plnou ochranu pacientům-klientům
s extenčním držením těla nebo takovým, kteří provádějí vůlí
neovlivnitelné pohyby či mají problémy s chováním. Je k dostání
ve všech velikostech od XS do XL.
Posouzení soběstačnosti: pro skupiny 1 a 2 a kteroukoliv jinou
osobu zvedanou z podlahy
Závěs pro nácvik chůze (rozpěrn ý třmen se šesti bod y
pro uch ycení)
Závěs pro nácvik chůze je všestranný závěs se širokou škálou
použití. Zahrnuje podpírání při stání a chůzi nebo při použití toalety.
Závěs pro nácvik chůze poskytuje pacientovi-klientovi podpěru
v horní části těla a také pod pažemi. Tento závěs není univerzálním
závěsem a vyžaduje, aby byl pacient-klient částečně schopen nést
svou hmotnost.
Posouzení soběstačnosti: pro skupinu 2 nebo 3 na základě
pečlivého posouzení
Závěs Silklift (rozpěrný třmen se šesti body pro
uchycení)
Závěs Silklift je ohebně tvarovaný, snadno se uchycující závěs
provedený tak, aby vyhovoval 85-90% uživatelů. Tento závěs se
zvláště hodí pro pacienty-klienty používající formované systémy
vozíku, kde se upevnění závěsu může vyzkoušet jen obtížně.
Ve standardní verzi je vybaven integrovanou vyztuženou podpěrou
hlavy a vypodložkováním pro nohy. Dodává se ve čtyřech
velikostech - dětské, malé, střední, velké a mimořádně velké.
Posouzení FIM: pro 1 a 2 a kteroukoliv jinou osobu zvedanou
z podlahy
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Závěs pro polohu vestoje (pomůcka p ro polohu
vestoje)
Závěs pro polohu vestoje je vhodný pro ty pacienty-klienty, kteří jsou
ve větší míře schopni nést svou hmotnost. Umožňuje výborný přístup
pro manipulaci na toaletě, snadno se připevňuje a umožňuje rychlé a
účinné přemisťování. Nastavitelný pásový popruh a protismyková
zádová poduška zajišťují, že závěs se při přemisťování nebude
sesmekávat. Pokud se však tento závěs použije u nesprávného
pacienta-klienta, může být nebezpečný, tudíž se doporučuje pečlivé
posouzení rizika. Dodává se ve třech velikostech - malé, střední a
velké.
Posouzení soběstačnosti: pro skupinu 3 a 4

Přepravní závěs (pomůcka pro pol ohu vestoje)
Přepravní závěs je vhodný pro pacienty-klienty, kteří jsou do jisté
míry schopni nést svou hmotnost. Snadno se připevňuje a umožňuje
rychlé a účinné přemisťování. Dodává se ve třech velikostech - malé,
střední a velké.

Posouzení soběstačnosti : pro skupinu 2, 3 a 4

Mějte na paměti, prosím:
Je velmi důležité používat závěs se správnou velikostí a zajistit, že před zvedáním pacienta-klienta
bude správně upevněn. Je tak zajištěno, že zvedaná osoba se cítí bezpečně, důstojně a pohodlně.
Rovněž poskytuje pečovateli/pečovatelce jistotu, že může provést potřebné přemístění, a že
procedura bude provedena účinně a bezpečně.
Cílem tohoto návodu je pomoci osobám odpovědným za poskytnutí závěsů nastíněním některých
hlavních faktorů, aby z nich bylo možno vybrat nejpříhodnější typ závěsu pro pacienta-klienta.
Cílem konzultace je rozhodnout, který závěs z palety závěsů OXFORD bude nejlépe vyhovovat
těmto požadavkům.
OXFORD disponuje rozsáhlou řadou závěsů. Naše závěsy obráží mnohaleté zdokonalování,
v jehož důsledku se řada našich závěsů řadí k nejpohodlnějším a nejpřizpůsobivějším na trhu
dneška.
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Posouzení soběstačnosti
Často používaný nástroj pro posuzování činnosti pacientů od nezávislosti po potřebu úplné pomoci
v 7 funkčních skupinách.

