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Likwidacja barier architektonicznych Przykładowe rodzaje finansowania urządzeń:

Skorzystaj z finansowania przez fundacje działające na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami

Zgłoś chęć wystąpienia w programie

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania 
ze środków PFRON. Dofinansowanie ze środków PFRON 
następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego 
centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Chętnie pomożemy Państwu w uzyskaniu dofinansowania na 
podnośniki transportowo-kąpielowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w naszej ofercie.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje dofinansowań podzielonych ze względu na ich zadanie:

likwidacji barier architektonicznych;
likwidacji barier technicznych;
aktywny samorząd

Dzięki rozwiązaniom, które mogą przydać się każdemu - rodzinom, 
dzieciom, seniorom, życie staje sie łatwiejsze. W programie 
przedstawiane są historie naszych niepełnosprawnych bohaterów i 
ich rodzin, ich małe, wielkie marzenia, których spełnienie będzie miało 
ogromny wpływ na ich dotychczasowe życie. Program prowadzi 
Katarzyna Montgomery.

Oglądaj wszystkie odcinki w IPLI

DANE:



Specjaliści z zakresu „Likwidacji Barier”
Firma LeviCare pomogła już tysiącom klientów na terenie Polski, ale także za granicą. W obrębie 

zadowolonych użytkowników urządzeń firmy LeviCare znalazły się osoby prywatne, ośrodki opiekuńcze oraz 
szpitale. Ogromna ilość zadowolonych klientów to dla pracowników firmy LeviCare największa satysfakcja.

Firma LeviCare jest polskim producentem i dystrybutorem podnośników oraz akcesoriów 
ułatwiających opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Wykwalifikowani inżynierowie i specjaliści z dziedziny 
inżynierii mechaniczno-medycznej oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnością są wizytówką firmy. 
Współpraca z Politechniką Gdańską, opiekunami osób z niepełnosprawnością, fizjoterapeutami oraz 
rehabilitantami umożliwia tworzenie i dopasowywanie doskonałych systemów do opieki.

Wszystkie produkty oferowane przez LeviCare są starannie testowane i sprawdzane, tak aby 
wykazywały się najwyższą jakością europejską.

Partnerzy:

Misja
Misją firmy jest pomoc osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom w wykonywaniu 

codziennych czynności, a także usprawnianie pracy personelowi i zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów 
w zakładach opieki i szpitalach.

Udział w programie

jako ekspert 



Jak działamy:

Działamy na terenie całej Polski

Firma LeviCare posiada przedstawicieli i specjalistów na terenie całego 
kraju. Zapewniamy profesjonalną obsługę w każdym regionie z zakresu 
doradztwa, szkoleń i serwisu urządzeń.

Darmowa prezentacja sprzętu

Na spotkaniu we wskazanym miejscu prezentujemy urządzenia 
oferowane przez firmę LeviCare. Sprzęt można przetestować i sprawdzić, 
a także zadawać pytania wykwalifikowanym specjalistom. Na spotkaniu 
poznajemy potrzeby klienta, uzyskujemy niezbędne informacje, a także 
pobieramy wymiary, które pozwalają stworzyć kosztorys i wizualizację 
systemu do opieki.

Wizualizacja i kosztorys

Uzyskując informację od klienta na prezentacji, po rozmowie 
telefonicznej lub korespondencji mailowej przygotowujemy wizualizacje 
i wyceny najlepszych i najkorzystniejszych systemów do opieki. Zawsze 
przedstawiamy możliwości finansowania, a także przyszłej rozbudowy 
systemu.

Wybór najlepszego rozwiązania

Systemy do opieki LeviCare są zawsze dopasowane do potrzeb
i warunków finansowych klienta. Nasi specjaliści fachowo doradzają, 
a klient sam decyduje, którą opcję chce zakupić.

Kompleksowy montaż i szkolenie

Wszystkie systemy i urządzenia montowane są przez specjalistów firmy 
LeviCare ze względu na bezpieczeństwo, trwałość, funkcjonalność
i wygodę w użytkowaniu. Po montażu zawsze wykonywane jest szkolenie 
z zakresu użytkowania i eksploatacji sprzętu.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Klientów w całej Polsce obejmujemy błyskawiczną opieką techniczną, 
a wszystkie części zamienne i akcesoria są dostępne u naszych 
dystrybutorów.
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System podnośnika ściennego LeviCare Q140 to doskonałe rozwiązanie 
dla wszystkich opiekunów i osób z niepełnosprawnością, którym zależy 
na bezpieczeństwie oraz komforcie podczas codziennych czynności. 
Podnośnik LeviCare Q140 ułatwia opiekę oraz zwiększa niezależność 
osoby z niepełnosprawnością. Urządzenie jest uniwersalne, łatwe 
w obsłudze, a  przy tym lekkie i niezawodne. System nazywany jest 
ściennym, ponieważ standardowo montowany jest do ściany, ale nie jest 
to jedyna opcja instalacji urządzenia. Urządzenie jest przenośne, zatem 
jeden podnośnik może być stosowany przy wielu podstawach w różnych 
pomieszczeniach. Pozwala to na rozbudowanie systemu bez konieczności 
wykonywania modernizacji architektonicznych.

system do opieki
LeviCare Q140

do 95% dofinansowania
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Podnośnik LeviCare Q140
PKLC-01

Główne zalety urządzenia:
•regulacja długości ramienia,
•różne możliwości montażowe w zależności od 
warunków architektonicznych pomieszczenia,
•możliwość dopasowania podnośnika w każdym, 
nawet małym, pomieszczeniu,
•udźwig do 140 kg oraz obrót 180 stopni,
•najlżejszy podnośnik ścienny na rynku,
•możliwość przenoszenia podnośnika między 
podstawami zamontowanymi w różnych 
pomieszczeniach,
•minimalna ingerencja w strukturę budynku 
•nie wymaga remontów i przeróbek 
pomieszczeń
•zasilany sieciowo lub akumulatorowo
•posiada specjalne zabezpieczenie przed 
wysunięciem z podstawy
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Elementy systemowe Q140:
Lekka konstrukcja
(komfortowe przenoszenie) Ramię z regulowaną

długością

Udźwig do 140 kg Wymienne wieszaki

Dopasowana do potrzeb
kamizelka

Dowolna pozycja
podnoszenia

Szeroki zakres podnoszenia
(np. materac, wanna, wózek, łóżko)

Zasilanie sieciowe
lub akumulatoroweRóżne możliwości montażu

(ściana, sufit, podłoga)
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Zastosowanie Q140:

Opcje montażowe:

LeviCare Q140 to uniwersalny system, 
który może być dopasowany do każdego 
pomieszczenia. Innowacyjny sposób instalacji 
pozwala na używanie jednego podnośnika 
do wielu podstaw. Urządzenie może być 
wykorzystywane jako podnośnik transportowy, 
kąpielowy, toaletowy lub basenowy.

Montaż podnośnika LeviCare Q140 
wykonywany jest przez wyszkolonych 
specjalistów w sposób  funkcjonalny oraz 
zapewniający bezpieczeństwo użytkowania. 
Przed instalacją urządzenia sprawdzane są 
warunki architektoniczne pomieszczeń oraz 
wytrzymałość ścian i sufitów. Biorąc pod 
uwagę uwarunkowania oraz potrzeby klienta, 
wybierana  jest jedna z opcji montażowych. 
Dzięki  temu podnośnik Q140 może być 
zamontowany w każdym pomieszczeniu 
i spełniać wszystkie wymogi osoby 
z niepełnosprawnością oraz opiekuna.

Na słupku „podłoga-sufit”
APLC-05

Do ściany

Na słupku „podłoga”

APLC-04

APLC-06

system
 opieki Levicare Q

140
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Wieszak przestrzenny

Przestrzenny wieszak (czteropunktowy) zwiększa 
komfort i swobodę osoby podnoszonej, szczególnie 
osób otyłych. Umożliwia transfer w pozycji siedzącej 
lub półleżącej. Może być stosowany z każdym typem 
kamizelki. Dostępny w różnych wymiarach.

APLC-02

Wieszaki (orczyki):
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Wieszak płaski

Standardowy wieszak płaski (czteropunktowy) 
do podnośnika umożliwia transfer osoby 
niepełnosprawnej w pozycji siedzącej. Może być 
stosowany z każdym typem kamizelki.

APLC-01

Wieszak ośmiopunktowy

Wieszak ośmiopunktowy pozwala na podnoszenie 
użytkownika wyłącznie w pozycji leżącej. Wymaga 
specjalnej kamizelki ośmiopunktowej do podnoszenia 
w pozycji leżącej.

APLC-03

Wieszak na wymiar

Istnieje możliwość personalizacji wieszaka, czyli 
dopasowanie elementu indywidualnie do potrzeb 
i schorzeń użytkownika. Do tego typu wieszaka 
niezbędne jest dokładne dopasowanie kamizelki.

APLC-12
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system
 opieki Levicare Q

140

Rama jezdna

Rama jezdna umożliwia wykorzystanie podnośnika LeviCare Q140 
jako podnośnika jezdnego. Montaż podnośnika Q140 do ramy jest 
niezwykle prosty, a wysokiej jakości elementy układu jezdnego 
pozwalają na łatwy i komfortowy transfer. Dodatkowo baza jezdna 
posiada manualny lub elektryczny rozstaw płóz zapewniający 
wszechstronność produktu oraz bezproblemowy podjazd pod różne 
rodzaje wózków inwalidzkich, wannę, łóżko itp.. Maksymalny udźwig  
ramy jezdnej wynosi 110kg.

LCQ140-R

Adapter Q140

Akumulator

Poprawia możliwości manewrowe i powiększa zasięg 
roboczy podnośnika Q140 dodając dodatkową oś 
obrotu.

Zewnętrzny akumulator umożliwia używanie 
podnośnika Q140 bez konieczności podłączania do 
sieci elektrycznej.

Waga LeviCare

Urządzenie, które pozwala zważyć użytkownika 
w trakcie podnoszenia. Kompatybilne z podnośnikiem 
Q140 i dowolnym wieszakiem.

APLC-07

APLC-08

APLC-10

Akcesoria:
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Wymiary (Rysunek 1,2)
R-Zasięg ramienia 940mm- 1340mm
B-Wysokość urządzenia 735mm
C-Promień obrotu 0° - 180°
D-Odległość poziomej osi obrotu od ściany 125mm
E-Odległość pionowej osi obrotu od ściany 65mm
F-Max wysokość podnoszenia 580mm
G-Min. wysokość podnoszenia 500mm
H-Zakres podnoszenia 1100mm
I-szerokość podstawy 60mm
J-Min. odległość mocowania podstawy od sufitu 590mm
K-Min. odległość mocowania podstawy od podłoża 900mm
Całkowita masa (bez podstawy, wieszaka, kamizelki) 12kg
Max. obciążenie 140kg
Siła potrzebna do obsługi pilota ≤5N
Poziom hałasu ≤44dB

Dane elektryczne
Prąd zasilający skrzynkę kontrolną 230V AC, 50Hz, 1000mA
Prąd wychodzący ze skrzynki kontrolnej 24V DC, 100VA (Max )
Prąd zasilający siłownik 24V DC
Max. pobór prądu (siłownik) 7A
Klasa szczelności skrzynki kontrolnej IP66
Klasa szczelności siłownika IP66
Klasa szczelności pilota IP54

Cykl pracy 10% lub 1 minuta pracy ciągłej,
a następnie 9 minut przerwy
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rys.1 LeviCare Q140, rzut od boku

rys.2 LeviCare Q140, rzut od góry



Podnośniki jezdne pozwalają na mobilny transfer osoby 
z  niepełnosprawnością, tym samym ułatwiając codzienne czynności 
opiekuńcze. Urządzenia tego typu są jednymi z najpopularniejszych 
podnośników z zakresu opieki w warunkach domowych, jak i szpitalnych. 
Pozwalają na delikatne podnoszenie oraz przemieszczenie pacjenta bez 
wysiłku personelu. Posiadają szeroki zakres zastosowań, a ze względu
na bazę jezdną można korzystać z nich w wielu pomieszczeniach.

