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Seznam zkratek:
GER  - geriatrie
CHR - chirurgie
INT - vnitřní lékařství
NEU - neurologie, dětská neurologie
ORT  - ortopedie
ORP - ortopedická protetika
PRL  - všeobecné praktické lékařství
REH  - rehabilitační a fyzikální medicína
S5  - zvláštní režim pro schválení revizním lékařem
TRA - traumatologie
TVL - tělovýchovné lékařství



Zkoušení a měření pomůcky
Naměříme klienta a vybereme odpovídající variantu pomůcky. Naměření invalidního vozíku, kočárku či polohovacího zařízení je důležité, 
aby pomůcka klientovi vyhovovala. Nabízíme rovněž zkoušení vybraných pomůcek na našich pobočkách nebo u klienta doma. Vybrané 
pomůcky lze zkoušet zdarma u klienta doma.

Zhodnocení domácího prostředí
Zhodnotíme domácnost klienta a navrhneme její přizpůsobení, ať již klient chodí s chodítkem, jezdí na vozíku nebo je trvale ležící. 
Navrhneme konkrétní pomůcky, které usnadní a zkvalitní život. Sestavíme kalkulaci a navrhneme možnosti financování pomůcek, které 
můžeme dodat.

Poradenství
Na našich pobočkách pracují proškolení a zkušení pracovníci, kteří dokáží poradit, jakým způsobem žádat o pomůcku přes poukaz a jaké 
jsou další možnosti financování pomůcek. Rovněž klientovi pomohou s výběrem konkrétních pomůcek a navrhnou řešení. Posouzení 
zdravotního stavu a obecné navržení potřebných pomůcek pro rehabilitaci nebo kompenzaci je na ošetřujícím lékaři. Další informace 
můžete rovněž nalézt na našem eshopu v sekci poradna.

Výdej na poukazy zdravotních pojišťoven
Vydáváme pomůcky na poukazy od zdravotních pojišťoven a můžeme dodat většinu pomůcek zařazených do číselníků VZP a SZP ve 
skupinách 04 ortopedické pomůcky, 07 invalidní vozíky, 12 a 13 kompenzační pomůcky pro tělesně postižené. Provádíme repasování 
pomůcek pro  zdravotní pojišťovny.

Půjčovna
Půjčujeme zdravotnické pomůcky klientům, kteří nemají nárok na pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou nebo potřebují pomůcku 
dočasně například po operaci, při zlomenině, na výlet a podobně. Pomůcku lze zapůjčit na týden nebo měsíc a libovolně prodlužovat 
dobu zápůjčky. Pomůcku je také možné odkoupit za zůstatkovou hodnotu. 

Servis
Provádíme záruční a pozáruční servis. Závažné opravy mají přednost proto doporučujeme se na opravě předem domluvit s pobočkou. 
Opravy lze po dohodě provádět přímo u klienta. Pokud je potřeba zapůjčujeme náhradní pomůcku po dobu opravy. Opravy zdravotnick-
ých prostředků zapůjčovaných zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny na základě schváleného poukazu. 

Doprava ke klientovi
Lze si sjednat dopravu pomůcky ke klientovi domů. Dopravu zajišťujeme vlastními auty s proškolenými pracovníky, kteří seznámí klienta 
s užíváním pomůcky, popř. pomůcku sestaví, nainstalují a uvedou do provozu. Pomůcky, které nevyžadují přítomnost našeho pracovníka, 
zasíláme poštovní službou dle přání klienta.

Eshop – internetový obchod
Pomůcky a služby lze vybírat v našem internetovém obchodě, kde naleznete i dostupné parametry, obrázky i videa pomůcek. Neustálé 
rozšiřování naší nabídky můžete sledovat v novinkách. Pokud na eshopu nenajdete, co hledáte, napište nám. Můžeme Vám pomoci s 
hledáním nebo nabídnout i pomůcky, které na eshopu nejsou. 

Velkoobchod
Námi dovážené a vyráběné zdravotnické pomůcky poskytujeme i velkoobchodně, aby klienti měli možnost naše pomůcky dostat kdekoli 
v Česku. Velkoobchodní ceník je na vyžádání a objednávat lze na infolince nebo přes eshop a do poznámky uvést velkoobchod. 

Sociální sítě
Přidejte se k nám na Facebooku, Google+ nebo Youtube a budete informováni o tom, co se děje ve světě zdravotně postižených, jaké 
novinky zařazujeme do prodeje, jak rozšiřujeme a zkvalitňujeme naše služby, a dozvíte se včas o akcích a slevách a další užitečné infor-
mace.
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STANDARDNÍ INVALIDNÍ VOZÍKY
SteelMan Start
Objednací číslo: 2202549

Základní mechanický invalidní vozík, který vyniká svou 
odolností a stabilitou. Invalidní vozík má lakovanou 
ocelovou skládací konstrukci.  

•

•

•

•

•

•

rychloupínací zadní kola 

odklopné a odnímatelné bočnice

odnímatelné stupačky  

potahy sedáku a zádové opěrky lze snadno čistit

standardní přítlačné brzdy pro jezdce

výškově nastavitelné desky stupaček

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

54-66

108

91,5

36; 38; 41; 43; 46; 48

41

41

50

17,5-18,4

120

Kód ZP: 0135430
Cena 7 280 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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Budget 9050
Objednací číslo: 2201387

Standardní mechanický invalidní vozík se skládací 
ocelovou konstrukcí je vhodný pro celodenní využití v 
interiéru i v exteriéru. 

•

•

•

•

•

odklopné a odnímatelné postranice

dělené odnímatelné stupačky

odnímatelná kola rychloupínacím systémem

bezúdržbová zadní i přední kola

parkovací brzdy

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře při složení [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56-69

104

96

28

38; 40; 43; 46; 48; 51

43

42

47-51

18,5

130

Kód ZP: 0135437
Cena 8 933 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař



ODLEHČENÉ INVALIDNÍ VOZÍKY
LightMan Start
Objednací číslo: 2203280

Představujeme velmi lehký a odolný mechanický 
invalidní vozík LightMan Start. Jeho lehkost zajišťuje 
odlehčený duralový rám  s vysokou nosností. 

•

•

•

•

•

•

odlehčený duralový skládací rám

odnímatelná zadní kola pomocí rychloupínáků 

možnost nastavení těžiště

možnost nastavení úhlu sklonu sedu i výšku sedu

odnímatelné a výškově nastavitelné stupačky

parkovací brzdy

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Materiál

59-71

115

97-102

39; 42; 45; 48; 51

41

44

47-52

14,1

125

dural

Kód ZP: 0135428
Cena 9 979 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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LightMan Start Plus
Objednací číslo: 2203281

Představujeme velmi lehký a odolný mechanický 
vozík LightMan Start. Jeho lehkost zajišťuje odlehčený 
duralový, odolnost stabilní rám s vysokou nosností.

•

•

•

•

•

•

bubnové brzdy pro doprovod

řemínková zádová opěrka

sedací polštář

stabilizační kolečka

odlehčený duralový skládací rám

odnímatelná zadní kola pomocí rychloupínáků

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Materiál

59-71

115

97-102

39; 42; 45; 48; 51

41

44

47-52

16,5

125

dural

Kód ZP: 0135429
Cena 11 990 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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VARIABILNÍ INVALIDNÍ VOZÍKY
LightMan Comfort
Objednací číslo: 2203282

 Jedná se o velmi propracovaný variabilní mechanický 
invalidní vozík. Variabilní je proto, že lze individuálně 
přizpůsobit uživateli. 

•

•

•

•

•

•

pánevní pás

nastavitelná hloubka, výška sedu

nastavitelná výška a úhel sklonu zad

výškově a délkově nastavitelné loketní opěrky

výškově nastavitelná madla pro doprovod

odnímatelná zadní kola rychloupínákem

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

60,5-70,5

106

100-107

41; 43; 46; 48; 51

40-50

40-46

46-49

80-110

17,6

125

Kód ZP: 0135426
Cena 15 980 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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LightMan Comfort Plus
Objednací číslo: 2203283

Jedná se o velmi propracovaný variabilní mechanický 
invalidní vozík. Variabilní je proto, že lze individuálně 
přizpůsobit uživateli. 

•

•

•

•

•

•

sedací polštář

bubnové brzdy pro doprovod

stabilizační kolečka proti převržení

pánevní pás

nastavitelná hloubka, výška sedu

nastavitelná výška a úhel sklonu zad

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

60,5-70,5

106

100-107

41; 43; 46; 48; 51

40-50

38-41

46-49

80-110

19

125

Kód ZP: 0135427
Cena 18 990 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař



VARIABILNÍ INVALIDNÍ VOZÍKY
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Breezy Rubix Objednací číslo: 2201880

Snadno ovladatelný odlehčený invalidní vozík, již 
v základním provedení velmi dobře vybavený tak, 
aby zajistil uživateli maximální pohodlí po celý den.

•

•

•

•

•

nast. hloubka, výška a úhel sedu

vypínatelný potah zad

nastavitelná délka a výška područek

snadno ovladatelný

individuálně konfigurovatelný 

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

57-71
106
96
38; 40,5; 43; 45,5; 48; 52
41; 43,5; 46
41-46
37,5-53
15,5
125

Kód ZP: 0135138
Cena 19 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

E-Vario 1750 Objednací číslo: 2201512

Variabilní skládací invalidní vozík je vhodný pro 
uživatele s různým postižením a různého vzrůstu. 
Snadné skládání, nízká hmotnost.

•

•

•

•

odnímatelné i odklopné postranice

dělené odnímatelné stupačky

rychloupínacím systém kol

přítlačné brzdy pro jezdceCelková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56-66
104
96
38; 40; 43; 46; 48; 50; 53
40; 43
40; 42; 44
43,5-51,5
16
130

Kód ZP: 0016471
Cena 17 566 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Eurochair 2 Vario 2750 Objednací číslo: 2203269

Odlehčený invalidní vozík se širokou výbavou v 
základním provedení vhodný pro dlouhodobé 
každodenní využití. 

•

•

•

řemínková zádová opěrka

odnímatelné, výškově nastavitelné 

područky

odklopné, výškově a úhlově nastavi-

telné desky stupaček

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56-66
105
94
38; 40; 43; 46; 48; 50; 53
43
42
43,5-51,5
16
130

Kód ZP: 0135450
Cena 17 478 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Fox Hemi Objednací číslo: 2201804

Mechanický invalidní vozík s hliníkovým odlehčeným 
skládacím rámem. Vozík lze nakonfigurovat podle 
rozměrů klienta.  

•

•

•

•

•

polohovací zádová opěrka

řemínková zádová opěrka

brzdy pro doprovod

bezpečnostní pás

abdukční klínŠíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

36; 38; 40; 42; 45; 47
34,5; 38; 40; 42; 45
26-45
45; 48; 50; 52
15,3
100

Kód ZP: 0024620
Cena 17 921 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Volitelné příslušenství:
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AKTIVNÍ SKLADACÍ VOZÍKY
Aktiv X1
Objednací číslo: 2201817

Aktivní invalidní vozík, který dokáže překvapit svými 
možnostmi a přitom stále za velmi rozumnou cenu.
Individuální přístup dělá z každého vozíku originál.

•

•

•

•

•

•

volba šíře, hloubky a výšky sedu

volba výšky zádové opěrky

řemínková zádová opěrka

volba područek nebo blatníku

volba barevných kombinací rámu, dílů i potahů

volba předních i zadních kol

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

36; 38; 40; 42; 45; 47

38; 40; 42; 45

26-42

46; 48; 50; 52

11,6

120

Kód ZP: 0135218
Cena 22 800 Kč / Doplatek 1 800 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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Progeo Joga Ego
Objednací číslo: 2203411

Horká novinka z dílny PROGEO s názvem EGO je tu a je 
ještě žhavější než jsme předpokládali! Zcela unikátní a 
originální konstrukce skládání, tuhost a jízdní vlastnosti.

•

•

•

•

•

•

skládací odlehčený duralový rám

speciální patentovaný skládací mechanismus

skládací rám i opěrka zad

titanové trubky opěrky zad

titanová vzpěra skládacího mechanismu

karbonové odlehčené blatníky

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Šíře při složení [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Výška sedu vzadu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

50-65

88

28

33; 36; 39; 42; 45; 48

35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5

24-47,5

38-55

35-48

11

125

Kód ZP: 0019306
Cena 69 000 Kč / Doplatek 48 000 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař



AKTIVNÍ VOZÍKY S PEVNÝM RÁMEM
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Aviator Objednací číslo: 2203330

Aktivní invalidní vozík s pevným rámem pro uživatele 
se sportovními ambicemi.

•

•

•

•

•

moderní design

ergonomický sedák

snadné nastavení těžiště

nastavitelný úhel zádové opěry

lomené sedlové trubky pro vyšší 

stabilitu sedu

Celková šířka [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vzadu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

55-63
36; 38; 40; 42; 44
38; 40; 42; 44; 46
25; 28; 31; 35
39; 41; 43; 45

10

120

Kód ZP: 0135433
Cena 38 841 Kč / Doplatek 17 841 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Tornado Objednací číslo: 2203331

Aktivní vozík s pevným rámem pro uživatele se 
sportovními ambicemi.

•

•

•

•

•

moderní design

ergonomický sedák

snadné nastavení těžiště

nastavitelný úhel zádové opěry

lomené sedlové trubky pro vyšší 

stabilitu sedu
Celková šířka [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vzadu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

55-63
36; 38; 40; 42; 44
38; 40; 42; 44; 46
25; 28; 31; 35
39; 41; 43; 45
10
120

Kód ZP: 0016471
Cena 38 841 Kč / Doplatek 17 841 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Iris X1 Objednací číslo: 2201818

Aktivní invalidní vozík s pevným rámem určený pro 
vozíčkáře, kteří chtějí být soběstační. Velmi lehký 
vozík, který lze nakonfigurovat dle potřeb klienta.

•

•

•

řemínková zádová opěrka

zadní kola upevněná ve speciálních 

pouzdrech

 jednoduché skládání zádové opěrky

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

36; 38; 40; 42; 45
38; 40; 42
26-42
46-49
10,1
100

Kód ZP: 0135219
Cena 24 872 Kč / Doplatek 3 872 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Quickie Helium Objednací číslo: 2201891

S novými vysoce vyspělými ultra lehkými materiály 
může nové Helium Pro vážit - bez zadních kol - méně 
než 3,8 kg.

•

•

•

•

oválné hliníkové trubky rámu

vysoká stabilita vozíku

výškově nastavitelná osa zadních kol 

uhlíková vidlice nebo duralová 

jednoramenná vidlice

Celková šířka [cm]
Šíře sedu [cm]

Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Výška sedu vzadu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

52-66
32; 34; 36; 38; 40; 
42; 44; 46
34-48
25-45
43-55
37-50
6,2
125

Kód ZP: 0135269
Cena 59 889 Kč / Doplatek 38 889 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

                                                                                                                                                   www.siv.cz            



TRANSPORTNÍ INVALIDNÍ VOZÍKY
SteelMan Travel
Objednací číslo: 2203234

Transportní vozík je vhodný pro uživatele s omezením 
pohybu, kteří nepotřebují vozík pohánět vlastní silou. 
Vozík je skládací a má odnímatelné stupačky. Díky tomu 
je jeho transport možný i v menších autech. Vozík je 
také vybaven odklopnými postranicemi, aretačními br-
zdami a většími koly, která zajišťují dobrou průjezdnost 
terénem. 

Šíře sedu [cm]
Velikost předních kol [cm]
Typ obutí předních kol
Typ obutí zadních kol
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Barva rámu
Barva potahu
Materiál

41; 43; 46; 48

20

plné

foukací

15,5

120

černá

černá

ocel

10

Expedition
Objednací číslo: 2202689

Lehký transportní invalidní vozík určený pro uživatele, 
kteří se na vozíku sami nepohybují. Vozík je vybaven 
bubnovými brzdy pro doprovod. Vozík se dá snadno a 
skladně složit a můžete si ho vzít třeba sebou na cesty. 
Invalidní vozík má odklopné postranice, aretační brzdy 
a odnímatelné stupačky.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Velikost předních kol [cm]
Typ obutí předních kol
Typ obutí zadních kol
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56

93

96

42

42

49

20

plné

plné

12

130

nehradí ZP

nehradí ZP



ZESÍLENÉ A PÁKOVÉ VOZÍKY

11

Eurochair 2 XXL 2.850 Objednací číslo: 2203435

Zesílený invalidní vozík určený pro uživatele s vyšší 
hmotností se zachováním všech výhod lehkých 
skládacích vozíků.

•

•

•

•

•

•

zdvojený skládací rám

madla pro doprovod

zkosené, odklopné postranice

standardní dělené stupačky

přítlačné brzdy

stabilizační vzpěra

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

68-85
109
96
48; 50; 53; 58; 65
43; 46; 50
42; 44
43-51,5
16
160

Kód ZP: 0135449
Cena 20 200 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Pyrolight Optima XL Objednací číslo: 2202436

Zesílený invalidní vozík s množstvím chytrých 
doplňků již v základním provedení. Invalidní vozík 
má skládací rám a odnimatelné stupačky.

•

•

•

•

•

snadno odnímatelná zadní kola

řemínková zádová opěrka

výškově nastavitelná područky

nastavitelná výška a sklon sedu

nastavitelná hloubku sedu  

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

73-79
103
95
52; 55; 58
40-50
40-46
42-52
21,2
170

Kód ZP: 0135353
Cena 19 950 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Fortuna 1000 HD Objednací číslo: 2202284

Zesílený mechanický invalidní vozík s velmi vysokou nosností 210 kg. Rám mechanického 
vozíku je ocelový a skládací. Vozík lze vyrobit invididuálně dle mír uživatele. Invalidní vozík má 
odnímatelné postranice a stupačky, plná všechny kola se speciálním vyztuženým výpletem.

Šíře sedu [cm]

Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Materiál

45; 47; 50; 55; 60; 65; 
70; 75; 80
40; 50; 55
50
26
210
ocel Kód ZP: 0062266

Cena 11 500 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Hem 1 Objednací číslo: 2202285

Vozík navržený pro hemiplegické uživatele s 
omezenou pohyblivostí paží s adaptérem pro pohon 
jednou rukou.

•

•

•

•

sklápěcí a odnímatelné postranice

měkké, extra dlouhé a pohodlné 

polstrování loketních opěrek

malá boční kolečka na stupačkách k 

ochraně zdí a nábytku

skládací rám

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56-67
111
39; 42; 44; 46; 48; 50
43
42
50
20
120

Kód ZP: 0022996
Cena 23 965 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

                                                                                                                                                   www.siv.cz            



CELKOVĚ POLOHOVACÍ VOZÍKY
Triton
Objednací číslo: 2201822

Speciální multifunkční polohovací vozík s polohováním 
sedu, zad a stupaček s kompletní výbavou.
 

