
Začalo sa to jedným vakom vyrobeným výlučne z textilu, čo bolo v tom čase revolučné
riešenie. Dnes má Liko najväčšiu kolekciu zdvíhacích vakov a príslušenstva na svete.

Spolu s našou širokou ponukou závesných ramien v rôznych šírkach a variantách,
umožňujú dvíhanie a presun pacientov vo všetkých možných situáciách.

Už viac ako 30 rokov vyvíjame, v úzkej spolupráci s poskytovateľmi starostlivosti a s
pacientmi, funkčné, jednoducho použiteľné zdvíhacie príslušenstvo. Vývoj Liko
produktov neustále pokračuje v súlade s poslednými trendami, vzrastajúcimi

požiadavkami a znalosťami v tomto obore.

Zdvíhacie príslušenstvo
Pacientske vaky

pre dospelých



Základné modely pre bezpečné a jednoduché dvíhanie a presuny

Pacientsky Vak Original, Model 10, (11)
Pacientsky vak Liko Original má nižšiu
chrbtovú časť, čo umožňuje pacientovi
ponechať jednu alebo obe ruky von z vaku.
Tento vak je vhodný najmä pre aktívnych
pacientov a je ľahké s ním pracovať.

Pacientsky vak Universal, Model 00, 02
Pacientsky vak Liko Universal je základným
modelom vhodným pre väčšinu pacientov.
Tento vak je ideálny pre starších pacientov
s obmedzenou mobilitou. Umožňuje polohu
vzpriameného sedu s oporou celej časti
chrbta. Model 02 umožňuje naviac vyššiu
výšku dvíhania.

Pacientsky vak Original / Soft Original
Highback, Model 20, 26
Pacientsky vak Liko Original / Soft Original
Highback umožňuje polohu zakloneného
sedu s oporou hlavy, a preto je ideálny
pre pacientov so slabšou stabilitou trupu.
Vak Liko Soft Original Highback bol špeciálne
upravený, aby pacientovi lepšie sedel a
zvyšoval jeho pohodlie s komfortnou
podperou hlavy v sediacej polohe. Oba
tieto vaky sú veľmi vhodné najmä pre
zdvíhanie pacienta z podlahy.

Pacientsky vak Comfort Plus, Model
300, 310
Pacientsky vak Liko Comfort Plus je
zdokonalená verzia vaku Comfort (Model 30,
31) s vylepšeným komfortom pre pacienta.
Tento vak perfektne obopína pacienta,
umožňuje polohu vzpriameného sedu a
zaisťuje oporu celého chrbta. Vak je možné
aplikovať i odnímať ležiacemu pacientovi a
je možné ho ponechať pod pacientom na
kresle alebo vozíku. Model 310 je vybavený
hygienickým otvorom.

Pacientsky vak Silhouette, Model 22
Pacientsky vak Liko Silhouette umožňuje
polohu zakloneného sedu s pohodlnou
oporou hlavy. Bol špeciálne vyvinutý pre
presun na invalidný vozík, pričom
vak je možné ponechať pod pacientom
aj po jeho presune na vozík. Vak Liko
Silhouette je tenký a poddajný, bez
rúčiek či zhrubnutých častí.

Pacientksy vak Comfort Plus HighBack,
Model 350, 360
Pacientsky vak Liko Comfort Plus HighBack
je zdokonalená verzia vaku Liko Comfort s
vylepšeným komfortom pre pacienta. Tento
vak perfektne obopína pacienta a umožňuje
polohu zakloneného sedu s oporou celého
chrbta a hlavy. Opora hlavy je polstrovaná.
Vak je možné aplikovať i odnímať ležiacemu
pacientovi a je možné ho ponechať pod
pacientom na kresle alebo vozíku. Model
360 je vybavený hygienickým otvorom.