Jaké jsou tyto úrovně?
Nezávislý pacient
Nepotřebuje druhou
osobu ke svým
činnostem
Částečně závislý
pacient
Je třeba přítomnosti
druhé osoby jako
dozoru či k fysické
asistenci, aby mohl
činnost provést, bez
Asistence činnost
neprovede.
Plně závislý pacient
Člověk vykonává
samostatně méně
než 50% své činnosti,
musí mít asistenci,
jinak činnost
neprovede

7. Plně nezávislý
Všechny denní činnosti vykonává soběstačně, bezpečně, bez nutných
pomůcek a bez prodloužení času.
6. Nezávislý
Některou činnost musí opakovat jednou či vícekrát, aby dosáhl cíle,
potřebuje pomůcku nebo více času, ale vše provádí bezpečně.
5. Potřeba dohledu
Asistent je přítomen bez fysického kontaktu „pro jistotu“ nebo aby podal
pomůcku apod.
4. Minimální asistence
Dochází k fysickému kontaktu mezi pomocníkem a asistovanou osobou
dotekem, 75 % či více aktivity provádí pacient sám.
3. Větší asistence
Pacient-klient potřebuje pomoc většího typu než dotykem na 50-75%
své aktivity.
2. Převážná asistence
Pacient-klient vykonává 25-50% své činnosti, ostatní zajišťuje asistent.
1. Úplná asistence
Pacient-klient vykonává sám méně než 25% činnosti

Povšimněte si, že personál ve VŠECH oblastech musí mít okamžitý přístup alespoň k jednomu
mobilnímu pasivnímu zvedáku pro použití v případě naléhavé potřeby, například pro zvednutí
pacienta-klienta, který upadl. Pasivní zvedák, vhodný pro velmi těžkou osobu, by měl být v zařízení
/ v nemocnici rovněž dostupný, a veškerý personál by si měl být vědom systému pro výběr
zvedáku podle potřeb. (Například pro případ neplánovaného přijetí velmi těžkého pacienta na
úrazovou pohotovost).

7

Vlastnosti závěsů OXFORD
Závěsy OXFORD mají mnoho společných vlastností, které jejich použití usnadňují a snadněji se
s nimi provádí nácvik.

Barevné lemy poskytují zřetelnou informaci o
velikosti.

Zřetelné štítky poskytují všechny požadované
potřebné informace spolu s kresbou, která
znázorňuje, k čemu se naše závěsy hodí.

Barevné popruhy s oky, která umožňují
nastavení a polohu ve správném úhlu, pro
systém rozpěrného třmenu se šesti body
zavěšení.

Středové značkovače napomáhají ošetřovateli
při správném umístění závěsu, zvláště pokud
se závěs vkládá před zvedáním pacienta nad
postel nebo při jeho přemísťování na podlaze.

Šířka (1) opory nohou poskytuje optimální oporu, přičemž se nezařezává pod kolena nebo do
oblasti třísel, a vzájemně protažená poutka (2) zabrání tomu, aby došlo k rozevření nohou
pacienta-klienta při přepravě.

8

Úhly popruhů jsou pečlivě vypočítány, aby
zajistily správné držení těla pacienta a jeho
pohodlí.

Rukojeti na stranách závěsů jsou optimalizovány, aby zajistily správnou manipulaci.

Z polyesteru vyrobené závěsy OXFORD jsou
pevné, měkké a pohodlné.

Síťované závěsy jsou ideální v mokrém
prostředí proto, že umožňují rychlé odvádění
vody a sušení.

Vyměkčení poskytuje zvýšené pohodlí a
oporu pro choulostivá místa a tkaninové
popruhy mají zakryté konce, aby chránily kůži
pacienta-klienta.

Šedá barva našich závěsů umožňuje snadné
odstranění znečištění – polyesterová textilie
však není náchylná k zabarvení a snadno se
pere.
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Příslušenství k závěsům

Opora hlavy zabezpečuje její správnou polohu při přesunu.

Váleček pod hlavu/krk

Prodlužovací popruhy umožňují nastavení
délky stávajících popruhů závěsu, který se
připojuje ke zvedáku pacienta.
(Dodává se jako volitelné příslušenství).