•

•

•

•

•

•

seřiditelná výška opěradla 

třídílná opěrka hlavy, seřiditelná

výškově nastavitelná vodítka 85 - 102 cm 

úhlově nastavitelné podnožky lze seřídit i délku

bočnice výškově přestavitelné, odnímací s nastavitel-

nou hloubkou a opěrkou paže

abdukční klín

Varianty šíře sedu [cm]

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

36-43

67

116

90-120

40-48

50-62

0-15

-3-43

36,4

125

Kód ZP: 0023676
Cena 48 190 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

12

Solero light 9072
Objednací číslo: 2201388

Speciální mechanický vozík s pevným rámem a polohováním sedu.
Vozík je vhodný pro osoby, které potřebují podporu sedu.

•

•

•

•

•

•

anatomicky tvarovaná, úhlově nastavitelná zádová opěra

mělká hlavová opěra

dělená madla pro doprovod

bubnové brzdy pro doprovod

stabilizační kolečka proti přepadnutí

standardní postranice, odnímatelné, výškově a hloubkově 

Varianty šíře sedu [cm]

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Výška loketních opěrek [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

43

62
118
104-118
42-48
54-57
44-52
21-27
-2-25
0-31
38
130

Kód ZP: 0135440
Cena 38 862 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

43-50

72

116

90-120

40-48

50-62

0-15

-3-43

37,9

125

46

65
118
104-118
42-48
54-57
44-52
21-27
-2-25
0-31
38
130

48

67
118
104-118
42-48
54-57
44-52
21-27
-2-25
0-31
38
160

51

70
118
104-118
42-48
54-57
44-52
21-27
-2-25
0-31
38
160



POLOHOVACÍ INVALIDNÍ VOZÍKY
E- Polaro 2845
Objednací číslo: 2203322

Vozík s nadstandardní výbavou v základním vybavení, 
které obsahuje pístové polohování zádové opěry s 
řemínkovým systémem a nastavitelný sedák.

•

•

•

•

pístové polohování zádově opěry do 30°

odnímatelné prodloužení zádové opěry o 30 cm

zkosené, odklopné postranice s výškově 

nastavitelnou područkou

standardní stupačky s odklopnými, úhlově 

nastavitelnými podnožkami

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Výška loketních opěrek [cm]
Úhel sklonu zad [°]

65-70

109

105

20

130

43; 48

43; 46

50

44-52

21-26

30

Kód ZP: 0024610
Cena 21 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

13

Motivo 2250
Objednací číslo: 2201901

Multifunkční invalidní vozík je svojí variabilitou 
nastavení a vybavením velmi účinným mobilním a 
terapeutickým pomocníkem.

•

•

•

•

•

•

anatomicky tvarovaná zádová opěrka a sedačka

nastavitelná hloubka sedu (zajištěná šrouby)

stupačky hloubkově nastavitelné

bočnice s výškově nastavitelnou područkou

bezpečnostní kolečko s nášlapnou trubkou

spojené vodící madlo

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

66-71

104-113

99-119

43; 48

45-54

48-52

-8-25

-6-35

38,5-41

150

Kód ZP: 0021998
Cena 55 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

                                                                                                                                                   www.siv.cz            



ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY
R-4000
Objednací číslo: 2202750

Elektrický invalidní vozík se zadním pohonem přináší 
vysoký výkon spojený se stabilitou a zvládající terén s 
jízdním komfortem a jedinečným designem. Deseti pal-
cová přední kola umožňují přejíždět náročné překážky.

•

•

•

•

•

nastavitelná šířka i hloubka sedačky

polohovací zádová opěrka

nastavitelné područky i stupačky

polstrovaná sedačka i zádová opěrka

možnosti dalšího příslušenství a nastavení

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63
76
38; 43; 46; 48; 53; 56
40-50
40-55
35
55-73
10
1050

105-119

136

Kód ZP: 0135072
Cena 136 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

14

Champ mc3 1612
Objednací číslo: 2201487

Kompaktní elektrický invalidní vozík  s pevným rámem 
je svou obratností vhodný nejen do interiéru, ale i 
exteriéru.

•

•

•

•

•

polstrovaná sedačka s látkovým potahem

mechanické nastavení hloubky a úhlu sedu

výškově nastavitelné postranice

standardní odnímatelné dělené stupačky

aktivní osvětlení

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63
117
91-131
38; 43; 48; 53
40; 43; 46; 49; 53; 56
53
46; 49; 52
40
50; 73
6; 10
300
108
160

Kód ZP: 0012051
Cena 119 181 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař



ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY
Viper Plus
Objednací číslo: 2201771

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

polstrovaná anatomická sedačka a opěrka zad
elektricky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad
odnímatelné výškově nastavitelné stupačky
odnímatelné výškově a šířkově nastavitelné 
postranice
nastavitelná výška područek 
odpružení zadních kol
stabilizační kolečka proti převrácení  
přední a zadní osvětlení
bezpečnostní popruh
odklopná ovládací joystick

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

67
110
100
40; 46
47
55
20-30
75
10
130
160

Kód ZP: 0135060
Cena 129 900 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

15

Smart mc2 1611
Objednací číslo: 2201911

Elektrický invalidní vozík s pevným rámem, mecha-
nickým nastavením sedu a zad. Vozík je již v základní 
provedení vybaven polstrovanou sedačkou a zádovou 
opěrkou s látkovým potahem, výškově nastavitelné 
postranice, LED osvětlením a odpružením zadních 
kol. Invalidní vozík je vhodný do interiéru i exteriéru.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

59-63
113
89-129
38; 43; 48; 53
40; 43; 46; 49; 53; 56
45-57
44-60
40
73
6; 10
220; 300
100
160

Kód ZP: 0024183
Cena 132 486Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

                                                                                                                                                   www.siv.cz            



SPECIÁLNÍ ELEKTRICKÉ VOZÍKY
Optimus 2322
Objednací číslo: 2201527

Exteriérový elektrický invalidní vozík s náhonem na 
přední kola s diferenciálem a s přímým servořízením 
zadních kol.

•

•

•

•

•

sedadlo anatomicky tvarované koženkové ERGOSTAR

vzhůru odklopnými a úhlově nastavitelnými područkami

mechanické nastavení úhlu sedu do 7°

standardní stupačky odnímatelné, dělené

aktivní halogenové osvětlení

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Dojezd  [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

68
116
105-117
43
50
64
61
7-22
0-30
50-70
70
6
950
120
120-150

Kód ZP: 0018937
Cena 136 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

16

Champ mc3 lift 1612
Objednací číslo: 2201525

Oblíbený elektrický invalidní vozík s plynulým zvedáním 
sedačky až o 30 cm díky teleskopickému sloupci LIFT již 
v základu je unikátním vozíkem na trhu. 

•

•

•

•

•

polstrovaná sedačka a zádová opěrka s látkovým 

potahem

nastavitelná hloubka a šířka sedu včetně náklonu sedu

mechanicky polohovací zádová opěrka

výškově nastavitelné postranice

standardní odnímatelné dělené stupačky

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

38; 43; 48; 53
40; 43; 46; 49; 53; 56
46-52
0-10
-10-30
30-40
73
6; 10
300
108
160

Kód ZP: 0018936
Cena 136 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař
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INTERIÉROVÉ ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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1121 Edge Objednací číslo: 2202751

Vozík se středním pohonem střední rozměrové třídy je vhodný do zpevněných exteriérů a exce-
lující v interiéru. Vozík je poháněn novými čtyřpólovými motory americké firmy ElectroCraft se 
sníženou spotřebou energie, které umožňují větší dojezd oproti starším modelům.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Šíře sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

61
90
40; 45; 48
25
55
10
1050
109
136

Kód ZP: 0063832
Cena 136 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

Terra Objednací číslo: 2200138

Elektrický vozík s bezpečnostním pasem a 
osvětlením.

•

•

•

•

•

područky výškově stavitelné a odnímatelné

podnožky sklopné a odnímatelné

odpružená zadní kola

odklopné ovládání

anatomicky tvarovaná opěrka zad a sedák

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

60,5
106
105
40-48
32
50
6
88
120

Kód ZP: 0135348
Cena 89 750 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

Faster 9500 Objednací číslo: 2201927

Interiérový elektrický skládací invalidní vozík snadno 
manévrovatelný v omezeném prostoru.

•

•

•

•

•

•

řemínková zádová opěrka

pístové polohování zádové opěrky

polohovací stupačky

odklopné ovládání

osvětlení

bezpečnostní pás

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

59-70
110
91
38-50
30
45
6
180
66
120

Kód ZP: 0062245
Cena 79 800 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

i4600 Objednací číslo: 2203247

Základní interiérový elektrický vozík se skládacím rámem lze snadno přepravovat v autě. Vozík je 
určen na jízdu v interiéru nebo na zpevněných cestách v exteriéru.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63
104
94
45
20
24
6
600
56
110

nehradí ZP

59-70
110
91
43-55
30
45
6
180
66
120
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY
Hunter
Objednací číslo: 2202872

Čtyřkolový elektrický skútr vhodný i do těžšího terénu.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

kompletní odpružení (4 tlumiče)

výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka

polohovatelná zádová opěra 

šířkově a výškově stavitelné područky

přední nákupní košík, odkládací kapsa na opěradle

kompletní osvětlení vč. blikačů vybavené LED žárovkami

levé i pravé zpětné zrcátko

bezpečnostní kolečka proti přepadnutí dozadu

přehledný ovládací panel s indikací nabití akumulátorů 

potenciometr pro snížení max. rychlosti

elektromagnetická brzda s možností mech. odpojení

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Výška podvozku [cm]
Poloměr otáčení [cm]
Stoupavost [°]
Dojezd  [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

73
142
12
165
10
50
75
14
1200
141
180

nehrazdí ZP
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EL-GO/M 1273-4
Objednací číslo: 2203434

Čtyřkolový elektrický skútr určený především pro jízdu 
na zpevněných cestách a v mírném terénu.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

nastavitelná šíře područek

přední nákupní košík s nosností 15 kg

bezpečnostní pás

kompletní osvětlení včetně blikačů

zpětné zrcátko

držáky holí

bezpečnostní kolečka proti přepadnutí dozadu

potenciometr pro snížení max. rychlosti

kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad

elektromagnetická brzda s možností mech. odpojení 

pro snadnou manipulaci

baterie 2 x 36 Ah

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Výška podvozku [cm]
Dojezd [km]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Nosnost [kg]

62
130,5
15,5
30
36
10
500
120

nehradí ZP



ELEKTRICKÉ SKÚTRY
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4800 Objednací číslo: 2203026

Čtyřkolový elektrický skútr je využitelný v lehčím terénu i v interiéru díky své kompaktnosti.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška podvozku [cm]
Poloměr otáčení [cm]
Dojezd [km]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63
122
125
10
230
45
15
800
108
130 nehradí ZP

HS-898 Cadiz 2 Objednací číslo: 2200782

Elektrický čtyřkolový skútr je velkým pomocníkem do města i terénu i díky vyššímu podvozku.

•

•

•

•

•

•

skládací

výškově nastavitelná a otočná sedačka

výškově nastavitelná opěrka hlavy

sklopná a polohovatelná opěrka zad

odklopné šířkově nastavitelné područky

odpružený podvozek

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška podvozku [cm]
Poloměr otáčení [cm]
Dojezd [km]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

68
144
136
10
160
20-30
15
850
117
180 nehradí ZP

3500.6 Objednací číslo: 2203454

Tříkolový elektrický skútr je určen do města i terénu. Maximální rychlost je jeho předností, jelikož 
25 km/h je nadstandardně vysoká rychlost a přitom nemusíte mít řidičský průkaz.

•

•

•

odpružený podvozek

nákupní košík na řidítkach

otočná polohovací sedačka

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Dojezd [km]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

110
160
73
52
52
48
25
500
93
150

nehradí ZP

HS-589 Deluxe Objednací číslo: 2200766

Čtyřkolový skútr, který je vhodným pomocníkem pro pohyb po městě i při výletech do přírody.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška podvozku [cm]
Poloměr otáčení [cm]
Dojezd [km]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

62,5
129
115
8,7
156,5
20-30
12
700
97,9
135

nehradí ZP

•

•

•

rychlost regulovatelná potenciometrem

nákupní košík na řidítkach

otočná polohovací sedačka

•

•

•

•

•

•

výškově nastavitelná a otočná sedačka

výškově nastavitelná opěrka hlavy

odklopná a polohovatelná opěrka zad

odklopné šířkově nastavitelné područky

odpružený podvozek

nastavitelná poloha řídícího panelu
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VAKUOVÝ SYSTÉM BODYMAP
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Bodymap A Objednací číslo: 2202909

Bodymap A je sedací podložka, která slouží ke správnému sezení a korekci sedací asymetrie ve vozíku, 
kočárku i polohovacím zařízení. Podložka je založená na vakuovém systému. Když je v ní vzduch, lze jí 
vytvarovat dle potřeb uživatele a po vysátí vzduchu se tvar podložky zafixuje.

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

1
30
25
5

Kód ZP: 0140992
Cena 7 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Bodymap A+ Objednací číslo: 2203272

Bodymap A+ je sedací podložka, která slouží ke správnému sezení a korekci sedací asymetrie ve vozíku, 
kočárku i polohovacím zařízení. Podložka je založená na vakuovém systému. Když je v ní vzduch, lze jí 
vytvarovat dle potřeb uživatele a po vysátí vzduchu se tvar podložky zafixuje.

Kód ZP: 0140992
Cena 10 290 Kč / Doplatek 3 290 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Bodymap AB Objednací číslo: 2203274

Bodymap AB je sedák se zádovou opěrkou založený na vakuovém systému, který slouží k opoře 
uživatele v sedu a s potřebou celkové opory. Sedák se zádovou opěrkou lze libovolně tvarovat podle 
potřeb uživatele a následným vysátím vzduchu se celý systém zafixuje.

Kód ZP: 0140992
Cena 13 100 Kč / Doplatek 6 100 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Bodymap C Objednací číslo: 2203284

Bodymap C má navíc větší boční peloty pro lepší vytvarování a oporu trupu. Horní část opěrky 
lze libovolně vytvarovat jako hlavovou opěrku dle individuálních potřeb. Opěrku lze použít do 
invalidního vozíku, kočárku nebo polohovacího zařízení. Součástí balení je vakuová pumpička, 
kterou lze z opěrky vysát vzduch a tím zafixovat její tvar.

nehradí ZP

2
30
30
6

3
35
30
6

4
40
35
7

5
45
40
7

6
45
45
9

7
50
50
9

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Výška pánevní opory [cm]

1
38
24
11
30
6

2
40
35
12
30
7

3
40
39
13
31
8

4
45
42
13
46
8

5
54
45
15
37
10

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

1
25
60
4

2
30
70
5

3
35
80
7

4
40
90
8

5
45
100
8

6
50
110
8

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Výška peloty [cm]

1
55
50
25
27

2
55
60
30
30

3
65
70
35
32

4
75
80
40
35

5
85
90
45
37

6
90
95
50
40



VZDUCHOVÉ SEDÁKY A TARTA
BM C4/1 Objednací číslo: 2203364

Vzduchový sedák do invalidního vozíku s jednou komorou, kterou lze libovolně nafouknout nebo 
vyfouknout dle potřeb uživatele. Sedák je složen z menších bublinek, které rovnoměrně tlaku 
uživatele rozprostírají vzduch a tím odlehčují tlak na uživatele. Mezi bublinkami může proudit 
vzduch a odvětrávat tak vlhkost a teplo.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]

35-50

35-50
5; 7,5; 10 
33-47

Kód ZP: 0140992
Cena 7 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

BM C4/2 Objednací číslo: 2203366

Vzduchový sedák do invalidního vozíku s dvěma komorami, které lze libovolně nafouknout 
nebo vyfouknout dle potřeb uživatele. Tím lze kompenzovat různé asymetrie. Sedák je složen z 
menších bublinek, které rovnoměrně tlaku uživatele rozprostírají vzduch a tím odlehčují tlak na 
uživatele. Mezi bublinkami může proudit vzduch a odvětrávat tak vlhkost a teplo.

Kód ZP: 0140992
Cena 7 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

BM C4/4 Objednací číslo: 2203368

Vzduchový sedák do invalidního vozíku se čtyřmi komorami, které lze libovolně nafouknout nebo 
vyfouknout dle potřeb uživatele. Tím lze kompenzovat různé asymetrie. Sedák je složen z menších 
bublinek, které rovnoměrně tlaku uživatele rozprostírají vzduch a tím odlehčují tlak na uživatele. 
Mezi bublinkami může proudit vzduch a odvětrávat tak vlhkost a teplo. 

Kód ZP: 0140992
Cena 7 500 Kč / Doplatek 500 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Tarta Contour 6V Objednací číslo: 2202333

Ergonomický zádový systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
Tato zádová opěrka je vhodná pro klienty kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i 
boční vedení, které však také není fixní, ale i přes podporu vedení trupu zachovává trupu volnost 
v protažení do stran a do rotací. Opěrka se skládá z pružných žeber, které lze různě sestavit.

21

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]

40-50

40-50
5; 7,5; 10 
38-47

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]

40-50

40-50
5; 7,5; 10 
38-47

Kód ZP: 9990325
Cena 25 607 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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STIMULITE SEDÁKY
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Stimulite Sport Objednací číslo: 2200646

Sedák má flexibilní plástvovou strukturu, která umožňuje maximální prodyšnost i u vícevrstvého 
materiálu. Neklouzavé plásty se snadno přizpůsobují tlaku sedu a optimálně jej rozkládají na velkou 
plochu, čímž jsou chráněna kritická místa pokožky. Perforovaný plástvový korpus umožňuje cirkulaci 
vzduchu celým sedákem, čímž se rychle odpařuje vlhkost, a zabraňuje se tak poškození pokožky a 
případnému vzniku dekubitů. Sedák lze prát ve standardně dodávaném obalu v automatické pračce.

nehradí ZP

Stimulite Contoured Std Objednací číslo: 2201855

Třívrstvý antidekubitní polštář s výrazně tvarovanou sedací plochou. Flexibilní plástvová struktura 
umožňuje maximální prodyšnost i u vícevrstvého materiálu. Neklouzavé plásty se snadno přizpůsobují 
tlaku sedu a optimálně jej rozkládají na velkou plochu, čímž jsou chráněna kritická místa pokožky. Sedák 
lze prát ve standardně dodávaném obalu v automatické pračce.

Kód ZP: 0039947
Cena 12 680 Kč / Doplatek 2 410 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Stimulite Slimline Std Objednací číslo: 2201851

Flexibilní plástvová struktura umožňuje maximální prodyšnost. Perforovaný plástvový korpus umožňuje 
cirkulaci vzduchu celým polštářem, čímž se velmi rychle odpařuje vlhkost, a zabraňuje se tak poškození 
pokožky a případnému vzniku dekubitů. 2-vrstvý, mírně tvarovaný sedák je doporučován pro vozíčkáře 
s menším rizikem vzniku dekubitů.

Kód ZP: 0039943
Cena 9 340 Kč / Doplatek 2 235 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Stimulite Classic Std Objednací číslo: 2201853

Třívrstvý antidekubitní polštář s rovnou sedací plochou. Sedák má flexibilní plástvovou strukturu, 
která umožňuje maximální prodyšnost i u vícevrstvého materiálu. Neklouzavé plásty se snadno 
přizpůsobují tlaku sedu a optimálně jej rozkládají na velkou plochu, čímž jsou chráněna kritická 
místa pokožky.

