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WYROBY MED. DO PRZEMIESZCZANIA PACJENTÓW 
ŁATWY TRANSFER PACJENTA 

 

MATA RS ZAPOBIEGAJĄCA ZEŚLIZGIWANIU  
SIĘ  (Z WÓZKA INWALIDZKIEGO) – Z UCHWYTAMI 
ALPHA® SLIDING MAT RS WITH GRIPS (Gleitmatte RS) 
Mata szczególnie przydatna przy pacjentach, którzy mają 
tendencję do ześlizgiwania się w pozycji siedzącej. Dzięki 
zastosowanej technologii (mata uszyta jest ze specjalnego 
materiału, który w jedną stronę powoduje łatwe ślizganie się 
materiału, a w drugą opór) pozwala opiekunowi poprawić 
pozycję pacjenta na wózku inwalidzkim lub zwykłym fotelu w 
sposób bezpieczny i komfortowy dla obu stron, bez dźwigania 
pacjenta i narażania jego ciała na siniaki i inne podrażnienia.  
Pacjent siedzący na macie nie ześlizguje się w dół, dzięki 
specjalnemu materiałowi stawiającemu opór. Gwarantuje  
to prawidłową i wygodną dla pacjentów pozycję podczas 
całego okresu siedzenia na wózku lub fotelu. Mata posiada 8 
wzmocnionych uchwytów, które w różny sposób i na różnej 
wysokości pozwalają na korygowanie pozycji siedzącej 
pacjenta. Maksymalne obciążenie wynosi 200 kg, możliwość 
prania w 90ºC. 
 
 

 

MATA RS ZAPOBIEGAJĄCA ZEŚLIZGIWANIU  
SIĘ (Z WÓZKA INWALIDZKIEGO) 
ALPHA® SLIDING MAT RS (Gleitmatte RS) 
To uproszczona wersja maty PM-2076, która występuje  
w mniejszym rozmiarze – 50 x 45 cm. Mata szczególnie 
przydatna przy pacjentach, którzy mają tendencję  
do ześlizgiwania się z pozycji siedzącej. Dzięki zastosowanej 
technologii (mata uszyta jest ze specjalnego materiału, który 
w jedną stronę powoduje łatwe ślizganie się materiału,  
a w drugą opór) użytkownik może poprawić pozycję na wózku 
inwalidzkim lub zwykłym fotelu samodzielnie lub za pomocą 
drugiej osoby.  

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest połączenie w działaniu tej 
maty z pasem obejmującym nogi – PM-3005. Łącznie te dwa 
produkty dadzą fantastyczny efekt współdziałania przy 
poprawianiu pozycji pacjenta na siedzeniu. Maksymalne 
obciążenie wynosi 200 kg, możliwość prania w 90ºC. 
 

 PM-2076 

rozmiar 130 x 45 cm 

maksymalne 
obciążenie 

200 kg 

 

 PM-2070 

rozmiar 50 x 45 cm 

maksymalne 
obciążenie 

200 kg 

 