Rozpěrný třmen/rám
Řada profesionálních zvedáků OXFORD umožňuje volbu dvou rámů, které umožňují asistentovi
lepší výběr nejvhodnějšího závěsu a rámu pro konkrétní úkol. Závěsy Presence, Advance a
Stature je možno použít buď s rozpěrným třmenem se šesti body pro uchycení, nebo
s polohovacími rámy se 4 body. Oba rámy mají svoje použití, ale důležitější je, že umožňují
pečovateli vybrat správný závěs pro daného pacienta-klienta a danou činnost.
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Rozpěrný třmen se 6 body
uchycení

Rozpěrný třmen se 6 body uch ycení
Rozpěrný třmen se 6 body uchycení používá závěsy s tkaninovými
oky, které umožňují provést nastavení polohování výběrem různých
barevných ok. Popruhy pro uchycení na úrovni ramen určují polohu
zad, která sahá od vzpřímené polohy až do polohy zpoloviny
nakloněné, a nakloněné. Podobně popruhy pro uchycení na nohách
určují přibližný úhel flexe v kyčlích v rozsahu přibližně od 90° do 45°.
Poloha docílená úpravou ok bude záviset na výšce a postavě pacienta-klienta. Empirickým pravidlem je, že čím kratší jsou popruhy,
tím vzpřímenější bude poloha pacienta-klienta.
Čt yřbodový rám
Čtyřbodový rám používá systém pojistných spon Securi3 a úprava
se provádí otáčením rukojeti rámu buď dolů nebo nahoru, za účelem
získání vzpřímené nebo skloněné polohy pro pacienta-klienta.
K dispozici jsou rámy jak na ruční tak i elektrické ovládání.

Čtyřbodový rám (na
vyobrazení je elektricky
poháněná verze)

Systém připevňovacích prvků závěsu Securi 3
(pouze pro čt yřbodový rám)
Tři hlavní podpěry zajišťují pacientovi a asistentovi bezpečnost a
pohodlí při přesunu.

VLOŽENÍ

TAŽENÍ/UZAMČENÍ

ZAJIŠTĚNÍ

BEZPEČNÉ

Poznámka: Závěs Comfort využívá systému spon Securi3 a je
navržen tak, aby nemohlo dojít k nezáměrnému uvolnění.
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Rozsah velikostí
Většina závěsů se dodává v takové škále velikostí, aby vyhovovala různorodosti pacientů co do
výšky, stavu a hmotnosti. Všechny tyto faktory se musí vzít v úvahu při výběru vhodného závěsu
pro pacienta-klienta. Velikosti se dodávají od XS po XL, a veškeré informace o závěsech najdete
na našem objednávkovém formuláři.

Velmi malý
(dětská
velikost)

Malý

Střední

Velký

Mimořádně
velký

Hmotnostní limit
Na štítku je zřetelně uvedené bezpečné pracovní zatížení. To činí 227 kg/500 liber. Některé
závěsy se liší, proto před použitím vždy zkontrolujte štítek.

Poznámka:
Před
zvedáním
pacienta-klienta
nezapomeňte zkontrolovat bezpečné
přípustné zatížení zvedáku, protože se
může lišit od přípustného zatížení
závěsu.
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Identifikační štítek
Identifikační štítek poskytuje zásadní informace o
závěsu, jako například:
¢ Referenční číslo typu

¢ Pokyny k údržbě

¢ Typ závěsu

¢ Bezpečné přípustné
zatížení (SWL)

¢ Velikost
¢ Zkušební značka (CE
nebo podobně)
¢ Datum výroby

¢ Čárový kód (není
vyobrazen)
¢ Identifikační obrázek

Poznámka: Každý závěs zahrnuje jedinečné výrobní
číslo pro umožnění vysledovatelnosti. To je užitečné
zvláště tehdy, pokud se dokončují záznamy o prohlídce a
auditu.

Návod pro uživatele
Podrobný návod pro uživatele uvádí všechny závěsy. Obsahuje zásadní informace týkající se praní v pračce a celkové údržby závěsu.