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

1
36
41
8-10

2
36
46
8-10

3
41
36
8-10

4
41
41
8-10

5
41
46
8-10

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

36-51

36-51
5

6
46
41
8-10

7
46
46
8-10

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

1
36
41
6

2
36
46
6

3
41
36
6

4
41
41
6

5
41
46
6

6
46
41
6

7
46
46
6

Kód ZP: 0039945
Cena 11 525 Kč / Doplatek 3 072 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

1
36
41
7

2
36
46
7

3
41
36
7

4
41
41
7

5
41
46
7

6
46
41
7

7
46
46
7



JAY SEDACÍ SYSTÉM
Jay J3 Karbon Objednací číslo: 2203232

Zádová opěrka Jay J3 Karbon zajišťuje maximální míru stability a komfortu kombinovanou 
s extrémně nízkou váhou. Prostřednictvím optimální podpory pánve poskytuje skvělou stabilitu 
horní části trupu a podporuje správné esovité zakřivení páteře.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Úhel sklonu zad [°]

32; 38; 41; 48
5
17; 24; 30; 38
0,88-1
40

Kód ZP: 0135160
Cena 22 100 Kč / Doplatek 4 750 Kč
Předepisuje: INT. NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Jay J3 Back Objednací číslo: 2201884

Zádové opěrky Jay jsou výsledkem několika let trvajícího vývoje a testování. Tvoří ucelený a 
stále se vyvíjející systém, který reflektuje a řeší všechny klinické požadavky klientů a terapeutů 
na správné sezení ve vozíku. Antropometricky navržená zádová opěrka Jay J3 nabízí více než 
200 různých kombinací velikostí a tvarů!

Kód ZP: 0135161
Cena 19 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Jay J3 Objednací číslo: 2201894

Komplexní řešení všech požadavků bez kompromisů. Pěnová vrstvená základna s uzavřenou 
buněčnou strukturou a novým antropometricky navrženým prostorem pro pánev a možností 
individuálního tvarování.

Kód ZP: 0140242
Cena 12 275 Kč / Doplatek 1 275 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Jay Easy Objednací číslo: 2201878

Lehký, v přední části tvarovaný pěnový základ se stupňovou oporou křížové kosti a sedacích 
hrbolů. Integrovaná středová a boční opora stehen pro podporu optimální polohy. Tvaro-
vaná nebo plochá základna pro použití s pevnou nebo vypínatelnou sedačkou. Výběr mezi 
inkontinenčním nebo mikroklimatickým potahem. Pevná vložka (jako alternativa).
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

30-60
30-60
9,5
150

Kód ZP: 0093289
Cena 11 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

25-50
25-50
5
1,5
150
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GELOVÉ ANTIDEKUBITNÍ SEDÁKY
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Amovida Motion Comfort+ Objednací číslo: 2203385

Tento sedák dokonale splňuje optimální rozložení tlaku a zachování přirozené vlhkosti pokožky, co 
významně omezuje vznik dekubitů. Skvěle cirkuluje vzduch, tlumí nárazy a vibrace. Comfort+ 
má jedinečnou funkci vyrovnávání teplotních výkyvů.

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

XS
37
40
6,5

Kód ZP: 0140635
Cena 9 830 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Amovida Motion Objednací číslo: 2203384

Tento sedák dokonale splňuje optimální rozložení tlaku a zachování přirozené vlhkosti pokožky, co 
významně omezuje vznik dekubitů. Skvěle cirkuluje vzduch, tlumí nárazy a vibrace, obsahuje navíc 
vložku z PCM materiálu Outlast s výbornými termoregulačními vlastnostmi.

Kód ZP: 0140634
Cena 7 685 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

617 Duoform Objednací číslo: 2201696

Antidekubitní pěnový sedák s gelem. Vhodný při středním až vysokém riziku vzniku dekubitů.

Kód ZP: 0039572
Cena 3 280 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Solution 1 Objednací číslo: 2202755

Doudílná gelová vložka v problematických oblastech poskytuje ideální rozložení tlaku a 
umožňuje dilataci. Drážka mezi segmenty odvádí vlhkost a pomáhá při inkontinenci. Polštář 
potažen pružnou látkou odvádějící vlhkost. Svrchní vrstva z měkého silikonového gelu odvádí 
vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu. Silná spodní vrstva tvarovaná z husté paměťové pěny.

nehradí ZP

S
40
40
6,5

SL
40
45
6,5

M
42
41
6,5

L
45
45
6,5

LL
45
50
6,5

XLS
50
45
6,5

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

1
36
36
8

2
42
42
8

3
42
46
8

4
45
42
8

5
45
46
8

6
51
46
8

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

1
40,6
40,6
6

2
43
48,2
6

3
45,7
45,7
6

4
45,7
50,8
6

25

XL
50
50
6,5

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

XS
37
40
6,5

S
40
40
6,5

SL
40
45
6,5

M
42
41
6,5

L
45
45
6,5

LL
45
50
6,5

XLS
50
45
6,5

XL
50
50
6,5

SOFT
42
42
8

5
50,8
50,8
6



PĚNOVÉ ANTIDEKUBITNÍ SEDÁKY
Viscoflex Plus Objednací číslo: 2201784

Antidekubitní sedák z paměťové pěny. Vhodný při středním až vysokém riziku vzniku dekubitů.

Kód ZP: 0140099
Cena 4 040 Kč / Doplatek 40 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Viscoflex Objednací číslo: 2201783

Antidekubitní sedák z paměťové pěny. Vhodné při středním až vysokém riziku vzniku dekubitů.

Kód ZP: 0140098
Cena 2 590 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Latex Objednací číslo: 2201770

Antidekubitní latexová podložka. Vhodné při nízké riziku vzniku dekubitů.

Kód ZP: 0093911
Cena 1 270 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

P 951 Objednací číslo: 2201543

Antidekubitní stabilizační opěrka zad.

25

Kód ZP: 0019491
Cena 1 650 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

1
42
42
8
100

2
45
42
8
110

3
45
46
8
130

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

42-51
42-50
8
69-160

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

1
39
42
5
80

2
42
42
5
100

3
45
42
5
110

4
48
42
5
130

•

•

•

•

•

dvě tuhosti PU pěny s paměť. efektem

anatomický tvar

boční stabilizátory

omyvatelný a paroprodyšný potah

fixační pás na suchý zip

Varianty:
Šíre sedu [cm]

S
32-38

M
38-44

L
44-50
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BEZPEČNOSTNÍ A FIXAČNÍ PÁSY
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2B
Objednací číslo: 2201363

Kód ZP: 0005903
Cena 980 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková délka [cm] 130

4B
Objednací číslo: 2202339

Kód ZP: 0022025
Cena 2 136 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

ADX30
Objednací číslo: 2202765

Kód ZP: 0135304
Cena 1 436 Kč / Doplatek 162 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

ADX23
Objednací číslo: 2202764

nehradí ZP

AD11
Objednací číslo: 2202759

nehradí ZP

ADX22
Objednací číslo: 2202763

nehradí ZP

AD12
Objednací číslo: 2202760

nehradí ZP

AD13
Objednací číslo: 2202761

nehradí ZP

AD14
Objednací číslo: 2202762

Kód ZP: nehradí ZP

Bezpečnostní pás na vozík se zámkem.
Bezpečnostní čtyřbodový pás na invalidní vozík. Abdukční bezpečnostní pás.

Varianty:
Celková výška [cm]

0
27

1
33

Bezpečnostní čtyřbodový pás na invalidní vozík. Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]

0
40
12

1
54
16

Bezpečnostní dvoubodový pás na invalidní vozík. 

Popruhová bezpečnostní čtyřbodová vesta ve 
tvaru X. 

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]

0
40
12

1
54
16

Bezpečnostní tříbodový pás na invalidní vozík.  

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]

0
40
12

1
54
16

Bezpečnostní čtyřbodový široký pás na invalidní 
vozík. 

Varianty:
Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]

0
40
12

1
54
16

Bezpečnostní pětibodový široký pás na invalidní 
vozík. 

27
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KRYTY DRÁTŮ INVALIDNÍCH VOZÍKŮ

27

Disc
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Kruhy
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Očí
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Kvetina 1 
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Kvetina 2
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Perej červenomodrá
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Spirála fialova
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Spirála modrá
Objednací číslo: 2201393

Kód ZP: 0007961
Cena 1 500 Kč / Doplatek 556 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Chrániče drátů zadních kol vozíků se vzorem.

Transparentní
Objednací číslo: 2201391

Kód ZP: 0005812
Cena 3 934 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kryty drátů na mechanický invalidní vozík 
průhledné (transparentní). 

ˇ ˇ ˇ 
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DOPLŇKY PRO VOZÍČKÁŘE

28

Pletenina
Objednací číslo: 2202603

Kód ZP: 0005246
Cena 218 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

R1 ACTIVE PRO
Objednací číslo: 2201375

Kód ZP: 0005246
Cena 611 Kč / Doplatek 311 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

R2 ADRENALIN
Objednací číslo: 2201376

Condor dlouhý
Objednací číslo: 2202837

nehradí ZP

Condor krátký
Objednací číslo: 2202836

WW-L
Objednací číslo: 2202724

618
Objednací číslo: 2200571

Plaštenka
Objednací číslo: 2202303

nehradí ZP

RP/115
Objednací číslo: 2203148

Bezprsté rukavice pro vozíčkáře. 
  

Nánožník do vozíku se zipem na boční straně. 

Pláštěnka na skútr.

Obvod dlaně [cm] 17,5  - 25

Bezprsté kožené rukavice s pleteninou.  

Obvod dlaně [cm] 17,5  - 25

Kód ZP: 0005246
Cena 674 Kč / Doplatek 374 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Bezprsté rukavice pro vozíčkáře s uzavřeným 
palcem a ukazováčkem. 
  Obvod dlaně [cm] 17,5  - 25

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Vnitřní obvod [cm]

65
137
5
125

nehradí ZP

Nánožník do vozíku se zipem na boční straně. 

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Vnitřní obvod [cm]

65
90
5
125

nehradí ZP

Nánožník do vozíku se zateplením 

Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Délka bérce [cm]
Vnitřní obvod [cm]

44
43
55
150

nehradí ZP

Výška postavy [cm] 150  - 200

Pláštěnka pro vozíčkáře.  

ˇ

nehradí ZP

Obal na vozík.



DOPLŇKY K VOZÍKŮM

29

Návleky na kola
Objednací číslo: 2200575

nehradí ZP

Pár návleků na zadní kola mechanického 
vozíku o velikosti 24 palců.

2913
Objednací číslo: 2202913

nehradí ZP

Přelézací deska pro vozíčkáře s výřezem pro 
kolo vozíku pro lepší přiložení k vozíku.

2911
Objednací číslo: 2202911

nehradí ZP

Přelézací deska pro vozíčkáře s výřezem pro 
kolo vozíku pro lepší přiložení k vozíku.

Condor boční
Objednací číslo: 2200301

nehradí ZP

Taštička na vozík je vhodná pro uchycení na 
bočnici vozíku z vnější nebo i vnitřní strany. 

Condor malá
Objednací číslo: 2200300

držák berlí
Objednací číslo: 2200105

nehradí ZP

Držák berlí vhodný na invalidní vozíky nebo i na 
polohovací lůžka, apod.

A300
Objednací číslo: 2200800

nehradí ZP

Kompresor vhodný pro huštění pneumatik. 

Fifthwheel
Objednací číslo: 2202972

nehradí ZP

Páté kolo k mechanickým vozíkům je určeno 
předvším pro usnadnění jízdy na terénem.

Rozměry ŠxHxV [cm]  22x5x14

nehradí ZP

Taška na invalidní vozík k zavěšení na zádovou 
opěrku pomocí čtyřech přezek. 

Rozměry ŠxHxV [cm]  45x8x32

Condor velká
Objednací číslo: 2200299

nehradí ZP

Taška na invalidní vozík k zavěšení na zádovou 
opěrku pomocí čtyřech přezek. 

Rozměry ŠxHxV [cm]  45x8x54

Napětí [V]  230
Velikost kol [palců]
Hmotnost [kg]

12
3,5
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PŘÍDAVNÉ POHONY

30

Wheel Drive Objednací číslo: 2203451

WheelDrive je jediný produkt na trhu, který nabízí tento typ pohonu. Ovládání pomocí dvou obručí 
umožňuje využití zbytkového svalového potenciálu horních končetin. Zároveň je toto ovládání možné 
použít v plně automatickém režimu. Tato koncepce poskytuje skvělé terapeutické řešení pro klienty, 
kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál bez obav z případné ztráty mobility.

Velikost kol [palců]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

24
11,5
130

Kód ZP: 0017113
Cena 120 000 Kč / Doplatek 30 000 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

V-Drive Objednací číslo: 2203431 (V-Drive HD)

Pohonný systém V-Drive usnadňuje Váš pohyb s manuálním invalidním vozíkem. V-Drive přebírá činnost 
Vašeho asistenta. Zvládne prudké kopce a sklony i povrchové nerovnosti. Velice snadná instalace 
s uchycením na levé nebo pravé straně pohonu V-Drive. Demontáž pohonu pro přepravu automobilem 
během minuty.  Pohon je dodáván v přepravní tašce. 

nehradí ZP

Hand Drive Objednací číslo: 2203323

Mechanický přídavný pohon. 

nehradí ZP

Smart drive MX2 Objednací číslo: 2203023

 Revoluční asistent pohybu vozíčkáře. Přídavný elektrický pohon k invalidnímu vozíku. Jednoduché 
intuitivní ovládání, stejné jako při normální jízdě na vozíku. Pomocník při jízdě do kopců a na dlouhé 
vzdálenosti. Nový model MX2 se ovládá pomocí náramku. Uživatel zapne pohon pomocí tlačítka na 
náramku a rozjede se na vozíku. Podle toho jakou silou udělá první pohyb na vozíku, pohon drží tuto 
rychlost a tlačí vozík ať už po rovině nebo do kopce stále stejnou rychlostí. Uživatel pomocí obručí 
pouze mění směr jízdy. Pohon se vypne jednoduchým otřesem náramku. Stačí třeba bouchnout do 
obručí nebo do nohou. Baterie je zabudovaná již v pohonu. Pohon se na vozík připne velmi jedno-
duchým způsobem. Navíc se hodí nejen pro vozíky s pevným rámem, ale i pro skládací vozíky, na které 
se upíná na rozpěrnou tyč mezi kola. 

nehradí ZP

Hmotnost [kg]
Dojezd [km]
Rychlost [km/h]

6,5
23
9

Šíře sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Dojezd  [km]
Stoupavost [°]
Rychlost [km/h]
Výkon motoru [W]

39-48
21
135
15
8
6
150

Velikost kol [palců]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

24
11,5
130

•

•

•

•

•

•

řazení Shimano Deore

hydraulická brzda Shimano SLX

kliky Shimano Deore hollowtech

přesmykač Shimano Deore

přehazovačka Shimano Deore

počet převodů: 3 x 9

Objednací číslo: 2203428 (V-Drive)

Varianty

50-60
17,4
200
15
8
6
200

V-Drive V-Drive HD
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LIŽINY A RAMPY PRO VOZÍČKAŘE
STR016-7 Objednací číslo: 2203419

Tyto vysoce kvalitní teleskopické ližiny jsou ideální pro mobilní použití. Jsou skládací a snadno se 
vejdou do jakéhokoliv zavazadlového prostoru.

nehradí ZP

MR107 Objednací číslo: 2201270

Nájezdová rampa.

nehradí ZP

OV 12 Objednací číslo: 2202985

Nájezdová skládací rampa.

nehradí ZP

LR0505F Objednací číslo: 2203425

Prostorná, natřikrát složitelná a velice kom-
fortní rampa nejen pro invalidní vozíky

31

nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Délka při složení [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

38
213
120
5
9,25
272

•

•

•

•

•

snadno složitelná

jednoduchá manipulace

vysoký komfort a stabilita

bezpečný protiskluzový povrch

pro vnitřní i venkovní použití

•

•

•

•

•

•

duralová odlehčená konstrukce

teleskopické skládání

zkosené konce

pojistka proti složení/rozložení

protiskluzový povrch

madloCelková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Délka při složení [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

22
215
124
5
11
250

•

•

•

•

•

•

duralová odlehčená dvoudílná konstrukce

lámací skládání

protiskluzový povrch

manipulační madlo

aretační pojistka proti rozložení

zkosené nájezdové konce
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Délka při složení [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

23,6
230
115
6
15,6
300

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Délka při složení [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

72
305
154
29
272
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PÁSOVÉ SCHODOLEZY
Public
Objednací číslo: 2200262

PUBLIC pásový schodolez.

•

•

•

•

určen pro přepravu mechanických i elektrických invalid-

ních vozíků, kočárků, čtyřkolek apod. do hmotnosti 

200 kg

obsluha doprovodnou osobou

použití ve veřejných budovách - školy, nádraží, atd.

snadná ovladatelnost

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Doba nabíjení [h]
Dojezd [schodů]
Manipulační prostor [cm]

75
138,5
128
130
200
8
750
150

nehrazdí ZP
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LG2004
Objednací číslo: 2202387

LG 2004 pásový schodolez, jehož hlavní předností 
je bezpečnost. Oproti kolečkovým schodolezům 
nemusíte udržovat rovnováhu. Tento model má několik 
podstatných vylepšení. Horní část, tzv. kormidlo, má 
sklopné nosné tyčové opěrky, takže je skladnější. Po 
rovině se lze pohybovat po čtyřech kolečkách, které se 
elektricky vysunou po stisknutí tlačítka, takže odpadá 
fyzicky náročnější manipulace. Přední dvě kolečka jsou 
uložena v kloubu, takže se schodolezem lze snadno 
manévrovat. Schodolez stačí tlačit po rovině, nemusíte 
ho naklánět dozadu a tlačit tak, jak je to obvyklé u os-
tatních modelů pásových schodolezů. Po rovině lehce 
ovladatelný i jednou rukou. Systém upínání vozíku 
se ovládá pomocí páček nahoře na kormidle a nikoli 
u spodní části schodolezu, takže připnutí a odepnutí 
vozíku je velmi snadné. LG 2004 je vybaven protisklu-
zovými pásy, pohotovostním tlačítkem STOP přímo na 
kormidle, bezpečnostním pásem, kontrolkami stupně 
nabití a stupně náklonu na schodišti. Má nastavitelné 
úchytky a podpěru hlavy. Na jedno nabití překoná 
výšku 100 metrů.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Rychlost [schodů/min]

71,3
146,7
58
130
15

nehradí ZP



PÁSOVÉ A KOLEČKOVÉ SCHODOLEZY
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LG2004/ramp Objednací číslo: 2203355

 LG 2004 je klasický pásový schodolez, jehož hlavní předností je bezpečnost. Oproti kolečkovým 
schodolezům nemusíte udržovat rovnováhu. Tento model má několik podstatných vylepšení. 
Horní část, tzv. kormidlo, má sklopné nosné tyčové opěrky, takže je skladnější. Navíc tento model 
je vybavený nájezdovými ližinami proto, aby na nich šlo přepravovat i vozíky, které nelze upnout 
na klasické schodolezy.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Rychlost [schodů/min]

73
115
45
58
130
15 nehradí ZP

LG2004 XL Objednací číslo: 2202973

Zesílená verze pásového schodolezu LG2004. Schodolez je vybaven řadou doplňků, které 
usnadňují manipulaci i skladnost schodolezu. Pomocná kolečka pomáhají s manipulací i v 
menších prostorách.
 

Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Rychlost [schodů/min]

58
150
15

nehradí ZP

PT Uni 130 Objednací číslo: 2200272

Tento kolečkový schodolez je vynikajícím řešením pro překonávání všech typů schodišť - 
klasických, točitých i příkrých. Je vhodný pro všechny typy mechanických invalidních vozíků s 
různými rozměry. Najet vozíkem na schodolez je velice snadné, přitom není třeba odpojovat kola 
vozíku. PT UNI se dá velmi snadno a rychle rozložit na 3 části, není tedy problém jej přenášet či 
uložit doma nebo v kufru auta.

Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Maximální výška schodu [cm]
Dojezd  [schodů]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [schodů/min]

27,6
130
23
300-500
5,2
10-18

nehradí ZP

PT Outdoor 120 Objednací číslo: 2200280

Schodolez PT Outdoor je vybaven pohodlným sedátkem s opěrkami a většími kolečky, která 
nezanechávají stopy, a také širším rozpětím mezi koly, což umožňuje větší stabilitu. Schodolez 
je vybaven účinným brzdným systémem umístěným uvnitř hlavních kol. Nachýlí-li se schodolez 
dozadu, dochází k postupnému brzdění, takže nehrozí, že by schodolez sjel svah nebo šikmou 
plochu příliš prudce.

nehradí ZP

Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Maximální výška schodu [cm]
Dojezd  [schodů]
Kapacita baterie [Ah]
Rychlost [schodů/min]

34
120
23
300-500
5,2
10-18
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OPĚRNÁ CHODÍTKA

34

JY-310 Objednací číslo: 2202706

Chodítko s podpůrnou polstrovanou deskou, polohovacími držadly a nastavitelnou výškou. Chodítko 
je vybaveno kolečky a zadní jsou opatřena brzdami. Chodítko je velký pomocník při rehabilitaci a je 
vhodné pro pacienty s motolicí a poruchou chůze. 

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

62
70
80-125
12
120

Kód ZP: 0136162
Cena 3 988 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

MUVI100 Objednací číslo: 2203410

 Inovativní chodítko s opěrnou deskou je vhodné pro uživatele, kteří potřebují oporu při chůzi a 
nemohou se držet klasických kolových chodítek. Chodítko je výborné pro rehabilitace při nácviku 
chůze. Konstrukce chodítka je pevná a stabilní. Podvozek je opatřen kolečky s brzdami. Výška desky je 
nastavitelná. Speciálně tvarovaná deska je polstrovaná a potažená kvalitní antibakteriální koženkou. 
Chodítko je vybaveno držáky pro ruce, aby se uživatel mohl přidržovat. 

Kód ZP: 0136162
Cena 3 988 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

204 M Objednací číslo: 2202990  (elektrický zdvih)

Vysoké čtyřkolové chodítko.

nehradí ZP

205 Objednací číslo: 2201779

Vysoké čtyřkolové chodítko.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Velikost předních kol [cm]
Velikost zadních kol [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

72
74
85-117
10
10
23-29

170

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

64,5
103
120-142
78-98
21
120

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

62
70
90-136
130

Kód ZP: 0140091
Cena 7 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT,  REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

podpůrná polstrovaná hrazda

polohování držadel

sklopné podnožky

nášlapné brzdy

nastavitelná výška

Objednací číslo: 2201264

•

•

•

•

•

podpůrná polstrovaná deska

polohování desky

polohování držadel

nastavitelná výška plynovým pístem

nášlapné brzdy



ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA
04-4200F Objednací číslo: 2202727

Velice stabilní skládací čtyřkolové chodítko se sedákem a nákupním košíkem.

Kód ZP: 0136163
Cena 2 490 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

01-3500 Objednací číslo: 2202897

Skládací čtyřkolové chodítko s konstrukcí z lakovaných hliníkových trubek je vybaveno kovovým 
košem, sedací deskou a měkčenou opěrkou zad. Zadní kola jsou vybavena dvěma na sobě 
nezávislými brzdami, které jsou namontované na manipulační madla pro snadné použití. 
Chodítko je výškově nastavitelné.

Kód ZP: 0136164
Cena 2 990 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Gentleman Objednací číslo: 2201956

Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.

Kód ZP: 0140256
Cena 4 825 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

222 Objednací číslo: 2201991

Chodítko čtyřkolové se vyznačuje hlavně svou nízkou váhou a vysokou stabilitou. 

35

Kód ZP: 0093461
Cena 5 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

velká sedací plocha 34 x 34 cm 

skládací konstrukce

opěrná hrazdička

brzdy pro přibrzďování i aretaci

nákupní košík

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

60
69
71-98
61
9,8
130

•

•

•

•

•

pojistka proti samovolnému složení

plastový odkládací tácek

výškově nastavitelná madla 

aretační brzdy pro parkování

přítlačné brzdy pro přibrzďování

 

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63
60
89-99
54
7,1
120

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56
75
79-98
8
130

•

•

•

•

•

•

jednoduše nastavitelná výška madel

přítlačné brzdy s možností aretace

sedátko se zádovou opěrou

nákupní taška

držák hole (berle)

skládací křížový hliníkový rám

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63
61
83-94
54
6,8
120
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DVOUKOLOVÁ A TŘÍKOLOVÁ CHODÍTKA

36

01-3511 Objednací číslo: 2202547

Skládací chodítko z lakované oceli má ergonomicky tvarované rukojeti a je vybaveno v přední části 
koly pro snadnější mobilitu a v zadní části dvěma gumovými nástavci pro stabilitu. Výška rukojetí je 
nastavitelná. Chodítko je navíc vybaveno polstrovaným sedadlem pro pohodlí uživatele, aby si mohl 
kdykoli během cesty odpočinout.   

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

52
53
76-100
48
5,6
100

Kód ZP: 0136166
Cena 2 670 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

01-3016W5 Objednací číslo: 2202705

Skládací chodítko je vyrobeno z odolného anodizovaného hliníku a je výškově nastavitelné. Přední část 
je vybavena dvěma kolečky pro snadnou mobilitu a zadní část dvěma gumovými nástavci pro lepší 
stabilitu uživatele. Rukojeti jsou měkké a pohodlné. 

Kód ZP: 0136165
Cena 1760 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

02-5041C Objednací číslo: 2202707

Skládací tříkolové chodítko se stabilním rámem s kovovým košem a táckem a eventuálně taškou. 
Chodítko je vybaveno brzdami pro brzdění při jízdě i pro aretaci při parkování. Madla jsou výškově 
nastavitelná. Přední kolečko je otočné o 360°.

Kód ZP: 0136167
Cena 2 290 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

240 Objednací číslo: 2201595

Tříkolové skládací chodítko se brzdí 
zatížením vodících madel. Při odlehčení 
se uvolní násadce, které chodítko brzdí.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

66
55
84-96
6,5
127

Kód ZP: 0023764
Cena 3 050 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

skládací rám

nákupní taška

přítlačné brzdy

nastavitelná výška

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

66
50
81-99
2,9
100

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

70
64
82-97
7,5
110
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BODOVÁ CHODÍTKA
01-3213 Objednací číslo: 2202545

Skládací chodítko je vyrobeno z odolného hliníku a je výškově nastavitelné. Rukojeti jsou měkké 
a pohodlné. Nohy mají gumové nástavce pro lepší stabilitu uživatele. Vhodné pro osoby s 
omezenou schopností chůze zejména s problémy s rovnováhou. Chodítko má speciální kroko-
vací funkci, kdy uživatel může trénovat chůzi a přitom má neustále oporu.

Kód ZP: 0136161
Cena 1 880 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

01-3203 Objednací číslo: 2202544

Skládací chodítko je vyrobeno z odolného hliníku a je výškově nastavitelné. Rukojeti jsou měkké 
a pohodlné. Nohy mají gumové nástavce pro lepší stabilitu uživatele. Vhodné pro osoby s 
omezenou schopností chůze zejména s problémy s rovnováhou. 

Kód ZP: 0136159
Cena 1 580 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

01-3900 Objednací číslo: 2202546

Skládací chodítko je vyrobeno z odolného anodizovaného hliníku a je výškově nastavitelné. Dvě 
výškové úrovně rukojetí umožní uživateli používat chodítko nejen při chůzi ale také jako pomoc-
ník například při sedání. Rukojeti jsou měkké a pohodlné. Nohy mají gumové nástavce pro lepší 
stabilitu uživatele.

Kód ZP: 0136160
Cena 1 780 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

484 Objednací číslo: 2201785

Opěrná čtyřbodová kozička.

37

Kód ZP: 0140237
Cena 922 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

jednostranné chodítko

skládací duralový rám 

držadlo pro vstávání

nastavitelná výška

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

59
47
81-99
2,5
100

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

59
47
81-99
2,7
100

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

62
55
79-97
2,7
100

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

42-45
32-38
75-89
1,5
114
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BERLE
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220DK Objednací číslo: 2203372

Základní berle s otevřenou opěrkou předloktí a plastovým madlem. Berle je vybavená dvěma odraz-
kami. Jedna je z přední strany na madlu a druhá zezadu na opěrce předloktí. Berle je nastavitelná. 

Celková výška [cm]
Vzdálenost madla od země [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

93-113
71-91
0,55
140

Kód ZP: 0136158
Cena 199 Kč / Doplatek 39 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

220DSK Objednací číslo: 2203373

Základní berle s otevřenou opěrkou předloktí a měkčeným madlem. Berle je vybavená dvěma 
odrazkami. Jedna je z přední strany na madlu a druhá zezadu na opěrce předloktí. Berle je výškově 
nastavitelná. 

nehradí ZP

BSF07 Objednací číslo: 2201788

Inovovaná francouzská duralová berle. Sklopná, výškově stavitelná opěrka předloktí s upevňovacím 
páskem slouží k zajištění berle na ruce uživatele při nastupování do dopravního prostředku, manipulaci 
s předměty apod. Rukojeť berle je měkčená a v přední i zadní části opatřena odrazkami. Délka berle je 
nastavitelná v 15 krocích.

Kód ZP: 0093497
Cena 429 Kč / Doplatek 129 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

5030 Objednací číslo: 2202988

Čtyřbodová podpůrná berle.

nehradí ZP

•

•

•

široká základna

anatomické madlo

nastavitelná výška

Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

88-116
0,600
100

Celková výška [cm]
Vzdálenost madla od země [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

93-113
71-91
0,55
140

Celková výška [cm]
Vzdálenost madla od země [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

97,5-106,5
76-85
0,94
100



HOLE A NÁSADCE
01-2620 Objednací číslo: 2202542

Hůl je vyrobena z odolného hliníku a díky své široké 4 bodové základně zaručuje stabilitu a 
bezpečnost pro uživatele. Pohodlná plastová rukojeť poskytuje vynikající přilnavost. Výška je 
nastavitelná v 2,5 cm intervalech. Nohy jsou vybaveny gumovými nástavci.  

nehradí ZP

01-2324 Objednací číslo: 2202700

Hůl je vyrobena z vysoce kvalitního odolného hliníku. Výška je nastavitelná. Moderní design, 
dřevěná rukojeť, velmi lehká a pevná. 

nehradí ZP

01-2352 Objednací číslo: 2202702

Skládací hůl můžete mít vždy při ruce, když je třeba. Hůl je lehká z duralu a madlo dřevěné. 
Hůl je výškově nastavitelná a vybavená kroužkem pro omezení hlasitosti hole. Hůl se dodává 
v šikovné taštičce. 

nehradí ZP

NPS01 Objednací číslo: 2200525

Protiskluzový kovový násadec pětihrotý neklouzavé a tlumící pouzdro na berle a hole dodávaný 
jako náhradní díl. Násadec je opatřen kovovou výztuhou. 

39

nehradí ZP

Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

73-96
1,4
100

Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

73-96
0,35
100

Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

79-89
100

Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]

3
10,5
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BEDERNÍ A ZÁDOVÉ BANDÁŽE

40

EB-LK-01/TLSO Objednací číslo: 2203300

Zádová ortéza je navržena tak, aby byla vzdušná, elastická a pohodlná za velmi nízkou cenu.
Ortéza je vybavena podporou TLSO, která je anatomicky tvarovaná, zatěžuje a stabilizuje lumbosakrální 
páteř. Ortéza je vyrobena ze speciálního materiálu ActivRubber II. Tento materiál je elastický, vzdušný a 
působí dobře na kůži a zvyšuje komfort při užívání.

Varianty:
Obvod pasu [cm]
Délka zad [cm]

S
65-75

44

Kód ZP: 0136252
Cena 1 946 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

AM-PES-03 Objednací číslo: 2202960

Bandáž - páskový rovnač zad je vyroben z elastického materiálu, táhne ramena dozadu a tím vynucuje 
vzpřímenou postavu a na druhou stranu nezpůsobuje ochabnutí svalů, které jsou po celou dobu v 
činnosti. Vhodný na podporu správného držení těla.

nehradí ZP

U-LK Objednací číslo: 2203299

Bederní pás z trojvrstvé textilie UNIPren, pevnost fixace zajišťují tři plastové dlahy. V bederní části 
je výška pásu 28 cm. Ke zvýšení pevnosti a komfortu slouží přídavný pružný pás, kterým je možné 
pomůcku dotáhnout dle vlastní potřeby. V přední části se výška pásu snižuje.

Kód ZP: 0136248
Cena 490 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

OKG-01 Objednací číslo: 2203301

Unikátní bandáž ramen je složena ze dvou částí, které se k sobě připojují suchým zipem. 
ActivDistance je tělu velmi příjemný a přizpůsobivý materiál. Bandáže je vybavena výstelkou 
v podpaží pro komfortnější pohodlí pacienta. Bandáž pomáhá fixovat ramena ve správné poloze 
a zmírňovat bolest ramen. 

M
75-85

44

L
85-97

44

XL
97-110

44

XXL
110-125

44

XXXL
125-145

44

Varianty:
Výška vpředu [cm]
Výška vzadu [cm]
Obvod pasu [cm]

uni
16
28
65-125

XL
16
28
125-155

Varianty:
Obvod pasu [cm]

S
65-75

M
75-90

L
90-110

XL
100-110

XXL
110-120

XXXL
120-130

XS
55-65

Kód ZP: 0136251
Cena 980 Kč / Doplatek 480 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

Varianty:
Šířka ramen [cm]
Obvod paže [cm]

M
33-40
26-31

L
41-50
31-36



KOLENNÍ A KOTNÍKOVÉ BANDÁŽE
U-SK-02 Objednací číslo: 2203292

Kolenní bandáž z trojvrstvé textilie UniPren. Anatomická podpora čéšky stabilizuje čéšku a 
zabrání její dislokaci. Využití při bolestivých stavech i pro zpevnění kolene např. při sportu. Uni-
Pren je univerzální 3-vrstvý materiál vyrobený z elastického polyamidu, neoprenové pěny a 
pružné tkaniny. Jedná se o tělu příjemný a přizpůsobivý materiál.

Kód ZP: 0136244
Cena 400 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

U-SK-01 Objednací číslo: 2203291

Kolenní bandáž z trojvrstvé textilie UniPren. Anatomická podpora čéšky stabilizuje čéšku a 
zabrání její dislokaci. Využití při bolestivých stavech i pro zpevnění kolene např. při sportu. Uni-
Pren je univerzální 3-vrstvý materiál vyrobený z elastického polyamidu, neoprenové pěny a 
pružné tkaniny. Jedná se o tělu příjemný a přizpůsobivý materiál.

U-SK Objednací číslo: 2203290

Kolenní bandáž z trojvrstvé textilie UNIPren . Využití v případech lehkých instabilit kolenního 
kloubu, pro stabilizaci pately, při bolestivých stavech i pro zpevnění kolene např. při sportu. 
UniPren je univerzální 3-vrstvý materiál vyrobený z elastického polyamidu, neoprenové pěny 
a pružné tkaniny. Jedná se o tělu příjemný a přizpůsobivý materiál.

U-SS Objednací číslo: 2203294

Bandáž kotníku z trojvrstvé textilie UNIPren, stabilizuje a zahřívá kloub, elastický tlak snižuje 
bolest a zlepšuje efektivitu a kvalitu chůze. Bandáž vybavena páskami, které zajistí lepší 
stabilizaci a pevnost. Vhodná jako podpora po zlomeninách a operacích kotníku, nestabilitách 
kotníku, … nebo jako prevence při sportu a jiných pohybových aktivitách. UniPren je univer-
zální 3-vrstvý materiál vyrobený z elastického polyamidu, neoprenové pěny a pružné tkaniny. 
Jedná se o tělu příjemný a přizpůsobivý materiál.
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Varianty:
Obvod kolena [cm]

uni
30-46

XL
46-59

Kód ZP: 0136244
Cena 420 Kč / Doplatek 20 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

Varianty:
Obvod kolena [cm]

uni
30-46

XL
46-59

nehradí ZP

Varianty:
Obvod kolena [cm]

uni
30-46

XL
46-59

Kód ZP: 0136249
Cena 299 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

Obvod paty [cm] 26-39
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DALŠÍ UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽE
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U-SL Objednací číslo: 2203295

Bandáž lokte z trojvrstvé textilie UniPren. Využití např. v případech instabilit lokte lehčího stupně, pro 
zpevnění lokte např. při sportu, … UniPren je univerzální 3-vrstvý materiál vyrobený z elastického poly-
amidu, neoprenové pěny a pružné tkaniny. Jedná se o tělu příjemný a přizpůsobivý materiál.

Obvod paže [cm]
Obvod předloktí [cm]

26-32

24-32

Kód ZP: 0136250
Cena 290 Kč / Doplatek 140 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

U-SN Objednací číslo: 2203296

Bandáž zápěstí zajišťuje stabilizaci zápěstí, snižuje bolest způsobenou přepětím, zraněním a je také 
vhodná pro zpevnění zápěstí např. při sportech jako je tenis, … Udržuje stabilní teplotu a díky tlaku, 
snižuje otok. ActivPren je tkanina, která se vyznačuje svou měkkostí a mnohostrannou elasticitou, 
zaručuje velmi dobrou montáž a zajišťuje správnou kompresi na zápěstí. Tato tkanina umožňuje po-
hodlí pacienta a zabraňuje oděrkám na kůži v průběhu léčby.  

U-PU Objednací číslo: 2203293

Lýtková bandáž z trojvrstvé textilie UniPren, snižuje bolestivost bérce způsobenou přepětím nebo 
zraněním. Udržuje stabilní teplotu a elastický tlak snižuje bolest a otok. Poskytuje ochranu v kontakt-
ních sportech. Velikost – obvod 15 cm pod kolenem. UniPren je univerzální 3-vrstvý materiál vyrobený 
z elastického polyamidu, neoprenové pěny a pružné tkaniny. Jedná se o tělu příjemný a přizpůsobivý 
materiál.