podnośniki jezdne
do 95% dofinansowania
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Główne zalety podnośnika jezdnego:
•różne wersje urządzeń dedykowane różnym 
zastosowaniom,
•wymienne akumulatory,
•szeroki zakres podnoszenia, w tym możliwość 
podnoszenia z poziomu podłogi,
•brak ingerencji w struktury budynku,
•wymienne wieszaki i akcesoria,
•sterowanie za pomocą intuicyjnego pilota
•zasilanie akumulatorowe (ładowane sieciowo)
•łatwy w składowaniu i transporcie (możliwość 
złożenia)

Wygodny Uchwyt
Możliwość rozłożenia 

podnośnika do transportu

Wymienne 
akumulatory

Wymienne wieszaki

Najlepszej jakości kółka z 
wbudowanym hamulcem 

bezpieczeństwa

Regulowany rozstaw płóz 
(elektryczny lub manualny)

Wysokość podstawy niższa 
niż w podobnych produktach

Podnośnik sterowany jest
za pomocą poręcznego pilota

lub panelu sterowania na
skrzynce kontrolnej
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Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 36 kg
Maksymalny udźwig: 160/190 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne 
podniesienie)

30 s/33 s

Szerokość podnośnika (rozstaw płóz) 64 cm - 110 cm
Wysokość płóz 85 mm

Napięcie wejściowe 100-240V AC
50 Hz

Wysokość podnoszenia 73 cm - 202 cm
Stopień ochrony IP 54

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl

Podnośnik jezdny 
LeviCare
L-J160/190

Podnośnik jezdny LeviCare, dzięki wysokiej 
jakości i doskonałej funkcjonalności stanowi 
nieocenioną pomoc w codziennej pielęgnacji 
pacjentów, a solidna konstrukcja jest gwarancją 
bezpieczeństwa dla chorych, jak i opiekunów. 
Podnośnik do pełnego użytkowania potrzebuje 
kamizelki transportowej dobranej indywidualnie 
pod potrzeby klienta. 

Podnośnik jezdny LeviCare dostępny jest 
w dwóch wersjach: J160 oraz J190, które definiują 
maksymalny ciężar użytkownika, odpowiednio 
160 kg i 190 kg.

Możliwość podnoszenia
z podłogi

Duży zasięg ramienia
podnośniki jezdne
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AKS Goliath
Największy udźwig
86031

AKS Clino II
Najszybszy na rynku
83012

Podnośnik jezdny AKS Clino II to jeden z najszybszych 
podnośników tego typu z dostępnych na rynku. 
Jego niewątpliwą zaletą jest wyjątkowa zwrotność 
oraz łatwość w manewrowaniu podczas transferu 
użytkownika. Podnośnik AKS Clino II wyróżnia 
się również szerokim zakresem podnoszenia, 
a  dostosowanie do użytkownika możliwe jest 
poprzez wybranie odpowiedniej wersji: z manualny 
lub elektrycznym rozstawem płóz oraz w wersji XL 
dla osób bariatrycznych.

Aks-Goliath to podnośnik, który powstał na 
potrzeby dostosowania sprzętu medycznego 
do zastosowań bariatrycznych. Ten podnośnik 
cechuje się udźwigiem do 250 kg, dzięki czemu 
świetnie sprawdza się w placówkach opiekuńczych 
i szpitalach, gdzie z każdym rokiem zwiększa się 
liczba otyłych pacjentów.

Dostępny w wersji z elektrycznym rozstawem płóz.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 53 kg
Maksymalny udźwig: 250 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne pod-
niesienie)

78 s

Moc podnoszenia i opuszczania 40W

Napięcie wejściowe 24V AC
50 Hz

Klasa ochrony II
Stopień ochrony IP X5

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 38 kg
Maksymalny udźwig: 150 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne pod-
niesienie)

40s

Moc podnoszenia i opuszczania 25W

Napięcie wejściowe 24V AC
50 Hz

Klasa ochrony II
Stopień ochrony IP X4

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.plMożliwość podnoszenia
z podłogi

Możliwość podnoszenia
z podłogi

Możliwość składania
i łatwego przewożenia
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AKS Dualo
Podnośnik i pionizator w jednym
87013 / 87010

Pionizator i podnośnik w jednym Aks-dualo jest 
wykorzystywany do przenoszenia i pionizacji osób 
dzięki zastosowaniu różnych konfiguracji ramienia 
i pasów siedziska. Urządzenie może być stosowane 
zarówno w domach, ośrodkach dla osób starszych 
jak i w domach opieki.

Występuje w wersji mini i standard.

AKS Foldy
Wersje od Micro do XL
80011

Aks-Foldy to najbardziej uniwersalny podnośnik 
jezdny dostępny na rynku. Dzięki różnym wersjom 
urządzenia oraz wymiennym wieszakom, podnośnik 
ten można dopasować do potrzeb każdej osoby 
z niepełnosprawnością.

Dostępne wersje z elektrycznym rozstawem płóz, 
micro, mini, standard, XL.

Możliwość podnoszenia
z podłogi

Możliwość podnoszenia
z podłogi

Możliwość składania
i łatwego przewożenia

Możliwość składania
i łatwego przewożenia

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 38 kg
Maksymalny udźwig: 150 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne 
podniesienie)

80 s

Moc podnoszenia i opuszczania 40W

Napięcie wejściowe 24V AC
50 Hz

Klasa ochrony II
Stopień ochrony IP X4

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 39 kg
Maksymalny udźwig: 150 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne pod-
niesienie)

80 s

Moc podnoszenia i opuszczania 40W

Napięcie wejściowe 24V AC
50 Hz

Klasa ochrony II
Stopień ochrony IP X4

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl

podnośniki jezdne
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Wieszak przestrzenny

Przestrzenny orczyk (czteropunktowy) zwiększa 
komfort i swobodę osoby podnoszonej. Umożliwia 
transfer w pozycji siedzącej lub półleżącej. Może 
być stosowany z każdym typem kamizelki. Dostępny 
w różnych wymiarach.

APLC-02

Wieszaki (orczyki) oraz akcesoria:

Wieszak płaski

Kozetka

Standardowy wieszak płaski (czteropunktowy) 
do podnośnika umożliwia transfer osoby 
niepełnosprawnej w pozycji siedzącej. Może być 
stosowany z każdym typem kamizelki.

Kozetka pielęgnacyjna wraz z dedykowanym 
wieszakiem do podnośnika została stworzona 
dla osób, których wymagana jest leżąca pozycja 
transferu.

APLC-01

APLC-13

Wieszak ośmiopunktowy
Wieszak ośmiopunktowy pozwala na podnoszenie 
użytkownika wyłącznie w pozycji leżącej. Wymaga 
specjalnej kamizelki ośmiopunktowej do podnoszenia 
w pozycji leżącej.

APLC-03

Stacja dokująca

Akumulator

Stacja dokująca pozwala na ładowanie akumulatora 
po odłączeniu go od podnośnika

Zewnętrzny akumulator umożliwia używanie 
podnośnika Q140 bez konieczności podłączania do 
sieci elektrycznej.

APLC -14

APLC -15Waga LeviCare
Urządzenie, które pozwala zważyć użytkownika 
w trakcie podnoszenia. Kompatybilne z podnośnikiem 
Q140 i dowolnym wieszakiem.

APLC-07

Wieszak na wymiar
Istnieje możliwość personalizacji wieszaka, czyli 
dopasowanie elementu indywidualnie do potrzeb 
i schorzeń użytkownika. Do tego typu wieszaka 
niezbędne jest dokładne dopasowanie kamizelki.

APLC-12



System podnośników sufitowych dla osób z niepełnosprawnością to 
doskonałe  rozwiązanie, zarówno dla placówek, jak i mieszkań. Modułowy 
charakter tego rozwiązania pozwala na dopasowanie go do każdego 
miejsca instalacji. Możliwe jest również sukcesywne powiększanie systemu 
o kolejne szyny bądź akcesoria. Standardowo szyny montowane są do sufitu, 
jednak możliwy jest również montaż do ścian. Szyny występują w różnych 
konfiguracjach: szyna prosta, zakręt lub trawers (dwie szyny równoległe 
mocowane do sufitu lub ściany oraz poprzeczna, poruszająca się po nich). 

Zestawienie odpowiedniego podnośnika z dopasowanym do wnętrza 
oszynowaniem tworzy system funkcjonalny, bezpieczny 

i niezajmujący potrzebnej przestrzeni 
w pomieszczeniach.

do 95% dofinansowania

podnośniki sufitowe
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Podnośniki sufitowe
Główne zalety urządzenia:
•komfortowe i intuicyjne użytkowanie,
•nowoczesna i dyskretna konstrukcja 
nie zajmująca przestrzeni użytkowej 
pomieszczenia,
•mała ingerencja w strukturę budynku,
•możliwość zamontowania podnośnika 
w prawie wszystkich warunkach 
architektonicznych,
•możliwość indywidualnego dopasowania 
systemu do potrzeb użytkownika,
•brak konieczności przemeblowania lub 
przebudowy pomieszczeń,
•możliwość transferu użytkownika pomiędzy 
pomieszczeniami bez konieczności 
opuszczania podnośnika.

Elementy systemu sufitowego:
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automatyczny lub ręczny 
posuw

pasek dystansowy

pasek nośny

uniwersalny zaczep

wymienne wieszaki

intuicyjny pilot

podnośnik stacjonarny
lub przenośny
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Rodzaje instalacji systemów sufitowych:

Jeden tor
Składa się z ciągu szyn prostych oraz zakrętów. Daje możliwość 
przemieszczania się podnośnika po jednym, wyznaczonym przez 
szyny torze. Jeśli podnośnik ma transportować użytkownika pomiędzy 
pomieszczeniami, w niektórych przypadkach może być konieczna 
modyfikacja architektoniczna (np. wycięcie nadproży). Pozwoli to na 
poruszanie się podnośnika po całej długości szyn.

Room-to-Room
Dzięki systemowi Room-to-Room możliwy jest transport podopiecznego 
między pomieszczeniami bez konieczności dokonywania zmian 
architektonicznych. Niezależne systemy szyn w sąsiadujących 
pomieszczeniach współpracują w tym przypadku z podnośnikiem 
wyposażonym w funkcję Room–to–Room (np. Heymer Duo). Tego typu 
urządzenia pozwalają na płynne przejście pomiędzy pomieszczeniami 
bez konieczności opuszczania podopiecznego z podwieszenia.

Przenośny podnośnik
Pozwala na przemieszczanie się podnośnika po wielu torach 
wyznaczonych przez niezależne systemy szyn. Podnośnik w tym 
wypadku jest lekki i przenośny i posiada wygodną rączkę (np. Heymer 
Uno). Ma to na celu umożliwienie przenoszenia go pomiędzy kolejnymi 
odcinkami szyn. W ten sposób jeden podnośnik obsługuje dowolną ilość 
niezależnych układów szyn.

System trawersowy
Jest to system dający największą dowolność transportowania 
podopiecznego. Każdy trawers składa się z trzech szyn: dwóch 
równoległych, zamontowanych do ścian lub sufitu oraz poprzecznej, 
poruszającej się po nich. Podnośnik natomiast porusza się po linii 
poprzecznej. To rozwiązanie nie narzuca toru ruchu, można poruszać się 
pomiędzy dowolnymi punktami w pomieszczeniu, które obejmuje trawers. 
System trawersowy można połączyć z podnośnikiem stacjonarnym, 
przenośnym lub wyposażonym w system Room– to –Room.

