
Lifts with care
Lietuviškai



Aplinka ir kokybė
Aplinka, kaip ir mūsų gaminių kokybė, mums itin svarbi. Buvo akivaizdu, kad mūsų sistemas ir gaminius būtina sertifikuoti 

pagal tarptautinius standartus. Jei klientai turi klausimų apie mūsų gaminių kokybę ar aplinkosaugą, mes galime 

tiesiog nusiųsti jiems sertifikato kopiją. Tiesą sakant, sertifikato įgijimas tik įrodo vieną dalyką – kad mūsų pastangos 

kokybės užtikrinimo bei aplinkosaugos srityje yra sėkmingos, ir kad mes visuomet stengiamės dirbti dar geriau.

„Liko“ sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 kokybės ir aplinkosaugos 

standartų sistemas. „Liko“ keltuvai atitinka ISO 10535 tarptautinį neįgaliųjų 

asmenų keltuvų standartą.

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasiliekame teisę keisti savo 

gaminius be išankstinio įspėjimo.

Patarimų ir informacijos apie patobulintus gaminius teiraukitės savo 

„Liko“ atstovo.
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Keltuvai – mūsų specializacija
Daugiau nei 25 metus „Liko“ sėkmingai kuria ir gamina funkcionalias pagalbines kėlimo priemones. Mūsų gaminiai 

saugūs, juos lengva naudoti, ir mes tapome fizinę negalią turinčių žmonių kėlimo bei perkėlimo specialistais.

Gaminių asortimentą sudaro mobilieji ir bėginiai keltuvai, kėlimo diržai bei kiti priedai. Mūsų specializacija suteikia 

galimybę išlikti šių priemonių kūrimo lyderiais. Žinias bei patirtį mes nuolat kaupiame ir pritaikome naujų gaminių 

bei metodų kūrimui. Nuo savo veiklos pradžios 1979 m. „Liko“ išaugo ir tapo viena pirmaujančių pasaulyje savo 

srityje. Mūsų gaminiais daugiau nei 30 šalių prekiauja bendrovės filialai ir vietos platintojai. Šioje brošiūroje pristatome 

kai kuriuos „Liko“ pacientų keltuvus, kėlimo diržus bei kitus priedus.
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Pritaikymo sričių pavyzdžiai:
• slaugos palatos,

• savarankiškas gyvenimas,

• higienos palatos,

• ligoninės / operacinės,

• intensyvios terapijos skyriai,

• perkėlimas iš vienos patalpos į kitą,

• plaukimo baseinai,

• reabilitacija / fizioterapija.

Įvairios perkėlimo iš vienos patalpos į kitą 
alternatyvos.

Nepritvirtintų keltuvų sprendimai.

Perkėlimas tarp dviejų taškų, esančių išilgai pastovaus 
bėgio (tiesus bėgis).

Skerssijinė bėginė sistema aprėpia didelį plotą.

Bėginės keltuvų sistemos
Visuomet yra, bet neužima vertingo 
patalpos ploto.
Bėginės keltuvų sistemos suteikia galimybę kelti ir perkelti pacientą 

dedant mažiausiai fizinių pastangų ir užtikrinant maksimalų 

saugumą, nepriklausomai nuo patalpos baldų ar įrangos.

Bėginis keltuvas visuomet yra kai jo prireikia, jis saugus,  

juo lengva naudotis ir pacientui, ir slaugos darbuotojui.

Mūsų bėginės keltuvų sistemos tenkina platų poreikių diapazoną 

ir sudarytos iš daugelio skirtingų komponentų. Tai suteikia 

galimybę patenkinti itin skirtingus sistemos įrengimo reikalavimus.

Keltuvų sistemos tinkamos naudoti visose slaugos įstaigų aplinkose  

ir atitinka griežčiausius funkcionalumo, saugumo bei parengties 

reikalavimus.

Visuomet padėsime rasti Jums tinkamą sprendimą.

„Likorall“ yra vienas dažniausiai naudojamų bėginių 
keltuvų.

Bėginės keltuvų sistemos



Likorall
Visiškas saugumas ir moderni 
technologija
„Likorall“ yra ko gero dažniausiai pasaulyje naudojamas 

keltuvas. Kasdien „Likorall“ kelia tūkstančius pacientų 

ir gelbsti tiek pat slaugos darbuotojų nugarų. Dėl lengvumo 

naudoti, atsakingo požiūrio į saugumą ir sumanios 

konstrukcijos, „Likorall“ itin mėgiamas slaugos darbuotojų 

bei pacientų. „Likorall“ yra išmintingas kiekvieno pirkėjo 

pasirinkimas, kadangi jame suderinta unikali technologija, 

patikimumas bei lengvumas naudoti.

Unikali saugumo sistema
•  Patentuotas SFS saugos būgnas (Single Fault Safety 

– vienos klaidos sauga).
  Padidina saugumą ir užtikrina tolygų, kontroliuojamą 

nuleidimą.

•  Galinis stabdymo jungiklis.