U-U Objednací číslo: 2203289

Stehenní bandáž z trojvrstvé textilie UniPren, snižuje bolestivost svalů stehna způsobenou 
přepětím nebo zraněním. Udržuje stabilní teplotu a elastický tlak snižuje bolest a otok. Poskytuje 
ochranu v kontaktních sportech. Velikost – obvod stehna 5 cm pod tříslem. UniPren je univerzál-
ní 3-vrstvý materiál vyrobený z elastického polyamidu, neoprenové pěny a pružné tkaniny. Jedná 
se o tělu příjemný a přizpůsobivý materiál.

Obvod zápěstí [cm]
Provednení

13-22
univerzální

Kód ZP: 0136247
Cena 205 Kč / Doplatek 105 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

Obvod zápěstí [cm] 25-45

Kód ZP: 0136245
Cena 290 Kč / Doplatek 170 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL

Obvod stehna [cm] 40-68

Kód ZP: 0136246
Cena 390 Kč / Doplatek 190 Kč
Předepisuje: CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TRA, TVL



PŮJČOVNA MOBILITA
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standardní mechanický vozík odlehčený mechanický vozík polohovací mechanický vozík

200 Kč za týden
350 Kč za měsíc
Vratná kauce 1 000 Kč

240 Kč za týden
550 Kč za měsíc
Vratná kauce 1 000 Kč

400 Kč za týden
950 Kč za měsíc
Vratná kauce 2 000 Kč

elektrický vozík

850 Kč za týden
1 800 Kč za měsíc
Vratná kauce 3 000 Kč

schodolez

650 Kč za týden
1 200 Kč za měsíc
Vratná kauce 3 000 Kč

nájezdové ližiny

140 Kč za týden
400 Kč za měsíc
Vratná kauce 500 Kč

chodítko s deskou

150 Kč za týden
450 Kč za měsíc
Vratná kauce 1 000 Kč

chodítko kolové

120 Kč za týden
350 Kč za měsíc
Vratná kauce 500 Kč

chodítko bodové

80 Kč za týden
250 Kč za měsíc
Vratná kauce 500 Kč
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ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA
Ecofit Plus
Objednací číslo: 2201909

Elektricky polohovatelné pojízdné lůžko s kovovým 
roštem a plnou výdřevou.

•

•

•

•

•

polohování zádové opěry 

polohování stehenní části 

polohování lýtkové části ve čtyřech polohách mechanicky

hrazda s hrazdičkou je součástí základního vybavení

kolečka s brzdou o průměru 10 cm

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šířka ložné plochy [cm]
Délka ložné plochy [cm]
Výška ložné plochy [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Úhel nast. stehenního dílu [°]
Úhel nast. lýtkového dílu [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

102
215
83,5-126
90
200
39,5-82
0-70
0-30
0-25
106
170

Kód ZP: 0023609
Cena 27 510 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

44

Casa Med Classic 4
Objednací číslo: 2201711

Polohovací elektrické dřevěné lůžko.

•

•

•

•

•

•

rozkládací pětidílný rošt

nastavení tuhosti lamel

polohování roštu

nastavení výšky lůžka

hrazda s hrazdičkou 

bezpečnostní postranice

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šířka ložné plochy [cm]
Délka ložné plochy [cm]
Výška ložné plochy [cm]
Délka hlavové části [cm]
Úhel hlavové části [°]
Délka zádového dílu [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Úhel nast. stehenního dílu [°]
Délka lýtkového dílu [cm]
Úhel nast.lýtkového dílu [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

102,5
203
90  - 130
90
200
40,5  - 80,5
24
0-70
42
0-70
0-20
53
0-15
102,5
135

Kód ZP: 0062680
Cena 29 900 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař



POLOHOVACÍ LŮŽKA A ROŠTY
NP 200II Objednací číslo: 2201791

Nový odlehčený typ polohovacího elektrického lůžka je konstruován tak, aby byl funkční, lehce 
ovladatelný a zároveň působil esteticky.

Kód ZP: 0093416
Cena 35 690 Kč / Doplatek 5 690 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

Casa Med Classic Light Objednací číslo: 2201767

Polohovací elektrické lůžko s lamelovým 
roštem a plnou výdřevou čel. 

Kód ZP: 0093482
Cena 25 800 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

Dali economic Objednací číslo: 2202207

 Polohovací elektrické lůžko s výdřevou 
čel pro domácnosti i domovy důchodců a 
léčebny.

Kód ZP: 0093346
Cena 16 802 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH, S5
poukaz schvaluje revizní lékař

Sirius motor duál Objednací číslo: 2202842

Sirius motor duál exkluzivní lamelový rošt polohovatelný s pomocí motoru.
Dvoumotorový pohon, bezdrátové dálkové ovládání, transformátor s úsporou el. energie 
až 90 %. Záložní zdroj s možností nastavení roštu do základní polohy při výpadku proudu.
7 zón tuhosti, 42 lamel. Individuální plynulé nastavení tuhosti v bederní oblasti (12 ks 
zdvojených lamel). Výška roštu cca 9 cm (výška od uložení, není započítán motor).
Doporučujeme pro pěnové a latexové matrace.
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nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Šířka ložné plochy [cm]
Délka ložné plochy [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

94-104
80; 90
200
100
170

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šířka ložné plochy [cm]
Délka ložné plochy [cm]
Výška ložné plochy [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

102
215
87-127
90
200
40-80
102,5
135

Celková šířka [cm]
Celková délka[cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

90; 80
200; 195
25
120

•

•

•

•

•

4-dílný el. rošt s kovovým výpletem 

hrazda s hrazdičkou a infuzní košíky

oboustranné bočně sklopné zábrany

el. zdvih ložné plochy od 50 do 90 cm

možnost volby barevného provedení

•

•

•

•

•

•

•

 rozkládací čtyřdílný rošt

nastavení tuhosti lamel

polohování roštu

nastavení výšky lůžka

hrazda s hrazdičkou 

bezpečnostní postranice

pojezdová kolečka s brzdou

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šířka ložné plochy [cm]
Délka ložné plochy [cm]
Výška ložné plochy [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

101
212
80-120
90
200
40-80
93
185

•

•

•

•

rozkládací čtyřdílný polohovací rošt s 

dřevěnými lamely

možnost nastavení tuhosti lamel

polohování zádového dílu a stehenního 

dílu

nastavení výšky pomáhá při přesunech 

pacienta i pečující osobě
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VZDUCHOVÉ A SPECIÁLNÍ MATRACE
02-M8 Objednací číslo: 2203325 - kompresor

Matrace má 17 vyměnitelných příčných TPU komor o výšce 12,7 cm a je vybavena CPR ventilem 
pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu. Pomocí kompresoru dochází ke střídavému přefukování 
komor matrace a tím k aktivní podpoře krevního oběhu. Objem vzduchu v matraci může být 2-8 l.
Tlak vzduchu je nastavitelný pomocí otočného knoflíku mezi 30 až 60 mmHg, výstup vzduchu je 
4-6 l/min.

Kód ZP: 0136183
Cena 3 378 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kubaut Objednací číslo: 2203258

Matrace vhodná pro dlouhodobě ležící pacienty s rizikem vzniku dekubitů. Matrace 
je vyrobena z pružné pěny o vysoké hustotě pěny a středová část je prořezaná pro 
lepší cirkulaci vzduchu a rozdělena na čtverce, které jsou jednotlivě odnímatelné. Díky 
odnímatelným částem je matrace individuálně přizpůsobitelná odebráním segmentů 
(čtverce). Prořezaný povrch umožňuje cirkulaci vzduchu a snižuje vlhkost. 
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nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]
Doba cyklu [min]

86
196
12,7
150
10

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

90
200
14
11
140

Kód ZP: 0136185
Cena 2 990 Kč / Plně hrazeno

matrace

kompresor

Objednací číslo: 2202957 - matrace,

02-M7 Objednací číslo: 2203324 - kompresor

Vzduchová antidekubitní matrace je vhodná při prevenci nebo léčbě proleženin. Matrace se skládá 
z jednotlivých komůrek s proměnným cyklem proudění vzduchu, čímž je jemně stimulován povrch 
kůže a současně to podpoří lepší cirkulaci krve v oblastech s vysokým rizikem. Tlak vzduchu je 
nastavitelný pomocí otočného knoflíku mezi 50 až 105 mm Hg, výstup vzduchu je 4-6 l/min a doba 
cyklu je 6 minut.

Kód ZP: 0136182
Cena 1 005 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Doba cyklu [min]

90
200
6
3,9
110
6

Kód ZP: 0136184
Cena 592 Kč / Plně hrazeno

matrace

kompresor

Objednací číslo: 2202816 - matrace,

PA 3500 Objednací číslo: 2202768 - kompresor

Vzduchová matrace z 20 vyměnitelných příčných TPU komor (16 aktivních a 4 statické pod hlavou) 
s výškou 20,3 cm. Matrace je vybavena CPR ventilem pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu. 
Objem vzduchu může být 2-8 l. Střídáním přefukování komor matrace dochází k aktivní podpoře 
krevního oběhu. Kompresor s 4 fázovým chodem a 15ti minutovým cyklem s možností statického 
módu. Tok vzduchu je 8 l/min.

Kód ZP: 0140824
Cena 3 930 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]
Minimální zatížení [kg]
Doba cyklu [min]

90
200
20,3
5,2
140
40
15

Kód ZP: 0078988
Cena 8 400 Kč / Doplatek 5 400 Kč

matrace

kompresor

Objednací číslo: 2201748 - matrace,



VISCOELASTICKÉ PĚNOVÉ MATRACE
MP-VM-Z/Z Objednací číslo: 2203304

Antidekubitní matrace byla vyvinuta, aby se zabránilo dekubitům, běžně nazývané proleženiny 
nebo otlakům rozptýlením tlaku od kostních výstupků přes střídavým tlakem. Matrace je vyrob-
ena z tvarované ternoelastické paměťové pěny. Paměťová pěna se změkčuje v reakci na tělesné 
teplo, což umožňuje vytvarovat do tvaru těla. Vrací se do svého původního tvaru, jakmile je tlak 
odstraněn. Paměťový systém pomáhá odstranit tlakové body, poskytuje komfort pro pacienta v 
průběhu spánku nebo u trvale ležících pacientů.

Kód ZP: 0142200
Cena 3 675 Kč / Doplatek 675 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Luxura Objednací číslo: 2201848

Vysoce luxusní ortopedická matrace splňuje ty nejvyšší nároky na zdravý a  komfortní spánek. 
7-zónové jádro matrace je vyrobeno kombinací studené  pěny a vylévané líné pěny. Vlastnosti 
těchto materiálů Vám zaručí  dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci líné pěny. Rychlý nást-
up  přizpůsobení se křivkám uživatele zajistí dokonalý a nepřerušený krevní  oběh, zabezpečí tak 
regeneraci organizmu a předchází vzniku proleženin. 

Kód ZP: 0140573
Cena 5 780 Kč / Doplatek 2 780 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Ergonomic Objednací číslo: 2201842

Pasivní ortopedická jednostranná matrace. Je navržená pro pacienty, kteří potřebují měkčí 
matraci s oporou těla a větším rozložení tlaku. Jádro matrace je standardně 14 cm vysoké. Je 
vyrobeno ze studené PUR pěny v základně matrace a termoaktivní (líné) pěny v ložné ploše. 
Tato líná pěna se vytvaruje podle těla a poskytuje oporu a snižuje tlak, čímž poskytuje zdravější 
spánek uživateli. Ložná plocha je podélně i příčně prořezaná a rozdělená do 7 anatomických 
zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta.

Kód ZP: 0140359
Cena 3 928 Kč / Doplatek 928 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

NP-VM

Antidekubitní podložka na matraci je vyrobena z tvarované termoelastické paměťové 
pěny. Paměťová pěna reaguje na tělesné teplo a přizpůsobuje se tvaru těla a jeho tlaku, 
jakmile se klient z lůžka zvedne, matrace se vrací do svého původního tvaru. Přetlakový 
systém pomáhá eliminovat tlakové body a poskytuje komfort klienta v průběhu spánku 
nebo v pozici v leže. Tato podložka je zdravá pro páteř, klouby a zlepšuje krevní oběh a 
celkový pocit klienta.
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

90
200
15
150

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

90
200
14
120

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Materiál

90
200
5
paměťová pěna

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

90
200
14
120

Objednací číslo: 2203318 - potah bavlněný
Objednací číslo: 2203302 - potah inkontinentní

Kód ZP: 0142201
Cena 2 500 Kč / Doplatek 500 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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MATRACE ZE STUDENÉ PĚNY
MP-MB-Z/Z Objednací číslo: 2202966

Matrace byla vyvinuta pro prevenci tvorby proleženin, kterým se běžně říká dekubity. Matrace 
je vybavena kanálky na povrchu pěnového jádra, které umožňují volné proudění vzduchu 
a odvádějí teplo a vlhkost od pacienta. Tím se snižuje riziko vzniku dekubitů. Jádro matrace 
je vyrobeno ze studené pěny, která se přizpůsobí tlaku pacienta. Matrace je dodávaná s 
paroprodyšným a omyvatelným potahem, který slouží jako ochrana jádra matrace proti te-
kutinám zvláště pak u inkontinentních pacientů. Potah je snímatelný. 

Kód ZP: 0142199
Cena 2 640 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

MP-MB-B/B Objednací číslo: 2203303

Matrace byla vyvinuta pro prevenci tvorby proleženin, kterým se běžně říká dekubity. Matrace je 
vybavena kanálky na povrchu pěnového jádra, které umožňují volné proudění vzduchu a odvádějí 
teplo a vlhkost od pacienta. Tím se snižuje riziko vzniku dekubitů. Jádro matrace je vyrobeno ze 
studené pěny, která se přizpůsobí tlaku pacienta. Matrace je dodávaná s textilním potahem. Potah 
je snímatelný.

Kód ZP: 0142198
Cena 2 770 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Lux Flex Objednací číslo: 2201839

Antidekubitní matrace Bohemia Lux Flex. Zpevněný okraj - 5 cm z každé strany - umožňuje jednodušší 
vstávání z lůžka, příp. sezení při oblékání nebo přemístění na vozík. Velmi oblíbená matrace, 
odzkoušená více jak 10 let v zdravotnických zařízeních. Vhodná na prevenci a nižší stupeň rizika 
vzniku dekubitů - Norton 25-21.

Kód ZP: 0140354
Cena 2 332 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Matra 13 Objednací číslo: 2201714

Základní pěnová matrace pro uživatele s nízkým rizikem vzniku dekubitů. Může sloužit jako podklad 
pro vzduchové matrace nebo paměťové podložky. Matrace se dodává s látkovým potahem.
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

90
200
12
120

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

90
200
12
120

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

90
200
12
120

Kód ZP: 0062684
Cena 1 850 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

90
197
12
120



POLOHOVACÍ PODLOŽKY
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2202961

Podložní kruh. Objednací číslo: 2203310

nehradí ZP

Válec je vyroben z tuhé polyuretanové pěny.

Objednací číslo: 2203444

nehradí ZP

Objednací číslo: 2203443

nehradí ZP

Rehabilitační klín je vyroben z velmi odolné 
studené pěny. 

Objednací číslo: 2203446

Objednací číslo: 2203449

nehradí ZP

Kruhová podložka vhodná k polohování 
končetin a ochraně paty je vyrobena z 
viscoelastické pěny. 

Objednací číslo: 2200597

nehradí ZP

Kruhová podložka vhodná k polohování 
končetin je vyrobena z PUR pěny. 

Objednací číslo: 2200605

nehradí ZP

Pohodlná podložka ve tvaru želvy.

nehradí ZP

Objednací číslo: 2203447

nehradí ZP

Polohovací polštář je vyroben z velmi odolné 
studené pěny a polyesteru. 

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]

82
45

PP-K-01 WR-01/Z 10x40 HL-2100

HL-1000 HL-3300 HL-4100

HL-6000 kruhová podložka želva

Celková šířka [cm]
Vnější průměr [cm]

40
10

Polohovací válec.

Celková délka [cm]
Vnější průměr [cm]

60
15

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]

70
25
5-15

Polohovací polštář je vyroben z velmi odolné 
studené pěny a polyesteru.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]

60
70

Vnější průměr [cm]
Celková výška [cm]

18
8

výška 
[cm]

5
6
7
5
8

15
20
25
40
40

průměr
 [cm]

2202962
2202963
2202964
2202965

Objednací číslo: 2203445 (délka 125 cm)

Celková délka [cm]
Vnější průměr [cm]

50
10

Objednací číslo: 2203448 (průměr 20 cm)

Objednací
 číslo

180 Kč
300 Kč
300 Kč
360 Kč 
390 Kč

Kód ZP: 0142202
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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STOLKY K LŮŽKŮM
01-8603 Objednací číslo: 2202570

Stolek k lůžku s dělenou plochou. Větší plocha lze polohovat a využít tak například pro čtení nebo 
práci na počítači. Menší plocha zůstává v horizontální poloze a lze jí využít hlavně pro odkládání 
nápojů. Stolek je výškově nastavitelný a vybavený kolečky.

nehradí ZP

04-6700F Objednací číslo: 2202770

Stolek k lůžku má ocelovou konstrukci, která stojí na 4 kolečkách, které se dají jednotlivě zabrzdit. 
Deska je vyrobena ze dřeva se zvýšenými okraji, díky tomu na desce při náklonu drží např. časopisy 
a jiné předměty. Výška stolku je nastavitelná.

nehradí ZP

01-8605 Objednací číslo: 2202572

Stolek je vyroben ze dřeva a PVC. Zvýšené okraje desky brání pádů předmětu ze stolku. Stolek je 
vhodný pro stravování, čtení v posteli, práci na počítači apod. Konstrukce stolku je skládací pro lepší 
skladnost. Lze nastavit úhel sklonu desky stolku. Naklopení desky stolku je v několika polohách a lze 
tím přizpůsobit pacientovi stolek například pro čtení. 

nehradí ZP

Casa Randy 2 Objednací číslo: 2200663

Noční stolek k lůžku.
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Výška desky [cm]
Šířka desky [cm]
Hloubka desky [cm]
Náklon desky [°]
Šířka základny [cm]
Délka základny [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

81-116
80
39
0-45
39
80
10
20

Šířka desky [cm]
Hloubka desky [cm]
Náklon desky [°]
Celková výška [cm]
Průměr koleček [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

60
40
45
71-116
6
7,2
10

Výška desky [cm]
Šířka desky [cm]
Hloubka desky [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

22
60
40
3,5
15

Kód ZP: 0062684
Cena 1 850 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Výška desky [cm]
Šířka desky [cm]
Hloubka desky [cm]
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

87-109
59
33
53
45
87
10

•

•

•

•

•

•

výškově nastavitelná a naklápěcí pracovní deska

vyvýšený okraj desky

spodní skříňka

zásuvka

kolečka s brzdou

povrchová úprava: dýha (přírodní buk)



DOPLŇKY PRO DOMÁCÍ PÉČI
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Objednací číslo: 2201449

Hrazda k polohování pacienta.