Zwrotnica i Gate
Zwrotnica jest dodatkowym elementem systemu oszynowania, która ma 
za zadanie płynnie zmienić tor ruchu podnośnika na wybrany kierunek, 
w przypadku gdy zamontowanie standardowego zakrętu jest niemożliwe, 
bądź system zawiera możliwość wyjścia z pomieszczenia w dwóch lub 
trzech kierunkach.
Gate jest systemem umożliwiającym połączenie szyny prostej z układem 
trawersowym, dzięki czemu możliwe jest przejście podnośnikiem bez 
konieczności opuszczania podopiecznego na wózek.

podnośniki sufitowe
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Podnośniki stacjonarne
Poruszające się po jednym układzie szyn

Heymer Uno Light
8504

Podnośnik UNO Light jest stacjonarnym 
podnośnikiem sufitowym, czyli tworzy system 
pozwalający na transport podopiecznego po 
prowadnicach torowiska w obrębie jednego 
pomieszczenia lub kilku jeśli prowadnice są ze sobą 
połączone w sposób ciągły bez przerw na np.: drzwi.
Podnośnik UNO Light jest przeznaczony do 
zastosowań domowych, szczególnie dedykowany 
w miejscach wilgotnych, jak również w placówkach 
opiekuńczych,
Dodatkowo urządzenie może być przydatne podczas 
nauki chodzenia oraz przy rehabilitacji ruchowej.

Atrybuty systemu Uno Light:

Komfortowe ładowanie
Podnośnik ładowany jest poprzez podłączenie pilota do ładowarki 
sieciowej.

System automatycznego posuwu
Elektryczny system posuwu, to jedna z opcji, która umożliwia 
osobie niepełnosprawnej samodzielne poruszanie się przy 
pomocy podnośnika sufitowego.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 9,5 kg
Maksymalny udźwig: 160 kg
Długość paska nośnego 1800mm
Akumulator 2x 12V/2,6Ah
Ładowarka 24V/0,5 A DC
Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Możliwości 
montażowe

Jeden tor                         +
Room-to-Room           –
Przenośny podnośnik   –

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl
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podnośniki sufitowe

HeliQ
55100-XX

Podnośnik sufitowy HeliQ jest urządzeniem 
stacjonarnym, czyli może poruszać się po jednym, 
ciągłym szeregu szyn. Jego działanie polega 
na wysuwaniu się paska nośnego, na którym 
umieszczony jest wieszak. Dzięki temu można go 
stosować również jako podnośnik basenowy. Jego 
małe wymiary i dyskretny wygląd sprawiają, że 
wpasowuje się on w każde otoczenie.

Dostępny jest w kilku wersjach - z udźwigiem 
maksymalnym do 150, 220 lub 300 kilogramów.

Atrybuty systemu HeliQ:

System automatycznego posuwu
Ten podnośnik może obsługiwać szyny z systemem 
automatycznego posuwu. Pozwala to na samodzielną obsługę 
podnośnika przez użytkownika.

Opuszczany wieszak
Podnośnik HeliQ jako jeden z niewielu modeli podnośnika 
sufitowego, opuszcza wieszak na pasku dystansowym. Zwiększa 
to komfort użytkowania oraz funkcjonalność systemu.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 11 kg
Maksymalny udźwig: 150/220/300 kg
Długość paska nośnego 2080mm
Akumulator 2x 12V/2,3Ah
Ładowarka 27,8V/0,8 A DC
Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Możliwości 
montażowe

Jeden tor                         +
Room-to-Room             –
Przenośny podnośnik   –

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl
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Heymer Uno
8502

Podnośnik sufitowy Uno to nowoczesne 
rozwiązanie, które łączy ze sobą wszechstronność 
i niezawodność.  Jest to urządzenie niewielkich 
rozmiarów, które z  łatwością można przenosić 
między niezależnymi od siebie systemami podstaw 
(szyny, wysięgnik ścienny, słupek). Maksymalny 
udźwig podnośnika to 160 kg. Może być używany 
w różnych konfiguracjach oszynowania oraz 
akcesoriów.

Atrybuty systemu Uno:

Podnośnik opuszczany na pasku nośnym
Długość paska dystansowego determinowana jest przez 
wysokość pomieszczenia. Powinna być dobrana tak, aby opiekun 
mógł wygodnie zaczepić podnośnik.

System automatycznego posuwu
Elektryczny system posuwu, to jedna z opcji, która umożliwia 
osobie niepełnosprawnej samodzielne poruszanie się przy 
pomocy podnośnika sufitowego.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 9,5 kg
Maksymalny udźwig: 160 kg
Długość paska nośnego 1800mm
Akumulator 2x 12V/2,6Ah
Ładowarka 24V/0,5 A DC
Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Możliwości 
montażowe

Jeden tor                         +
Room-to-Room             –
Przenośny podnośnik   +

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl
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Podnośniki przenośne
Możliwość przenoszenia pomiędzy układami szyn

Wygodny uchwyt do przenoszenia podnośnika
Podnośnik Uno jest lekki i łatwy w użyciu, a dzięki wygodnemu 
uchwytowi może być przenoszony pomiędzy systemami 
w różnych pomieszczeniach.
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Altair
55200-EU

Podnośnik sufitowy Altair jest urządzeniem 
przenośnym, co pozwala zmniejszyć koszt systemu, 
ponieważ jeden podnośnik może obsługiwać kilka 
niezależnych szyn. Charakteryzuje się nowoczesnym 
wyglądem oraz niewielką wagą. Wieszak do tego 
podnośnika może posiadać dwa, trzy lub cztery 
punkty podwieszania.

Dostępny jest w kilku wersjach - z udźwigiem 
maksymalnym do 150, 220 lub 300 kilogramów.

Atrybuty systemu Altair:

Wysuwany wieszak
Odległość uchwytów w podnośniku Altair może być regulowana. 
Takie rozwiązanie zwiększa wygodę osoby podnoszonej.

Pasek nośny
Dzięki temu, że cały podnośnik opuszcza się na pasku nośnym, 
może być łatwo i szybko zdjęty, a później przeniesiony na inny 
układ szyn.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 11 kg
Maksymalny udźwig: 150/220/300 kg
Długość paska nośnego 2080mm
Akumulator 2x 12V/2,3Ah
Ładowarka 27,8V/0,8 A DC
Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Możliwości 
montażowe

Jeden tor                         +
Room-to-Room             –
Przenośny podnośnik   +

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl

podnośniki sufitowe
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Podnośniki przechodzące przez nadproża
Możliwe przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami z osobą w podwieszeniu

Heymer Duo
8501

Podnośnik sufitowy Heymer Duo posiada dwa 
niezależne od siebie silniki z pasami nośnymi, 
które umożliwiają płynne przejście urządzenia 
z użytkownikiem na kolejny układ szyn (np. 
w  drugim pomieszczeniu). Dzięki temu nie ma 
konieczności przesadzania użytkownika na wózek 
podczas transferu. Dzięki funkcji Room-to-Room, 
podnośnik Duo nie wymaga wycinania nadproży 
i jest to najprostszy w obsłudze podnośnik tego 
typu na rynku. Mobilność tego podnośnika pozwala 
obsłużyć kilka pomieszczeń jednym podnośnikiem, 
co znacznie zmniejsza koszt systemu.

Funkcja Room-to-Room

Wersja Heros 300
PKHM-03

Jest to wersja podnośnika Heymer 
DUO do zastosowań bariatrycznych. 
Posiada udźwig maksymalny do 
300 kg.

Należy dosunąć 
podnośnik do 
nadproża…

…zaczepić wolny 
pasek nośny na szynie 
w sąsiadującym 
pomieszczeniu…

… Nacisnąć przycisk na 
pilocie, aby użytkownik 
płynnie przeszedł do 
kolejnego pomieszczenia…

…na koniec odczepić 
drugi, nieaktywny już, 
pasek nośny i przesuwać 
podnośnik po kolejnym 
odcinku szyn.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 11 kg
Maksymalny udźwig: 160/300 kg
Długość paska nośnego 1800mm
Akumulator 2x 12V/3Ah
Ładowarka 24V/0,5 A DC
Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Możliwości 
montażowe

Jeden tor                         +
Room-to-Room             +
Przenośny podnośnik   +

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl
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Roomer S
55300-EU

Podnośnik sufitowy Roomer S jest urządzeniem 
wyposażonym w funkcję Room–to–Room, dzięki 
której można transportować podopiecznego między 
sąsiadującymi pomieszczeniami, bez konieczności 
przebudowy futryn drzwiowych. Wieszak tego 
podnośnika może posiadać dwa, trzy lub cztery 
punkty podwieszania.

Maksymalny udźwig tego modelu podnośnika 
sufitowego to 220 kg.

Atrybuty systemu Roomer S:

System Room-to-Room
Umożliwia płynne przejście przez nadproża bez konieczności ich 
przebudowy oraz zdejmowania użytkownika z podwieszenia.

Przełącznik paska
Zmiana paska nośnego, przy przejściu przez nadproża, odbywa 
się za pomocą ręcznej dźwigni, umieszczonej na podnośniku.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 11 kg
Maksymalny udźwig: 220 kg
Długość paska nośnego 2080mm
Akumulator 2x 12V/2,3Ah
Ładowarka 27,8V/0,8 A DC
Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Możliwości 
montażowe

Jeden tor                         +
Room-to-Room             +
Przenośny podnośnik   +

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl
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Przykłady zastosowań podnośników sufitowych:

W mieszkaniu
Trawers w korytarzu umożliwia korzystanie 
z dowolnych drzwi w mieszkaniu. System 
w łazience zapewnia dostęp podnośnika do 
każdego miejsca w pomieszczeniu. Pozostałe 
pokoje zaopatrzono w szyny proste połączone 
z zakrętami, które wyznaczają konkretny tor 
poruszania się podnośnika.

Wycięcie w nadprożach
Wykonanie zmian architektonicznych 
w  mieszkaniu, jakim jest wycięcie nadproża 
w miejscu toru szyn pod podnośnik sufitowy, 
pozwala na stworzenie jednego nieprzerwanego 
ciągu szyn prowadzącego z jednego do 
drugiego pomieszczenia. Takie rozwiązanie 
jest dedykowane szczególnie osobom, które 
cenią sobie niezależność i chcą korzystać 
z  podnośnika samodzielnie, np. przy pomocy 
automatycznego posuwu podnośnika.

Przy schodach
Dzięki opatentowanemu, podwójnemu 
systemowi pasków w podnośniku Heymer 
DUO, możliwe jest pokonanie schodów. 
Zarówno klatki schodowe proste jak i kręcone, 
nie stanowią problemu dla tego systemu. 
Wystarczy przepinać na zmianę paski 
podnośnika pomiędzy kolejnymi punktami 
mocowania. Za pomocą jednego przycisku na 
pilocie odbywa się przechodzenie podnośnika 
pomiędzy punktami.

W instytucjach
Podnośniki sufitowe idealnie sprawdzają 
się w różnego rodzaju placówkach 
opiekuńczych odciążając personel. Umiejętnie 
zaprojektowany system szyn pozwala na 
transfer pacjentów podczas codziennych 
czynności pielęgnacyjnych, jak również wspiera 
rehabilitację.
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Gate:

Zwrotnica:
Zwrotnice zostały zaprojektowane w celu umożliwienia 
swobodnego przemieszczenia się pomiędzy trzema lub 
czterem torami szyn. Ich zastosowanie jest szczególnie 
pomocne w rozbudowanych systemach sufitowych lub 
w sytuacjach, gdzie standardowe zakręty są niemożliwe 
do zastosowania. Wjazd na zwrotnice umożliwia szybką 
zmianę w dwóch lub trzech kierunkach prostopadłych do 
siebie.

Zwrotnica jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami 
podnośników sufitowych, a czas zmiany toru ruchu wynosi 
zaledwie 5 sekund. Element ten posiada osobne zasilanie, 
więc obrót odbywa się automatycznie po przekroczeniu 
czujników krańcowych w szynach. Gabaryt zwrotnicy 
jest niewielki, zatem jej montaż możliwy jest w  bardzo 
ciasnych pomieszczeniach, np. łazienkach.

Gate jest to system pozwalający na 
przejazd bezpośrednio z szyny prostej lub 
trawersu na trawers za pomocą każdego 
rodzaju podnośnika. Proces jest w pełni 
zautomatyzowany i nie wymaga używania 
siły bądź wykonywania dodatkowych 
czynności.

