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Zachodnioaustralijskie Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Inc)
Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia służy bezpłatnymi i wiarygodnymi informacjami oraz poradami,
pomocnymi przy wyborze odpowiednich artykułów.
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Informacje pomocnicze

Pasy nośne

Wybór pasa nośnego

Pasy nośne w połączeniu z podnośnikami, przenośnymi lub mocowanymi na stałe,

służą do przenoszenia osób mających problemy z poruszaniem się. Powinny być
mocne i wygodne dla osób przenoszonych za ich pomocą oraz być łatwe w użyciu.
Dyskomfort lub niestabilność podtrzymania sprawi, że użytkownik niechętnie będzie
korzystał z podnośnika

Rodzaje pasów nośnych

Na rynku dostępne są różnego rodzaju pasy w wielu rozmiarach. Niektóre firmy
umożliwiają dostosowanie swoich produktów do potrzeb klienta.

Główne rodzaje dostępnych pasów nośnych:
Pas ogólnego zastosowania – nogi rozdzielone, podparcie głowy:
Odpowiednie dla osób potrzebujących podparcia całego ciała, łącznie z głową.
Pas ogólnego zastosowania – nogi oddzielone, brak podparcia głowy:
Pas podobny do opisanego wcześniej, jednak nie zapewniający podparcia głowy.
Odpowiedni dla osób, które mogą utrzymać głowę. (Elementy rozdzielające nogi
przecinają się na środku, nie są pozostawione nieskrzyżowane, ani umieszczone
pod udami.)
Pas hamakowy:
Pas mieszczący prawie całe ciało, posiadający podparcie głowy i elementy
utrzymujące nogi (nierozdzielone). Osoba może dostać się na pas i wydostać
z niego tylko w pozycji leżącej, dlatego nie jest odpowiedni dla użytkownika
siedzącego. Może być wyposażony w otwór umożliwiający załatwianie się.
Pas hamakowy – nogi rozdzielone:
Podobny do opisanego wcześniej. Nogi użytkownika są rozdzielone i możliwe jest
dostanie się na pas w pozycji siedzącej. Zapewnia łagodniejsze podparcie ud niż pas
ogólnego zastosowania.
Pas do toalety:
Odpowiedni dla osób, które mają sprawny tułów i biodra. Posiada wąski pas wokół
tułowia i długie, rozdzielone części podtrzymujące nogi. Umożliwia łatwe zdejmowanie
części ubrania podczas korzystania z toalety oraz zmiany ubrania.
Pas opasający:
Nie zalecany ze względu na możliwość wypadnięcia i duży ucisk pod pachami.
Pas do podnośników stojących:
Przeznaczony wyłącznie do podnośników stojących. Ponadto osoba przenoszona musi
asystować podczas podnoszenia. Niektóre podnośniki stojące są dostępne razem
z taśmami na nogi do przenoszenia osób siedzących.

Materiały pasów nośnych

Pasy nośne mogą być zrobione z różnych materiałów. Wybór odpowiedniego zależy od
sytuacji, w których będzie stosowany, i preferencji użytkownika oraz jego sprawności.
Oto kilka stosowanych materiałów:
• Siatka poliestrowa – bardzo mocna i trwała, jej otwarta struktura umożliwia szybkie
osuszenie po kąpieli. Ponadto, materiał ten w mniejszym stopniu ogranicza osobie
podnoszonej pole widzenia.
• Poliester/Nylon – gładki i łatwo przesuwający się po różnych powierzchniach. Łatwy w
czyszczeniu, szybko schnie i jest trwały.
• Płótno – grubsza tkanina, nie zalecana do stosowania przy kąpieli, ponieważ długo schnie.
Nie jest powszechnie stosowana.

Mocowanie pasów nośnych
Większość pasów jest wyposażona w nylonowe taśmy z możliwością regulacji długości. Pętle
służące do tego celu mocuje się do ramienia podnośnika.
Inne sposoby mocowania to klamry używane czasem z ramkami pochylającymi i obrotowymi.
Pasy nośne powinny mieć dodatkowe uchwyty, aby umożliwić właściwe ułożenie
użytkownika.

Istotne informacje przy podejmowaniu decyzji
• Wielkość pasów różni się znacznie w zależności od producenta. Przed zakupem pasa
należy go przetestować pod względem sposobu jego zaprojektowania, materiału oraz
rozmiaru.
• Użytkownik nigdy nie powinien leżeć lub siedzieć na pasie, ponieważ może to wywołać
podrażnienie i uszkodzenie skóry.
• Z powodów praktycznych zakup dwóch pasów dla jednej osoby może być wskazany.
• Elementy mocowania powinny być regulowane przed każdym użyciem pasa. Przy
przenoszeniu z krzesła do łóżka, wskazane jest skrócenie pasów podtrzymujących nogi i
wydłużenie pasów podtrzymujących górną część ciała – w ten sposób osoba przenoszona
przyjmie pozycję zbliżoną do leżącej. Przy przenoszeniu z łóżka na krzesło, należy postąpić
odwrotnie.
• Staranna ocena wymagań jest konieczna, aby wybrać pas przydatny w każdej sytuacji.
Specjalista w dziedzinie terapii zajęciowej Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia
(Independent Living Centre) pomoże Państwu w wyborze właściwego rodzaju pasa.
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Dostępne są również broszury informacyjne na inne tematy
Jak do nas trafić
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009
Recepcja:
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