
1

Otthonápolási termékek
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Kiegészítők és bútorzatok otthonápoláshoz
Számos kiegészítőt ajánlunk otthonpolási ágyainkhoz vagy önálló használatra. 
Segítségükkel még kényelmesebbé és egyszerűbbé tehetjük a  pihenést vagy a 
rehabilitációt.

“Herrmann” ágy melletti gördíthető szekrény kihúzható asztalkával

A Hermann éjjeliszekrény egy többfunkciós bútor:
az ágy mindkét oldalán elhelyezhető, jobbra és balra is   
kihajtható asztalkája van, könnyedén nyitható fiókja 
műanyag fogantyúval szerelt, erős konstrukciója nagyfokú 
tartósságot és megbízhatóságot kölcsönöz neki.

Az éjjeliszekrény 4 db 50 mm átmérőjű fékezhető kerékkel 
szerelt, ezáltal könnyebb mozgatni és fixen megállítani.
Ideális személyes tárgyak, evőeszközök, gyógyszerek, 
üvegek tárolására, elegendő helyet ad mindennek a pol-
cos alsó része is. Az italtartó és evőeszköz tartó külön meg-
vásárolható  tartozék.

Műszaki adatok:

Saját tömeg: 32 kg
Magasság: 88 cm
Szélesség: 55 cm Mélység: 45,5 cm
Teljes szélesség (kihajtott asztallal): 123 cm
Anyaga: 16 és 19 mm-es többrétegű falemez, 
műanyag bevonattal

“Classic” gördíthető, dönthető asztalka

Műszaki adatok:

Saját tömeg: 9 kg
Magasság 75 cm
Szélesség 80 cm
Teljes szélesség (asztalfelület széthúzva): 77 - 120 cm
Asztal felület: 59 x 40 cm 

Könnyű, gördíthető asztal, mely tökéletesen illeszkedik az 
ágyhoz. Mindkét irányban dönthető, ezért az használható 
jobb és baloldalon. Kézi magasság állítási lehetőség.
 
Ideális olvasáshoz, étkezéshez, íráshoz vagy vízszintesre 
döntve apróbb tárgyak tárolásához.
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Ezzel a kiegészítővel kényelmesebbé és egyszerűbbé tehető 
az étkezés, olvasás, írás és számos egyéb tevékenység. Az 
asztal egyszerűen ráhelyezhető az ágyra.

Műszaki adatok:

Saját tömeg: kb 7 kg
Méretek: 99 cm x 50 cm x 2 cm

Kiegészítő étkezőasztal ápolási ágyakhoz

Ápolási ágyakra helyezhető elasztikus matrac, leszedhető, 
mosható zipzáras bevonattal.
Külön és ággyal együtt is megvásárolható tartozék.
Világos kék színű bevonat.

Méretek:

90 cm x 200 cm x 10 cm

Matrac ápolási ágyakhoz
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Standard antidecubitus matrac

Felfekvés elleni hagyományos matrac, levehető, mosható 
huzattal bevonva.  
Idősek és ágyhoz kötött személyek számára  elengedhe-
tetlen.
2 típus: 75 kg feletti és 75 kg alatti betegek részére

Standard mérete: 200 x 90 cm x 6 cm

Mozgásában korlátozott vagy inkontinenciás betegek 
részére előnyös a használata.
2 típus: fix lábakkal vagy kerékkel szerelt gördíthető, 
fékezhető változat.
Mindkét típus karfával,üléssel és háttámlával készül, a 
vödör könnyedén üríthető,tisztítható. Gördíthető típusnál 
felhajtható lábtartó van. 
Anyaga: szinterezett acélcső 
Max. terhelhetőség: 100 kg

Fix / Gördíthető szoba wc

Gördíthető járókeret - Rollátor

A rollátor segíti a hétköznapi életvitelt nehezen mozgó 
vagy idős embereknél. Vásárláskor és séta közben a kön-
nyû szerkezetû guruló járókeretek nagyfokú stabilitást  biz-
tosítanak.

• Kosarában 5-6 kg teher szállítható.
• Kerekei fékezhetõk, így megakadályozzák az elcsúszást.
• Magassága állítható
• Összecsukva kis helyen tárolható.

Járókeretre szerelhető táska
Cégünk saját fejlesztésű terméke, amely nagyban segíti a járókeretet használók 
életvitelét. Erős textilvászonból készül, könnyen fel- és leszerelhető, mosható táska. 
Praktikus tépőzáras zsebei kiválóan alkalmasak az otthoni életvétel könnyítéséhez.

Bármilyen járókerettel használható.