91884

55721

podnośniki sufitowe
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Akcesoria do podnośników sufitowych:

Wieszak 4pkt
AKHC-03

Zwiększa stateczność osoby 
podnoszonej

Brama do podnośnika
50600

Jest to mobilne rozwiązanie, które 
umożliwia korzystanie z podnośnika 
sufitowego bez montowania szyn

Siedzisko butler
1580

Specjalne siedzisko znacznie 
zwiększające funkcjonalność 
podnośnika

Waga
APLC-07

Montowana między wieszakiem 
a kamizelką pozwala zważyć 
użytkownika podczas podnoszenia

Chwytak
50494

Znacznie ułatwia zakładanie 
podnośnika na szynę niższym 
osobom

Automatyczny posuw
AKHM-04

Pozwala użytkownikowi na 
samodzielną obsługę podnośnika

Wieszak 8pkt
APLC-03

W połączeniu z odpowiednią 
kamizelką umożliwia podnoszenie 
w pozycji leżącej

Wózek do podnośnika
50345

Pozwala bezpiecznie przewozić 
podnośnik pomiędzy systemami 
szyn

Temblak TTG
KMBU-02

Ułatwia komfortową pionizację

Większa ilość akcesoriów na www.levicare.pl



Pionizacja jest jednym z etapów rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, 
która może być wspomagana za pomocą różnego rodzaju pionizatorów, 
ale także podnośników sufitowych. Umożliwia to aktywne ćwiczenia 
narządu ruchu oraz wpływa pozytywnie na układ krążenia. Natomiast 
dobór odpowiednich akcesoriów takich jak kamizelki oraz pasów 
zapewnia bezpieczne i komfortowe użytkowanie urządzeń.

do 95% dofinansowania

reedukacja chodu
i pionizatory
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Reedukacja Chodu

LeviKam do reedukacji chodu
LRC- M-1

Pionizator Heymer StehFix
2301

Kamizelka LeviKam do reedukacji chodu służy do 
wspomagania użytkownika podczas trenowania 
chodzenia. Miękkie, materiałowe obicie pod ramionami 
oraz na wysokości pachwin zmniejsza ryzyko 
odczuwania dyskomfortu.

Podnośnik pionizujący Heymer StehFix może być 
używany jako mobilna stacja do wspomagania 
pionizacji i przemieszczania pacjenta w pozycji 
wyprostowanej. Urządzenie pozwala pacjentowi na 
szybką i komfortową zmianę pozycji z siedzącej na 
stojącą.

Pionizator Heymer StehFix został opracowany 
specjalnie dla tych pacjentów, którzy pionizowani są 
za pomocą uprzęży biodrowej, bądź siedziskowej.

Szczególnie polecany dla:

           Osób z chorobą SM,
           Pacjentów z ALS,
           Zmagających się z dystrofią mięśniową.

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 25 kg
Maksymalny udźwig: 130 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne 
podniesienie)

40s

Moc podnoszenia i opuszczania 25W

Napięcie wejściowe 24V AC
50 Hz

Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl

re
ed

uk
ac

ja
 c

ho
du

 i 
pi

on
iza

to
ry



32

reedukacja chodu i pionizatory

Pionizator AKS Torneo II
82112

Pionizator AKS Torneo wspomagający opiekę nad osobą 
niepełnosprawną.

•Funkcja prostowania elektromotorycznego

•System zasilania 24 V ze zdejmowanym akumulatorem

•Łatwy w manewrowaniu

•Rozsuwane podwozie w celu lepszej stabilizacji

•Regulowany w trzech pozycjach

•Może być zdemontowany do transportu w trzech 
głównych częściach

•Do użytku z pasem na łydki wspomagającym 
bezpieczne użytkowanie

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 25 kg
Maksymalny udźwig: 130 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne 
podniesienie)

40s

Moc podnoszenia i opuszczania 25W

Napięcie wejściowe 24V AC
50 Hz

Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl

AKS Dualo
Podnośnik i pionizator w jednym
87013 / 87010

Pionizator i podnośnik w jednym Aks-Dualo jest 
wykorzystywany do przenoszenia i pionizacji osób 
dzięki zastosowaniu różnych konfiguracji ramienia 
i pasów siedziska. Urządzenie może być stosowane 
zarówno w domach, ośrodkach dla osób starszych 
jak i w domach opieki.

Występuje w wersji mini i standard.

Możliwość podnoszenia
z podłogi

Możliwość składania
i łatwego przewożenia

Dane techniczne
Masa (bez wieszaka i kamizelki) 39 kg
Maksymalny udźwig: 150 kg
Prędkość podnoszenia
(czas potrzebny na jedno maksymalne pod-
niesienie)

80 s

Moc podnoszenia i opuszczania 40W

Napięcie wejściowe 24V AC
50 Hz

Klasa ochrony II
Typ ochrony IP X4

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.pl



Siedziska są niezbędnym 
elementem uzupełniającym każdy 
system podnośnika dla osób 
z  niepełnosprawnością. Dobór 
odpowiedniej kamizelki zapewnia 
kompletny, bezpieczny oraz 
komfortowy transfer podopiecznego. 
Firma LeviCare oferuje szeroką gamę 
dostępnych siedzisk, a wybrany 
rodzaj kamizelki może determinować 
funkcje, jakie ma spełniać podnośnik.

kamizelki i siedziska
do podnośnikówdo 95% dofinansowania



34

Kamizelki i siedziska

Elementy kamizelki do podnośnika:

Opcjonalne podparcie 
głowy i usztywnienie 

pleców

Opcjonalne podparcie 
pod ramiona

Uchwyt manewrowy

Wycięcie fizjologiczne

Opcjonalne wypełnienia 
z pianki PE

Siedziska dostępne w 
wielu rozmiarach

Specjalne materiały: 
siatka kąpielowa, lity 

poliester

Zaczepy do regulacji 
pozycji użytkownika

Główne zalety kamizelek:
•maksymalne obciążenie do 200 kg,
•opcjonalne siedziska ze wsparciem głowy,
•kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki,
•szeroka gama dostępnych rozmiarów: od S do XL,
•wiele rodzajów kamizelek: transportowe, kąpielowe, 
higieniczno-toaletowe, pionizujące, przeznaczone 
dla osób po amputacji, przystosowane do ponoszenia 
w pozycji leżącej,
•opcjonalnie kamizelki wyposażone są w wycięcie 
fizjologiczne, które ułatwiają czynności toaletowe 
i higieniczne,
•siedziska dostępne są w dwóch wersjach: kąpielowej 
(wykonane z siatki poliestrowej) oraz komfortowej 
(wykonane z litego materiału poliestrowego).

kam
izelki i siedziska do podnośników
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Zastosowanie kamizelek:

Kamizelki do podnośników dla osób 
z  niepełnosprawnością  w zależności od rodzaju 
i zastosowanego materiału dzielą się na:

1) Kamizelki kąpielowe,
2) Kamizelki transportowe,
3) Kamizelki higieniczno-toaletowe,
4) Kamizelki do pionizacji.

Pozycje podnoszenia:

Zakładanie kamizelek:
Na siedząco:

Na leżąco:

Pozycja, w jakiej podnoszony jest użytkownik podnośnika determinowana jest jego 
indywidualnymi potrzebami. Dobór odpowiedniego siedziska oraz dopasowanego do niego 
wieszaka pozwala zatem na transfer osoby w wygodnej pozycji.

Pozycja siedząca Pozycja półleżąca Pozycja leżąca
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LeviKam Standard
LST-M-1

Kamizelka LeviKam Standard umożliwia transport 
podopiecznego w pozycji siedzącej, zapewniając 
odpowiednie podparcie pleców. Pozycję użytkownika 
można dopasować do jego potrzeb dzięki systemowi 
regulacji pasków zaczepowych, natomiast 
zastosowanie uchwytu manewrowego pozwala na 
obracanie podopiecznego w podwieszeniu.

Dostępne rozmiary:: S, M, L, XL

LeviKam+
LPL-M-1

Siedzisko LeviKam + dedykowane jest osobom, 
które potrzebują stałego podparcia głowy. 
Kamizelka posiada także specjalne kieszenie na 
listwy usztywniające, dzięki czemu zapewniona jest 
stabilizacja pleców użytkownika. Dzięki siedzisku 
LeviKam + możliwy jest transfer podopiecznego 
w pozycji siedzącej oraz półleżącej.

Dostępne rozmiary:: S, M, L, XL

LeviKam Active
LAC-M-1

Kamizelka higieniczno-toaletowa LeviKam Active 
przeznaczona jest do codziennych czynności 
toaletowych poprzez wygodny dostęp do miejsc 
intymnych. Zapewnia także komfortowy transfer 
w  pozycji siedzącej. Kamizelka posiada podparcie 
pod ramionami, dzięki czemu możliwa jest pionizacja 
osoby z niepełnosprawnością. Siedzisko wykonane 
jest ze specjalnego, szybkoschnącego materiału 
i posiada dodatkowe usztywnienia z pianki.

Dostępne rozmiary:: S, M, L, XL

kam
izelki i siedziska do podnośników
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LeviKam Comfort
LAC-M-PP

Kamizelka LeviKam Comfort została zaprojektowana 
dla osób szczególnie wymagających komfortu 
podczas podnoszenia. Siedzisko to zapewnia 
pełne podparcie pleców oraz głowy, jednocześnie 
zostawiając swobodę w poruszaniu kończynami 
górnymi.  Użytkowanie kamizelki zaleca się 
w pozycji półleżącej z wieszakiem czteropunktowym 
przestrzennym.

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL

LeviKam Active Full Back
LACFB-M-1

Kamizelka LeviKam Active Full Back jest rozwinięciem 
siedziska LeviKam Active dla osób wymagających 
dodatkowego podparcia odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa.

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL

LeviKam Active
z podparciem głowy
LACPL-M-1

Siedzisko LeviKam Active z podparciem głowy 
dedykowane jest dla osób wymagających podparcia 
głowy. Kamizelka wyposażona jest także w pas 
stabilizujący tułów użytkownika. Wykonana jest 
z niechłonącego wody i  wytrzymałego materiału, 
dzięki czemu siedzisko to idealnie sprawdza się przy 
wykonywaniu codziennych czynności toaletowych 
oraz kąpielowych. Dodatkową zaletą kamizelki 
LeviKam Active z podparciem głowy  jest fakt, iż po jej 
założeniu materiał zakrywa niewielką powierzchnię 
ciała, co ułatwia kąpiel oraz korzystanie z toalety.

Dostępne rozmiary:: S, M, L, XL
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LeviKam Deluxe
LDE-M1

Jest to komfortowa kamizelka transportowa, 
wykonana z materiału umożliwiającego dopasowanie 
jej kształtu do postury użytkownika. Wzmocnione 
i wzbogacone o dodatkowe usztywnienia podparcia 
pod uda zwiększają bezpieczeństwo, stabilizację 
oraz wygodę użytkowania. Kamizelka LeviKam 
Deluxe sprawdzi się także u osób po przebytej 
amputacji.

Dostępne rozmiary: S, M, L

LeviKam Amputee
LAM-M-1

Siedzisko LeviKam Amputee charakteryzuje się 
wysoką jakością wykonania i przemyślanym 
kształtem. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania osobom po amputacji kończyn dolnych. 
Umożliwia transfer w pozycji siedzącej, zapewniając 
odpowiednie podparcie pleców.

Dostępne rozmiary: M, L

LeviKam 8-pkt
 L8-U-1 / LL-U-1

Kamizelka LeviKam 8-punktowa służy do podnoszenia osoby w pozycji całkowicie leżącej. Przeznaczona 
jest do codziennych czynności pielęgnacyjnych oraz higienicznych. Siedzisko to jest kompatybilne 
z wieszakami przestrzennymi 8-punktowymi.

kam
izelki i siedziska do podnośników
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Propozycje niestandardowe:

Pełna oferta siedzisk i kamizelek na www.levicare.sklep.pl

Dodatki do kamizelek LeviKam

Siedzisko Butler
1580

Temblak TTG
KMBU-02

Siedzisko Butler jest specjalnych uchwytem do podnośników, który 
charakteryzuje się innowacyjnym sposobem zakładania.