Objednací číslo: 2200549

nehradí ZP

Plastová rukojeť je určena pro použití v kombi-
naci s hrazdou nebo ortopedickou extenzí.

Objednací číslo: 2202591

nehradí ZP

Objednací číslo: 2202718

nehradí ZP

Konstrukce rámu umožňuje nastavit opěrku 
zad do pěti poloh.

Objednací číslo: 2202539

nehradí ZP

Inkontinentní podložky.

Objednací číslo: 2203359

nehradí ZP

 Nádoba na moč pánská s uzávěrem.

Objednací číslo: 2202665

nehradí ZP

Podložní toaletní mísa s víkem.

nehradí ZP

Objednací číslo: 2203261

nehradí ZP

799 Navíjecí hrazdička 06-4508

01-7000 05352614

Podložka 60x90 Bažant DIS1182

Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]

30,4
32-52

Žebříček je speciální příslušenství k lůžkům. 

Celková šířka [cm]
Nosnost [kg]

20
70

Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]
Náklon [°]

58
58,5
25-80

Objem [ml] 1000

Vzdálenost madla od země [cm]
Nosnost [kg]

95-131
115

Kód ZP: 0011636
Cena 4 050 Kč / Doplatek 1 013 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Měkká otočná podložka.

průměr [cm]
Nosnost [kg]

44
120

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Sací schopnost [ml]
Počet kusů v balení [ks]

60
90
1680
15

Celková výška [cm]
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]

3-10
30
54

Objednací číslo: 2203374

06-4703

Podložka pro přesun.

Celková délka [cm]
Celková šířka [cm]
Nosnost [kg]

110
53
150; 180

Objednací číslo: 2203375 (délka 150 cm)
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RAMENOVÉ A POJÍZDNÉ ZVEDÁKY
Samson Objednací číslo: 2203432

Pojízdné elektrické zvedací zařízení Samson. 
Závěs není součástí.

Sunlift Major 175 Objednací číslo: 2201458

Pasivní mobilní zvedák je určený především pro domácí péči.  Elektrický zvedák zajišťuje maximální 
bezpečnost a snadnou obsluhu, je pevný a stabilní. Konstrukce zvedáku je skládací pro snadnější 
transport a skladování. 

Sunlift Midi 150 Objednací číslo: 2201456

Pasivní mobilní zvedák je určený především pro domácí péči. Elektrický zvedák zajišťuje maximální 
bezpečnost a snadnou obsluhu, je pevný a stabilní. Konstrukce zvedáku je skládací pro snadnější 
transport a skladování.

Sito 8013118 Objednací číslo: 2201949

Stavěcí zvedák je určen pro transport osob s 
využitím polohy ve stoje.
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Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře při složení [cm]
Výška zdvihu [cm]
Nosnost [kg]

58,5-80
110
113
58,5
74-177,5
150

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška ramene [cm]
Výška podvozku [cm]
Výška zdvihu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

66,5
134
198,5
175,5
11,5
55-175,5
22,65
175

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře při složení [cm]
Výška podvozku [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

120,5
121,5
193
66,5
10
19,3
150

Kód ZP: 0093012
Cena 25 500 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška ramene [cm]
Výška podvozku [cm]
Doba nabíjení [h]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63,5-92
123
207
44-177
11
7
49
160

•

•

•

•

•

•

skládací konstrukce

elektricky polohovatelné rameno

pojezdová kolečka

nášlapné brzdy

madla pro manipulaci

indikátor stavu baterie

Kód ZP: 0136297
Cena 25 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

•

•

ovládací rukojeť ve tvaru “U”

povrchová úprava: lakované epoxidovým povlakem

velmi snadná instalace

elektrické ovládání

řídící jednotka vybavena nouzovým tlačítkem

certifikovaný pohon

otočná přední kola

Kód ZP: 0011817
Cena 34 000 Kč / Doplatek 4 000 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0011816
Cena 30 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař



ZÁVĚSY KE ZVEDÁKŮM
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Objednací číslo: 2201721

základní závěs zvedáku.

Objednací číslo: 2201460

základní závěs zvedáku koupací.

Objednací číslo: 2202686

nehradí ZP

Objednací číslo: 2201461

Rychloupínací závěs s podporou hlavy.

Objednací číslo: 2203105

Objednací číslo: 2201467 Objednací číslo: 2201466 Objednací číslo: 2201464

1202 Basic Sunrise 1001-4-7 LSL1700

Oxfort SL1060-3-6P Oxfort SL1051-4-7 SP

Oxford 1625-9 Oxfort 1640-4 Oxfort 13498-500N

velikosti
Nosnost [kg]

S, M, L
68-136

Váleček pro oporu hlavy je určtěný jako 
doplněk k závěsům zvedáku.

Výška postavy [cm]
Nosnost [kg]

150 -210
200

Kód ZP: 0063913
Cena 6 110 Kč / Doplatek 1 528 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0011818
Cena 3 871 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0011818
Cena 6 818 Kč / Doplatek 2 716 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

velikosti
Nosnost [kg]

S, M, L
68-136

Kód ZP: 0011818
Cena 6 610 Kč / Doplatek 2 508 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Objednací číslo: 2201722
1402 Deluxe

Závěs ke zvedákům pro amputáře.

Výška postavy [cm]
Nosnost [kg]

Kód ZP: 0063914
Cena 6 820 Kč / Doplatek 1 705 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

150 -210
200

Koupací závěs s podporou hlavy.

velikosti
Nosnost [kg]

S, M, L
68-136

Polstrovaný toaletní závěs s podporou hlavy.

Kód ZP: 0011818
Cena 7 491 Kč / Doplatek 3 389 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

velikosti
Nosnost [kg]

S, M, L, XL
45-227

Polstrovaný toaletní závěs.

Kód ZP: 0011818
Cena 5 533 Kč / Doplatek 1 431 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

velikosti
Nosnost [kg]

S, M, L, XL
45-227

Stavěcí závěs.

Kód ZP: 0011818
Cena 3 851 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

velikosti
Nosnost [kg]

S, M, L,
68-136
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VANOVÉ ELEKTRICKÉ ZVEDÁKY

Aqua Joy

54

Objednací číslo: 2202193

Vanový zvedák přináší nezávislost při osobní hygieně. 
Široký výběr nabízeného příslušenství zvyšuje možnost 
přizpůsobení vašim potřebám a zajistí bezpečnost. 
Vhodný pro všechny standardní typy van. Zvedák 
je ovládán odlehčeným, vodotěsným ovladačem s 
integrovanou baterií.  Ovladač je vybaven indikátorem 
stavu baterie a bezpečnostním systémem, který zabrání 
použití zvedáku v případě, že není dostatečně nabitá 
baterie pro bezpečné vyzvednutí osoby z vany.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Šířka základny [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Napětí [V]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

68,6
58
69-106,5
39-68,6
58
60
9-46,5
39
49
13,2
13,64
170

Kód ZP: 0093518
Cena 25 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Capri
Objednací číslo: 2201450

Vanový elektrický zvedák s naklápěním zádové opěrky 
až do 40° umožňuje stabilní a relaxační sezení i osobám 
zcela imobilním. Snadno se skládá, upevňuje a vyjímá 
z vany. K demontáži není třeba nářadí, je s ním velmi 
snadná manipulace při přemisťování.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Výška sedu [cm]
Šířka základny [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Doba nabíjení [h]
Napětí [V]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

70,5
72,1
7,2-42
37,5
40
1
14,8
12,9
140

Kód ZP: 0011640
Cena 13 863 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař



VANOVÉ SEDAČKY
07-3170 Objednací číslo: 2202955

Závěsná sedačka do vany.

Kód ZP: 0136181
Cena 3 450 Kč / Doplatek 1 450 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

02-6045C Objednací číslo: 2203312

Vanová sedačka, která se pokládá přes vanu a zafixuje čtyřmi nožičkami, které se přisunou k 
okraji vany. Sedačka je vybavena prolisy a otvory pro odvod vody a záchytným madlem na jedné 
straně pro snadnější přesun a udržení stability na sedačce. 

Kód ZP: 0136174
Cena 850 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

527 Objednací číslo: 2201640

Plastová sedačka do vany s protiskluzovými přísavkami.

Kód ZP: 0023901
Cena 1 200 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Dubastar 752 Objednací číslo: 2201938

Závěsná vanová sedačka s hygienickým 
výřezem a zádovou opěrou.
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Vnitřní šířka vany [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

80-90
51
61
40
40
55-65
5,5
130

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

69
31
2,8
150

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

46
36
21
125

•

•

•

•

•

plastové sedátko s výřezem a opěrkou zad

otáčecí mechanismus s aretací

šířkově nastavitelná po 5 cm

duralový rám

barva bílá

Kód ZP: 0093000
Cena 1 895 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

71-89
44
36
40
40
2,5
120

•

•

•

stabilní a pevná

práškově lakované hliníkové díly

spojovací prvky z nerezové oceli
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STOLIČKY K VANĚ
06938687 Objednací číslo: 2202944

 Stolička s přísavkami a protiskluzovou plochou. Stoličky lze skládat na sebe a lze z nich sestavit 
například schůdky. 

nehradí ZP

01-5700 Objednací číslo: 2202573

Stolička k vaně má kovovou chromovanou konstrukci, odolnou proti korozi. Plocha je protiskluzová. 
Nohy stoličky jsou vybaveny protiskluzovými nástavci.

nehradí ZP

4055 Objednací číslo: 2200430

Stolička k vaně.

nehradí ZP

01-5710 Objednací číslo: 2202574

Stolička k vaně má kovovou chromovanou konstrukci, odolnou proti korozi a je vybavena 
rukojetí pro další podporu. Nášlapná plocha stoličky je protiskluzová a stolička je vy-
bavena protiskluzovými násadci. 
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nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

50
40
10
1,6
180

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

28,5
26,5
22
2,4
120

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

28,5
26,5
90
3,8
120

•

•

•

•

hrazda s hrazdičkou a infuzní košíky

oboustranné bočně sklopné zábrany

el. zdvih ložné plochy od 50 do 90 cm

možnost volby barevného provedení

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

42
28,5
21-26
136

•

•

•

protiskluzový povrch

protiskluzové přísavky

nastavitelná výška



SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDAČKY
01-5105 Objednací číslo: 2202567

Rám je vyroben z hliníku lakovaného bílou barvou. Plastové sedátko rovněž v bílé barvě obsahuje 
otvory na odvod vody a výřezy na obou stranách pro uchopení. Sedačku lze namontovat do zdi 
do výšky 38-53 cm podle nastavitelných podpěrných nohou. Lze složit pro úsporu místa.

Kód ZP: 0136179
Cena 2 900 Kč / Doplatek 900 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

01-5106 Objednací číslo: 2202568

Rám je vyroben z hliníku lakovaného bílou barvou. Plastové sedátko rovněž v bílé barvě obsa-
huje otvory na odvod vody a výřezy na obou stranách pro uchopení. Sedačku lze namontovat 
do zdi a lze složit pro úsporu místa.

Kód ZP: 0136180
Cena 1 990 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Dubastar 732 Objednací číslo: 2201946

Sklopná sprchová sedačka s podpůrnými 
nohami.

Kód ZP: 0093008
Cena 1 842 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

4239 G Objednací číslo: 2201443
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

49
41
43-57
49
28
38-53
2,4
180

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

49
41
18
49
28
3,2
135

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

47,5
48,5
46-53
2,5
120

•

•

•

•

•

teleskopicky nastavitelné nohy

stabilní a pevná

práškově lakované hliníkové díly

spojovací prvky z nerezové oceli

plastová sedačka s výřezem pro snazší 

hygienu intimních míst

Sklopná sedačka do sprchy.

Kód ZP: 0011625
Cena 13 250 Kč / Doplatek 11 250 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hloubka při složení [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

44
37
52-59
20
7,3
160

•

•

•

•

•

polstrované sedátko s výřezem

polstrovaná opěrka zad

sklopné vyměkčené područky

podpůrná sklopná noha

duralový rám
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SPRCHOVÉ SEDAČKY BEZ OPĚREK
01-5040 Objednací číslo: 2202812

Kompaktní sedačka vhodná do sprchy i vany, která se díky malým rozměrům vejde i do malých 
prostor. Výškově nastavitelná. Rám je vyroben z hliníku s plastovým sedátkem.

01-5005 Objednací číslo: 2202811

Sprchová sedačka je určena k použití v koupelně nebo přímo ve sprše. Rám je vyroben z hliníku s 
nastavitelnou výškou. Sedátko je vyrobeno z plastu s otvory pro odvod vody a dvěma výřezy pro ucho-
pení. Sedačka je vhodná pro osoby, které jsou schopni udržet rovnováhu těla. Pro osoby s poruchami 
rovnováhy se doporučuje sedačka se zádovou opěrkou eventuálně madly.

539 A Objednací číslo: 2201656

Nastavitelná sedačka do sprchy.

03567776 Objednací číslo: 2202941

 Sprchová sedačka bez zádové opěrky. Sedačka je vybavena hygienickým výřezem a 
nastavitelnými nohami s protiskluzovými násadci.

58

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

34
32,5
35-50
32,5
32,5
35-50
1,6
100

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

51
44
34-44
51
32
34-44
2
135

Celková šířka [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

41
41
38
33-43
2,1
125

•

•

•

plastové sedátko

madla pro vstávání

nastavitelná výška

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

55
37,5
57-69,5
37
27
46-58,5
2,3
160

Kód ZP: 0136176
Cena 1 380 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0136176
Cena 1 380 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0023918
Cena 1 750 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0136176
Cena 1 380 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH



SPRCHOVÉ SEDAČKY S OPĚRKAMI
01-5000KD Objednací číslo: 2202809

Rám sedačky je vyroben z duralu a je výškově nastavitelný. Sedačka je vyrobena z odolného 
plastu s otvory pro odvod vody a dvěma výřezy pro uchopení. Sedačka má širokou plastovou 
zádovou opěrku, díky které má uživatel další podporu.

Kód ZP: 0136175
Cena 1 990 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

01-5015KD Objednací číslo: 2202551

Rám koupelnové sedačky je vyroben z duralu a je výškově nastavitelný. Sedátko je vybaveno 
výřezem pro lepší hygienu. Sedátko a opěradlo jsou vyrobeny z plastu.

Kód ZP: 0136178
Cena 1 990 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

02-6055 Objednací číslo: 2202553

Rám sedačky je vyroben z duralu s nastavitelnou výškou. Sedátko s otvory pro odvod vody a 
opěradlo jsou vyrobeny z plastu. Sedačka má odnímatelné loketní opěrky, které jsou vyměkčené 
a příjemné na dotek. Opěradlo lze odendat nebo s ním lze nastavit hloubku sedu. 

Kód ZP: 0136177
Cena 1 750 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

550 Objednací číslo: 2201667
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

51
44
76,5-86,5
51
32
43
34-44
2,7
135

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

50
56
72,5-83
41
36,5
37
35,5-46
2,7
100

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

51
53
72,5-85,5
40
33
32
41,5-54,5
3,2
100

Nastavitelná židle do sprchy.

Kód ZP: 0023933
Cena 3 740 Kč / Doplatek 1 740 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

48
56-59
88-98
40
40
41
47-57
4
130

•

•

•

•

•

plastové sedátko s výřezem

opěrka zad

pevné područky

nastavitelná výška

snadné skládání
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SPRCHOVÁ A TOALETNÍ KŘESLA
01-5209A Objednací číslo: 2203268

Sprchové a toaletní křeslo z lehké hliníkové konstrukce s odnímatelnými stupačkami a dvojitými 
kolečky pro lepší manipulaci. Křeslo je vybaveno hygienickým výřezem v sedačce pro snadnější 
hygienu. Křeslo má polstrovaný sedák a zádovou opěrku. Loketní opěrky lze odklopit. Křeslo je 
vybaveno toaletním kýblíkem, který lze vyjmout. 

01-5209B Objednací číslo: 2203270

Sprchový a toaletní vozík s velkými poháněcími koly je určen pro uživatele, kteří si chtějí sami zajet do 
sprchy. Vozík má odnímatelné stupačky, polstrovaný sed i zádovou opěrku, odklopné loketní opěrky, 
přítlačné brzdy. Konstrukce je z lehkého a odolného duralu. Vozík je vybaven toaletním kýblíkem. 

Mc Wet Objednací číslo: 2201937

Toaletní a sprchový vozík.

Mc Wet Objednací číslo: 2201928

Toaletní a sprchové pojízdné křeslo
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

50
54
70
46
52
48
9,8
115

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

70
105
95
46
52
48
14,5
115

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

54
69-89
92,5
43
43
13
120

•

•

•

•

spojovací díly jsou z nerezové oceli

odklopné područky a podnožka

toaletní nádoba s víkem je součástí vozíku

s vozíkem lze najíždět nad běžné toalety
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

63
82-102
95
43
43
42
53
17,5
120

Kód ZP: 0136261
Cena 6 990 Kč / Doplatek 2 990 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0136260
Cena 9 900 Kč / Doplatek 4 500 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0078573
Cena 9 985 Kč / Doplatek 5 985 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0062639
Cena 6 200 Kč / Doplatek 2 200 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

•

•

•

•

spojovací díly jsou z nerezové oceli

odklopné područky a podnožka

toaletní nádoba s víkem je součástí vozíku

s křeslem lze najíždět nad běžné toalety
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TOALETNÍ POJÍZDNÁ KŘESLA

61

02-8015C
Objednací číslo: 2202711

Kolové toaletní křeslo s odnímatelnými stupačkami, 
sklopnými měkčenými madly a ocelovým rámem. 
Kolečka jsou otočná, zadní mají brzdy. Plastové sedadlo 
s oválným otvorem pod kterým je plastová nádoba s 
víkem. Při nepoužívání je zakryto polstrovanou deskou. 
S křeslem lze najet i nad toaletu. Pro transport lze 
zádovou opěrku s postranicemi odejmout.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Velikost zadních kol [cm]
Velikost předních kol [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56
80
95
45
44
43
49
12
12
10,8
130

Kód ZP: 0136171
Cena 3 890 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

512 BCS/ADJ
Objednací číslo: 2201606

Klozetové nastavitelné pojízdné křeslo.

Kód ZP: 0023795
Cena 5 950 Kč / Doplatek 1 950 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

54,5; 60; 66
94
95-105
46
46
40,5
54,5-64,5
15,5; 16,5; 17
190

•

•

•

•

•

•

•

•

•

výškově nastavitelný rám

výběr ze tří šířek sedu

odklopné područky

odklopné a odnímatelné podnožky

plastové toaletní sedátko

odnímatelný polstrovaný sedák

toaletní nádoba s víkem ACC/4 

odnímatelná opěrka zad

hrazdička pro ovládání křesla
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BODOVÁ TOALETNÍ KŘESLA
04-7400 Objednací číslo: 2202710

Toaletní křeslo s ocelovým rámem má vyměkčené polstrované a omyvatelné sedadlo s oválným 
otvorem uprostřed, pod kterým je plastová nádoba. Při nepoužívaní je zakryto polstrovanou 
deskou. Křeslo má také vyměkčené područky i zádovou opěrku. 