•  Kėlimo diržas su dešimteriopa tvirtumo atsarga.

•  Kėlimo priedų apsauginiai skląsčiai.

•  Mechaninis avarinis nuleidimas (kai kurie modeliai).

•  Elektrinis avarinis nuleidimas su rezervine baterija.

•  Avarinio stabdymo įtaisas atitinka EN ISO 10535  
ir IEC 60601-1 reikalavimus.

Perkėlimas iš vienos patalpos į kitą
„Likorall R2R“ yra patogi priemonė perkelti pacientams 

iš vienos patalpos į kitą, kai patalpos nesusietos bėgiu. 

Daugiau informacijos teiraukitės „Liko“.

Techniniai duomenys
Maks. apkrova:  200-250 kg
Kėlimo greitis: 5 cm/s
Kėlimo intervalas: 200 cm
Variklis: 24 V, 10 A
Avarinis nuleidimas: elektrinis ir mechaninis (kai kurie modeliai)
Baterijos:  2 x 12V 2,6 Ah vožtuvais reguliuojami, 

sandarūs švino akumuliatoriai (želė tipo 
baterijos)

Baterijų kroviklis: 100 - 240 VAC 40-60 Hz, maks. 0,6 A
Funkcijų valdymas: vidinė funkcijų valdymo programa

Patogus įkrovimas
„Likorall“ paprastai 
įkraunamas naudojant 
rankinį jungiklį ir ant 
sienos įtvirtintą kroviklį, 
tačiau galimos įvairios 
įkrovimo alternatyvos bet 
kurioje vietoje išilgai bėgio.

IR nuotolinio valdymo 
pultas
Belaidžiu valdymo pultu 
galima valdyti kėlimo judesius 
bei perkėlimo variklio judesius 
išilgai bėgio, taip pat ir bėgio 
elektrinius jungiklius.
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Bėginės keltuvų sistemos



Multirall
Universalus bėginis keltuvas
„Multirall“ universalumo pagrindas yra „Liko“ greito 

atlaisvinimo sistema. Rezultatas yra bėginio keltuvo sistema, 

tinkama ir atsitiktinio, ir ilgalaikio kėlimo poreikiams. 

„Multirall“ yra nepralenkiamas – tai paprastas ir portatyvus 

bėginis keltuvas, kurio saugumas ir funkcionalumas be 

kompromisų.

Alternatyvūs įrengimo būdai
„Multirall“ ant bėgio sistemų galima įrengti dviem 

skirtingais būdais.

•   Pakabinti „Multirall“ bėgio laikiklyje tiesiai ant bėgio 

sistemos. Jis veikia tiksliai taip pat, kaip įprastas bėginis 

keltuvas. Žr. pav. 7 psl., „Multirall“ ant „FreeSpan“.

•   Sumontuotas kitu būdu, kai diržas pritvirtintas virš 

kėlimo agregato, „Multirall“ tampa portatyvus. Tai 

taip pat suteikia galimybę perkelti pacientus iš vienos 

patalpos į kitą, naudojant tik vieną kėlimo agregatą.

Svarbios ypatybės:
•   Universalus keltuvas, kurį galima naudoti daugeliu 

skirtingų būdų.

•   Iškart portatyvus, nereikia naudoti įrankių.

•   Patikimas, su įrengta saugos sistema.

•   Praktiški priedai: vežimėlis, pagalbos rankena ir t. t.

•   Didelės rankenos abiejose kėlimo variklio pusėse.

•   Gatavos bėgio sistemos suteikia galimybę įrengti 
nepritvirtintus keltuvus su „FreeSpan“.

•   Galima naudoti priedus iš viso „Liko“ priedų asortimento.

Techniniai duomenys
Maks. apkrova:  200 kg
Kėlimo greitis: 6 cm/s be apkrovos
Kėlimo intervalas: 160 cm
Baterijos:  2 x 12V 2,6 Ah vožtuvais reguliuojami, sandarūs 

švino akumuliatoriai (želė tipo baterijos)
Baterijų kroviklis: 100 - 240 VAC 40-60 Hz, maks. 0,6 A
Masė: 8,7 kg, įsk. baterijas (1,9 kg)
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„Multirall“ vežimėlis
Praktiškas vežimėlis 
„Multirall“ ir priedų 
pervežimui, surinkimui  
bei laikymui.

Perkėlimas iš vienos 
patalpos į kitą
Naudojant R2R tarpdurio 
diržą, perkelti iš vienos 
patalpos į kitą galima tik 
vienu kėlimo varikliu.

Bėginės keltuvų sistemos



Kėlimo sistema sunkiausiems 
perkėlimams

Itin didelės masės pacientams kelti reikalingi specialiai 

suprojektuoti pagalbiniai įrenginiai ir specialūs būdai. 

Mūsų „UltraTwin“ kėlimo sistema, galinti išlaikyti 500 kg 

maks. apkrovą, susitvarko su sunkiausiais kėlimo uždaviniais.