Rozwiązanie to różni się od standardowych siedzisk przede wszystkim 
sposobem zakładania, zdejmowania oraz podtrzymywania osoby 
niepełnosprawnej.

Kamizelka TTG to innowacyjne rozwiązanie, które ma za zadanie ułatwić 
oraz usprawnić pionizowanie użytkownika np. w celu reedukacji chodu. 
Jej konstrukcja pozwala na założenie kamizelki w mniej niż minutę - 
wystarczy wsunąć ręce w specjalne rękawy i zapiąć kamizelkę wygodnym 
zaczepem umieszczonym na plecach.

Siedziska i kamizelki produkcji LeviCare są projektowane i szyte 
w oparciu o opinie naszych klientów. W sytuacji, kiedy żadna kamizelka 
z  naszej oferty nie spełnia potrzeb klienta, proponujemy uszycie 
kamizelki spersonalizowanej.

Producent kamizelek

Kamizelki dostępne w naszej ofercie wykonane są z siatki lub materiału 
poliestrowego. Klient przed zakupem siedziska może wybrać, który 
materiał spełni jego indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Dwa rodzaje materiału

Możliwość wyposażenia kamizelki w specjalne listwy usztywniające, 
które zapewniają dodatkowe podparcie pleców.

Listwy usztywniające

Pas to dodatek, w który może być wyposażona w każdej kamizelce 
z serii LeviKam. Tak rozbudowane siedzisko sprawia, że podnoszony 
użytkownik jest ułożony w bardziej stabilnej pozycji.

Pas stabilizujący

Siedziska LeviKam mogą być wzbogacone o wykończenia z pianki 
Polietylenowej, która zwiększa komfort użytkownika w podwieszeniu.

Wykończenia z pianki PE



Wsiadanie i wysiadanie z samochodu stanowi duży problem dla osób, 
które poruszają się na wózku. Z tego powodu podróżowanie autem staje 
się dla niektórych nieosiągalne. Idealnym rozwiązaniem dla tych osób są 
podnośniki do adaptacji samochodu. Wspomagają one nie tylko czynność 
siadania na fotel samochodowy. Istnieją również urządzenia, które pomogą 
zapakować ciężki wózek lub skuter inwalidzki do bagażnika samochodu, 
zajmując przy tym mało miejsca i nie zmniejszając funkcjonalności 
pojazdu.

adaptacja samochodu
do 95% dofinansowania
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Smart Transfer
PKAC-01

Podnośnik dla niepełnosprawnych Smart Transfer 
został zaprojektowany do delikatnego przenoszenia 
osób z wózka inwalidzkiego bezpośrednio na 
siedzenie samochodowe. Jego ramię jest przenośne 
oraz proste w obsłudze. Podnośnik można 
dopasować do każdego modelu samochodu. Ramię 
jest demontowalne, przez co nie zajmuje miejsca 
gdy podnośnik jest nieużywany.

Dane techniczne
Waga podnośnika: 8.5kg
Maksymalny udźwig: 150kg
Maksymalny zasięg podnoszenia: 58.42 c m*
Zasilanie: 12V dc
Maksymalny pobór prądu: 20 Amperów

Materiały produkcyjne: Aluminium i stal 
nierdzewna

Wykończenia Malowane 
proszkowo

Kamizelki

Standardowa – 
XS, S, M, L, XL
Dla amputantów – 
S, M , L

Materiał kamizelki: Poliester

•Możliwość użycia zarówno na fotelu kierowcy 
jak również na przednim i  tylnym fotelu 
pasażera
•Prosty i łatwy w użytkowaniu
•Łatwy w przeniesieniu do nowego pojazdu
•Szelki dostępne w rozmiarach od XS do XL

1. Umieść nosidło na wózku inwalidzkim zanim 
użytkownik usiądzie bądź gdy już siedzi.

2. Bezpiecznie zaczep nosidło do 4-punktowego 
zaczepu podnoszącego.

4. Odepnij nosidło i schowaj - użytkownik jest 
gotowy do podróży.

3. Wciśnij przycisk i poprowadź osobę do 
samochodu.
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Baza jezdna Smart Base

Baza ścienna

Smart Base to produkt, który znacznie poszerza 
funkcjonalność podnośnika Milford. Stanowi 
on stabilną bazę jezdną, która współpracuje 
z  ramieniem podnośnika. Dzięki bazie jezdnej 
Smart Base łatwo przekształcisz swój podnośnik 
dla niepełnosprawnych do samochodu Milford 
w  urządzenie, które można wykorzystać również 
w pomieszczeniach. To rozwiązanie polecane jest 
szczególnie dla osób, które dużo podróżują i chcą 
zachować mobilność w hotelu, w trasie czy w domu. 
Podnośnik Milford w połączeniu z bazą Smart Base 
pomoże przesadzić użytkownika pomiędzy wózkiem 
a krzesłem, kanapą lub nawet toaletą.

Baza ścienna Milford rozszerza zakres użyteczności 
podnośnika samochodowego Milford i pozwala na 
bezpieczne używanie go w warunkach domowych. 
Podstawa posiada wbudowaną baterie i ładowarkę 
kompatybilną z podnośnikiem. Podstawa do 
podnośnika montowana jest do ściany, umożliwia 
prosty montaż i demontaż podnośnika z podstawy, 
przez co jednego podnośnika można używać 
zarówno w samochodzie jak i z każdą zamontowaną 
podstawą w pomieszczeniu. 

do podnośnika Smart Transfer
RJAC-01

Główne zalety bazy jezdnej:

Dane techniczne:

do podnośnika Milford
AKAC-04

•udźwig do 150 kg,
•długość:    137 cm,
•wysokość: 107 cm,
•waga: 28 kg

•składana konstrukcja,
•łatwa w transporcie i składowaniu,
•można ją zapakować w kilka sekund,
•idealna, żeby podnosić użytkownika z jednej pozycji 
siedzącej i opuszczać do drugiej pozycji siedzącej,
•rozsuwane płozy,
•akumulator, który można odłączać od bazy,
•pomocny w trakcie każdej podróży.

adaptacja sam
ochodu
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Handylift
SPGH EVO

Podnośnik Handylift to nadzwyczajne połączenie 
jakości i funkcjonalności. Zapewnia bezpieczny 
i sprawny transfer osoby niepełnosprawnej z wózka 
do samochodu. Mimo, że powszechnie stosowany 
jest w przednich drzwiach pasażera, to jego 
uniwersalność pozwala na zastosowanie również 
w pozostałych drzwiach, zależnie od potrzeb klienta. 
Do budowy podnośnika Handylift wykorzystano 
materiały o najwyższej jakości, które maksymalizują 
jego trwałość, a użytkownikowi pozwalają cieszyć 
się bezproblemową eksploatacją. Korzystanie 
z urządzenia jest niezwykle intuicyjne dzięki 
bezprzewodowemu pilotowi.

Dane techniczne
Waga podnośnika: 10,9kg
Maksymalny udźwig: 90kg/110kg
Maksymalny zasięg podnoszenia: 58.42 c m*
Zasilanie: 12V dc
Maksymalny pobór prądu: 20 Amperów

Materiały produkcyjne: Aluminium i stal 
nierdzewna

Wykończenia Malowane 
proszkowo

Kamizelki

Standardowa – 
XS, S, M, L, XL
Dla amputantów – 
S, M , L

Materiał kamizelki: Poliester

Jego ogromną zaletą jest możliwość 
zastosowania przenośnego, demontowalnego 
wspornika zawiasowego, który nie wymaga 
żadnej ingerencji w konstrukcję pojazdu.

Transfer osób i wózków

Help V
winda boczna
PEH5

Help V to podnośnik, który wyśmienicie sprawdza się 
przy transporcie osób niepełnosprawnych. Może zostać 
zamontowany w każdym minivanie, którego drzwi 
boczne mają szerokość co najmniej 105 cm. Dzięki 
zredukowanej wadze (zaledwie 80 kg), nie zaburza 
rozkładu masy pojazdu i nie rzutuje na prowadzenie. 
Mimo to, jego udźwig to aż 200 kg. Sterowanie odbywa 
się przy pomocy pilota, którego obsługa jest bardzo 
prosta. Podnośnik jest w stanie pokonać wysokość do 
65cm, a w sytuacji awaryjnej można go obsługiwać 
manualnie.
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Transfer wózków

Smart Lifter LM
PKAC-03

Smart Lifter LM doskonale sprawdza się przy obsłudze 
lżejszych wózków i skuterów inwalidzkich. Podnoszenie 
odbywa się za pomocą pasa nośnego, który 
znacznie ułatwia swobodne manewry podnoszonym 
przedmiotem. Dzięki temu można go z łatwością 
umieścić w każdym miejscu w bagażniku. Dostępny 
w wersjach z udźwigiem do 40 i 80 kg

Smart Lifter LC Range
PKAC-04

Smart Lifter LC to zaawansowany technologicznie 
podnośnik, który z łatwością załaduje wózek lub skuter 
inwalidzki bezpośrednio do bagażnika. Podnośnik można 
zainstalować praktycznie w każdym typie samochodu. 
Dodatkowo można go bez problemu zdemontować, 
przez co nie zajmuje niepotrzebnego miejsca gdy nie 
jest używany. Dostępny w dwóch wersjach do 80 i 100kg 
udźwigu.

Smart Lifter LP
PKAC-02

To podnośnik przeznaczony dla wózków i  skuterów 
większych gabarytów. Dostępny w  kilku wersjach: 
z udźwigiem do 125, 150 i 200 kg. Można go z łatwością 
zdemontować gdy jest chwilowo nieużywany.

adaptacja sam
ochodu
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Elektrycznie przesuwane drzwi 
tylne i automatyczny system 
ładowania wózka
PREH+VSCHO

Elektrycznie przesuwane drzwi 
tylne i wyciągarka do wózka
PREH+VSTRO

Automatyczny system ładowania wózka w zestawie 
z elektrycznie przesuwanymi drzwiami tylnymi to 
rozwiązanie innowacyjne i nadzwyczaj funkcjonalne. 
Można je zastosować w każdym 5-drzwiowym 
samochodzie. System zasilany silnikiem elektrycznym 
zapewnia płynny transfer wózka do wewnątrz pojazdu 
i szczelne domknięcie drzwi. Sterowanie odbywa 
się przy pomocy przycisków zlokalizowanych na 
desce rozdzielczej. Maksymalny udźwig to 30 kg. 
W przypadku wymiany samochodu, cały system może 
zostać zdemontowany, a pojazd przywrócony do stanu 
oryginalnego. Do instalacji systemu konieczny jest 
demontaż siedzisk tylnej kanapy.

Kombinacja elektrycznie otwieranych tylnych drzwi 
i wyciągarki do wózka pozwala na sprawny załadunek 
składanego wózka do wnętrza samochodu. Jest to 
rozwiązanie możliwe do zainstalowania w każdym 
5-drzwiowym samochodzie. System otwierania drzwi 
zaprojektowano tak, aby zapobiec przeciekaniu, czy 
nieprzyjemnemu hałasowi w trakcie jazdy. Wyciągarka 
elektrycznie podnosi wózek, który należy wówczas 
ręcznie załadować do wewnątrz auta.

Rozwiązania do prowadzenia samochodu

Akcelerator ręczny TOUCH EVO
HT-TOUCH EVO

TOUCH EVO  to akcelerator ręczny wykorzystujący 
czułość kciuka. Nacisk wywierany na urządzenie 
umożliwia stopniowe przyspieszanie w każdych 
warunkach jazdy. Kiedy kierującym jest osoba bez 
ograniczeń ruchowych, akcelerator TOUCH EVO 
można łatwo odłączyć. Jego instalacja nie wymaga 
żadnych ingerencji w systemy bezpieczeństwa obecne 
w samochodzie. Funkcja Park pozwala w dowolnym 
momencie ograniczyć moc pojazdu o 50%, co znacznie 
ułatwia operowanie gazem w trakcie parkowania 
i innych skomplikowanych manewrów.
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adaptacja sam
ochodu

Akcelerator SPEED UP/DOWN
HT-SPEED UP / DOWN

Hamulec pionowy PUSH
HT-PUSH

Akcelerator SPEED UP/DOWN zastępuje kierowcom 
z  niepełnosprawnościami pedał gazu. Poprzez 
naciskanie (SPEED UP) lub przyciąganie (SPEED DOWN) 
obręczy do kierownicy kierujący może precyzyjnie 
sterować przyspieszeniem pojazdu. Zarówno SPEED 
UP, jak i SPEED DOWN wyposażone są w system 
Park, który w dowolnym momencie może ograniczyć 
moc pojazdu o 50%, co znacznie ułatwia precyzyjne 
sterowanie przyspieszeniem w trakcie parkowania lub 
wykonywania skomplikowanych manewrów.

