Společnost Pontis Šumperk o.p.s. má nové transportní zvedací zařízení
ŠUMPERK. Nové zvedací zařízení instalovali odborníci v denním stacionáři na Bohdíkovské
ulici v Šumperku. V těchto dnech se připravuje další instalace v hlavní budově Pontisu na
ulici Gen.Svobody, kde je druhé pracoviště denního stacionáře.
Zařízení slouží imobilním klientům, kteří jsou na vozíku, mají např. částečně ochrnuté tělo a potřebují
pomoc při vstávání z postele a přesunu do vozíku, z vozíku na WC nebo do koupelny. „Zařízení je ale
vhodné i pro případ, že klient, který běžně chodí, upadne na zem a nemůže vstát. Díky zařízení ho na
zemi uložíme do vaku, bezpečně zvedneme a přesuneme na postel,“ vysvětluje sociální pracovnice
Zdeňka Valčíková.
Představte si lišty zabudované do stropu, na kterých je zavěšen motor - menší čtvercová krabice. Tento
motor se může na lištách pohybovat ve všech směrech. Motor má ovladače a vysunuje se z něho pás s
raménkem. Na raménko se připevňují popruhy od vaků, ve kterých je klient.

Závěsných vaků je několik druhů. Pontis má vak na transport, vak na přesun na WC a vak, který se
dává uživateli v případě, že se jde sprchovat. Vaky jsou vyrobeny z umyvatelného materiálu, jsou
polstrované,
tak,
aby
klientovi
zajistily
pevná
záda
a
oporu
hlavy.
Zařízení dodala Pontisu společnost DARTIN s.r.o. se sídlem v Horoměřicích. Cena transportního zařízení
je závislá od plochy, kterou je třeba pokrýt. My jsme do tohoto systému investovali cca 512 000,- Kč,
které jsme získali v rámci projektu Nadace partnerství – Denní stacionář. Druhé zvedací zařízení budeme
mít hrazené z ROP – Střední Morava. „Výhodou zařízení je umožnění transportu uživatelů s pohybovými
potížemi mezi místnostmi, aniž by muselo dojít ke stavebním úpravám. Vaky jsou velice pohodlné a
bezpečné s nosností 200 kg,“ doplňuje vedoucí oddělení služeb pro seniory Bohdana Březinová.
Pontis investicí do zvedacího zařízení podnikl další krok ke zvýšení komfortu pro své klienty. Zároveň
přispěl k jednodušší, příjemnější a určitě i bezpečnější práci pečovatelek.