Kadangi sistemoje panaudoti du kartu dirbantys kėlimo 

varikliai, „UltraTwin“ ne tik kelia ir perkelia pacientą,  

bet ir padeda pakeisti jo padėtį į sėdimą, pusiau sėdimą  

ar horizontalią.

Su „UltraTwist“ priedu pacientą galima pasukti, pavyzdžiui, 

perkeliant į statmeną lovos atžvilgiu vietą.

„UltraTwin“ galima įrengti patalpoje stacionariai arba kaip 

nepritvirtintą keltuvą ant „FreeSpan“ (žr. toliau).

Maks. apkrova: 400-500 kg.
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FreeSpan UltraTwin
„UltraTwin“ sistema gaminama ir kaip nepritvirtinto keltuvo variantas, tobulai tinkantis tais atvejais, kai kėlimo 

poreikis tik laikinas arba kai norite, kad sistemą būtų galima lengvai perkelti į kitą vietą. Šis sprendimas, vadinamasis 

„FreeSpan UltraTwin“, gaminamas skirtingo pločio ir gali būti montuojamas skirtingame aukštyje tarp bėgių, pritaikant 

įvairiems poreikiams. Taip pat gaminamas „FreeSpan UltraTwin“ variantas skerssijinėms bėgių sistemoms. Skaitykite 

daugiau apie „FreeSpan“ kitame puslapyje.

Siauras „FreeSpan UltraTwin“ 
variantas perkėlimui naudojant 
įprastus kėlimo diržus.

Kėlimui su „UltraSling“ (iki 500 kg) 
geriausiai tinka platus variantas.

Kėlimui su „UltraStretch“ taip  
pat reikalingas platus variantas  
(didesnis atstumas tarp bėgių).

sunkiems perkėlimams

UltraTwin



FreeSpan
„Straight-rail“ arba „Traverse“ 
– rinkitės savo nuožiūra.

„FreeSpan“ yra lanksti alternatyva, tinkanti daugeliu 

bėginio kėlimo situacijų. Kadangi kėlimo sistema 

nepritvirtinta, nėra specialių sienų ar lubų konstrukcijos 

tvirtumo reikalavimų. Gaminami „Straight-rail“ (tiesūs 

bėgiai) ir „Traverse“ („H“ sistema – skerssijiniai bėgiai) 

„FreeSpan“ variantai. Sistema pagaminta iš aliuminio, 

bėgiai gali būti įvairių ilgių.

„FreeSpan Straight-rail“ surenkama nenaudojant įrankių. 

„FreeSpan Straight-rail“ turi sukiojamus ratukus. Tai 

padeda lengviau pastatyti keltuvą į reikiamą padėtį ir 

palengvina patalpos valymą. Be to, keltuvo sistemą 

lengviau perkelti į kitą patalpą.

„FreeSpan Traverse“ yra nepritvirtinta skerssijinė bėginė 

sistema, suteikianti galimybę kelti ir perkelti pacientus 

tarp daugelio skirtingų kėlimo taškų įvairiose patalpos 

vietose.

„FreeSpan UltraTwin“ variantas skirtas itin sunkiems 

pacientams kelti. (Daugiau skaitykite kairėje pusėje).

Svarbios ypatybės:
•  „Straight-rail“ arba „Traverse“ („H“ sistema).

•  Kelių skirtingų ilgių bėgiai.

•  Lengva pritaikyti skirtingam aukščiui ir pločiui.

•  Pagaminti iš aliuminio, tausojant aplinką, užtikrinant 

kokybę ir gerą dizainą.

•  Dėl pasirinktų medžiagų „FreeSpan“ lengva manevruoti, 
jis atsparus korozijai ir lengvai valomas.
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FreeStand
„FreeStand“ yra ekonomiška sistema, kurios bėgio 

ilgis gali siekti 3,2 metro. Keltuvo stovas pagamintas  

iš plieno ir padengtas balta danga, jį galima naudoti  

su „Likorall“ kėlimo varikliu.

Daugiau informacijos teiraukitės „Liko“.

„FreeSpan Straight-rail“ 
surenkamas nenaudojant 

įrankių.

FreeSpan Traverse

nepritvirtintos sistemos
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„Viking“ – nauja mobilių keltuvų karta
„Viking“ yra per 25 metus slaugos sektoriuje sukauptos žmonių kėlimo ir perkėlimo patirties 
rezultatas. Joks kitas gamintojas neturi viso keltuvų asortimento, kuriame atskiri modeliai 
papildytų vienas kitą taip, kaip „Viking“ modeliai. Visos mūsų žinios apie kėlimo poreikių 
įvairovę, ergonominius ir funkcinius reikalavimus, technines galimybes bei šiuolaikinę 
gamybos technologiją padėjo suformuoti daugelį „Viking“ ypatybių. Yra penki „Viking“ 
mobilių keltuvų modeliai: nuo itin tvirto XL iki mažiausio modelio, „Viking XS“.

Viking XL
Didelės masės pacientų kėlimas 
yra labai atsakinga užduotis.

