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Radiolucentní polohovací pomůcky 70 ‐ 140 kV
Naše polohovací pomůcky propustné pro záření slouží pro pohodlné uložení a stabilní fixaci při diagnostických
a terapeutických výkonech. Jsou vyrobené ze středně tuhého pěnového materiálu a jsou opatřené
polyuretanovým potahem SKINFOAM, který je velmi příjemný na dotek. Materiál odpuzuje vlhkost a je
snadno dezinfikovatelný.
Vedle zde uvedených standardních produktů dodáváme další speciální polohovací pomůcky. Na přání je také
možná i výroba na zakázku.
obrázek

katalogové
číslo

označení

informace o produktu
Rozměry: 25 x 24,5 x 9,5 cm (š/v/h)
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá

6400S

Podložka hlavy pro
dospělé

Rozměry: 21,5 x 23 x 7 cm (š/v/h)
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá
6401S

Podložka hlavy pro
děti

Rozměry: 15 ° / 36 x 24 x 7/1 cm
15 ° / 18 x 28 x 8/1 cm
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá
6546S
6550S

Polohovací klín
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6538S
6540S
6542S
6544S

6554S
6556S
6558S

6530S
6532S
6534S
6536S

6562S

6563S

Polohovací obdélník

Kruhová polohovací
deska

Polohovací trojhran

10‐ti dílná sada pro
rentgen

11‐ti dílná sada pro
rentgen s podložkou
hlavy

Rozměry: 36 x 24 x 3 cm
36 x 24 x 5 cm
18 x 24 x 3 cm
18 x 24 x 5 cm
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá

Rozměry: Ø 15 x 4 cm
Ø 22 x 5 cm
Ø 22 x 5 cm s otvorem
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá

Rozměry: 60 x 25 x 12,5 cm
36 x 24 x 12 cm
18 x 24 x 12 cm
18 x 10 x 5 cm
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá

Obsahuje: 2 velké trojhrany, 2 malé
trojhrany, 2 klíny, 1 kruhová deska,
1 kruhová deska s otvorem, 1 válec,
1 obdélník
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá

Obsahuje: 2 velké trojhrany, 2 malé
trojhrany, 2 klíny, 1 kruhová deska,
1 kruhová deska s otvorem, 1 válec,
1 obdélník, podložka hlavy
Materiál: SKINFOAM
Barva: žlutá nebo modrá
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Válcové podložky pod kolena s koženkovým potahem pro polohování pacientů

Při ležení na zádech se u pacientů velmi rychle dostavují bolesti zad. Proto je vhodné používat při ukládání
pacientů válcové podložky pod kolena. Mírným pokrčením nohou dojde k odlehčení páteře.
Zde uvedené válcové podložky pod kolena mají vysoce kvalitní zpracování a vyznačují se dlouhou životností.
Koženkový potah je dodáván v různých barvách, je možné jej dezinfikovat, je odolný vůči poškrábání a oděru
a jeho povrch je nepropustný pro kapaliny.

obrázek

katalogové číslo

označení

6300S
6301S
6302S
6303S
6304S

Polohovací válec

6306S
6307S

Polohovací
půlválec

Výběr barev
koženkového
potahu

informace o produktu
Rozměry: Ø 10 x 25 cm
Ø 15 x 40 cm
Ø 15 x 60 cm
Ø 22 x 40 cm
Ø 22 x 60 cm
Materiál: SKINFOAM

Rozměry: Ø 15/7,5x 40 cm
Ø 22/11 x 40 cm
Materiál: SKINFOAM

bílá
béžová
nefritová
ostružinová
tmavě modrá
černá

Vyrobeno ze středně silné pěny,
potaženo světle šedou koženkou
Rozměry: 40 x 50 x 19 cm

915015

Klín pod koleno
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Sáčky s pískem

Sáčky s pískem jsou praktickými pomocníky pro zajištění stabilní polohy pacientů při řadě různých výkonů.
Naše sáčky jsou naplněné křemičitým pískem s vysokou tekutostí, snadno se tak přizpůsobí tvaru těla.
Sáčky jsou zašité do odolné koženky, která je dodávána v barvě tmavě hnědé, modré a růžové.