Hamowanie pojazdu  Hamulcem pionowym PUSH 
odbywa się poprzez naciśnięcie pionowej dźwigni. Dzięki 
przemyślanej konstrukcji, jego obsługa jest intuicyjna, 
a dodatkowe funkcje, jak sygnał dźwiękowy, czy blokada 
hamulca, stanowią o jego praktyczności.

Elektroniczna dźwignia 
SPEED&BRAKE
HT-SPEED&BRAKE E

W jednej dźwignie znajdują się funkcje pozwalające 
kierującemu kompleksowo sterować prędkością. 
Poniekąd jest to rozwinięcie dźwigni PUSH, hamowanie 
przebiega bowiem analogicznie. Przyspieszaniem zaś, 
kierujący steruje przy pomocy przycisku znajdującego 
się po lewej stronie dźwigni. Poprzez stopniowy nacisk 
kciuka na przycisk auto równomiernie zwiększa swoje 
przyspieszenie. 

Mechaniczna dźwignia 
SPEED&BRAKE
HT-SPEED&BRAKE

Mechaniczna dźwignia SPEED&BRAKE pozwala na 
sterowanie przyspieszeniem i hamulcem. W połączeniu 
z eleganckim designem, jest to rozwiązanie, które dobrze 
dopasuje się do wnętrza każdego samochodu. Od wersji 
elektrycznej różni się głównie sposobem sterowania 
przyspieszeniem. Podczas, gdy w dźwigni elektronicznej 
odbywa się ono poprzez naciśnięcie przycisku, tutaj 
należy przyciągnąć dźwignię do siebie.



Dla osoby poruszającej się na wózku lub mającej 
problemy z chodzeniem schody są często 
przeszkodą, której nie są w stanie pokonać.  W naszej 
ofercie posiadamy urządzenia, które ułatwiają 
czynność wchodzenia po schodach osobom 
z  niepełnosprawnością. Rozwiązania tego typu 
są proste w obsłudze i  bezpieczne. Można je 
zamontować do każdego rodzaju schodów, zarówno 
prostych jak i krzywoliniowych. Możliwość szybkiego 
złożenia elementów powoduje, że nieużywane 
urządzenie nie przeszkadza innym użytkownikom 

schodów. Rozwiązania na schody 
można z powodzeniem połączyć 
z systemem podnośnika 
ściennego, sufitowego lub 
z podnośnikiem jezdnym.

rozwiązania na schody
Krzesła i platformy schodowe, schodołazy, windy

do 95% dofinansowania
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Krzesełko schodowe Synergy 
z szyną prostą
KSBS-01

Krzesełko schodowe Infinity z 
torem krzywoliniowym
KSBS-02

Krzesełko Synergy do schodów prostych to doskonałe 
urządzenie zaprojektowane i  skonstruowane tak, 
aby umożliwić pokonywanie schodów osobom 
z  ograniczeniami ruchowymi. Zostało zaprojektowane 
w taki sposób, aby oprócz komfortu i funkcjonalności, 
zapewnić użytkownikowi bezwarunkowe 
bezpieczeństwo. Dzięki wysiłkom projektantów 
krzesełko składa się przy samej ścianie pozostawiając 
sporo przestrzeni dla pozostałych użytkowników 
schodów.

Krzesełko Infinity do schodów krzywoliniowych 
zaprojektowano i skonstruowano tak, aby umożliwić 
płynne pokonywanie schodów osobom z trudnościami 
ruchowymi. Jest ono kompaktowe i komfortowe, 
a zestaw wąskich szyn pozostawia sporo przestrzeni na 
schodach. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane 
z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. 
Krzesełko znajduje zastosowanie w wielu różnych 
konstrukcjach schodów, a jego szyny mogą być 
montowane zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej 
stronie klatki schodowej.

Krzesełka schodowe

rozwiązania na schody
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Schodołazy
Schodołaz PT Fold 130
SŁSN-09

Schodołaz gąsienicowy
PTR 130/160
SŁSN-11 / SŁSN-12

Schodołaz PT Fold 130 to idealny model do 
stosowania w transporcie medycznym. Posiada 
koła o średnicy 200 mm i oś 297 mm, co powoduje, 
że świetnie sprawdza się na stromych i krętych 
schodach. Pokrycie siedziska można łatwo zdjąć 
i umyć, co sprawia, że łatwo je utrzymać w czystości.  
Z uwagi na możliwość złożenia tego urządzenia 
przechowywanie go nie sprawia problemów. 

Schodołaz gąsienicowy PTR pomaga bezpiecznie 
pokonywać schody osobom poruszającym się na 
wózku inwalidzkim. Jest urządzeniem mobilnym, 
które zostało zaprojektowane specjalnie do 
poruszania się po prostych stopniach. Dzięki 
temu osoby niepełnosprawne mogą bezpiecznie 
i komfortowo korzystać ze schodów, a ich 
opiekunowie nie ponoszą w związku z tym żadnych 
negatywnych skutków fizycznych. Dodatkowo 
urządzenie to posiada elektryczne zabezpieczenie 
przed przeciążeniem, a także elektroniczny czujnik 
pochylenia wraz z regulacją prędkości.

Dane techniczne
udźwig maksymalny 130 kg/160 kg
waga całkowita 39 kg
wysokość całkowita 93 cm
szerokość całkowita 65 cm
długość całkowita 98 cm
zasięg pracy (ilość pięter w jednym 
cyklu ładowania akumulatora) 50 pięter

maksymalne nachylenie schodów 35°
maksymalna wysokość stopnia 22 cm
wyłącznik awaryjny
bezpieczny system hamulcowy

    +
    +

Dane techniczne
udźwig maksymalny 130 kg
waga całkowita 28 kg
wysokość całkowita 113 cm
zasięg klamry do montowania oparcia 33-50 cm
żywotność akumulatora 300-500 stopni
maksymalna wysokość stopnia 22 cm
regulowana wysokość uchwytu dla 
opiekuna
wskaźnik poziomu nachylenia
bezpieczny system hamulcowy

    +
    +
    +
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Schodołaz PT Uni 130/160
SŁSN-01 / SŁSN-02

Schodołaz PT S 130/160
SŁSN-03 / SŁSN-04

Jest to schodołaz transportujący osobę na własnym 
wózku inwalidzkim lub krześle transportowym. 
Model ten zapewnia wygodę i bezpieczeństwo 
zarówno podopiecznemu jak i opiekunowi. 
W  przypadku schodołazu PT Uni 130 wystarczy 
najechać wózkiem lub krzesłem transportowym na 
platformę i zabezpieczyć oparcie wózka, a następnie 
zaciągnąć hamulce kół. Po wykonaniu tych paru 
prostych czynności użytkownik jest gotowy do 
przemieszczenia się  po schodach. Z uwagi na 
możliwość złożenia tego urządzenia przechowywanie 
go nie sprawia problemów. Można go wykorzystywać 
zarówno na własne potrzeby jak i w profesjonalnym 
transporcie osób z niepełnosprawnością.

Schodołaz kroczący Liftkar PT S 130 wyposażony 
jest w wygodne siedzisko oraz odpowiednio 
wyprofilowane rączki pokryte materiałem 
antypoślizgowym oraz wypełnione pianką, co 
ułatwia obsługę. Dodatkowo podłokietniki mają 
możliwość składania, a sam schodołaz wyposażony 
jest w wygodne i komfortowe siedzisko. Posiada 
on dwa przyciski na każdej rączce umożliwiające 
sterowanie schodołazem. Schodołaz jest idealny do 
użytku wewnątrz domu i wokół niego. Kompaktowa 
konstrukcja PT S sprawia, że bardzo dobrze sprawdza 
się nawet na wąskich i krętych schodach.

Dane techniczne
udźwig maksymalny
(waga użytkownika+wózek) 130 kg/160 kg

waga całkowita 27,6 kg
wysokość całkowita 113 cm
szerokość 
(rozłożona platforma - złożona platforma) 76 - 39,5 cm

głębokość 38,5 cm
zasięg klamry do montowania oparcia 33-50 cm
żywotność akumulatora 300-500 stopni
maksymalna wysokość stopnia 22 cm
regulowana wysokość uchwytu dla 
opiekuna
wskaźnik poziomu nachylenia
bezpieczny system hamulcowy

    +
    +
    +

Dane techniczne
udźwig maksymalny 130 kg/160 kg
waga całkowita 34,8 kg
wysokość całkowita 113 cm
szerokość całkowita 50,5 cm
minimalny wymiar spocznika 0,8x0,9 m
żywotność akumulatora 300-500 stopni
maksymalna wysokość stopnia 22 cm
bezpieczny system hamulcowy     +

rozwiązania na schody
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Heymer Trio
Podnośnik sufitowy Trio to system wykorzystywany 
na klatkach schodowych, dzięki któremu osoba na 
wózku może poruszać się niezależnie na schodach. 
Nie wymaga specjalnego wózka inwalidzkiego. 
Na wąskich i niskich klatkach schodowych pacjent 
może być również transportowany przez opiekuna 
z wykorzystaniem kamizelek do podnośników. 
Mocowanie szyny pod sufitem nie  wpływa w żaden 
sposób na innych użytkowników schodów. Drogi 
ewakuacyjne pozostają niezablokowane.

Atrybuty systemu Trio:

Brak wpływu na przestrzeń schodową
Sposób montażu szyn nie ma wpływu na przestrzeń 
schodową, dzięki czemu nie utrudnia korzystania ze 
schodów innym użytkownikom, ani nie wpływa na 
drogi ewakuacyjne i  przeciwpożarowe.

Na wózku lub bez
System nie wymaga wykorzystania specjalnego 
wózka, natomiast w przypadku bardzo wąskiej 
i  niskiej klatki schodowej, można wykorzystać do 
przenoszenia pacjenta kamizelki do podnośników.
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Podnośnik pionowy  -  platforma 
dla wózków inwalidzkich 
Heymer HHB 180
4651S

Podnośnik pionowy - platforma dla wózków inwalidzkich 
Heymer HHB 180 jest przeznaczony do podnoszenia 
składanych wózków inwalidzkich o całkowitym 
obciążeniu 180 kg. Maksymalna wysokość podniesienia 
platformy wynosi 125 cm i jest regulowana za pomocą 
pilota. Podnośnik pionowy Heymer obsługiwany 
jest przez dwie baterie, które można ładować za 
pośrednictwem ładowarki. Platforma Heymer jest więc 
niezależna od sieci i może być instalowana zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz domu. Instalacja na zewnątrz 
wymaga wykonania betonowego fundamentu.

Platformy

rozwiązania na schody

Specjalna rampa
Po podniesieniu rampa blokuje się, co zapobiega stoczeniu się wózka 
inwalidzkiego z platformy.

Akumulator
Podnośnik pionowy Heymer obsługiwany jest przez dwie baterie, które 
można ładować za pośrednictwem ładowarki. Platforma Heymer jest 
więc niezależna od sieci i może być instalowana zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz domu. Panel sterowania można odłączyć od podnośnika 
co zapobiega wandalizmowi.

Sterowanie
Podnośnikiem Heymer steruje się za pomocą pilota ręcznego. Zawiera 
także wyłącznik awaryjny oraz wskaźnik pracy i akumulatora.