Nors „Viking XL“ buvo specialiai suprojektuotas 

itin didelės masės pacientams, jis tinka ir vidutinio 

stambumo žmonėms.

„Viking XL“ gali kelti iki 300 kg masės pacientus, 

naudojant įprastą kėlimo diržą, „MasterVest“,  

„Lift Pants“ arba horizontalų „FlexoStretch“. 

Lengva kelti pacientą nuo grindų. „Viking XL“ 

gali būti įrengtos netgi rankų atramos eisenos 

treniravimui. Be to, rankų atramos palengvina 

manevravimą.

Nepaisant dydžio, „Viking XL“ sveria tik 42 kg, 

kadangi pagamintas iš aliuminio. Dėl mažo svorio ir 

lengvai riedančių sukiojamųjų ratukų šis keltuvas 

labai lengvai manevruojamas. Jis niekada neatrodo 

sunkus, net kai jame yra didelės masės pacientas.

Maks. apkrova: 300 kg.

mobilūs keltuvai



Viking L
Tvirtas ir lengvai manevruojamas

„Viking L“ yra šiek tiek mažesnis, nei jo didysis 

brolis XL, ir neįtikėtinai manevringas, vertinant 

įspūdingą keliamąją galią. „Viking L“ tobulai tinka 

daugumai kėlimo poreikių tenkinti, taip pat ir 

didesnės masės pacientams kelti.

Kaip ir visus „Viking“ keltuvų šeimos modelius, 

„Viking L“ itin lengva valdyti dėl jo mažo svorio  

ir lengvai riedančių sukiojamųjų ratukų.

Maks. apkrova: 250 kg.

Viking M
Universalus keltuvas

Neabejojame, kad „Viking M“ bus jūsų naujas 

mėgiamiausias keltuvas. 25 metus kurdami 

pažangiausius rinkoje gaminius, mes žinome, 

kaip suprojektuoti optimalų mobilų keltuvą.

„Viking M“ turi daugumą geriausių ypatybių ir 

tobulai tinka daugelyje dažniausiai pasitaikančių 

kėlimo situacijų: į lovą / iš lovos, ant / nuo kėdės,  

ant / nuo tualeto, keliant nuo grindų, treniruojant 

eiseną bei naudojant horizontalaus kėlimo priedus.

Rankų atramas ir svarstykles galima įsigyti kaip 

priedus, o lengvai riedantys sukiojamieji ratukai 

yra standartinė įranga.

Maks. apkrova: 205 kg.

	 „Viking	XL“		„Viking	L“		„Viking	M“
Maks. apkrova:  300 kg 250 kg  205 kg
	 	 	
Svoris: 42 kg 40 kg 35 kg
	 	 	
Kėlimo greitis: 3,5 cm/s be apkrovos
Baterijos:  2 x 12V 2,9 Ah vožtuvais reguliuojami, 

sandarūs švino akumuliatoriai (želė tipo 
baterijos)

Baterijų kroviklis:  įmontuotas kroviklis 100-240 V
 50-60 Hz, maks. 400 mA
Medžiaga: aliuminis

Techniniai duomenys
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	 „Viking	S“		 „Viking	XS“	
Maks. apkrova:  160 kg. 160 kg.
Svoris: 25 kg. 25 kg.
Kėlimo greitis: 3,0 cm/s be apkrovos
Baterijos:  2 x 12V 2,9 Ah vožtuvais reguliuojami, 

sandarūs švino akumuliatoriai (želė tipo 
baterijos)

Baterijų įkroviklis:  išorinis įkroviklis 100-230 V
 50-60 Hz, maks. 220 mA
Medžiaga: aliuminis

Techniniai duomenys

Viking XS
Ankštoms erdvėms

Tik 54 cm pločio, „Viking XS“ yra vienas siauriausių 

keltuvų rinkoje, lengvai telpantis pro siaurus tarpdurius 

ir pravažiuojantis pro kitas kliūtis.

„Viking XS“ yra stabilus ir patikimas mobilusis keltuvas, 

tobulai tinkantis daugeliu kėlimo situacijų, pvz., 

ant / nuo tualeto, iš lovos į vežimėlį ir atvirkščiai, 

arba kėlimui nuo grindų.

Kaip ir visi „Viking“ keltuvai, XS pagamintas iš 

aliuminio ir, nepaisant 160 kg keliamosios galios, 

sveria tik 25 kg. Be to, aliuminis yra ekonomiškas, 

nekenksmingas aplinkai, lengvas ir lengvai valomas.

Maks. apkrova: 160 kg.

Viking S
Mažas bet tvirtas

„Viking S“ yra kompaktiškas, universalus mobilusis 

keltuvas, turintis puikias charakteristikas, vertinant 

mažą jo dydį ir nedidelę bendrąją masę. Tobulai 

tinka daugelyje kėlimo situacijų, įskaitant kėlimą 

nuo grindų. „Viking S“ turi elektrinį kėlimo variklį, 

jo pagrindo plotį galima reguliuoti mechaniškai.

