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POMOC DO PRZENOSZENIA PACJENTÓW MAGIC 
ALPHA® RAISING AID MAGIC (Aufrichthilfe) 

Dzięki wykorzystaniu produktów z tej serii można bezpiecznie trzymać i poprowadzić pacjenta podczas wstawania, 
siedzenia, a zwłaszcza podczas przenoszenia czy przesadzania. Mogą one służyć również poprawie pozycji pacjenta 
na wózku inwalidzkim oraz na łóżku. 

Pomoce pozwalają na optymalne użycie siły, zachowanie zdrowej i bezpiecznej dla kręgosłupa postawy przy 
przemieszczaniu chorego. Pacjent podczas ich używania odczuwa, także komfort przemieszczania się i zmiany pozycji 
bez urażania czułych bądź chorych miejsc jego ciała. 

Podczas używania możemy łączyć ze sobą w różny sposób 2 elementy zestawu: pas na nogi i pomoc do przenoszenia. 
Wielofunkcyjne zastosowanie zestawu daje wiele możliwości transferów pacjentów w zależności od ich stanu 
zdrowia i kondycji mięśni. Maksymalne obciążenie 200 kg, możliwość prania w 60ºC. 

 

 PM-3025 PM-3015 PM-3005 

opis 
Pomoc do przenoszenia  

pacjentów z pasem obejmującym 
nogi, w zestawie 

ALPHA® pomoc do 
przenoszenia pacjentów 

magic 
ALPHA® pas obejmujący nogi 

rozmiar - 65 x 25 cm 100 x 22 cm 

maksymalne 
obciążenie 

200 kg 200 kg 200 kg 
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PAS DO TRANSFERU  
PACJENTÓW 
JEDNOOSOBOWY 
(PEM Disposable Holding Belt OnlyU) 

Pas pozwala na optymalne użycie siły, zachowanie zdrowej i bezpiecznej dla kręgosłupa postawy przy podnoszeniu 
chorego z pozycji leżącej lub siedzącej do stojącej, a następnie jego przemieszczaniu w inne miejsce. Jest on 
umieszczony wokół tali pacjenta lub opiekuna i zamykany na rzep. Należy go dociąć do wielkości obwodu  talii każdego 
pacjenta.Pas do transferu posiada kilka uchwytów, dzięki którym opiekun może kontrolować przepływ ruchu, na 
przykład podczas przenoszenia pacjenta na krzesło lub podczas pomocy w procesie wstawania. Pas jest również 
niezawodną pomocą w chodzeniu, szczególnie dla osób chodzących niepewnie, uczących się chodzić na nowo, 
zataczających się na boki. Pas umocowany na pacjencie lub opiekunie pozawala kontrolować niepewny chód. 
 Maksymalne obciążenie 200 kg. 

PAS JEDNOOSOBOWY PM070.10-5 jest prostszą  alternatywą dla pasa z serii Alpha® Spełnia jednak taką samą 
funkcję.  Produkt ten jest dobrym narzędziem do nauki transferu pacjenta, a jego następcą powinien być pas 
z serii Alpha® 

 

 

 

 
PAS OBEJMUJĄCY NOGI 
JEDNOOSOBOWY 
(PEM Disposable Leg Belt OnlyU) 
Dzięki wykorzystaniu pasa obejmującego nogi można bezpiecznie trzymać i poprowadzić pacjenta podczas 
wstawania, siedzenia, a zwłaszcza podczas przenoszenia czy przesadzania a także poprawiania jego pozycji na łóżku 
czy wózku inwalidzkim. Pas  pozwala na optymalne użycie siły, zachowanie zdrowej i bezpiecznej dla kręgosłupa 
postawy przy przemieszczaniu chorego. Pacjent podczas ich używania odczuwa, także komfort przemieszczania się i 
zmiany pozycji bez urażania czułych bądź chorych miejsc jego ciała .Podczas używania możemy łączyć ze sobą w różny 

sposób inne produkty do transferu : pas na nogi i pas do transferu pacjentów. Wielofunkcyjne zastosowanie i 
kombinacja różnych produktów daje wiele możliwości transferów pacjentów w zależności od ich stanu zdrowia i 
kondycji mięśni. 

PAS obejmujący nogi JEDNOOSOBOWY PM-075.10-5 jest prostszą  alternatywą dla pasa z serii Alpha® Spełnia 
jednak taką samą funkcję.  Produkt ten jest dobrym narzędziem do nauki transferu pacjenta, a jego następcą 
powinien być pas z serii Alpha® 

 

 

model rozmiar maksymalne obciążenie 

PM-070.10-5 160 x 10  cm 200 kg 

 

model rozmiar maksymalne obciążenie 

PM-075.10-5 113 x 10  cm 200 kg 

 