Presun pacienta na toaletu

Modely umožňujúce vyzliekanie / obliekanie pacienta počas jeho dvíhania

Bariatrický pacienti

Osoby po amputácii

Pacientsky vak Hygiene, Model 40, 41, 45, 46
Pacientsky vak Liko Hygiene je ľahko použiteľný, umožňujúci vyzliekanie a obliekanie počas
transportu na a z toalety. Je vhodný pre pacientov s určitým stupňom stability trupu.
Model 41 je vybavený pásom okolo hrudníka a má vylepšené uchytenie.
Model 45 je vybavený bezpečnostným pásom a úchytmi okolo hornej časti tela pre vyššiu
bezpečnosť.
Model 46 je vybavený bezpečnostným pásom a navyše oporou chrbta.

Pacientsky vak Ultra, Model 06
S nosnosťou do 500 kg je tento vak
navrhnutý pre najťažších bariatrických
pacientov. Používa sa spolu so zdvíhacím
systémom Liko UltraTwin a je k dispozícii v
rôznych veľkostiach. V kombinácii so
zdvíhacím systémom Liko UltraTwin sa
pacient môže behom zdvíhania
a transportu jednoducho polohovať.

Vesta Hygiene, Model 50, 55
Vesta Liko Hygiene je unikátny pacientsky vak, špeciálne vyvinutý pre bezpečné a spoľahlivé
zdvíhanie pacientov so slabým svalovým tónusom na a z toalety.
Umožňuje polohu vzpriameného sedu s pevnou oporou okolo hornej časti tela, pričom dolná
časť tela je viac voľná pre vyzliekanie a obliekanie pacienta.
Vesta Liko Hygiene High Back Model 55 je navyše vybavená oporou hlavy.

Pacientsky vak Amputee, Model 70, 75
Pacientsky vak Liko Amputee je špeciálne
vyvinutý pre poskytnutie plnej bezpečnosti
dokonca aj pri dvíhaní pacienta s vysokou 
obojstrannou amputáciou. Špeciálne
vedený popruh udržiava z bezpečnostných
dôvodov podporu kýpťov pohromade.
Vak Liko Amputee HighBack Model 75 je
naviac vybavený oporou hlavy.



Kúpeľ a sprcha
Sieťový polyester -
vzdušná alternatívaCitlivosť na tlak

Pre pacientov, ktorí sú zvlášť citliví na
tlak, je k dispozícii niekoľko modelov vakov
vypolstrovaných syntetickou ovčou vlnou.
Polstrovanie má tiež zosilňujúcu vložku,
ktorú je možné v prípade potreby vybrať.

Sieťová polyesterová tkanina je vhodným
materiálom pre vaky, ktoré je možné po
presune ponechať na pacientovi. Materiál
je vzdušný, avšak pevný. K dispozícii je
niekoľko verzií vakov z tohto materiálu.
Vak zo sieťového polyesteru je ideálny
pre kúpanie a sprchovanie pacienta.

Pre dvíhanie a presun pacientov do vane
a sprchy existuje niekoľko modelov z
odolnej, vodu neabsorbujúcej, poplastovanej
sieťovej tkaniny, ktorá je pri styku s pokožkou
príjemná, aj keď je mokrá. Vaky z tohto
materiálu sú ideálne pre kúpanie a
sprchovanie pacienta.

Vesty pre oporu a zabezpečenie v stoji - nácvik chôdze

Vesta Master, Model 60 a 64
Vesta Liko Master zjednodušuje zdvíhanie
osoby, schopnej niesť svoju hmotnosť v
stoji. Je výbornou pomôckou pre nácvik
vstávania, chôdze a udržiavania rovnováhy.
Spodná časť tela je voľná pre vyzliekanie a
obliekanie pacienta počas jeho presunu
na a z toalety.
Vesta Liko Master, Model 64 sa zapína
vpredu, takže si ju pacient môže sám
zapnúť aj rozopnúť. Popruhy okolo nôh
sú dostupné ako opčné príslušenstvo.