Maks. apkrova: 160 kg.



Uno
Mėgiamiausias kasdieniam 
naudojimui

Pagrindiniai „Uno“ dizaino principai yra gerai išbandyti 

ir patikrinti. „Liko“ ištobulino šiuos principus ir suteikė 

„Uno“ daug sumanių funkcijų. Dėl savo unikalių 

ypatybių „Uno“ greitai buvo pamėgtas gyvenamojoje 

ir slaugos namų aplinkoje.

„Uno“ yra tobulas keltuvas kasdieniam naudojimui. 

Jis lengvai naudojamas ir manevruojamas, su juo 

lengva dirbti net vonios kambariuose, kur vietos 

nedaug. Yra penki dviejų skirtingų dydžių „Uno“ 

modeliai.

Svarbios ypatybės:
•   Turėdamas tris skirtingas aukščio padėtis, „Uno“ 

lengvai pritaikomas įvairiose kėlimo situacijose.

•   „Liko“ sumanusis „Flexlink“ (papildoma kėlimo 
svirtis, kuria padidinamas atstumas iki keltuvo 
stiebo) suteikia galimybę atlikti beveik vertikalų 
kėlimo judesį ir užtikrina didesnį lankstumą keliant 
nuo grindų.

•  „Uno 102 ES“ turi du skirtingus kėlimo greičius.

•  Paprastas, saugus ir lengvai naudojamas mechaninis 

avarinio nuleidimo įtaisas.

•  Elektrinis avarinis nuleidimas (visi modeliai)  
ir pakėlimas (ES modelis).

Techniniai duomenys
Maks. apkrova:  175 - 205 kg.
Kėlimo greitis: 3,0 cm/s be apkrovos
 (ES turi du greičius: 3,0 ir 2,0 cm/s)
	
Baterijos:  2 x 12V 2,9 Ah vožtuvais reguliuojami, 

sandarūs švino akumuliatoriai (želė tipo 
baterijos)

Baterijų įkroviklis: įmontuotas įkroviklis 100-240 V
 50-60 Hz, maks. 400 mA
Medžiaga: plienas, padengtas milteline danga
Svoris: „Uno 100“ – 39 kg
 „Uno 102“ – 43 kg
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Su „Uno“ kelti nuo grindų – ne 
problema…

…ir kelti ant / nuo aukšto gulto lengva.

mobilūs keltuvai



Golvo
Visas mobilusis keltuvas

Retkarčiais sunku pasirinkti keltuvo tipą – mobilųjį 

ar bėginį. Su „Golvo“ galite turėti abu. Naudodamas 

pasaulyje patentuotą kėlimo principą, „Golvo“ 

pasižymi išskirtiniu lankstumu ir universalumu, 

kaip joks kitas mobilusis keltuvas.

„Golvo“ sukūrėme glaudžiai bendradarbiaudami 

su žmonėmis, kurie juo naudojasi, ir pritaikydami 

slaugos sektoriuje sukauptas žinias apie kėlimo 

poreikių įvairovę. Tai suteikė mums galimybę 

sukurti unikalios formos ir funkcionalumo mobilųjį 

keltuvą.

Kartu su „Liko“ funkcionaliais kėlimo diržais 

ir priedais, „Golvo“ yra kiekvienai situacijai 

tinkamas keltuvas.

Svarbios ypatybės:
•   Vertikalus kėlimo judesys – logiškiausias  

ir lengviausias būdas žmogui kelti.

•   Lankstus kėlimo diržas, tiksliai prisitaikantis 
prie keliamo žmogaus.

•   Nulenkiamos rankų atramos pacientui atsiremti 

ir slaugos darbuotojui – palaikyti, suteikia 
papildomą saugumo jausmą.

•   Lygiagretus ir simetriškas pagrindo pločio 

reguliavimas užtikrina lengvą priėjimą daugeliu 
situacijų.

•   Pagamintas iš aliuminio, tausojant aplinką, 

užtikrinant kokybę ir gerą dizainą.

•   Dėl tinkamai pasirinktos medžiagos keltuvas 

lengvai manevruojamas, atsparus korozijai  
ir lengvai valomas.

Techniniai duomenys
Maks. apkrova:  200 kg
Kėlimo greitis:  du greičiai: 4,8 cm/s ir 3,2 cm/s be 

apkrovos
Baterijos:  2 x 12V 2,9 Ah vožtuvais reguliuojami, 

sandarūs švino akumuliatoriai (želė tipo 
baterijos)

Baterijų įkroviklis: įmontuotas įkroviklis 100-240 V
  50-60 Hz, maks. 400 mA
Medžiaga: anoduotas aliuminis
Svoris: „Golvo 7000 ES“ – 43 kg
  „Golvo 7007 ES“ – 48 kg
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mobilūs keltuvai



LikoLight
Universalus lengvas keltuvas

Tiems, kuriems reikia lengvo mobilaus lengvai sulankstomo 

keltuvo, sukūrėme „LikoLight“.

