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Optimalizovaný dizajn pre pohodlné prenosy

ISA™
Invacare Zdvihák



Evolúcia 
v asistovaných 
zdvihákoch
Náš nový univerzálny zdvíhací stojan Invacare Stand Assist 
bol navrhnutý tak, aby vyhovoval širokému spektru 
používateľov, ktorí počas prepravy potrebujú pomoc.

ISA je kompaktný a výborne manipulovateľný zdvihák pre
bezpečné a pohodlné asistovanej presuny klientov, ktorí 
majú obmedzenú mobilitu a nemožno ich presúvať bez 
cudzej pomoci.

V mnohých prípadoch môže byť opatrovateľom rodinný 
príslušník, a preto je ľahké používanie výrobku dôležité. 
Nový ISA má zmenšený a zakrivený celkový základný 
rozmer a zníženú hmotnosť. Demontáž tohto produktu sa 
môže vykonať bez akýchkoľvek nástrojov, a tak je 
preprava výrobku plynulá a jednoduchá.

ISA™

Navrhnutý pre najlepší zážitok pre klienta a opatrovateľa

ISA ponúka mnoho možností a príslušenstva na prispôsobenie ergonómie zdviháka podľa tvaru a rozmeru tela 
používateľa.

Vylepšený dizajn  pre klientov:
   Ergonomické rukoväte: prispôsobenie prirodzenému 

tvaru ruky a polohe zápästia.

   Pred ĺžené zdvíhacie rameno: rôzne nastavenia dĺžky 
podľa výšky klientov.

   Podpera dolných končatín: veľa výškových nastavení 
tak, aby vyhovovali rôznym rozmerom dolných končatín.

   Doska na nohy: rôzne modely pre rôzne typy 
používateľov s veľkosťou chodidla až do 48 EÚ.

Vylepšený dizajn pre opatrovateľov:
   Posuvná tyč: stvar a rozmer na základe 

priemernej výšky lakťa a šírky ramien typického 
opatrovateľa, aby sa zabezpečila hladkosť a ľahkosť 
pri manévrovaní.

   Nožný pedál: protišmykový a veľký povrch pre 
akýkoľvek typ obuvi s ručnou pákou pre ľahké 
manuálne roztiahnutie nôh zdviháku.



Predĺžiteľné 
zdvíhacie rameno

   TelescoLift môže 
byť nastavený na 
deväť rôznych pozícií 
dĺžky podľa výšky 
klienta, čo ponúka 
maximálnu flexibilitu.

Ergonomické 
rukoväte

   Unikátny dizajn 
dokonale zapadá do 
prirodzeného tvaru ruky 
pre bezpečné 
uchopenie.

Spodná opierka nôh
  Vankúš pre dolné končatiny 

poskytuje šesť výškových polôh s 
možnosťou natočenia pomocou 
ErgoSupport pre optimálne 
pohodlie.

   Doska na nohy: k dispozícii sú tri výšky s 

odnímateľným blokom päty a okrúhlym 
tvarom na priblíženie k záchodu.

    Ovládacia tyč a pedál: ergonomický tvar 
pre ľahké ovládanie zdvihákom.

   Háčiky: flexibilné a pevné háčiky pre 
rýchle a jednoduché pripevnenie na popruh.

   Nožný pás: polstrované príslušenstvo pre 
väčšie pohodlie. Ľahko vymeniteľné a 
umývateľné.

  Zakrivené nohy: ergonomický tvar pre 

ľahké manévrovanie okolo stoličiek a 
podstavcov toaliet.

Dodatočné funkcie:

VLASTNOSTINOVÉ EXKLUZÍVNE
 



• Jednoduché nastavenie výšky jednou rukou pomocou 
šiestich polôh, nie sú potrebné žiadne nástroje.

• Hladké penové vankúše, ktoré sa dajú v prípade potreby 
ľahko vymeniť.

•  Možnosť ErgoSupport, ktorá sleduje prirodzený pohyb 
dolnej časti nôh a samostatne sa natáča pre optimálne 
pohodlie.

   Ergonomické rukoväte
Polohovanie rúk prirodzeným, pohodlným a 
intuitívnym spôsobom

• Špeciálny tvar so zakriveným uhlom, ktorý poskytuje 
prirodzenejšiu polohu ruky.

• Prispôsobená šírka pre priemerný rozmer ramien, pre 
minimálne namáhanie tela.