Informace týkající se bezpečnosti závěsu (vodítko)
¢

Maximální teplota prací lázně 85°, nebiologický prací prášek

¢

Nesušte v bubnu při vysoké teplotě

¢

Možnost praní pomáhá proti stafylokoku MRSA.
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Instrukce o rozsahu velikostí a hmotností (přibližné)
Mějte na paměti, že následující tabulka s doporučením, týkající se hmotnosti, má pouze pomocný
charakter. Posouzení úplného rizika se musí provést před výběrem jakéhokoliv závěsu. Zajistí se
tak bezpečnost pacienta i pečovatele.

Rozsah závěsů
Tabulka doporučených hmotností (POUZE INSTRUKCE)
Minimální hmotnost

Maximální hmotnost

Velikost
závěsu

kg

lb

kámen
(hmotnost)

kg

lb

kámen
(hmotnost)

XS

16

35

2,5

45

100

7

S

34

75

5,5

68

150

10,5

M

57

125

9

91

200

14

L

80

175

12,5

136

300

21

XL

125

275

20

227

500

35,5

Ostatní pokyny, týkající se závěsů
Jiné textilie se dodávají na základě ZVLÁŠTNÍCH OBJEDNÁVEK. Respektujte, prosím, že v tomto
případě je delší doba potřebná k výrobě (běžně 4-5 týdnů). Podrobnosti získáte u svého zástupce
OXFORD.
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Speciální závěsy
Speciální závěsy jsou jednorázové výrobky pro specifické potřeby jednotlivých pacientů-klientů, a
lze je vyrobit na zakázku. Objednat lze následující speciální závěsy (delší lhůta potřebná k výrobě
– podrobnosti získáte u svého zástupce OXFORD).

¢

Prodloužená délka popruhu s oky (aby
vyhovovala dolním končetinám nebo
ramenům)

¢

Přídavná smyčka

¢

Odstranění opory hlavy

¢

Klínový úsek pro nohy

¢

Přidání výztuhy k nohám nebo tělu
(syntetický fleece materiál)

Formuláře pro předpis závěsů
Formuláře pro předpis závěsů budou k dispozici na
základě požadavků podaných za účelem usnadnění
výroby zvláštních závěsů. Zde je uveden příklad
formuláře pro předpis závěsu.
Další pokyny o speciálních závěsech poskytne místní
zástupce společnosti Oxford.
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Úrovně podpěry závěsů a toaletní otvory
Různé typy závěsů poskytují různé úrovně podpěry zvedaného pacienta-klienta. Úroveň podpěry
je určena stavem a strukturou textilie, přičemž hlavní část závěsu poskytuje podpěru zádům a
hlavě (foto 1) a popruhy pro nohy poskytují podpěru stehnům, kyčlím a zadku (foto 3/4). Stav
závěsu také bude určovat přítomnost a velikost otvoru pro toaletní použití (foto 2 dole).
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Výběr nejlepšího typu závěsu
Výběr závěsu pro konkrétního pacienta obnáší více než jen jednoduché změření jeho velikosti a
rozhodnutí, jaký závěs se pro něj použije. Základní hlediska, která je nutno vzít v úvahu, jsou
úroveň podpěry, kterou má závěs poskytnout, a zda je toaletní otvor nezbytný. Avšak při výběru je
nutno posoudit mnoho dalších hledisek, aby bylo jisté, že závěs vyhovuje specifickým
požadavkům, a že se jedná o nepříhodnější závěs. Některá z těchto hledisek jsou stručně
probrána zde.

Informace o činnostech:
Aby bylo jisté, že vybraný závěs bude vhodný pro požadované použití, je nezbytné určit typ
požadovaných činností týkajících se přesunu, spolu s četností, s jakou se budou tyto činnosti
provádět. To se úzce vztahuje k funkčním požadavkům kladeným na závěs. (například: závěs,
který se má používat na toaletě, bude vyžadovat toaletní otvor). Viz závěs Access, uvedený na
straně 4.