5

A WC-re helyezhető magasító elősegíti a nehezen mozgó 
vagy protézist viselő mozgáskorlátozott emberek 
 szükségleteinek elvégzését.
A magasításnak köszönhetően a leülés és felállás 
egyszerűbb és biztonságosabb olyan  helyeken is, ahol nincs 
kapaszkodó.

Fedeles wc magasító

“Dento” fürdetőlift

Egyszerű használatú kádlift, beépített biztonsági  
mechanizmussal a kényelmes és biztonságos tisztálkodásért. 

• Akkumulátoros működés
• Csúszásgátló bevonat
• Ergonomikus kialakítású ülőrész és háttámla
• Nincs összeszerelés, könnyű üzembe helyezni
• Két részre szétszedhető
• Vízben úsztatható távirányító

Műszaki adatok:

Saját tömeg: 11,9 kg akku nélkül
Teljes szélesség: 71,5 cm
Háttámla magassága: 63 cm 
Háttámla szélesség: 35 cm
Háttámla dőlésszöge: 60 - 400 fok között 
Akkumulátor: 12V DC 
 Tápegység: 230V AC 50Hz 

Korszerű betegemelő szerkezet, akkumulátoros működéssel. 
Biztonságos, vészleállító gombbal felszerelt, könnyen  
szállítható, összecsukható.
Használható mozgásképtelen páciensek emelésére, akár 
talajszinttől, ágyba emeléshez, mozgatásához. A többpon-
tos hevederek biztonságos mozgatást tesznek lehetővé, 
az összecsukható alváz pedig a szűkebb ajtókon áthaladást 
is lehetővé teszi. 

Teljes szélesség (nyitott lábakkal): 1060 mm
Szerkezet magasság: 129 cm
Teherbírás: 150 kg
Lábak pozicionálása: manuális
Önsúly: 38 kg
Tápegység: 230 V AC / 50 Hz / 26 W 
Akku: 24V DC

AKS “Foldy” betegemelő
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Az AKS Foldo betegemelő a multifunkciós,  többcélú, 
forgó-emelő típus képviselője. A megszokott funkciókon 
(emelés, szállítás, pozicionálás) felül a Foldo stabil 
forgókarjával még könnyebbé teszi a fürdetést. Kielégíti a 
felhasználó összes követelményét, kiválóan használható 
bármilyen helyiségben annak teljes  átrendezése nélkül.

Műszaki adatok

Tápegység: 230V AC,50Hz 
 Akku: 24V DC
Terhelhetőség: max.130 kg
Saját tömeg: 54 kg
Teljes magasság:    133 cm
Emelőkar magassági differencia: 80-190 cm
Alváz hossz:     133 cm görgővel
Alváz szélesség(külső)  64/67 cm fali ütközővel

AKS “Foldo” oldalemelő szerkezet

AKS “Dualo” kétfunkciós betegemelő

Az AKS Dualo egy “személyre szabható”asszisztens, 
 multifunkciós és gazdaságos tulajdonságaival kiemelkedő 
az emelők között.Fő szerepe a beteg szállítása, legyen szó 
otthoni ápolásról vagy betegápolási otthonokról. 
 Két funkció: néhány mozdulattal alakítható át standard 
betegemelőből aktív emelőre vagy higiénés emelőre és 
viszza, mindezt szerszámok használata nélkül.

Műszaki adatok
 
   Bemeneti feszültség: 24V DC, 50Hz 
Terhelhetőség: max.150 kg
 Alváz hossz: 133 cm görgővel
 Alváz szélesség(külső): 64,3-102,1 cm
 Alváz magasság:  11 cm  
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Betegemelő lift 150 kg-ig, standard hálóval

Klasszikus betegemelő lift, távvezérlővel, vészleengedő 
funckióval fékezhető kerekekkel. Acél vázszerkezete kitűnő 
stabilitást és biztonságot ad. 

• 24V-os elektromotor, akkumulátoros működés
• elektromotoros emelés - süllyesztés
• talajszintről képes emelni
• vezetékes távvezérlő
• gördíthető, külön-külön befékezhető kerekek
• összecsukható, szállítható
• lábpedállal működtetett emelőkar
• anti-allergén, mosható, betegemelő hálóval

Műszaki adatok

Emelőkar minimális magassága 650 mm
Emelőkar maximális magassága 1730 mm
Alváz minimális szélessége 590 mm
Alváz maxiumum szélesség 800 mm
Hossz 1180 mm
Legalacsonyabb magasság talajról 43 mm

Tömegek

Saját össztömeg 35,8 kg
Maximális terhelhetőség 150 kg
Össztömeg terhelve 185,8 kg

Csomagolási adatok
Csomagolási méret 670x1210x360 mm
Csomagolási tömeg 42,0 Kg.
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Rámpák, székfelvonó, személyemelők
Bemutatjuk otthonápolási termékeink legújabb csoportját.