• Mäkký materiál na dotyk pre pohodlie počas presunu.

• Jeden flexibilný zdvihák s deviatimi polohami na zdvíhanie 
rôznych klientov.

• Ľahko prístupná páka so samosvorným mechanizmom pre 
rýchly a bezpečný zdvih.

• Prvá pozícia je veľmi kompaktná a ponúka ľahké 
skladovanie zdviháka.

3 kľúčové funkcie a benefity

Všetky funkcie ISA si môžete pozrieť online na našom kanáli YouTube

 Opierka spodných nôh   
Podpora dolných končatín s maximálnym 
pohodlím

Predĺžiteľné zdvíhacie rameno
Prispôsobenie zdviháka podľa výšky, stavu a 
preferencie klienta

ČAKÁ NA PATENT

ČAKÁ NA PATENT



ISA™

Úvod do
produktovej línie  
ISA family
Všestranný sortiment  
pomocných zdvihákov pre aktívne presuny

ISA má štyri základné modely s rôznymi nosnosťami, rozmermi a príslušenstvom, od jednoduchých až po 
pokročilejšie zdviháky pre klientov domácej starostlivosti aj klientov odbornej starostlivosti.

ISACOMPACT ISASTANDARD ISAPLUS ISAXPLUS

Ideálne pre prostredie s 
obmedzeným priestorom.

Mnoho možností pre 
vysokú flexibilitu.

Pokročilé, spoľahlivé a 
bezpečné presuny.

Špičková starostlivosť o 
klientov vyššej váhy.

Váha (max
pracovné 
zaťaženie) 

140kg 160kg 180kg 200kg

Výška užívateľa 
(odporúčané 
rozmedzie)

1400-1800mm 1500-1900mm 1400-1900mm 1400-2000mm

K dispozícii je celý rad konfigurácií, ktoré vyhovujú potrebám vášho opatrovateľa a klienta, ako je mechanické alebo elektrické rozloženie nôh, 
pevná alebo otočná opierka dolných končatín, rôzne výšky doštičiek a niekoľko možností elektroniky.

Dostupné príslušenstvo:
   Dva pomocné viazacie popruhy s dvojbodovým 

uchytením alebo so štvorbodovým uchytením a oporou 
nôh všetkých veľkostí

   Nožný pás pre lepšiu stabilitu

   Ochranné poťahy na nohy

   Ručná páka pre manuálne roztiahnutie nôh zdviháku

    Elektronika: extra batéria, nástenná nabíjačka, softvér
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Technické dáta

* S 5 mm ochranným plášťom
** S nabitím od 100% do 50%

Farba rámu Regulačné údaje

Svetlo šedá
stožiar, rameno a 
zdvíhacie rameno
RAL: 7035

Antracitová šedá
podstava, nohy a tyč

RAL: 7016

Upozornenie: zobrazené farby sa môžu 

líšiť od reality.
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Bezpečné
zaťaženie

Dĺžka podstavy Šírka podstavy Šírka pri sklopených
nohách zdviháku

Šírka pri roztvorených 
nohách zdviháku

Priemer
otáčania

ISACOMPACT 140 kg 925 mm 535 mm 405 mm 735 mm 1060 mm

ISASTANDARD 160 kg 1080 mm 635 mm 495 mm 960 mm 1260 mm

ISAPLUS 180 kg 1220 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1400 mm

ISAXPLUS 200 kg 1280 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1430 mm

To be 

Celková váha
produktu

Max výška 

(zdvíhacie rameno 
skrátené / vysunuté) 

Zdvíhací rozsah Svetlá
výška

Výška
nôh zdviháku *

Rýchlosť zdvihu Pracovná schopnosť
(počet zdvihov na 
nabitie **)

ISACOMPACT 43 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISASTANDARD 48 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAPLUS 49 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAXPLUS 52 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

Podrobnejšie informácie o predpredaji tohto produktu vrátane používateľskej príručky k produktu 
nájdete na webovej stránke spoločnosti Invacare.
Všetky merania sa uskutočňujú pomocou koliesok s priemerom 100 mm, medziľahlej nožnej platne a osoby s hmotnosťou 80 kg.
Pri kolieskach s priemerom 75 mm (COMPACT) znížte meranie výšky o 15 mm.
Všetky merania sa uskutočňujú s toleranciou +-3%.

(zdvíhacie rameno 
skrátené / vysunuté) 