04-7420 Objednací číslo: 2202902

Toaletní křeslo je pevné s nastavitelnými nožičkami pro nastavení výšky sedu. Křeslo je vybaveno 
pevnými madly pro opření rukou o polstrované loketní opěrky. Sedák a zádová opěrka jsou rovněž pol-
strované a lze je snadno čistit díky omyvatelnému materiálu. Křeslo je vybaveno plastovým kbelíkem s 
víkem, který lze umístit pod sed buď odklopením sedáku nebo zezadu.

04-7410 Objednací číslo: 2202901

Bodové toaletní křeslo.

AT01001 Objednací číslo: 2203071

Toaletní křeslo s výškově nastavitelným rámem vyrobeným z lakované oceli s plastovým 
sedátkem a plastovou nádobou s víkem. Křeslo má područky pro opření. Konstrukce je 
na protiskluzových nástavcích. Křeslo lze složit.

62

Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

58
82-98
43
45
35
44-60
8,6
130

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

64
64
90-105
51
45
50-65
9,5
130

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

42
51
42-57
55-70
6,1
135

•

•

•

•

•

skládací konstrukce

polstrovaná omyvatelná sedačka a zádová opěra

odnímatelná nádoba s poklicí zezadu

kryt oválného otvoru sedu je rovněž polstrovaný

odklopné loketní opěrky

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

58,5
54
91
44
42
43
52
10,6
120

Kód ZP: 0136168
Cena 1 980 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0136169
Cena 2 590 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0136170
Cena 2 790 Kč / Doplatek 90 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0140933
Cena 2 085 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH



TOALETNÍ NÁSTAVCE BEZ OPORY
02-7060L6 Objednací číslo: 2202899

Zvýšený nástavec s víkem na WC je vyroben z plastu odolného vůči dezinfekčním prostředkům. 
Ergonomicky tvarovaný a je vhodný na většinu standardních WC. Upevňuje se pomocí dvou 
zámků umístěných na bocích. Uživateli usnadní vstávání a usedání na toaletu.

Kód ZP: 0136173
Cena 1 200 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

02-7060L4 Objednací číslo: 2202898

Zvýšený nástavec s víkem na WC je vyroben z plastu odolného vůči dezinfekčním prostředkům. 
Ergonomicky tvarovaný a je vhodný na většinu standardních WC. Upevňuje se pomocí dvou 
zámků umístěných na bocích. Uživateli usnadní vstávání a usedání na toaletu. 

Kód ZP: 0136172
Cena 949 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

02-7060S4 Objednací číslo: 2203311

Zvyšovací nástavec na toaletu o výšce 10 cm s dvěmi fixačními šrouby a bez víka. Nástavec má 
vpředu vykrojení pro snazší hygienu. 

Kód ZP: 0136259
Cena 790 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

8451240 Objednací číslo: 2202672

63

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

36,5
40
15
150

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

36,5
40
10
1,4
150

Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

10
1,4
150

Toaletní nástavec z polyuretanové pěny s 
poklopem.

nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

41
42
11
3,6
120

•

•

•

vyrobený z měkkého materiálu

dobrá fixace díky přečnívajícímu okraji

lze použít na většinu WC
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NÁSTAVCE A MADLA K TOALETĚ
00946757 Objednací číslo: 2202930

 Toaletní nástavec se sklopnými madly pro oporu při vstávání. Nástavec lze výškově nastavit na tři 
výšky sedu. Nástavec se fixuje na toaletu pomocí šroubů. Nástavec má i víko.

511 Objednací číslo: 2201433

Přenosný nástavec na WC.

06-7142 Objednací číslo: 2202956

Sklopné madlo je vhodné například na toaletu pro usnadnění vstávání a usedání klienta. Lze jej použít 
na pravou i levou stranu. Rukojeť je výškově nastavitelná. Upevňuje se pomocí 6 šroubů do podlahy. 
Průměr rukojeti je 32 mm. Madlo je vybaveno pružinkou, takže drží ve vzpřímené poloze. 

06-7140 Objednací číslo: 2202720

Sklopné madlo k toaletě se upevňuje do stěny toalety. Madlo je vybaveno pružinkou, aby 
drželo zvednuté. Madlo je vybaveno držákem toaletního papíru.

64

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Nosnost [kg]

54
49
21
8; 12; 16
100

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

51,5
60
84,5
46-62
5,5
165

Celková délka [cm] 72

Celková výška [cm]
Celková délka [cm]
Vzdálenost madla od země [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

110
76,5
77-100
8
115

Kód ZP: 0136173
Cena 2 000 Kč / Doplatek 800 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

Kód ZP: 0011609
Cena 1 600 Kč / 400 Kč
Předepisuje: GER, NEU, ORT, PRL, REH

nehradí ZP

nehradí ZP

•

•

•

podpůrná konstrukce s madly

poklop

nohy jsou zakončeny protiskluzovými nástavci



KOUPELNOVÁ MADLA
01-5420ADJ Objednací číslo: 2203409

 Speciální madlo, které se uchytí na okraj vany a zajistí fixačním šroubem. Výška je nastavitelná 
v několika stupních. Madlo je navíc opatřeno gumou pro lepší úchyt. Madlo poskytuje oporu při 
vlézání a vylézání z vany a zvyšuje bezpečnost.

nehradí ZP

UMP/L Objednací číslo: 2200388

Pevné madlo s upevněním na třech místech pro lepší stabilitu u umyvadla zajistí vaši 
bezpečnost při vykonávání osobní hygieny.

nehradí ZP

rovná madla bílá Objednací číslo: 2202554 (délka 30 cm)
Objednací číslo: 2202556 (délka 45 cm)
Objednací číslo: 2202557 (délka 61 cm)
Objednací číslo: 2202558 (délka 81 cm)

Interiérové madlo pro usnadnění pohybu 
po vašem domově.  Madlo je v bílé barvě  
a s hladkým povrchem.

nehradí ZP

65

Celková výška [cm]
Celková šířka [cm]
Šířka okraje vany [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

37,5-46,5
14,5
7,5-10,7
3,1
100

Celková délka [cm]
Celková výška [cm]

48
31

Materiál
Barva

ocel
bílá

rovná madla chromová Objednací číslo: 2202561 (délka 30 cm)
Objednací číslo: 2202563 (délka 45 cm)
Objednací číslo: 2202564 (délka 61 cm)
Objednací číslo: 2202562 (délka 81 cm)

Interiérové madlo pro usnadnění pohybu 
po vašem domově.  Madlo je v chromové 
barvě  a s protiskluzovým povrchem.

nehradí ZP
Materiál
Barva

ocel
chromová
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SEBEOBSLUŽNÉ POMŮCKY

Objednací číslo: 2200434

Houba meziprstní s kartáčkem

Objednací číslo: 2200435

nehradí ZP

Mycí houba s prodlouženou rukojetí.

Objednací číslo: 2201290

nehradí ZP

Objednací číslo: 2203157

nehradí ZP

Kartáč s prodlouženou rukojetí.

Objednací číslo: 2203158

Objednací číslo: 2203162

nehradí ZP

Kartáč na mytí rukou.

Objednací číslo: 2203159

nehradí ZP

Kartáč na mytí vlasů s prodlouženým 
úchopem.

Objednací číslo: 2200543

nehradí ZP

Podložka do vany s protiskluzovými přísavkami.

nehradí ZP

Objednací číslo: 2203161

nehradí ZP

ADL 38 ADL 16 ADL 55

ADL 64 ADL 65 ADL 68

ADL 69 ADL 66 570 B

Celková délka [cm] 57,5

Hřeben s prodlouženou rukojetí.

Celková délka [cm] 38

Celková délka [cm] 38,4

Mycí kartáč s prodlouženým úchopem.

Celková délka [cm] 75

Celková délka [cm] 38,4

Celková délka [cm] 60

nehradí ZP

Kartáč na mytí nohou.

Celková ŠxDxV [cm] 14x28x2,8

66

Celková DxV [cm] 10,2x5 Celková ŠxD [cm] 35x76
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SEBEOBSLUŽNÉ POMŮCKY

67

Objednací číslo: 2203360

 Plastový kalíšek s dvěma víčky s pítky. 

Objednací číslo: 2200453

nehradí ZP

Hrnek s výřezem pro nos.

Objednací číslo: 2200467

nehradí ZP

Objednací číslo: 2200455

nehradí ZP

Nastavitelná ergonomická lžíce.

Objednací číslo: 2200472

Objednací číslo: 2200518

nehradí ZP

Podavač předmětů.

Objednací číslo: 2200520

nehradí ZP

Podavač předmětů.

Objednací číslo: 2203163

nehradí ZP

Zapínač knoflíků.

nehradí ZP

Objednací číslo: 2200506

nehradí ZP

Drinkový kalíšek ADL 3 ADL 42

ADL 6 ADL 41 ADL 5

711 714 ADL 70

Objem [ml] 235

Miska s vyvýšeným okrajem.

Celková výška [cm]
Vnější průměr [cm]

7,8
15

Celková délka [cm] 21

Ergonomický nůž.

Celková délka [cm] 21

Celková délka [cm] 80-120

Objem [ml] 200

nehradí ZP

Nastavitelná ergonomická vidlička.

Celková délka [cm] 20,5

Celková délka [cm] 78,5 Celková délka [cm] 20,5



GERIATRICKÁ KŘESLA

Gavota G1-1

68

Objednací číslo: 2202742

Polohovací geriatrické křeslo pojízdné s polohovací 
podnožkou, zády a stupačkou.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Průměr koleček [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

70
72-132
98-113
47
12,5
29
150

nehradí ZP

Gavota F1-1
Objednací číslo: 2202741

Polohovací geriatrické křeslo pojízdné s polohovací 
podnožkou, zády a stupačkou.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

70
72-132
98-113
47
29
150

nehradí ZP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku

součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou

křeslo má polohovatelný opěrák a podnožku

polohování je možné sedící osobou

polohování zajišťuje plynová pružina

podnožka poskytuje komfort a relaxaci

křeslo je doplněno madlem pro lepší manipulaci

čalounění opěráku a sedáku je snímatelné

mezi sedákem a opěrákem je hygienická mezera

•

•

•

•

•

•

•

•

•

pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku

výbava zahrnuje další 1 směrové kolo

součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou

křeslo má polohovatelný opěrák a podnožku

polohování je možné sedící osobou

polohování zajišťuje plynová pružina

podnožka poskytuje komfort a relaxaci

křeslo je doplněno madlem pro lepší manipulaci

čalounění opěráku a sedáku je snímatelné



GERIATRICKÁ KŘESLA

69

Alesia
Objednací číslo: 2200683

Geriatrické křeslo s polohovací zádovou opěrkou a 
podnožkou. Křeslo je pojízdné pro snadný přesun.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

70
133
133
54
48
80
53
12
30
33
140

nehradí ZP

Coraille 
Objednací číslo: 2203357

Geriatrické křeslo je velmi pohodlné polohovací 
zařízení s komfortním polstrováním. Je vybaveno 
stupačkami s plynule nastavitelným sklonem. Další 
funkcí je možnost plynulého nastavení úhlu sklonu 
sedačky a zádové opěry. Součástí jsou rovněž 
bezpečnostní pásy a opěra hlavy. Všechna nastavení 
jsou prováděna za pomocí plynových pružin. 
Nedílnou součástí je rovněž snadno odklopná a 
odnímatelná pracovní plocha s širokým spektrem 
použití. Vzhledem k podvozku vybavenému většími 
pojezdovými koly lze křeslo použít i v exteriéru.

nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel podnožek [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

67

112

119-124

38; 40; 42; 44; 48

46

75; 77; 79

-4-36

36

120

•

•

•

•

•

•

anatomický sedák

výškově nastavitelné opěrky rukou

zasunovací jídelní deska

centrální brzda

směrová kolečka

kolečka s nášlapnou brzdou
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GERIATRICKÁ KŘESLA
Coraille XXL Objednací číslo: 2203020

Geriatrické křeslo je velmi pohodlné polohovací zařízení s komfortním polstrováním. Je vybaveno 
stupačkami s plynule nastavitelným sklonem a půlenou opěrkou nohou. Další funkcí je možnost 
plynulého nastavení úhlu sklonu sedačky a zádové opěry. Součástí jsou rovněž bezpečnostní pásy a 
opěra hlavy. Všechna nastavení jsou prováděna za pomocí plynových pružin.

W7500 Objednací číslo: 2203313

Křeslo relaxační elektricky ovládané.

Normandie Objednací číslo: 2200685

Geriatrické křeslo.

Normandie Objednací číslo: 2200676

Geriatrické křeslo.

70

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

79
112
124
55; 60
50
52; 54; 56
37
150

Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

80
107
50
50
46
147

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

66
75
120
54
44
78
51
26
130

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

66
75
120
54
44
78
51
26
130

nehradí ZP

nehradí ZP

nehradí ZP

nehradí ZP

•

•

•

•

•

•

vyklápěcí křeslo s jedním motorem

ergonomický dálkový ovladač

měkké opěradlo a opěrky na ruce

široká kapsa k uložení ovladače a časopisů

opěrka hlavy a povlaky opěrek na ruce

celková délka v poloze v leže 166 cm

•

•

•

•

sklopná zádová opěrka do 45°

opěrka nohou se automaticky sklápí spolu se 

zádovou opěrkou

výškově nastavitelná opěrka rukou

kolečka

•

•

•

sklopná zádová opěrka do 45°

opěrka nohou se automaticky sklápí spolu se 

zádovou opěrkou

výškově nastavitelná opěrka rukou
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vanový zvedák

PŮJČOVNA DOMÁCÍ PÉČE

71

polohovací elektrické lužko

od 350 Kč za týden
od 1 000 Kč za měsíc
Vratná kauce 3 000 Kč

°

aktivní vzduchová matrace

200 Kč za týden
550 Kč za měsíc
Vratná kauce 1 000 Kč

pasivní penová matrace

150 Kč za týden
450 Kč za měsíc
Vratná kauce 500 Kč

ˇ

samostojná hrazda

100 Kč za týden
300 Kč za měsíc
Vratná kauce 500 Kč

stolek k lužku

80 Kč za týden
250 Kč za měsíc
Vratná kauce 500 Kč

°

toaletní kreslo

od 120 Kč za týden
od 350 Kč za měsíc
Vratná kauce 500 Kč

ˇ

ramenový zvedák se závesem

400 Kč za týden
1 100 Kč za měsíc
Vratná kauce 2 000 Kč

350 Kč za týden
950 Kč za měsíc
Vratná kauce 2 000 Kč

rehabilitační trenažér

500 Kč za týden
1 200 Kč za měsíc
Vratná kauce 3 000 Kč

ˇ
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VERTIKALIZAČNÍ STOJANY

Parapodium Dynamic

72

Objednací číslo: 2202873

Rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro 
pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou 
obrnou.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Nosnost [kg]

62-99
83-88
118-155
90

Paramobil Activall 5
Objednací číslo: 2203316

Dynamický vertikalizační stojan umožňuje stát i pohy-
bovat se jak v domácnosti, nemocničním zařízení, tak i 
ve venkovním prostředí. Pohyb usnadňují velká přední 
kola a malá otočná zadní kolečka. Univerzální možnosti 
tohoto zařízení mají významný vliv na zvýšení míry 
nezávislosti a autonomii pacienta. Aktivní vertikalizace 
v přírodě zlepšuje fyzickou i psychickou kondici pa-
cienta, stimuluje smysly a zlepšuje kvalitu života. Stojan 
umožňuje pacientovi stání i chůzi. 

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška hrudní opory [cm]
Šířka hrudníku [cm]
Hlubka hrudní opory [cm]
Výška pánevní opory [cm]
Šířka pánevní opory [cm]
Hloubka pánevní opory [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

90
138
112
108-143
42
35
98-120
42
35
32,5
95

Kód ZP: 0140988
Cena 48 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0093704
Cena 51 605 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

•

•

vlastnosti ortézy pro horní a dolní polovinu těla 

stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru 

prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu 

protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy 

obloukové kolenní opěrky 

možnost přizpůsobení pacientovým potřebám 

široké příslušenství

62-99
83-88
128-165
110



VERTIKALIZAČNÍ STOJANY

73

Lifter
Objednací číslo: 2202745

 Vertikalizační zařízení Lifter je moderní zařízení s elek-
trickým pohonem, který polohuje integrované sedátko 
tak, aby uživatel z polohy vsedě se dostal snadno a 
sám do polohy ve stoji. Uživatel si sám ovládá zařízení 
pomocí dálkového ovládání. Výhodou zařízení je, že 
uživatel se stává při vertikalizaci samostatným a tím 
rovněž zlepšuje i psychický stav. Zařízení je vybaveno 
kolečky, která lze zabrzdit, dále fixací nohou, kolenními 
opěrkami, pracovní plochou a dálkovým ovládáním. 
Zařízení lze vybavit hrudní oporou pro uživatele a 
dalším příslušenstvím.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška pánevní opory [cm]
Výška kolenní opory [cm]
Šířka kolenní opory [cm]
Výška sedu [cm]
Výška podvozku [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

68
104
93
86-118
40-64
20-40
37-70
8
43
120

Kód ZP: 0140991
Cena 48 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Smart 4
Objednací číslo: 2202982

Zařízení pro vertikalizaci Smart je uživatelsky příjemný, 
lehký, spolehlivý a odolný. Je velmi užitečný při ver-
tikalizaci tedy ve vzpřímené pozici. Buď rodina nebo 
nemocniční personál mohou snadno používat toto 
vertikalizační zařízení. Při použití zařízení zůstávají 
pacientovy ruce volné a může se v klidu věnovat práci 
na stolku, který je u zařízení v základu. Systém 
ergonomických výztuh (hrudi stejně jako pánevní), 
se dokonale přizpůsobí tělu pacienta a ovlivňuje jeho 
stabilitu ve vzpřímené poloze. Je vybaven otočnými 
kolečky, které umožňují přesun pacienta. Konstrukce 
tohoto zařízení je dobře navržená, aby odstraňovala 
bariéry a stimulovala pacienta překonávat obtíže s 
ohledem na zranění nebo nemoc.