obrázek

katalogové číslo

označení

4100
4101
4102
4103

Sáček s pískem

informace o produktu
Rozměry:
15 x 15 cm / hmotnost: 0,5 kg
15 x 25 cm / hmotnost: 1,2 kg
18 x 27 cm / hmotnost: 2,0 kg
18 x 34 cm / hmotnost: 2,5 kg

Rollboard

Pomůcky Rollboard jsou dodávány v různých velikostech. Pomůcka se skládá z pevné vnitřní části, která je
polstrovaná a je potažená povlakem ve formě nekonečného rukávce. Přesun pacienta je usnadněn klouzáním
povlaku po pevném vnitřním dílu. Rollboard se hodí zejména pro šetrné, nebolestivé a snadné přemístění
ležícího, například těžkého, vyžadujícího zvláštní péči nebo premedikovaného pacienta na jiné lůžko nebo na
rentgenový, vyšetřovací resp. OP stůl.
K dispozici jsou různé desky v různých velikostech. Je také možná i výroba na zakázku přímo na míru
potřebám klienta.

Skládací, s rukojetí, hmotnost 2 kg,
zatížení 200 kg, kompatibilní s MR
Rozměry: 180 x 50 cm
4500030

Rollboard
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Fixace pacientů Pearltec pro CT a MR

Flexibilní a univerzálně použitelná paleta výrobků MULTIPAD
umožňuje optimální ukládání, polohování a fixaci pacientů při všech
vyšetřeních MR s cívkami. Lze také použít při vyšetření na CT.
Adaptivní imobilizace bez otlaků zvyšuje komfort pacienta a má tak
kladný vliv na celkový průběh vyšetření. Podložky Multipad se
snadno čistí, spolehlivě chrání pacienta a zvyšují tak jeho bezpečnost
a komfort.

obrázek

katalogové číslo

označení

1012

MULTIPAD
Standard

1071

1022

1104

MULTIPAD Slim

MULTIPAD Plus

MULTIPAD Ear

informace o produktu
Univerzálně použitelné polohovací
polštáře, minimalizace artefaktů
způsobené pohybem
Rozměry: 17 x 6 cm, tloušťka 2 ‐ 5 cm

Univerzálně použitelné polohovací
polštáře, minimalizace artefaktů
způsobené pohybem
Rozměry: 17 x 9 cm, tloušťka 1 ‐ 3 cm

Univerzálně použitelné polohovací
polštáře, minimalizace artefaktů
způsobené pohybem
Rozměry: 17 x 11 cm, tloušťka 2 ‐ 5 cm

MULTIPAD Ear s rozměry 17 x 10 cm
a variabilní tloušťkou 1 ‐ 4 cm jsou
maximálně vhodné pro imobilizaci
hlavy během vyšetření MR
s nejrůznějšími prostorovými nároky
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1108

1016
1030

MULTIPAD Bendy

Vzhledem k rozměrům 24 x 10 cm
a variabilní tloušťce 1 ‐ 4 cm je
podložka MULTIPAD Bendy úžasnou
pomůckou pro různá kloubní vyšetření

Povlaky pro zajištění maximální míry
hygieny při ukládání pacientů
1016 pro provedení Standard a Slim
1030 pro Plus
MULTIPAD Cover

Hygienický jednorázový návlek na
sluchátka
Balík po 100 ks
1006

Cover
Headphones

Polohovací pomůcka k fixování hlavy
při CT vyšetření
Použití možné pro různé CT
1105‐A

CT HeadFix

Polohovací pomůcka pro imobilizaci
novorozenců (2 ‐ 5 kg) do MR
1107

BabyFix Cocoon

Vakuová pumpa B.u.W. Schmidt je
vhodná pro MR a slouží k vytvoření
vakua u menších vakuových polštářků
Buw‐5355

Hand‐
Vakuumpumpe
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PearlFit

Požadavky na pomůcky k polohování pacientů a radiologii stále stoupají.
Na jednu stranu vede šíření MRSA a jiných bakterií ke stále komplexnějším hygienickým předpisům, takže jsou
polohovací pomůcky v pravém smyslu slova pravidelně a podrobně zkoumány, na druhou stranu mají být
polohovací pomůcky vzhledem k rostoucímu tlaku na snižování nákladů ve zdravotnictví levnější a současně
trvanlivější.
Polohovací pomůcky PearlFit jsou dostupné v nejrůznějších tvarech a velikostech. Lze je použít při všech
radiologických vyšetřeních k příjemnému a současně stabilnímu polohování pacienta při vyšetřeních i mimo ně.

