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Specialisté na dodávky
do zdravotnictví již od roku 1990

Prostředky pro
vážení pacientů
V rámci ročního projektu „Výživa a dekubity“ byli osloveni sestry a nutriční terapeuté na lůžkových zařízeních po celé ČR. Cílem
ankety „Výživa a dekubity“ bylo zmapovat vliv výživy na vznik
a hojení dekubitů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 186 odborníků na danou problematiku (vyšlo v časopisu Florance 9/17).
V průběhu projektu se ukázalo, že většina zařízení je nedostatečně vybavena prostředky pro jednoduché, rychlé a přesné stanovení váhy pacienta, která je klíčovým parametrem pro určení
správného léčebného postupu.
Společnost SORAL & HANZLIK Medical s.r.o. nabízí ucelenou řadu zdravotnických prostředků a pomůcek pro
snadné, rychlé a přesné vážení pacientů.

Prevence
a léčba
dekubitů
Přesuny
a zvedání
Čištění
a dezinfekce

Lůžka
a příslušenství

Hygiena
Léčba
popálenin

Vozíky
a ostatní
pomůcky
Údržba
a servis

SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Kettnerova 1940, 155 00 Praha 5

www.soralhanzlik.eu
info@soralhanzlik.eu

Vakový zvedák
Vakový zvedák Poweo 200 / 300 s váhou
Zvedáky Poweo poskytují unikátní možnosti polohování a přesunu pacienta.
Umožňují použití stretcheru pro přesun pacienta v horizontální poloze.
Stretchery lze dodat i v úpravě vhodné pro rentgenování. Poweo 200 a 300 je
dodáváno včetně váhy Scalis do 300 kg.
– Elektrické rozevírání nohou usnadňuje použití zvedáku
–	
Dálkové ovládání snižuje riziko úrazu a zjednodušuje manipulaci se zvedákem
– Nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene
– Max. zatížení 200 kg / 300 kg
– > 90 zdvihů na jedno nabití, výměnná baterie NiMh (24V – 3,0 Ah), externí
dobíjecí stanice
–	
Rozměry podvozku zvedáku při zavřených nohách: šířka 79,4 cm,
délka 131 cm
Cena:
Poweo 200 včetně vážicího systému Scalis za 112 776 Kč bez DPH
Poweo 300 včetně vážicího systému Scalis za 128 841 Kč bez DPH

Integrovaná váha
Scalis je umístěna
tak, aby byla
chráněna před
poškozením

Nerezový stretcher pro intenzivní péči – zavěšení za 21 114 Kč bez DPH
2-dílný rentgenovatelný stretcher s nosností 240 kg za 38 602 Kč bez DPH
2-dílný rentgenovatelný stretcher s nosností 300 kg za 45 900 Kč bez DPH

Vážicí křeslo
Vážicí křeslo C200
Vážicí křeslo má nosnost do 200 kg. Pevná kovová konstrukce zvyšuje
bezpečnost klienta. Do těla vážicího křesla je integrována zdravotnická váha
třídy III s přesností vážení na 100 g. Možnost výpočtu parametru BMI.
4 kolečka – 2 otočná s brzdou, 2 pevná pro jednoduché ovládání při transportu.
–	Transportní a vážicí křeslo Scaleo C200 se vyznačuje skvělou stabilitou
a přesným vážením
–	Součástí je výsuvná podložka na nohy s vysokou odolností
a stabilizačními podpěrami
–	Odklopné područky na obou stranách zajišťují komfort klienta,
jeho bezpečí a snadný nástup
–	Zadní kolečka brzditelná obsluhou, přední kolečka pevná
pro snadný transport
– Vysoká odolnost a jednoduchá údržba

Cena: 39 900 Kč bez DPH

„Rudl“ Raiser – příslušenství pro přesun pacientů
Pomůcka pro mobilizaci klienta Raiser byla vyvinuta pro podporu vstávání
ze sedu do stoje a pro snadný a rychlý přesun klienta. Tato univerzální
pomůcka podporuje jejich aktivizaci a zároveň usnadňuje práci personálu.
–	Jednoduché nastavení výšky opěrek nohou pomocí jedné ruky
– Ergonomická úchytka pro klienty a personál zajišťuje variabilní
možnosti úchopu
–	Brzditelná hlavní kolečka pro snadný nástup klienta
– Možnost použití bederního pásu pro podporu klienta
–	Max. zatížení 200 kg