Nors jis veikia labai panašiai kaip bet kuris kitas mobilus 

keltuvas, papildomas jo privalumas yra tai, kad galite 

pasiimti jį su savimi į kelionę arba patogiai padėti 

sulankstytą. „LikoLight“ galima greitai išardyti į tris 

dalis, kad būtų lengva pervežti ar patogu laikyti.

„LikoLight“ tobulai tinka daugeliu kėlimo situacijų, 

pavyzdžiui, keliant nuo lovos ant vežimėlio, ant ir nuo 

tualeto, į vonią ir iš vonios arba keliant ant grindų 

parkritusį žmogų. „LikoLight“ turi elektrinį kėlimo 

/ nuleidimo mechanizmą, jo pagrindo plotį galima 

mechaniškai reguliuoti.

„LikoLight Travel Bags“ yra praktiški krepšiai keltuvui 

transportuoti, pagaminti iš patvaraus, minkšto ir lengvo 

audinio su pamušalu.

Techniniai duomenys
Maks. apkrova:  140 kg
Kėlimo greitis: 3,8 cm/s be apkrovos
Baterijos:  2 x 12V 2,9 Ah vožtuvais reguliuojami, sandarūs 

švino akumuliatoriai (želė tipo baterijos)
Baterijų įkroviklis: 100 - 240 V 50-60 Hz, maks. 400 mA
Medžiaga: aliuminis
Svoris:  24 kg bendras svoris. Pavienės išardyto keltuvo 

dalys sveria ne daugiau kaip 10 kg.
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mobilūs keltuvai

Svarbios ypatybės:
•  Lengvai sulankstomas.

•  Lengvai išardomas į tris dalis
 (nė viena iš dalių nesveria daugiau 10 kg).

•  Pagaminti iš aliuminio, tausojant aplinką, užtikrinant kokybę ir gerą dizainą.

•  Dėl pasirinktos medžiagos keltuvą lengva manevruoti, jis atsparus korozijai ir 
lengvai valomas.

•  Mechaninis avarinis nuleidimas.

•  Stabilus, niekada nevirsta.

•  Tobulai tinka keliaujant.

•  Praktišką stalinį įkroviklį galima įsigyti kaip priedą.



Sabina
Trys keltuvai viename

„Sabina“ yra lengvai naudojamas, universalus keltuvas, 

padedantis atsistoti iš sėdimos padėties, skirtas pacientams, 

kurie gali aktyviai dalyvauti, kai jiems padedama atsistoti.

„Sabina“ skiriasi nuo kitų keltuvų, padedančių atsistoti iš 

sėdimos padėties, kadangi išradingai sukonstruoti priedai 

suteikia unikalų galimybių rinkinį naudojant tik vieną keltuvą.

Yra du skirtingi pastatymo diržai ir keli liemenių modeliai, 

todėl keltuvą galima lengvai pritaikyti individualioms 

reikmėms, galimybėms ir paciento būklei. Galimybė pritaikyti 

kiekvieną pastatymo iš sėdimos padėties ar kėlimo operaciją 

visuomet užtikrina geresnį saugumą ir patogumą, nei naudojant 

tą patį sprendimą visiems pacientams.

Perskaitykite „Sabina“ brošiūrą, jei norite išsamios informacijos 

apie įvairias priatikymo sritis.

Svarbios ypatybės:
•   Trys keltuvai viename (pavyzdžius žr. paveikslėliuose).

•   Keliant rankos gali būti viduje arba išorėje.

•   Galima naudoti kėlimui sėdimoje padėtyje.

•   Daugelis skirtingų priedų suteikia galimybę pritaikyti 
įvairiausioms individualioms reikmėms.

•   Reguliuojami aukščio lygiai skirtingų dydžių pacientams.

•   Maks. apkrova 200 kg.

•   Įmontuotas baterijų įkroviklis. Tereikia įjungti į sieninį 

elektros lizdą.

•   Jei reikia, apatinės kojų dalies atramą ir pėdų atramą 

galima lengvai nuimti.

Techniniai duomenys
Maks. apkrova:  200 kg
Baterijos:  2 x 12V 2,9 Ah vožtuvais reguliuojami, 

sandarūs švino akumuliatoriai (želė tipo 
baterijos)

Baterijų įkroviklis:  įmontuotas įkroviklis 100-240 V 50-60 
Hz, maks. 400 mA

Medžiaga: plienas, padengtas milteline danga
Svoris: 44 kg

„Sabina“ keltuvas su „Comfort“ diržo 
laikikliu ir „ComfortVest“ pastatymo 
diržu.
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Su tinkamo modelio kėlimo diržu, 
„Sabina“ taip pat puikiai tinka kelti 
tiems pacientams, kuriuos būtina kelti 
sėdimoje padėtyje.

Kartu su „Comfort“ diržo laikikliu ir „ComfortVest“ 
pastatymo diržu, „Sabina“ kelia rankas laikant viduje, 
o tai itin patogu pacientams, kurie jautrūs pažastų 
spaudimui.