PearlFit
Cushion

PearlFit
Wedge

Rozměry:
22 x 8 x 1 cm, artikl 1136
27 x 6 x 1 cm, artikl 1145
30 x 11 x 2 cm, artikl 1137
30 x 20 x 4 cm, artikl 1114
50 x 20 x 4 cm, artikl 1124
50 x 30 x 7 cm, artikl 1115
50 x 30 x 10 cm, artikl 1116
50 x 50 x 5 cm, artikl 1142
130 x 60 x 10 cm, artikl 1120
200x 75 x 7 cm, artikl 1140
Rozměry:
26 x 25 x 7 cm, artikl 1117
30 x 50 x 15 cm, artikl 1138
56 x 50 x 25 cm, artikl 1132

Rozměry:
Ø = 18, L = 40 cm, artikl 1112
Ø = 18, L = 50 cm, artikl 1113
PearlFit Roll

Produkt PearlFit Flex lze zformovat
jako polštářek, klín nebo válec ‐ hodí
se tak k mnoha účelům
PearlFit Flex

Rozměry:
6 komor, 90 x 50 x 5 cm, artikl 1118
3 komory, 90 x 50 x 7 cm, artikl 1119
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PearlFit Head/Neck Support
se používá jako podložka hlavy, pokud
pacienti leží v pozici na zádech
1121

PearlFit
Head/Neck

PearlFit Forehead Support se používá
jako podpora hlavy v oblasti čela
a umožňuje uložení pacienta v pozici
na břiše bez rizika vzniku proleženin
5005

PearlFit Forehead

PearlFit Inlay ‐ na míru šité vložky pro
různé cívky a držáky
1123

PearlFit Inlay
Head

PearlFit
Cushion
Vac

PearlFit
Wedge
Vac

1130

PearlFit
Head/Neck
Vac

Rozměry:
30 x 20 x 4 cm Vac, 1.6 l, artikl 1125
50 x 20 x 4 cm Vac, 2.7 l, artikl 1131
50 x 30 x 7 cm Vac, 7 l, artikl 1126
50 x 30 x 10 cm Vac, 16 l, artikl 1127
50 x 50 x 5 cm Vac, 12 l, artikl 1143
90 x 60 x 5 cm Vac, 24 l, artikl 1144
130 x 60 x 10 cm Vac, 55 l, artikl 1129
200x 75 x 7 cm Vac, 100 l, artikl 1141
Rozměry:
26 x 25 x 7 cm Vac, 2.5 l, artikl 1128
30 x 50 x 15 cm Vac, 13 l, artikl 1139
56 x 50 x 25 cm Vac, 42 l, artikl 1133

PearlFit Head/Neck Support
se používá jako podložka hlavy, pokud
pacienti leží v pozici na zádech
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Imobilizace pacientů iFIX pro CT a MR

iFIX je univerzální systém pro fixaci pacientů
s mnohostranným použitím.
Je založený na patentovaném systému suchých mikrozipů,
který je používán ve spojení se speciální zdravotnickou
fleece (flísovou) látkou.
iFIX je možné používat ‐ z hlediska hygieny bezproblémově ‐
všude tam, kde dosud byly používány pásky s normálními
suchými zipy.

obrázek

katalogové číslo

označení

informace o produktu
Flísová látka široká 5 cm
30 metrů v roli

31618

iFIX Fleece 5

Flísová látka široká 15 cm
200 metrů v roli
16304

iFIX Fleece 15

Flísová látka široká 50 cm
30 metrů v roli
17674

iFIX Fleece 50
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26102
26105
26104
26103
29341