Informace o pečovateli/pečovatelích nebo manipulantovi/manipulantech:
Při výběru závěsů je důležité být pamětliv osob, které budou závěs upevňovat a používat zvedák.
V úvahu je nutno vzít jejich schopnosti a omezení – zvláště pak zkušenosti a zaškolení. Některé
závěsy se připevňují složitěji než jiné, a manipulant se může zdráhat použít závěs, je-li proces
připevňování příliš složitý. Počet pečovatelů, kteří jsou k dispozici pro upevnění závěsu, a také
celkový počet pečovatelů, kteří se na péči o pacienta podílí, mohou také znamenat důležité faktory
posuzování – řada pečovatelů může mít spoustu dovedností.
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Informace o ostatních zařízeních
Je nutné stanovit kompatibilitu závěsu s ostatním zařízením, zvláště
se zvedákem a systémem pro zvedání. Je také důležité stanovit
jakékoliv přičleněné zařízení, které se podílí na přemístění,
například sedačky, postele, kladky, toalety a manipulační nebo
terapeutická zařízení pro zajištění, že zvedák a závěs budou
s těmito prvky pracovat účinně.

Výběr typu závěsu pro nejběžnější činnosti
Za účelem zjednodušení procesu výběru závěsu společnost OXFORD vytvořila tabulku, která Vás
provede přiměřeným použitím každého závěsu a činnosti. Jistě existují výjimky, které v tabulce
uvedeny nejsou, ale zde je uveden náhled, které činnosti je možno provádět.
Typ závěsu

Zvedák OXFORD

Access

Advance/Presence

¢

Quick Fit Del

Advance/Presence

¢

¢

¢

¢

¢

Quick Fit

Advance/Presence

¢

¢

¢

¢

¢

Full Back

Advance/Presence

¢

¢

¢

¢

Long Seat

Advance/Presence

¢

¢

¢

Comfort

Stature/Presence

¢

¢

¢

¢

Standing

Arise/Ascend/Journey

¢

¢

¢

¢

Transport

Arise/Ascend/Journey

¢

¢

¢

¢

Standing
Harness

Stature/Presence

(1) Je-li zakoupen s toaletním otvorem.
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Toaleta

Z toalety Ze židle
do kou- na židli
pelny

Z poste- Z podlale na žid- hy na
li
postel

¢

¢

¢

(2) Použití pouze v síťové verzi.

Ze židle
na toaletu

Stání
s pomocí

¢

¢

(3) Při použití se čtyřbodovým rámem.

Zdravotní podpora/poradenství
Na požádání je možno zákazníkům společnosti Joerns Healthcare poskytnout podporu
poskytnutím zdravotních informací a rad, pokud jde o závěsy OXFORD a ostatní výrobky.

Nácvik přesunu a zacházení s pacientem
Správné zařízení spolu s přiměřeným zácvikem může napomoci minimalizovat rizika spojená
s ručním přesunem. Společnost Joerns Healthcare vyvinula komplexní řadu školicích programů
zaměřených na přesun a zacházení s pacientem, přičemž cílem je vyhovět požadavkům všech
pečovatelů/praktikantů. Programy jsou přizpůsobivé s kurzy zaměřenými tak, aby vyhovovaly
jednotlivým okolnostem a potřebám. Obecnou úlohou je vytvořit "bezpečnější prostředí" pro
všechny.
Podrobnosti zjistíte u svého zástupce společnosti OXFORD.
Školicí programy Joerns Healthcare mají udělen certifikát CPD.

O společnosti Joerns Healthcare
Společnost Joerns Healthcare poskytuje komplexní řešení pro oblast přesunu pacientů-klientů
pomocí řady kompatibilních zvedáků, závěsů a příslušenství, navržených tak, aby vyhovovaly
potřebám jak pacienta, tak ošetřovatele. Kromě závěsů zahrnuje řada výrobků OXFORD pro
manipulaci s pacienty-klienty:
¢

Zvedáky připevněné na stropě

¢

Mobilní zvedáky

¢

Rozšířené možnosti záruky a servisu

¢

Balíčky pro zácvik přesunu pacientů

Doufáme, že Vám tato příručka poskytla jak užitečné, tak podnětné informace.
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