
Přesun pacienta/klienta z lůžka

Šňůru s hákem připevněte ke straně 
koupelového vozíku, která bude 
sloužit jako opěrka zad. 

Zabrzděte lůžko, je-li vybaveno 
brzdami. 
Sklopte postranici lůžka na straně 
ošetřujícího personálu. 
Svlékněte pacienta/klienta. 

Aktivujte brzdy

Podle potřeby připněte bezpečnostní pásy. 
Dejte stehenní opěrku na místo. 

Otočte pacienta/klienta na bok 
tak, aby ležel zády ke zvedacímu 
koupelovému vozíku.
Zvedací koupelový vozík posuňte nad 
lůžko, co nejblíže k pacientovi/klientovi. 
Zvedací koupelový vozík spusťte na lůžko. 

Aktivujte centrální brzdu na zvedacím 
koupelovém vozíku. 
Otočte pacienta/klienta na lehátku na záda. 

Snižte bezpečnostní rukojeť a boční ochranné prvky. 
Dejte opěrku hlavy na místo. 
Polohu opěrky zad upravte tak, aby byla pro 
pacienta/klienta pohodlná. 

Uvolněte centrální brzdu na zvedacím koupelovém vozíku.
Zvedněte zvedací koupelový vozík a odtáhněte ho od lůžka. 
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Uvolněte 
brzdy
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Přesun pacienta/klienta na lůžko
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Upravte výšku zvedacího 
koupelového vozíku a posuňte  
ho co nejdále nad lůžko. 

Zvedněte lehátko z lůžka. 
Uvolněte centrální brzdu na zvedacím 
koupelovém vozíku. 
Odtáhněte zvedací koupelový vozík od lůžka.

Aktivujte centrální brzdu na zvedacím 
koupelovém vozíku. 
Zvedací koupelový vozík spusťte na lůžko. 
Snižte opěrku zad do vodorovné polohy. 
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Aktivujte brzdy

Zvedněte bezpečnostní rukojeť a boční 
ochranné prvky. 
Odepněte bezpečnostní pásy. 
Otočte pacienta/klienta na bok tak, aby ležel 
zády ke zvedacímu koupelovému vozíku. 
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Uvolněte 
brzdy

Zabrzděte lůžko, je-li 
vybaveno brzdami. 
Sklopte postranici 
lůžka na straně 
ošetřujícího 
personálu. 
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Koupel pacienta/klienta

Prostudujte si 
samostatné pokyny 
pro obsluhu koupacího 
zařízení. 

Zvedněte lehátko na úroveň 
okraje vany. 

Upravte pokud možno výšku vany, aby 
byla zajištěna ergonomická poloha. 
Upravte výšku lehátka a opěrky zad. 
Lehátko by se mělo opírat o dno vany. 

Vykoupejte pacienta/klienta. 
Otevřete odtok. 
Zvedněte opěrku zad. 
Snižte vanu.
Osprchujte pacienta/klienta. 

Osušte pacienta/klienta a spodní 
část lehátka. 
Zvedněte lehátko na úroveň 
okraje vany. 

Odtáhněte zvedací koupelový vozík 
od vany. 

Ruční pohon Mechanický pohon

S ručním pohonem: Přesuňte pacienta/klienta nad vanu. 
S mechanickým pohonem: Aktivujte mechanický pohon 
a přesuňte pacienta/klienta podél vany. Zvedací koupelový 
vozík zatlačte ze strany nad vanu. 
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