Dane techniczne
udźwig maksymalny 180 kg
waga całkowita 65 kg
zakres podnoszenia 0-1250 mm

napęd silnik stały
24V 54W

akumulator 2x 12v/7,2 Ah
ładowarka AC 0124A 24V/2,8 A
prędkość w górę (bez obciążenia) 1,8 cm/sec
wymiar platformy 1290x1650 mm
wymiar fundamentu 1350x1700 mm
przestrzeń na wózek 700x1100 mm



Dla osób z niepełnosprawnością niezwykle ważne jest dobranie 
odpowiedniego do swoich potrzeb wózka inwalidzkiego. Jednak 
codzienność stawia użytkownikom wózków liczne wyzwania i przeszkody 
w poruszaniu się. Wówczas przydatne staną się różnego rodzaju pomoce, 
które umożliwią: bezproblemową jazdę w trudnych, piaszczystych 
warunkach, zapewnią dodatkowy napęd elektryczny, bądź idealnie 
sprawdzą się w podróży.

wózki i przystawki
do 95% dofinansowania
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Airwheel H3S
wózek elektryczny
WAWH-01

Tiny 6L
wózek elektryczny

Wózek inwalidzki elektryczny H3S został 
wyposażony w wiele nowoczesnych 
rozwiązań służących wygodzie użytkownika.

Dane techniczne
Szerokość 
siedziska 450mm Zasięg ~35km

Głębokość 
siedziska 450mm Max. ciężar 130kg

Rozmiar 1100*980*620mm Akumulator 20AH - ( 520Wh )
Rozmiar (złożony) 890*620*400mm Max. prędkość ~6km/h
Rozstaw osi 670mm Rozmiar opony 8” oraz 12,5”
Waga 30,5kg

Dane techniczne

Szerokość 
siedziska 450mm Zasięg

17 km / 1 bateria 
34 km / 2 
akumulatory
51 km / 3 
akumulatory

Głębokość 
siedziska 430mm Max. ciężar 120kg

Rozmiar 1010*930*640mm Bateria litowa 24V10AH
Rozmiar (złożony) 740*640*340mm Max. prędkość ~8km/h
Rozstaw osi 650mm Rozmiar opony 8” oraz 12”
Waga 24,5kg

Wózki

•Inteligentne sterowanie wózkiem za pomocą
 kontrolera
•Automatyczne składanie
•Akumulator litowo-jonowy 20 Ah
•Manualna możliwość prowadzenia wózka
•Koła o bieżniku terenowym
•Aluminiowa konstrukcja
•Wygodny i oddychający
 materiał siedziska

•Sterowanie wózkiem
 za pomocą telefonu

•Oparcie z regulacją wysokości
•Unoszone podłokietniki
•Oświetlenie ostrzegawcze
•Pas Biodrowy
•Pneumatyczne koła pozwolą na pokonanie
 przeszkody nawet do 11cm
•Ergonomiczna poduszka
•szybkie odblokowanie i złożenie lub rozłożenie 
wózka za pomocą przycisku

wózki i przystawki
rozmiar po złożeniu 
740/640/340mm

rozmiar po złożeniu 
890/620/400mm
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Wózki do trudnego terenu

WheelEEZ SANDCRUISER
wózek do trudnego terenu
WZ1-ATC-SC

WheelEEZ SANDPIPER
wózek do trudnego terenu
WZ1-ATC-SP

Wózek zapewniający komfortowe użytkowanie 
nawet na trudnych nawierzchniach jak piasek, 
trawa, żwir. 

Mniejszy wózek idealny dla dzieci bądź drobnych 
osób.

Wózki WheelEEZ umożliwiają poruszanie się osoby z niepełnosprawnością 
w  trudnych dla zwykłego wózka warunkach takich jak piaszczysta plaża, 
lasy, czy w wodzie, dzięki zastosowaniu elementów ze stali nierdzewnej. 
Dodatkowo cały stelaż nie wymaga dodatkowych narządzi do demontażu, 
dlatego jest to idealne rozwiązanie podczas podróży.

Wózek posiada ergonomiczną wysokość siedziska, która ułatwia 
przesadzanie, regulowane podnóżki z wyściełanymi ochraniaczami 
zawiasów oraz podnoszone podparcia ramion.  W celu bezpieczeństwa 
wózki wyposażone są w pasy z możliwością regulacji.

Dane techniczne
Szerokość 980 mm
Całkowita długość 1200 mm
Szerokość/wysokość siedziska 460/500 mm
Ciężar 28 kg
Udźwig 120 kg
wysokość od ziemi do najwyższego 
punktu 1020 mm

rozmiar kół  -przednie
                      -tylne

30x18 cm
49x23 cm

Dane techniczne
Szerokość 840 mm
Całkowita długość 1000 mm
Szerokość/wysokość siedziska 360/470 mm
Ciężar 20 kg
Udźwig 65 kg
wysokość od ziemi do najwyższego 
punktu 1010 mm

rozmiar kół  -przednie
                      -tylne

24x12,3 cm
42x20 cm



5656

Akcesoria i dostawki

Dane techniczne
Waga 17 kg
Rozmiar opony 12”
Max. prędkość ~25 km/h

Napięcie ładowania AC220V
50-60Hz

Max. wzniesienie ~15°
Czas ładowania 4-6 h
Zasięg ~30 km

Napęd elektryczny Techlife W1 
przystawka do wózka inwalidzkiego

Zestaw terenowy
do modyfikacji wózka inwalidzkiego 
WZ1-WC-ATK-30 / 42 / 49 

Przystawka Techlife W1 zmienia sposób poruszania 
się na wózku inwalidzkim. Wystarczą 2 minuty aby 
przekształcić wózek manualny na wózek elektryczny 
i cieszyć się z jazdy w każdym terenie. Silnik o mocy 
350W , średnica koła 12 cali, oraz terenowy bieżnik 
zapewnią moc jazdy w każdych warunkach. Pokonanie 
krawężników, dziur oraz jazda po nieutwardzonym terenie 
nie będą stanowić problemu. Modułowy akumulator 
zaprojektowaliśmy tak, aby umożliwić Ci jego wyjęcie 
i naładowanie bez wnoszenia całego urządzenia do 
środka. Ponadto Techlife W1 posiada wbudowane 
zabezpieczenie antykradzieżowe, które po przekręceniu 
kluczyka zablokuje całkowicie zapłon napędu

Gotowy zestaw do modyfikacji wózka inwalidzkiego na 
tylne koła, dzięki któremu można łatwo przerobić swój 
własny wózek na terenowy. Instalacja nie wymaga 
użycia wiertarki.

wózki i przystawki
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Heymer Rasant 
Elektryczny napęd dla składanych wózków

Heymer RadUn 
Elektryczne wspomaganie pchania i hamowania 

Heymer-Rasant to dodatkowy napęd elektryczny dla 
użytkownika wózka inwalidzkiego, który można przymocować 
do prawie wszystkich składanych wózków inwalidzkich i wielu 
krzeseł do pielęgnacji. Dodatkowy napęd zamienia składany 
wózek inwalidzki w elektryczny, zachowując prawie wszystkie 
zalety składanego wózka inwalidzkiego. Całkowita szerokość 
wózka inwalidzkiego nie zmienia się z powodu zamocowania 
dodatkowego napędu, a krzesło pozostaje składane.

Wspomaganie pchania Heymer - RadUn ułatwia osobie 
towarzyszącej pchanie wózka inwalidzkiego. Za pomocą 
wspomagania wózek inwalidzki można bardzo delikatnie 
przyspieszać i zahamować. Podczas zatrzymywania hamulce 
magnetyczne blokują się automatycznie, zapobiegając 
w ten sposób stoczeniu się wózka inwalidzkiego. Napęd 
pomocniczy Heymer- RadUn jest dostarczany bezpośrednio 
z nowym wózkiem inwalidzkim lub można go zamontować na 
już posiadanym wózku.

Dane techniczne
Rozmiar kół 24”

Silnik Silnik z magnesem 
trwałym 24 V

Akumulator 2 x 12 V / 15 Ah
Ładowarka 24 V / 5 A
Prędkość do przodu 0–5,8 km / h
Prędkość do tyłu 0–3,5 km / h
Maksymalny zasięg 20 km
Maksymalny kąt nachylenia 15°
Maksymalna dopuszczalna masa 
całkowita 150 kg

Całkowity ciężar 3,0 kg
Szerokość siedziska wózka inwalidzkiego 25–56 cm
Wysokość siedziska wózka inwalidzkiego od 38 cm

Dane techniczne
Rozmiar kół 24”
Silnik 2 x 12V / 100 W
Akumulator 2 x 12V / 15 Ah
Ładowarka 24V / 5A
Prędkość do przodu 0–5,8 km / h
Prędkość do tyłu 0–3,5 km / h
Maksymalny zasięg 15 km
Maksymalny kąt nachylenia 15°
Maksymalna dopuszczalna masa 
całkowita 150 kg

Całkowity ciężar 14,5 kg



Czynności higieniczno-toaletowe stanowią nie lada wyzwanie dla osób 
z niepełnosprawnością, szczególnie, że odbywają się one w warunkach 
sprzyjającym kontuzjom i poślizgnięciom. W celu ułatwienia pracy 
z  podopiecznymi oraz zwiększenia ich komfortu powstały różnego 
rodzaju krzesła kąpielowe z funkcją sanitarną, wózko-wanny z mobilną 
podstawą oraz specjalistyczne wanny kąpielowe. 

do 95% dofinansowania

krzesła kąpielowe
i wanny
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Krzesła toaletowo-kąpielowe HMN

M2 Multi-Tip
310800

M2 Gas-Tip
310201-B

M2 El-Tip
310210-B

M2 Standard z uchwytami
310035-B

M2 Standard z ramą
310034-B
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Akcesoria HMN

Podłokietniki

Prosty demontaż, składanie 
i regulacja. Możliwość dopasowania 
odpowiedniej wysokości oraz 
szerokości.

Oparcia

Możliwość dostosowania oparcia 
poprzez wybór odpowiedniego 
materiału. Piankowe lub  z siatki 
przepuszczającej wodę.

Siedzisko

Wybór pomiędzy szeroką 
gamą siedzisk z różnorodnie 
wymodelowanym otworem 
higienicznym, a także możliwość 
wyboru siedziska z klapą.

Zagłówki

Duży wybór zagłówków 
z  możliwością regulacji wysokości, 
szerokości a  nawet głębokości 
osadzenia głowy.

krzesła kąpielowe i wanny
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Podnóżki

Różne wymiary podnóżków 
umożliwiają dopasowanie ich do 
potrzeb użytkownika.

Koła

Możliwość wyboru kółek 
z  opcją hamulca. Możliwość 
zamontowania 24 calowych kół 
umożliwiających poruszanie się 
bez pomocy opiekuna

Ochrona przed upadkiem

Pas biodrowy lub barierka 
montowana na podłokietnikach 
chroni przed upadkiem z fotela.

Teleskopowe nogi

Możliwość zamontowania nóg  
zamiast kółeczek

Podpory

Duży wybór podpór np. dla 
tułowia, dla łydki, wsparcie dla 
pojedynczej nogi a także podpory 
wspierające bok pacjenta.

Akcesoria toaletowe

Deska toaletowa ułatwiająca 
uzyskanie pozycji optymalnej podczas 
korzystania z toalety, lejki oraz osłonki 
przed chlapaniem, a także pojemniki 
toaletowe z pokrywami.
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Fotele kąpielowe GK

GK Novum 100
Krzesło kąpielowe
2.600.00

Wygodne krzesło toaletowo-kąpielowe ze 
zintegrowanym wycięciem fizjologicznym, które 
pozwala na korzystanie z toalety bez konieczności 
przesadzania pacjenta. 

GK Novum 200
Fotel kąpielowy
2.400.00

Fotel kąpielowy od firmy GK, który umożliwia 
transportowanie oraz korzystanie z wanny i toalety 
przez pacjenta w pozycji leżącej. 

