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Výhody designu 
 
A: Omyvatelnost – Není nutno prát, vak nemůže být při procesu 
ztracen nebo kvůli praní chybět a je vždy k dispozici. Tělo, popruhy 
a úchytné body vaku jsou vyrobeny z neporézního materiálu, a proto 
jsou zcela omyvatelné.

B: Svařované švy – Žádné stehy na švech vaku, díky čemuž se 
omezuje případné pronikání tekutin a kontaminace vaku.

C: Hladký povrch v kontaktu s klientem – Vnitřní část vaku, která je 
v kontaktu s klientem, je bez stehů, popruhů a dalších komponentů, 
aby byl zajištěn hladký povrch v kontaktu s tělem klienta.

D: Pás je připevněn k vaku – Pás a vak jsou spojené, aby se 
zabránilo jejich oddělení a ztrátě pásu.

E: Barevné značení velikostí – Všechny vaky jsou barevně označeny 
podle velikosti pro snadný výběr správného vaku. K dispozici jsou 
čtyři velikosti: S, M, L a XL.

*Kompatibilní zvedáky:  
Sara® Stedy, Sara® Flex a Sara® 3000

Omyvatelný stavěcí klipový vak Arjo

OMYVATELNÝ KLIPOVÝ VAK PRO STAVĚCÍ A ZVEDACÍ POMŮCKY ARJO*

Náš omyvatelný stavěcí klipový vak nevyžadující 

praní je navržen tak, aby umožňoval čištění 

otřením před použitím u dalšího pacienta nebo 

klienta; čímž napomáhá snižovat riziko křížové 

infekce u zařízení určených k manipulaci 

s více klienty1,2.
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SPECIFIKACE VÝROBKU 

Obecné

*Kompatibilní zvedáky Sara® Stedy, Sara® Flex a Sara® 3000

Bezpečné pracovní zatížení, SWL 200 kg / 440 lbs

Velikost (číslo výrobku) Obvod pasu v cm (in)

S (TSS.500W-L1) 64-84 cm (25" - 33")

M (TSS.501W-L1) 76-104 cm (30"- 41")

L (TSS.502W-L1) 88-124 cm (34 ½" - 49")

XL (TSS.503W-L1) 108-160 cm (42 ½"- 63")

Čistění/dezinfekce

Vak je možno omývat následujícími  
typy čisticích/dezinfekčních prostředků:  

Více informací naleznete  
v „Návodu k použití“.

Etanol,  
isopropanol,  
peroxid vodíku,  
kvaternární amonium  
a bělidlo.
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