Maska na hlavu v pěti různých
velikostech, 10 ks v balení

Head Mask

Samolepicí páska se suchým zipem,
která je lepena na stoly nebo
polohovací pomůcky
Používá se jako opakově použitelný
protikus k flísové látce

16180L001 8 ks
16180L002 6 ks
16180L005 4 ks
16180L007 4 ks

iFIX Patch

16179L001

iFIX Patch Adapter

16192L003
17622L003

Head Mask XS, artikl 26102
Head Mask S, artikl 26105
Head Mask M, akrtikl 26104
Head Mask L, artikl 26103
Head Mask XL, Art. 29341

Dostupné délky: 15, 25, 50 a 75 cm
iFIX Patch 15 (8 ks), artikl 16180L001
iFIX Patch 25 (6 ks), artikl 16180L002
iFIX Patch 50 (4 ks), artikl 16180L005
iFIX Patch 75 (4 ks), artikl 16180L007
Opakovaně použitelné
Rozměry: 50 x 10 cm
4 ks v balení

Lišta se suchým zipem pro nasunutí
do CT a MR stolů
Používá se jako opakovaně použitelný
protikus k flísové látce
4 ks v balení
iFIX Slot Adapter
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Polstrované polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky a podložky jsou dodávány v různých tvarech a pro různé oblasti použití.
V následujícím uvádíme polstrované polohovací pomůcky pro oblast OP, které jsou u našich zákazníků
nejoblíbenější. Informujte se u nás o dalších dodávaných polohovacích pomůckách a podložkách.

obrázek

katalogové číslo

označení

100020

Podložka pod
hlavu při poloze
na zádech

100085‐09

100120

200170

Podložka pod
hlavu při poloze
na břiše

Podložka pod
hlavu

U‐polštář

informace o produktu
Materiál: tvarově stálá a nosná PU
pěna, s měkkým povrchem
Vlastnosti: anatomicky tvarovaná,
dobrá fixace hlavy, snadné čištění
a dezinfikování, hospodárnost díky
dlouhé době použitelnosti

Materiál: tvarově stálá a nosná PU
pěna, s měkkým povrchem
Vlastnosti: anatomicky tvarovaná,
dobrá fixace hlavy, snadné čištění
a dezinfikování, hospodárnost díky
dlouhé době použitelnosti

Středně tuhá pěna (plná, RG30)
s pravým švem v koženkovém potahu,
možnost dodání i s elektricky vodivou
koženkou (černou)
Rozměry: 40 x 25 x 5 cm
Jsou možné i jiné velikosti

Podložka pro ochranu nohou před
otlaky při poloze na boku
Pro dosažení účinné dekubitní
profylaxe i pro výše položenou nohu
je horní strana polštáře vybavena
viskoelastickou ukládací plochou
Rozměry: 65 x 40 x 22 cm
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200115

200006‐01

500095

500100

500105

Podložka nohy
plochá

Závěs paže

Rámový polštář
jednodílný

Rámový polštář
dvoudílný

Rámový polštář
čtyřdílný

Podložka pro oblast lýtka, omezuje
rotaci nohy, se zkosením v oblasti
paty, možnost použití po operacích,
pro rentgen / MRT
Rozměry: 50 x 25 x 15 cm

Polstrovaný závěs paže pro
anesteziologický portál s 2 fixačními
popruhy, popruh 1: pro boční fixaci na
a‐portálu, popruh 2: fixace paže
s loketním polštářkem,
Rozměry: 55x25x2 cm
Potah: koženka

Rámový polštář s abdominálním
výřezem, nosné jádro s viskoelastickou
podložkou v odolném koženkovém
potahu
Výřez: 44 x 30 cm, výška: 12 cm

Zkosení horních hran slouží pro
odlehčení v oblasti třísel a v prostoru
ramen/podpaží.
Tato podložka je vhodná zejména pro
pacienty s nadměrnou velikostí