Atsistoti padedančios priemonės



RollOn 
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Techniniai duomenys
Maks. apkrova:  160 kg
Medžiaga: aliuminis
Svoris: 24 kg
Ilgis: 89 cm
Plotis: 62 - 90 cm

Pagrindo plotį galima lengvai 
reguliuoti. Pėdų atramą galima 
išimti, todėl ją lengva nuvalyti.

Minkštos nugaros atramos 
palaiko pacientą; slaugytojas 
lengvai gali atlenkti jas į vietą.

Su „RollOn“ lengva dirbti net vonios 
kambaryje, kur vietos yra nedaug.

Įsikibęs į kėlimo rankenas, pacientas 
prisitraukia į stovimą padėtį.

Atsistoti padedančios priemonės

Kaip tik ten, kur jums reikia

„RollOn“ yra lengvai naudojamas rankinio valdymo 

įtaisas, specialiai sukurtas saugiam paciento pasodinimui 

iš stovimos ir pastatymui iš sėdimos padėties. Tai puiki 

pagalbinė priemonė pasodinti pacientui ant tualeto ir 

nuo jo pakelti, bei perkelti pacientui iš lovos į vežimėlį 

ir atvirkščiai. „RollOn“ taip pat yra gera vežimėlio 

alternatyva įvairiose slaugos situacijose, pavyzdžiui, kai 

pacientas bando atsistoti ir eiti pirmą kartą po operacijos 

ar gimdymo, ir jam sunku išlaikyti pusiausvyrą.

„RollOn“ pagrįstas tuo principu, kad pacientas savo 

jėgomis prisitraukia į stovimą padėtį. Kai pacientas 

atsistoja, apie jį sudaroma saugi ir stabili atrama.

Svarbios ypatybės:
•  Saugus ir tvirtas.

•  Keletas lengvai reguliuojamų nustatymų tobulai 
pritaikant keltuvą konkrečiam pacientui.

•  Reguliuojamo pločio pagrindas.

•  Sėdynės rėmas užtikrina saugumą ir patikimumą,  
jo padėtį lengva reguliuoti.

•  Pagamintas iš aliuminio, tausojant aplinką, 

užtikrinant kokybę ir ekonomiškumą.

•  Dėl pasirinktos medžiagos „RollOn“ lengvai 
manevruojamas, atsparus korozijai ir lengvai 
valomas.



Ant / nuo tualeto
Perkeliant sunkią fizinę negalią turintį 
pacientą ant ir nuo tualeto, kai tuo 
pat metu reikia jį nurengti ir aprengti, 
reikalingi kėlimo diržai, nesumažinantys 
saugumo ir suteikiantys galimybę 
laisvai prieiti prie paciento kūno.

Itin didelės masės pacientai
Itin didelės masės pacientai keliami 
specialiais būdais ir naudojant 
specialiai suprojektuotą kėlimo įrangą. 
Turime iki 500 kg masės pacientams 
kelti pritaikytus gaminius.

Skausmui itin jautrūs pacientai
Itin jautrius skausmui pacientus būtina 
kelti ypač atsargiai. Kėlimo diržai su 
paminkštinimu ir daugelio taškų diržo 
laikikliu padeda tolygiai paskirstyti 
spaudimą.

Kėlimas horizontalioje padėtyje
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Vaikų kėlimas

„Joks keltuvas nėra saugesnis, nei jo 
kėlimo diržas“
Projektuojame ir gaminame kėlimo diržus jau 
daugiau nei 25 metus. Taip įgijome specialiųjų 
žinių ir suvokiame gerai pritaikyto kėlimo diržo 
svarbą. Esame pripažinti visame pasaulyje dėl 
mūsų unikalios patirties, ir daugelis mus pažįsta 

kaip „žaliųjų kėlimo diržų bendrovę“. Šiandien 
mes siūlome plačiausią rinkoje kėlimo diržų 
asortimentą.
Kurdami naujus kėlimo priedus, vadovaujamės 
saugumo, funkcionalumo ir patikimumo principais.

Kėlimo priedai

Vaikai – tai ne miniatiūriniai suaugusieji. 
Kėlimo poreikiai reabilitacijos metu 
dažnai yra labai specifiniai ir reikalauja 
itin didelio kruopštumo bei specialiųjų 
žinių. „Liko“ šioje srityje turi daugiametę 
patirtį ir nuolat kuria bei tobulina naujus 
metodus.

Tai dažniausiai pasitaikantis kėlimo 
poreikis daugumai pacientų. Patogumas, 
saugumas ir patikimumas yra svarbiausi 
reikalavimai, į kuriuos būtina atsižvelgti. 
Kad išgautumėte geriausius rezultatus, 
būtina itin atidžiai pasirinkti diržo 
laikiklį kėlimo diržui.