GK Novum 1000
Podnośnik kąpielowy
2.700.00

Urządzenie wielofunkcyjne, które pozwala na 
podnoszenie pacjenta w pozycji siedzącej. Doskonale 
sprawdza się przy wykonywaniu codziennych 
czynności higieniczno-toaletowych. Urządzenie 
sterowane za pomocą pilota elektrycznego.

krzesła kąpielowe i wanny
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GK Novum 2000
Podnośnik kąpielowy
2.800.00

Urządzenie wielofunkcyjne, które pozwala na 
podnoszenie pacjenta w pozycji leżącej i nie 
tylko. Doskonale sprawdza się przy wykonywaniu 
codziennych czynności higieniczno-toaletowych. 
Urządzenie sterowane za pomocą pilota 
elektrycznego.

Wanny GK

GK Compact
Wanna
3.600.00

GK Compact E
Wanna
3.700.00

1. Cyfrowy wyświetlacz temperatury wody
2. Dostęp do wanny ze wszystkich stron, zintegrowana do użytku z podnośnikiem jezdnym
3. Bateria termostatyczna
4. Prysznic samozamykający
5. Regulator długości powierzchni użytkowej wanny
6. Zintegrowane podłokietniki
7. 4 regulowane elektrycznie nóżki poziomujące
8. Możliwość instalacji systemu do dezynfekcji
9. Szeroki wybór akcesoriów

Wanna jest pokryta osłoną z włókna szklanego oraz żelową powierzchnią. Jest tak skonstruowana aby 
zapewnić pełnię komfortu użytkowania oraz swobodę poruszania się w niej, zarówno dla pacjenta jak 
i opiekunów wykonujących czynności higieniczne. Pojemność wanny to ok. 250 litrów.

Więcej informacji na www.levicare.pl
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Wózko wanny GK

GK PRIMUS 1000
Wózko wanna kąpielowa
7.100.00

Łóżko wanna kąpielowa wspomagająca czynności 
higieniczno-kąpielowe pacjentów.

Do użytku zarówno w domu jak i ośrodkach opieki, szpitalach.

GK PRIMUS 2000 HYD
Wózko wanna kąpielowa
7.300.00

Łóżko wanna kąpielowa z hydraulicznym 
dostosowaniem wysokości wspomagająca 
czynności higieniczno-kąpielowe pacjentów.

GK PRIMUS 2000 E
Wózko wanna kąpielowa
7.200.00

Łóżko wanna kąpielowa z podnoszeniem 
elektrycznym wspomagająca czynności higieniczno-
kąpielowe pacjentów. 

1. Ergonomiczny pedał nożny do łatwej 
regulacji wysokości.
2. Układ hamulcowy na wszystkich kołach 
ze stabilizatorem kierunku.
3. Szybkie przechylanie powierzchni 
leżącej.
4. Boczne poręcze można złożyć za 
pomocą jednej ręki.
5. Poduszka (opcjonalnie).
6. usztywniany fragment mat, wyjmowany 
z zintegrowanym przewodem opróżniania.

oraz:

7. Płynnie regulowany zagłówek.
8. Hydraulicznie regulowana wysokość 
(opcjonalnie: PRIMUS 2000 E wysokość  
regulowana elektrycznie)
9. Bufory ścienne zapobiegające 
uszkodzeniom

krzesła kąpielowe i wanny

Więcej informacji na www.levicare.pl



Osoby z ograniczoną zdolnością ruchową często spędzają większość dnia na 
łóżku wykonując codzienne czynności, a także ćwiczenia i rehabilitację. Dlatego 
niezmiernie ważny jest dobór odpowiedniego łóżka, materaca oraz innych 
akcesoriów. Zapewni to komfort, ale przede wszystkim może uchronić przed 
rozwijaniem się lub powstawaniem nowych schorzeń narządu ruchu i kręgosłupa. 

łóżka
do 95% dofinansowania
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Łóżko AKS L4 oznacza lekkość i łatwą obsługę. Do 
wyboru są dwie różne leżące powierzchnie (metalowe 
lub drewniane paski sprężynowe) z drewnianymi 
bocznymi szynami. Ponadto użytkownicy 
i opiekunowie korzystają z wysokiej funkcjonalności 
i jakości: wydajny zasilacz impulsowy SMPS 29V, 
wyprodukowany zgodnie z europejską normą 
EN 60601-2-52: 2010. 

Łóżko rehabilitacyjne może być przeznaczone 
do użytku ambulatoryjnego zgodnie z normą EN 
60601-2-52: 2010. Stabilne łóżko nożycowe AKS-S4 
z 4-częściową leżącą powierzchnią przeznaczone 
jest do pielęgnacji domowej, zwłaszcza 
w  przypadku wymagań dotyczących domowego 
wyglądu urządzenia. Wyposażony w powiększony 
podnośnik nożycowy, opatentowaną regulację stopy 
z  kolanem i zasilaczem impulsowym SMPS 29V, 
doskonale spełnia wszelkie oczekiwania dotyczące 
bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Powierzchnia łóżka 90 x 200 cm
Wymiary całkowite 104,5 x 219 cm
Regulacja wysokości bez materaca 40 do 80 cm
Maksymalna waga pacjenta 150 kg
Napięcie wejściowe zmienne (100-240 V)

Dane techniczne
Powierzchnia łóżka 90 x 200 cm
Wymiary całkowite 108 x 206 cm
Regulacja wysokości bez materaca ~40 do 90 cm
Maksymalna waga pacjenta 135 kg
Napięcie wejściowe zmienne (100-240 V)

Powierzchnia leżąca 
łóżka jest regulowana 
elektrycznie za pomocą 
dołączonego pilota.

Powierzchnia leżąca łóżka 
jest regulowana elektrycznie 
za pomocą dołączonego 
pilota.

Modele L4 oraz L5 różnią się ułożeniem łydek w pozycji 
uniesionych nóg.

Łóżko posiada możliwość 
regulacji tak aby pacjent leżąc 
na plecach miał głowę, oraz 
górną część klatki piersiowej 
i tułów powyżej poziomu kończyn 
dolnych. Regulacja ta odbywa się 
w zakresie do 12 stopni.

łóżka

L4 L5

AKS L4 / L5
Łóżko
3544115 / 3544114 / 3544145 / 3544144

AKS S4
Łóżko rehabilitacyjne
3524019
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Coraz więcej osób potrzebuje ochrony i zwiększania 
poziomu bezpieczeństwa przed wypadnięciem 
z łóżka z powodu swojej choroby, takiej jak demencja 
czy choroba Alzheimera. Niska wysokość wejścia 
wynosząca zaledwie 22 cm znacznie wpływa na 
profilaktykę upadku, bez konieczności używania 
środków ograniczających wolność pacjenta. 
Ponadto dodatkowo można zastosować specjalną 
matę zabezpieczającą przed upadkiem, którą 
umieszcza się przed łóżkiem, co zmniejsza ryzyko 
ewentualnych obrażeń. Mata również dostępna 
w naszej ofercie.

Rama B4 Compact jest produktem przeznaczonym 
do instalacji w domu, gdy mamy już bazę łóżka 
i chcemy powiększyć nasz zestaw o elektryczny 
podnośnik przekształcając je w łóżko spełniające 
wszystkie potrzeby do opieki nad osobą chorą.

•może być zintegrowany ze standardowymi 
ramami łóżek
•bezpieczne użytkowanie dzięki nowoczesnemu 
zasilaczowi impulsowemu (SMPS) z czujnikiem 
temperatury NTC, bezpiecznikiem głównym, 
zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyzwalanie 
nadprądowe i wyjście odporne na zwarcie
•oszczędność baterii w trybie gotowości
•automatyczna regulacja wysokości, oparcia 
i podnóżka.

Dane techniczne
Powierzchnia łóżka 90 x 200 cm
Wymiary całkowite 109 x 215 cm
Regulacja wysokości bez materaca 22 do 62 cm
Maksymalna waga pacjenta 150 kg
Napięcie wejściowe zmienne (100-240 V)

Dane techniczne
Powierzchnia łóżka 85 x 186 cm
Dla materacy o wymiarach 90/100 x 190/200
Wymiary całkowite 85 x 186 cm
Regulacja wysokości bez materaca ~30 do 80 cm
Maksymalna waga pacjenta 135 kg
Napięcie wejściowe zmienne (100-240 V)

Powierzchnia leżąca łóżka jest regulowana elektrycznie 
za pomocą dołączonego pilota.

Powierzchnia leżąca łóżka jest regulowana elektrycznie 
za pomocą dołączonego pilota.

Łóżko posiada możliwość regulacji tak aby pacjent leżąc na 
plecach miał głowę, oraz górną część klatki piersiowej i  tułów 
powyżej poziomu kończyn dolnych. Regulacja ta odbywa się 
w zakresie do 12 stopni.

AKS D4
Łóżko z niskim progiem
3554101 / 3554100

AKS B4 compact
Rama do łóżek
3534112
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ubrania bez ograniczeń

Ubrania bez ograniczeń

Spodnie Męskie

Bluza Dziecięca V (w serek)

Kaptur/Komin

Przykładowe produkty:

Marka Funwear to synonim jakości, dobrego designu, wolności i braku ograniczeń dla 
każdego, kto zechce z niej skorzystać. Szerokie horyzonty i chęć życia to motto, które 
jej przyświeca od początku działalności.

Symbolem wizualnym marki jest znak informujący, o tym, że wszystko jest możliwe, 
przedstawiający podróż w kosmos oraz miłość do życia i wszechświata.

Główne cechy wyróżniające produkt, to:

•rozpinane na całej długości pozwalają na łatwe  ubieranie 
w pozycji leżącej lub siedzącej;
•unikatowe uchwyty ułatwiają przemieszczanie osoby 
z niepełnosprawnością przez opiekuna;
•niespotykane wielokolorowe zamki

Główne cechy wyróżniające produkt, to:

•Wykończenie kołnierzyka w literę V
•Najwyższej jakości materiał
•Jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie z odpinanymi bokami 
bluzy. Dwa idące przez całą długość bluzy  zamki ułatwiają 
zakładanie bluzy przez osoby poruszające się na wózku lub osoby 
z dysfunkcjami obręczy barkowej/złamaniu ręki itp.
•komponuj swoje bluzy przypinając boki różnych kolorów
•Kieszenie usytuowane w górnej części bluzy zapewniają łatwy 
dostęp do np. picia tym, dla których uniesie ręki jest wyzwaniem

Główne cechy wyróżniające produkt, to:

•Najwyższej jakości materiał
•Nieograniczona możliwość ułożenia
•Używaj jako KAPTUR lub KOMIN



Realizacje

System do opieki LeviCare Q140



Realizacje

Podnośniki sufitowe



Realizacje

Rozwiązania do samochodu



Realizacje

Realizacje różne







Likwidacja barier architektonicznych Przykładowe rodzaje finansowania urządzeń:

Skorzystaj z finansowania przez fundacje działające na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami

Zgłoś chęć wystąpienia w programie

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania 
ze środków PFRON. Dofinansowanie ze środków PFRON 
następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego 
centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Chętnie pomożemy Państwu w uzyskaniu dofinansowania na 
podnośniki transportowo-kąpielowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w naszej ofercie.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje dofinansowań podzielonych ze względu na ich zadanie:

likwidacji barier architektonicznych;
likwidacji barier technicznych;
aktywny samorząd

Dzięki rozwiązaniom, które mogą przydać się każdemu - rodzinom, 
dzieciom, seniorom, życie staje sie łatwiejsze. W programie 
przedstawiane są historie naszych niepełnosprawnych bohaterów i 
ich rodzin, ich małe, wielkie marzenia, których spełnienie będzie miało 
ogromny wpływ na ich dotychczasowe życie. Program prowadzi 
Katarzyna Montgomery.

Oglądaj wszystkie odcinki w IPLI

DANE:
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Podnośniki
i pomoce dla osób
niepełnosprawnych,
opiekunów
i personelu

796 980 503

info@levicare.pl

www.levicare.sklep.pl

www.levicare.pl

@Działamy na terenie całego kraju

Zadzwoń na infolinię, a przekierujemy Cię do Twojego
lokalnego dystrybutora.

info@levicare.pl

www.levicare.sklep.pl

www.levicare.pl

796 980 503