Díky flexibilitě uspořádání v délce
i šířce a díky speciální výšce se
doporučuje používat tento rámový
polštář zejména v adipózní oblasti
Abdominální výřez je možné
optimálně přizpůsobit tvaru těla
a umožňuje tak pacientům volné
dýchání
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Gelové polohovací pomůcky

Naše gelové polohovací pomůcky jsou celé ze silikonu. Elasticita silikonu umožňuje jejich použití pro různé partie
těla a minimalizuje smykové síly působící na kůži. Silikon je zavařený do prodyšné odolné polyuretanové fólie.
Folie je vybavena mikroskopickými otvory a umožňuje tak vytvořit příznivé mikroklima mezi kůží pacienta
a podložkou.
Všechny polohovací pomůcky jsou odolné vůči moči a neabsorbují zápachy, jsou teplotně odolné od ‐40 °C do
+140 °C, jsou z 90‐ti % propustné pro rentgenové záření a nevykazují materiálovou únavu ani při větším
mechanickém namáhání.
Dále uvedené gelové polohovací pomůcky jsou nejčastěji nakupované našimi zákazníky. Další pomůcky jsou
dostupné na dotaz.

Podložka pro stabilní polohování
hlavy
Rozměry: 36 x 36 x 7 cm
940363607

Podložka pod hlavu

Podložka paže s vyvýšenými boky,
slouží jako doplňková stabilizace při
operacích a pro odlehčení
Rozměry: 51 x 15 x 3,5 cm
940511535

Podložka paže
konkávní

Podložka chránící patu před
otlačením
Rozměry: 15 x 8 x 4 cm
940150804

Podložka paty
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Podpožka pro stabilizaci v poloze na
boku např. při operacích, umožňuje
dobré uložení a odlehčení
Rozměry: 50 x 15 x 15 cm
940501515

Půlválec

Slouží jako podložka při provádění
operací v poloze na břiše,
s výměnným klínem a zipem
Rozměry: 75 x 50 x 8cm

940755008BP

Podložka pod břicho

940402501 ‐
940523001

Podložka

Slouží pro bezpečné uložení,
polohování a zabraňuje vzniku
smykových sil a tlaku
Rozměry:
40 x 25 x 1 cm ‐ 52 x 30 x 1 cm

Rozměry:
60 x 40 x 1,5 cm – 190 x 50 x 2 cm

940604015 ‐
941905002

Podložka na
operační stůl
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Vakuové matrace pro OP polohování
Naše vakuové matrace slouží pro polohování a uložení
pacientů během operace. Matrace se přizpůsobí obrysům
těla a zajišťují tak optimální rozložení tlaku.
Jsou vyrobené z velice odolného materiálu a je možné je
snadno čistit a dezinfikovat.
Robustní podtlakové ventily se po odsátí vzduchu
automaticky uzavřou.
Všechny vakuové matrace jsou vhodné pro rentgen, CT a MR.

VMOP401X01

VMOP402X01

OP vakuová
matrace úzká

OP vakuová
matrace střední

Vakuová matrace pro optimální
rozložení tlaku
Snadná, rychlá a bezpečná
manipulace
Rozměry: 65 x 200 cm

Vakuová matrace pro optimální
rozložení tlaku
Snadná, rychlá a bezpečná
manipulace
Rozměry: 75 x 200 cm

Vakuová matrace pro optimální
rozložení tlaku
Snadná, rychlá a bezpečná
manipulace
Rozměry: 100 x 200 cm
VMOP403X01

OP vakuová
matrace široká
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Vakuová matrace pro optimální
rozložení tlaku
Snadná, rychlá a bezpečná
manipulace
Rozměry: 75 x 125 cm
VMOP411X01

VMOP46080X01

HP03

OP vakuová
matrace krátká
s výřezem

OP polštář MedVac

Hliníková ruční
pumpa pro vakuové
matrace

Vakuový polštář pro optimální
rozložení tlaku
Snadná, rychlá a bezpečná
manipulace
Rozměry: 60 x 80 cm

Hliníková ruční pumpa pro
odčerpávání vzduchu z vakuových
matrací a polštářů

LAGERUNGSHILFEN CZ/V4/20190521 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
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