Pacientsky Vak LiftPants, Model 92, 920
Pacientsky vak Liko LiftPants umožňuje
spoľahlivý a bezpečný nácvik vstávania a
chôdze, dodávajúc pacientovi istotu pri jeho
prvých krokoch. Umožňuje voľnosť pohybu,
pričom čiastočne odľahčuje záťaž hmotnosti
pacienta. Tieto modely poskytujú bezpečnú
oporu umožňujúc pacientovi voľný pohyb
bez rizika pádu.
Model 920 je určený pre pacientov s
extrémnou nadváhou až do 500 kg.
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Detské pacientske vaky
Deti nie sú malí dospelí. Liko má veľkú kolekciu vakov špeciálne vyvinutých pre dvíhanie
detí. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke alebo v špeciálnom prospekte.

Škála modelov
Všetky modely vakov majú unikátne črty prispôsobujúce sa rozličným potrebám dvíhania
pacientov. Niektoré sú označené ako základné modely pretože pokrývajú širší rozsah
potrieb dvíhania pre rozličných ľudí. Iné sú viac špecializované pre optimálne dvíhanie v
užšej aplikačnej oblasti.

Krížové závesné rameno
Krížové rameno na podvesenie vaku
umožňuje trochu väčší záklon v
sede než bežné dvojbodové rameno
a je ideálne pre použitie s mnohými
Liko vakmi. K dispozícií sú dva modely.

Predlžovacie slučky
Liko predlžovacie slučky sú určené pre
rýchle a jednoduché prispôsobenie
zdvíhacieho príslušenstva. Existujú
dve štandardné dĺžky - na predĺženie
bežnej dĺžky popruhu o 12 a 22 cm.
K dispozícii sú v zelenej a sivej farbe.

Váha Liko
Digitálna váha triedy III, ktorú je možné
použiť v kombinácii so všetkými Liko
zdvihákmi. Pripojením nad závesné
rameno je váha Liko jednoduchá na
obsluhu s pohodlným odčítaním
hmotnosti. Je konštruovaná pre
váženie pacientov do 350 kg.
Viac príslušenstva na stránkach
www.liko.se a www.dartin.sk

Polstrovanie
Polstrovanie znižuje tlak na jednotlivé
časti tela a je k dispozícii ako opčné
príslušenstvo ku všetkým vakom Liko.
Vyrába sa zo syntetickej ovčej vlny
na jednej strane a materiálu z ktorého je
vyrobený vak na strane druhej. Pri
objednávke je potrebné uviesť, pre aký
vak (model, veľkosť a materiál) je
polstrovanie určené.

Voľba veľkosti a materiálu
Správna voľba veľkosti a materiálu, z ktorého je vak vyrobený je kľúčová nie len pre
bezpečnosť, funkčnosť ale aj komfort pacienta. Každý model sa vyrába v niekoľkých
veľkostiach a materiáloch. Nie všetky modely vakov sú však k dispozícii vo všetkých
materiálových prevedeniach. K dispozícii sú aj vaky pre jednorázové použitie. Pri
výbere vaku je nutné definovať veľkosť, materiál z ktorého je vyrobený a variantu. 

Univerzálne ramená na vak

Rameno Universal 350
Tento model je populárny
najmä v  prípade zdvíhania
detí.

Rameno Universal 450
Všestranný model ideálny
vo väčšine dvíhacích situácií.

Dvojité rameno Universal 670
Rameno pre objemnejších
pacientov alebo situácie, kde
sa požaduje väčší priestor
nad ramenami. 

Rameno Universal 600
Toto závesné rameno je predo-
všetkým určené pre použitie
s vakom Liko Comfort alebo pri
aplikácii vaku so separátnymi
oporami nôh.

Krížové ramená Universal
Vhodné pre štvorbodové
zavesenie pre polohu v
polosede.

Autorizované zastúpenie v SR:

DARTIN Slovensko, spol. s r. o.
Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
Tel./fax: 051 7734403, 7723634
http://www.dartin.sk
e-mail: info@dartin.sk

Zdvíhacie príslušenstvo

Premiestňovacia plachta
Premiestňovacia plachta Liko RepoShet Original je vynikajúcou pomocou pre zmenu
polohy pacienta na lôžku alebo jeho otočenie. Plachta je uložená pod pacientom a je
možné ju použiť v kombinácii s bežnou posteľnou plachtou alebo namiesto nej.
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