Cena:
Raiser včetně úchopových poutek za 21 435 Kč bez DPH
Vertikalizační pás vel. L /XL za 4 995 Kč bez DPH
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Zvedák do vany
Zvedák do vany Nina
Inovovaný sedací zvedák do vany Nina je všestranným pomocníkem navrženým pro přesun klientů
mezi lůžkem a koupelnou či sprchou. Zpracování z nerezové oceli, otočný sedák z měkké
PUR pěny a integrované držáky zajistí vysoký komfort a bezpečí. Maximální nosnost 160 kg.
Integrovaná zdravotnická váha tř. III.
–	Otočná sedací část, otočná madla s možností úchopu, integrovanou opěrou zad
–	Nouzové zastavení zdvihu, nouzové snížení klienta, bezpečnostní pás pro zajištění klienta
–	V ceně zahrnuta vyjímatelná baterie a externí nabíječka, možnost úpravy vzdálenosti sedáku
od nosného sloupu
–	Elektricky ovládaný zdvih od 485 do 1185 mm, elektronická kontrola baterie, dálkové ovládání
a ovládání na sloupu
–	Podvozek se 4 dvojitými 100 mm kolečky (2 bržděná), šířka podvozku i s příslušenstvím 681 mm

Cena:
Zvedák Nina včetně váhy za 200 193 Kč bez DPH

Nemocniční lůžko
Nemocniční lůžko Sicuro Pesa s váhou
Lůžko pro intenzivní péči přináší pokročilé funkce, které usnadňují
každodenní práci ošetřovatelskému personálu. Lůžko poskytuje možnost
laterálního náklonu pacienta až do úhlu 25°, je rentgenovatelné
C-ramenem, ovladatelné pedálovým mechanisem. Bezpečné pracovní
zatížení 260 kg pokryje většinu potřeb nemocničních zřízení. Rychlé
odejmutí čel a mechanické CPR přináší možnost okamžité reakce
na nenadálé stavy pacienta. Součástí lůžka je váha.
–	Lůžko pro intenzivní péči ARO, JIP
–	Vnější rozměry lůžka 216 x 104 cm
– Ložná plocha: 200 x 87 cm
–	Výška ložné plochy: 46–80 cm
–	Ložná plocha z vyjímatelných plastových dílů, vhodná pro
automatické mytí a dekontamin.
–	TR 19°, ATR 20°
–	Laterální náklon ±25°
–	Rychlé polohování lůžka i zdvihu
–	Autoregrese zádového dílu 8 cm
–	Kolečka 150 mm s centr. brzdou
Cena:
Lůžko včetně váhy za 195 286 Kč bez DPH
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Pomůcky pro přesun
Pečovatelský personál musí denně provádět velký počet úkonů,
při kterých pracuje s vahou pacienta. Pomůcky pro přesun tyto
operace zjednodušují, urychlují tím péči, snižují riziko problémů
se zády personálu a zvyšují komfort pacienta při jednotlivých
úkonech, což pozitivně působí na jeho psychický stav.
Prezentované pomůcky pro přesun jsou vyrobeny z odolných
materiálů a jsou připraveny pro každodenní použití. K některým
položkám nabízíme náhradní potahy, které se dají v případě
opotřebení jednoduše vyměnit.

Pevná / skládací podložka
pro přesun

Kluzná deka pro přesun

Kluzná deka pro zvedání

Přesouvací deska

Univerzální pomocník pro posun
pacienta na lůžku.

Pomůcka usnadňuje horizontální
posun pacienta na lůžku např.
ve chvíli, kdy je sesunutý ve spodní
části.

Podporuje asistovaný nebo
samostatný přesun pacienta
z lůžka na vozík.

Cena od: 9 504 Kč bez DPH

Cena od: 2 359 Kč bez DPH

Cena od: 2 359 Kč bez DPH

Cena od: 2 158 Kč bez DPH

Rotační disk měkký

Rotační disk pevný

Břišní pás

Víceúčelový popruh

Napomáhá při samostatném nebo
asistovaném otočení pacienta
na lůžku.

Usnadňuje přesun otáčivým
pohybem např. z kolečkového křesla
do vozu nebo na židli.

Podpora všech typů přesunu.
Pomůcku má připevněnu ošetřovatel,
čímž poskytuje různé možnosti
úchopu pacienta.

Podpora všech typů přesunu.

Cena od: 1 210 Kč bez DPH

Cena od: 1 966 Kč bez DPH

Cena od: 3 145 Kč bez DPH

Cena od: 2 145 Kč bez DPH

Výrazně usnadňuje práci při
přesunu pacienta z lůžka na jiné
lůžko, transportní vozík nebo
sprchové lůžko.
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