Sunkiai sužalotus pacientus dažnai 
būtina kelti horizontalioje padėtyje. 
Turime platų asortimentą keltuvų su 
gultais ir keletą metodų, pavyzdžiui,  
pritaikytų intensyvios terapijos, 
chirurgijos pacientams, bei pacientams 
su nugaros pažeidimais ir nudegimais. 
Taip pat turime priedų, skirtų pacientų 
perkėlimui nuo skubios pagalbos 
skyriaus ar greitosios pagalbos 
automobilio gultų.

Iš lovos ant kėdės /	
higieninės kėdės



Stovėsenos / eisenos 
treniravimas
Galėjimas atsistoti ir perteikti savo svorį 
griaučiams bei raumenims ne tik gerina 
fizinę sveikatą ir savijautą; jis suteikia 
ir pasitenkinimo bei pasitikėjimo 
savimi jausmą. „Liko“ stovėjimui skirti 
kėlimo priedai suteikia naujų įdomių 
saugaus ir kontroliuojamo stovėjimo 
bei mobilumo galimybių.

Į vonią ir dušą / iš vonios 	
ir dušo
„Liko“ vonios ir dušo kėlimo diržai 
pagaminti iš vandens neįgeriančio 
tinklinio audinio. Jie gaminami kelių 
modelių, kad optimaliai atitiktų 
skirtingus individualių pacientų 
palaikymo bei patogumo poreikius.

Pacientai, kuriems 
amputuotos kojos
Kelti pacientams, kurių kojos 
amputuotos, „Liko“ turi keletą 
būdų. Būdo parinkimas priklauso 
nuo amputacijos laipsnio ir kėlimo 
situacijos.

Vonia ir baseinas
Į plaukimo baseiną pacientą galima 
kelti sėdintį maudymo kėdėje arba 
atitinkamai pritaikytame kėlimo 
dirže, pagamintame iš vandens 
neįgeriančio tinklinio audinio, 
leidžiančio pratekėti vandeniui.

Paciento padėties 
pakeitimas
Vienas dažniausiai atliekamų 
slaugos veiksmų yra paciento 
kėlimas jo padėčiai lovoje pakeisti. 
Tai operacija, dėl kurios patiriama 
daug kaulų-raumenų pažeidimų. 
Mes siūlome daugybę įvairių 
pagalbinių priemonių, kurios gali 
padaryti Jūsų darbą saugesnį ir 
lengvesnį.

Ant / nuo grindų
Kelti nuo grindų tenka ne tik 
parkritusį žmogų. Reabilitacijos ir 
adaptavimo metu dažnai prireikia 
kelti pacientą nuo grindų. Naudojant 
„Liko“ keltuvus kartu su kėlimo 
diržais, kurie palaiko visą kūną, šį 
perkėlimą galima atlikti patogiausiu 
ir saugiausiu pacientui bei slaugos 
darbuotojui būdu.
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„Tinkamas kėlimo diržas – pusė 
kėlimo užduoties“ 

Kiekvienas modelis turi unikalių ypatybių, specialiai pritaikytų konkrečioms reikmėms. Čia pateikiame 
apžvalgą sprendimų, kuriuos galime pasiūlyti. Visi kėlimo diržai išsamiai apibūdinti brošiūroje „Kėlimo 
priedai“. Jei dėl kokių nors priežasčių negalite rasti tinkamo kėlimo diržo mūsų standartinėje pasiūloje, 
kreipkitės į savo „Liko“ atstovą ir aptarkite individualų sprendimą.

Kėlimo priedai



Žmogui kelti reikia ir techniškai pažangių pagalbinių priemonių, ir supratimo apie medicinines komplikacijas. 

„Liko“ specializuojasi fizinę negalią turinčių žmonių kėlimo ir perkėlimo srityje. Didžioji mūsų sėkmės dalis 

pagrįsta žinių apie pažangias technologijas ir mediciną deriniu.

Daugiau nei 25 metus „Liko“ sėkmingai specializuojasi saugių ir lengvai naudojamų pagalbinių priemonių 

projektavimo, tobulinimo bei gamybos srityje: tai mobilūs ir bėginiai keltuvai, kėlimo diržai bei priedai. 

Specializacija suteikia mums galimybę išlikti nuolat pirmaujantiems. Mes kaupiame žinias bei patirtį ir 

taikome jas, kurdami savo gaminius bei metodus.

„Liko“ teikia visą gaminių techninę priežiūrą, panaudodama savo techninės priežiūros personalą ir serviso 

partnerius. Nedvejodami kreipkitės į mus, jei norite patarimo arba konsultacijos. „Liko“ yra Švedijos bendrovė. 

Mes esame Šiaurės regiono rinkos lyderiai, mūsų filialai ir platintojai atstovauja mus daugiau nei 30 šalių.

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto 

atitikmenį medicininių prietaisų pramonei, ISO 13485. „Liko“ taip 

pat suteiktas sertifikatas pagal aplinkosaugos standartą ISO 14001.
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Gamintojas:
Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Švedija
info@liko.se

Nacionalinis platintojas:
UAB Teida 
Puodziu 4
LT-44288 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 323576
Faksas: +370 37 226576
info@teida.lt
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