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Uživatelský Manuál 
MedSource Total Lifter je přepravní jednotka s nosností do 450 kg. Jednotka musí být umístěna tak, aby podpěrné popruhy 
rukojeti byly na straně naproti pacientovi. Total Lifter je používán profesionálními pracovníky ke zvedání a přepravě / 
převozu pacientů. K zajištění bezpečné přepravy / přepravy se doporučuje použít alespoň 4 osoby, čímž se sníží možnost 
nehody nebo zranění. Uchopte rukojeti v souladu s osobami, které se zvedají na opačných stranách jednotky 
(NEPŘEKROČTE RUKOJEŤ). Total Lifter je speciálně určen pro použití, když není potřeba stabilizace páteře nebo trakce 
přepravovaného pacienta. Pokud je zvedák Total Poškozený, roztřepený, rozřezaný nebo znečištěný, vyměňte jej za nový. 
 

Instrukce 
MedSource Total Lifter je navržen jako list pro nouzový ruční přenos, který mohou používat minimálně čtyři lidé, 

přičemž se doporučuje 6 osob. Total Lifter zvedá, pohybuje a extrahuje oběti a pacienty. 
 
Krok 1: Plachta je umístěna po celé délce pod pacienta.  
Krok 2: Každá osoba uchopí dvě (jedna na každou ruku) držadla.  
Krok 3: Použitím pouze doporučené / schválené a správné bezpečnostní techniky je pacient odpovídajícím způsobem 
zvednut a přesunut. 
 
Velikost a hmotnost  
107 x 210 cm; 900 g 
 
Materiál  
Polyesterová vlákna - netkaná a tkaná s antimikrobiálními vlastnostmi. 
 
Váhové hodnocení  
Podporuje až 450 kg  
Nosnost jedné rukojeti je 100 kg 
 
Odolnost proti tekutinám  
Odolný vůči následujícím tekutinám:  
Oleje, alkohol, slabé čisticí kapaliny, převodové kapaliny a brzdové kapaliny 
 

Obal  
1 za polybag  
10 za karton  

 

Total Lifter 
 MS-95200 

 
 
 

: MedSource Labs 
8600 Shelby Court, Chanhassen, MN 55317 USA 
01 952-472-0131 
www.medsourcelabs.com 

 
 

 MedSource Europe GmbH 
Robert-Bosch-Str. 19; 73117 Wangen, Germany 

+49 (0) 71 61 - 98 34 999  
info@medsourcelabs.com  

 

 

  Viz návod k použití 
 

  Nesterilní 

 Pozor, prostudujte si 
průvodní dokumenty 

 

  Výrobce 

 

  Zástupce EHP 

 

  Katalogové číslo 

 

 Nepoužívejte 
opakovaně 

Distributor ČR:
ALFA-RESCUE s.r.o.
Čiklova 637/13
128 00 Praha 2 – Nusle
Czech Republic
IČ: 24227331
DIČ: CZ24227331
www.alfarescue.cz

 