A rámpák alkalmasak a legkülönfélébb feladatok ellátására: utazás, 
szabadidős tevékenység, személyszállítás vagy akadálymentesítés esetén.
Összecsukható, teleszkópos működésüknek köszönhetően bárhová magával 
viheti.

A székfelvonó ismerős lehet a közintézmények, hivatalok, 
ügyfélszolgálatok,bevásárló központok bejáratainál található kültéri változatok 
miatt. Ismerje meg a beltéri változatát is.
A felvonó a már meglévő lépcsőjére illeszthető, a legmodernebb technológia 
gondoskodik biztonságáról és kényelméről.

A függőleges személyemelő a kerekesszékkel közlekedőknek nyújt segítséget 
kül- és beltéren egyaránt. A lépcsőhöz szerelhető, elektromos működésű 
emelőre állva másodpercek alatt leküzdhető az akadály.
Ajánlott idős- vagy betegápolási intézetekbe, közintézményekbe, illetve 
minden olyan helyre, ahol az akadálymentesítést egyszerűen kell megoldani.

Bővebb tájékoztatást és árajánlatot kérésre küldünk.
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Félbehajtható mobil alumínium rámpa

A mobil alumínium rámpák széleskörűen alkalmazhatók 
épületekben, gépjárművekhez, kisebb szintkülönbségek 
(max. 60 cm) áthidalására.

Járófelületük lyukacsos szerkezetű, ezáltal igen könnyű,és 
jó csúszásmentes felületet biztosítanak.

A rámpák felső vége speciálisan hajlított, hogy jól 
támaszkodjon, és tapadjon a felső, érkező szinten, ezért 
külön rögzítést nem igényel. 

Teherbírásuk igen nagy, ezért az elektromos 
kerekesszéket is elbírják.

A biztonságos szállítás érdekében az összecsukott rámpa 
egy biztonsági zárral rögzíthető, valamint a könnyebb 
szállítást műanyag fogantyúk segítik.

Alkalmazási példák
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Székfelvonó

A székliftet elsősorban magánházakba ajánljuk. Az ülőszékes 
mozgássérült személyemelő berendezés biztosítja a 
lépcsőjárásra nem - vagy csak részben - képes személyek 
akadálymentes közlekedését az épület felső szintjére.

Az alsó szinten az ülőszékbe közvetlen be lehet ülni, míg a felső 
szinten az ülőszéket 90 fokkal elfordított állapotban kell tartani a 
beszállás és kiszállás idejére.
A berendezést egy csendes villanymotor hajtja, melyet egy 
beépített akkumulátor táplál. 
Parkoló állásban az akkumulátor automatikusan töltődik. 

Az utas védelmét az üléshez kapcsolt biztonsági öv biztosítja.

Az ülőszék mindkét oldalon karfával rendelkezik és lehajtható 
lábtartója van.

Függőleges személyemelő

A függőleges személyemelő berendezés, nem lift, nem felvonó, hanem folyamatos gomb-
nyomással üzemelő mozgássérült személyemelő, épületgépészeti berendezés.
Építési engedély csak az épület külső homlokzatán telepítendő berendezésekhez szükséges.
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Információ, kiszállítás, árak
Otthonápolási termékeink személyesen megtekinthetők a 
1149 Budapest, Pillangó u.12. szám alatti Pillangó Egészségcentrumban.
Javasoljuk, hogy még vásárlás előtt szíveskedjenek megnézni, szakértő kollégáink állnak  
rendelkezésükre hétköznap 8 - 15 óra között.

Cégünk vállalja a helyszíni kiszállítást, összeszerelést, beüzemelést.
Budapesten közig.határán belül 12.000.-Ft +ÁFA 
 Budapesten kívül: Alapdíj + 100.-Ft/km+ÁFA
A díjak a szállítást, összeszerelést és beüzemelést tartalmazzák.

További információkért kérjük, hívja a +36 1 330 - 7735 vagy +36 1 288 - 6640-es számon  
 Lór István Otthonápolási Eszközök tanácsadónkat.

Elérhetőség

Frissítve: 2020.09.15. 
 

Készítette: Kozma Viktor

GYSGY REHA KFT. - Pillangó Egészségcentrum
1149 Budapest, Pillangó u.12.
GPS koordináták: É 47.50349° x K 19.11768°

Tel: +36 1 330 - 7735, +36 1 288 - 6640
Fax:+36 1 700 - 2149
E-mail: info@gysgy.hu
Web: www.gysgy.hu
Nyitva tartás: hétköznap 8.00 - 16.00-ig

Tekintse meg új mobil weboldalunkat is a QR kód beolvasásával

PARTNER A
REHABILITÁCIÓBAN