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška hrudní opory [cm]
Šířka základny [cm]
Délka základny [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

77
91
121,5
107-147,5
77
91
25
95

Kód ZP: 0140987
Cena 21 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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POHYBOVÉ TRENAŽÉRY

Rotren solo 

74

Objednací číslo: 2200851
Objednací číslo: 2203014 (varianta X)

ROTREN-Solo je určen k procvičování pasivních dolních 
končetin silou paží cvičícího. Přístroj je vhodný také 
na posílení levé/pravé poloviny těla po mozkových 
příhodách. Zdravá polovina těla tak může snadno 
a bez námahy procvičit tu druhou - pasivní. Tento 
přístroj je cenově nejdostupnějším a velmi univerzál-
ním modelem na společné cvičení celého těla. Díky 
tomu zaručuje vynikající rehabilitační výsledky. Během 
rehabilitace se cvičící učí koordinaci a dochází také k 
žádoucímu zapojení svalstva trupu (břišní, zádové), 
které jinak při nedostatku pohybu, případně upoutání 
na vozíku, velmi rychle ochabuje a způsobuje další 
komplikace. Pro ještě efektivnější posílení celého těla 
je přístroj nabízen ve variantě Solo X, která zapojuje 
končetiny ve zkříženém pohybovém vzoru. Varianta 
X je určená zejména pro cvičící s pasivními dolními 
končetinami.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]

46
66
115
25

Motren duo 1
Objednací číslo: 2200848

Motren Duo 1 je určen k současnému procvičování 
dolních a horních končetin pomocí motoru. Cvičit 
lze jak pasivně, tak aktivně. Je uváděn do pohybu 
elektromotorem. Elektromotor je řízen computerem 
vybaveným řadou funkcí. Přístroj je vybaven ochranou 
proti spasmům, které poté, co vzniknou, uvolňuje. 
Automaticky detekuje i velmi malé zbytkové síly a 
aktivním přišlapáváním lze posilovat svalstvo. Snadné 
přemístění zajišťují transportní kolečka.

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]

50
73
115
30

nehradí ZP

•

•

•

speciální kliky pro změnu poloměru pedálů

bezpečnostní nášlapky pro chodidla

držadla standard

nehradí ZP

•

•

•

Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů. 

Bezpečnostní nášlapky pro chodidla. 

Držadla standard.



MALÉ TRENAŽÉRY A ŠLAPADLA
RFM 9916350 Objednací číslo: 2202923

 Pohybový trenažér pro posílení dolních i horních končetin. Trenažér je v základu vybaven 
nášlapky pro nohy a rukojeťmi pro ruce. Trenažér má digitální displej pro lepší přehled o cvičení. 
Na ovladači lze nastavit čas otáčení od 3-15 minut, směr otáčení, rychlost od 30-60 otáček/ 
minutu. Displej také poskytuje informace o kaloriích, ujeté vzdálenosti a počtu otáček. 

nehradí ZP

Activ Objednací číslo: 2201262

ACTIV je motorem poháněný přístroj pro pasivní i aktivní pohyb dolních a horních končetin. 
Je vybaven multifunkčním displejem zobrazujícím vzdálenost, kalorie a čas cvičení. Přístroj 
nabízí dálkové ovládání, samočinné vypnutí přístroje po 15-ti minutách cvičení a funkci 
automatického zastavení a následného rozběhu při přetížení (spasmech). Rychlost pasivního 
pohybu je nastavitelná v rozmezí 15-60 otáček za minutu. Hmotnost přístroje je 6 kg. Na 
objednávku možnost výměny za kliky s nastavitelným poloměrem otáčení a s možností použití 
bezpečnostních podložek pro chodidla nebo držadel (jako u Motrenu) včetně uchycení přístroje 
na postel a možnosti cvičení v leže.

nehradí ZP

01836887 Objednací číslo: 2202921

 Pedálové šlapadlo s digitálním displejem.

nehradí ZP

01-5720 Objednací číslo: 2202810

Pedálová pomůcka vhodná pro rehabilitaci dolních končetin. Pedály s protiskluzovou povrcho-
vou úpravou a přezkou jsou umístěny do ložiska s možností nastavení odporu otáčení. Opěrné 
nohy pedálové pomůcky jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

75

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Poloměr otáčení [cm]
Počet otáček [ot./min]
Hmotnost [kg]

28,5
44
42,5
10,5
30-60
5,7

Poloměr otáčení [cm]
Hmotnost [kg]

60-105
6

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

37
47
25
2
50

•

•

•

•

•

skládací konstrukce

nastavitelná obtížnost šlapání

digitální LCD display

funkce: čas, počet otáček, frekvence 

otáček, spálené kalorie

nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

41,5
51
26
2,2
100
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CVIČEBNÍ A BALANČNÍ POMŮCKY

Objednací číslo: 2203305

Bederní opěrka napomáhá  správnému držení 
těla.

Objednací číslo: 2203306

nehradí ZP

Ortopedický sedák ve tvaru klínu.

Objednací číslo: 2200990

nehradí ZP

Stabilní pocit sezení s balančním efektem.

Objednací číslo: 2203351

Objednací číslo: 2200890 (průměr 55 cm)
Objednací číslo: 2200891 (průměr 65 cm)
Objednací číslo: 2200892 (průměr 75 cm)

nehradí ZP

Gymnastický míč dvouplášťový.

Objednací číslo: 2200968

nehradí ZP

Míč pro polohování a cvičení.

Objednací číslo: 2201034

nehradí ZP

Cvičební podložka.

nehradí ZP

Objednací číslo: 2203439

nehradí ZP

KO-PU-B KLO-B WR-01/Z

Dynair Premium TG Balanční disk Balanční disk Qmed

Gymball TB OverBall Reha mat profi

Celková ŠxH [cm]
Celková výška [cm]

43x42
2,5-8,5

Celková ŠxH [cm]
Nosnost [kg]

37x36
200

Efektivní pomůcka pro zlepšení funkce 
vzpřimovacích svalů páteře.

Vnější průměr [cm]
Nosnost [kg]

33
150

Vnější průměr [cm]
Nosnost [kg]

25
80

Celková ŠxV [cm] 31x21

nehradí ZP

Navržený pro balanční cvičení a cvičení koor-
dinace.

Vnější průměr [cm]
Nosnost [kg]

35
300

76

Nosnost [kg] 250 -300
Celková ŠxD [cm]
Tloušťka [cm]

59x180
1,5

nehradí ZP

Válec z tuhé polyuretanové pěny a omyvatel-
ného potahu.

2203307

šířka 
[cm]

60
50
50

20
15
13

průměr
 [cm]

2203308
2203309

Objednací
 číslo



POSILOVACÍ A MASÁŽNÍ POMŮCKY

77

Objednací číslo: 2201123

Gumový kroužek. 

Objednací číslo: 2203004

nehradí ZP

Aerobik guma.

Objednací číslo: 2203064

nehradí ZP

Objednací číslo: 2201051 (průměr 6 cm)
Objednací číslo: 2201053 (průměr 8 cm)

nehradí ZP

Masážní míček s výstupky.

Objednací číslo: 2201065

Objednací číslo: 2202676

nehradí ZP

Dřevěný nožní masér.

Objednací číslo: 2203440

nehradí ZP

Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.

Objednací číslo: 2201076

nehradí ZP

Masážní váleček

nehradí ZP

Objednací číslo: 2201074

nehradí ZP

D05 0459 Airex

Ježek Nopenball 8 Senso TG

Nožní masér drevený čočka Qmed Bodyroll

Celková ŠxD [cm] 1,2x52 Posilovač prstů.

Masážní míček s oblými výstupky foukací.

Vnější průměr [cm] 8

Vnější průměr [cm]
Nosnost [kg]

16
300

Vnější průměr [cm] 9,5

nehradí ZP

Malý masážní váleček.

Celková šířka [cm] 7

Celková ŠxHxV [cm] 31x18x5
Celková šířka [cm]
Vnější průměr [cm]

15
5,5

ˇ ˇ
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ZDRAVOTNÍ REHA KOČÁRKY

Racer Evo 3 / 4

78

Objednací číslo: 2202578 (varitanta 3)
Objednací číslo: 2203407 (varitanta 4)

Speciální kočárek Racer je vhodný pro děti s omezenou 
hybností a potřebou fixace. Kočárek lze využít pro kratší 
transport i na delší setrvání dítěte v kočárku. Kočárek 
je dobře vyvážený, proto i manipulace s ním je velmi 
snadná. Kočárek je vybaven již v základním provedení 
otočnými předními kolečky, hrazdičkou, abdukčním 
klínem, polstrovanou hlavovou opěrkou, sklopným 
madlem pro doprovod, ochranou mechanismu na 
bocích kočárku, bočními peloty, které lze snadno 
nastavovat, polohovací zádovou opěrkou, čtyřbodovou 
vestičkou, sedacím polštářem, bočním vedením pro 
nohy, polohovací stupačkou a kapsou na zádové 

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

40
46
82
0-120
69
165
110
26
60

Racer Evo 1 / 2 Speciální kočárek Racer je vhodný pro děti s omezenou 
hybností a potřebou fixace. Kočárek lze využít pro kratší 
transport i na delší setrvání dítěte v kočárku. Kočárek 
je dobře vyvážený, proto i manipulace s ním je velmi 
snadná. Kočárek je vybaven již v základním provedení 
otočnými předními kolečky, hrazdičkou, abdukčním 
klínem, polstrovanou hlavovou opěrkou, sklopným 
madlem pro doprovod, ochranou mechanismu na 
bocích kočárku, bočními peloty, které lze snadno 
nastavovat, polohovací zádovou opěrkou, čtyřbodovou 
vestičkou, sedacím polštářem, bočním vedením pro 
nohy, polohovací stupačkou a kapsou na zádové 

Varianty
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
32
33
65
0-120
62
123
107
21
35

Kód ZP: 0135389
Cena 24 000 Kč / Doplatek 3 000 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0135389

Cena 27 000 Kč / Doplaetk 6 000 Kč (varianta 4)
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

2
34
44
70
0-120
64
135
107
23
50

40
46
82
0-120
69
165
110
26
60

Varianta 3 4

Cena 24 900 Kč / Doplatek 3 900 Kč (varianta 3)

Objednací číslo: 2202577



ZDRAVOTNÍ REHA KOČÁRKY
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Racer 1 / 2
Objednací číslo: 2202575

Speciální kočárek Racer je vhodný pro děti s omezenou 
hybností a potřebou fixace. Kočárek lze využít pro kratší 
transport i na delší setrvání dítěte v kočárku. Kočárek 
lze snadno nastavit do relax polohy díky polohovací 
zádové opěrce a stupačce. Kočárek je vybaven již v 
základním provedení hrazdičkou, abdukčním klínem, 
polstrovanou hlavovou opěrkou, sklopným madlem pro 
doprovod, ochranou mechanismu na bocích kočárku, 
bočními peloty, které lze snadno nastavovat, poloho-
vací zádovou opěrkou, čtyřbodovou vestičkou, sedacím 
polštářem, bočním vedením pro nohy, polohovací 
stupačkou a kapsou na zádové opěrce.

Kód ZP: 0135389
Cena 24 000 Kč / Doplatek 3 000 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Varianty
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
32
33
65
0-120
62
123
107
22
35

2
34
44
70
0-120
64
135
107
23
50

Racer 3 / 4
Objednací číslo: 2202576 (varitanta 3)
Objednací číslo: 2203406 (varitanta 4)

Speciální kočárek Racer je vhodný pro děti s omezenou 
hybností a potřebou fixace. Kočárek lze využít pro kratší 
transport i na delší setrvání dítěte v kočárku. Kočárek 
lze snadno nastavit do relax polohy díky polohovací 
zádové opěrce a stupačce. Kočárek je vybaven již v 
základním provedení hrazdičkou, abdukčním klínem, 
polstrovanou hlavovou opěrkou, sklopným madlem pro 
doprovod, ochranou mechanismu na bocích kočárku, 
bočními peloty, které lze snadno nastavovat, poloho-
vací zádovou opěrkou, čtyřbodovou vestičkou, sedacím 
polštářem, bočním vedením pro nohy, polohovací 
stupačkou a kapsou na zádové opěrce.

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

40
46
82
0-120
68
165
110
27
60

Kód ZP: 0135389

Cena 25 900 Kč / Doplaetk 4 900 Kč (varianta 4)
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

45
47
84
90-145
73
145
106
31
90

Varianta 3 4

Cena 24 000 Kč / Doplatek 3 000 Kč (varianta 3)
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ZDRAVOTNÍ BUGGY KOČÁRKY
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Ulises 1 / 1A
Objednací číslo: 2203235 (varitanta 1)
Objednací číslo: 2203377 (varitanta 1A)

Perfektní kočárek Ulises je skvělým pomocníkem 
při každodenní rehabilitaci a použití. Kočárek má 
komfortně polstrovaný potah sedu zad včetně krytů 
skládacího mechanismu. Zádová opěrka je poloho-
vací a lze na ní připevnit množství příslušenství. V 
základu je kočárek také vybaven 5-tibodovým pásem 
pro bezpečnost uživatele. Desku stupačky lze úhlově 
naklápět a nastavovat výšku a navíc je vybavena pásky 
pro fixaci nohou. Díky předním otočným kolečkům je 
jízda s kočárkem snadná. Kočárek lze také snadno složit 
a jeho kompaktní rozměry dovolují převoz i v malých 
kufrech aut. Reflexní prvky zvyšují bezpečnost při 
snížené viditelnosti. 

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

31
22-29
46
57
94
102
90-150
18,5
55

Kód ZP: 0135425

Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

31
29-37
68
57
110
107
90-150
19,5
55

Varianta 1 1A

Cena 18 000 Kč / Plně hrazeno

Ulises 2 / 2A
Objednací číslo: 2203236 (varitanta 2)
Objednací číslo: 2203378 (varitanta 2A)

Perfektní kočárek Ulises je skvělým pomocníkem 
při každodenní rehabilitaci a použití. Kočárek má 
komfortně polstrovaný potah sedu zad včetně krytů 
skládacího mechanismu. Zádová opěrka je poloho-
vací a lze na ní připevnit množství příslušenství. V 
základu je kočárek také vybaven 5-tibodovým pásem 
pro bezpečnost uživatele. Desku stupačky lze úhlově 
naklápět a nastavovat výšku a navíc je vybavena pásky 
pro fixaci nohou. Díky předním otočným kolečkům je 
jízda s kočárkem snadná. Kočárek lze také snadno složit 
a jeho kompaktní rozměry dovolují převoz i v malých 
kufrech aut. Reflexní prvky zvyšují bezpečnost při 
snížené viditelnosti. 

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

37
29-37
56
90-150
63
110
107
20
75

Kód ZP: 0135425

Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

37
35-45
76
90-150
63
127
112
21,5
75

Varianta 2 2A

Cena 18 000 Kč / Plně hrazeno



ZDRAVOTNÍ BUGGY KOČÁRKY
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Ulises 3
Objednací číslo: 2203237

Perfektní kočárek Ulises je skvělým pomocníkem 
při každodenní rehabilitaci a použití. Kočárek má 
komfortně polstrovaný potah sedu zad včetně krytů 
skládacího mechanismu. Zádová opěrka je poloho-
vací a lze na ní připevnit množství příslušenství. V 
základu je kočárek také vybaven 5-tibodovým pásem 
pro bezpečnost uživatele. Desku stupačky lze úhlově 
naklápět a nastavovat výšku a navíc je vybavena pásky 
pro fixaci nohou. Díky předním otočným kolečkům je 
jízda s kočárkem snadná. Kočárek lze také snadno složit 
a jeho kompaktní rozměry dovolují převoz i v malých 
kufrech aut. Reflexní prvky zvyšují bezpečnost při 
snížené viditelnosti. 

Hippo+
Objednací číslo: 2203319

Speciální kočárek Hippo je vhodný pro děti s 
omezenou hybností a potřebou fixace. Sed kočárku 
je velmi pohodlný díky polstrovanému sedu i zádové 
opěrce. Kočárek je vybaven již v základním provedení 
hrazdičkou, polstrovanou a výškově nastavitelnou 
hlavovou opěrkou, sklopným madlem pro doprovod, 
ochranou mechanismu na bocích kočárku, bočními 
peloty, které lze snadno nastavovat, polohovací a 
nastavitelnou zádovou opěrkou, odnímatelným 
abdukčním klínem, 5 bodovým bezpečnostním 
pásem, výškově a úhlově nastavitelnou stupačkou.

Kód ZP: 0135425
Cena 18 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0135452
Cena 15 890 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře při složení [cm]
Délka při složení [cm]
Výška při složení [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

69
127
119
69
114
50
43
35-45
65
22
75

Varianty
Šíře sedu [cm]]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře při složení [cm]
Délka při složení [cm]
Výška při složení [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
20, 31
25
40,45
90-140
66
109
105
66
115
56
19,5
20

2
34
29
55
90-140
66
113
113
66
125
56
22
30
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PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOČÁRKŮM

Objednací číslo: 2301288

Pláštěnka ke kočárku Racer nebo Ulises.

Objednací číslo: 2301286

nehradí ZP

Letní nánožník ke kočárku Racer nebo Ulises.

Objednací číslo: 2301287

nehradí ZP

Objednací číslo: 2301268

nehradí ZP

Stříška proti slunci se skládacím mechanismem, 
odnímatelná.

Objednací číslo: 2301289

Objednací číslo: 2301271 (šíře 2x 3 cm)

nehradí ZP

Vymezovací polštářky do kočárků Ulises, Racer 
nebo sedaček Ursus Home, Ursus Active.

Objednací číslo: 2301310

nehradí ZP

Bezpečnostní držadlo chrání dítě před vypad-
nutím z kočárku Ulises.

Objednací číslo: 2301343

nehradí ZP

Košík pro zavěšení pod sedadlo kočárku Racer 
nebo Ulises.

nehradí ZP

Objednací číslo: 2301316

nehradí ZP

pláštenka 408 letní nánožník 416

Zimní nánožník ke kočárku Racer nebo Ulises.

Stříška s bočními kryty proti slunci.

nehradí ZP

Příslušenství ke kočárkům Ulises, Racer a 
Hippo.
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Celková ŠxHxV [cm] 34x28x12-21

zimní nánožník 417

stríška 405 stríška s kryty 420 moskitiera 409

polštárky 134, 137 držadlo 013 košík

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

Objednací číslo: 2301315 (šíře 2x 5 cm)



ZDRAVOTNÍ KOČÁRKY
Gemini 2 Objednací číslo: 2203101

Zdravotní kočárek s odolným ocelovým 
rámem poskytuje velké možnosti různých 
nastavení a přizpůsobení se individuálním 
požadavkům.

Ben 4 plus Objednací číslo: 2202176

BEN 4 Plus ve velikostech MINI, STD, MAXI je vybaven plně složitelným podvozkem
vyrobeným z odlehčených tenkostěnných profilů.

Corzo X country 30 34 Objednací číslo: 2202175

Tyto kočárky jsou určeny pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší předností 
je nízká hmotnost, lehká manipulace, velká variabilita, dobrá složitelnost a velmi dobrá 
průjezdnost terénem. 
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Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

32
30-36
52-64
51
18
35

40
38-43
65-78
51
27
50

Varianty 2,1 2,2

Kód ZP: 0023679
Cena 21 735 Kč / Doplatek 735 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

rychloupínací zadní kola

nastavení úhlu sedadla

nastavení sklonu opěradla

nastavení úhlu opěrky nohou

nastavení výšky opěradla

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

30
25
17-23
53
0-180
15
35

34
28
17-23
63
0-180
16,5
35

Varianty mini std
37
36
17-23
71
0-180
17,5
50

maxi

Kód ZP: 0062318
Cena 16 291 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

30
26-34
54-63
103,111
12,5
45

34
30-37
58-67
111,114
13
55

Varianty CRX30 CRX34

Kód ZP: 0062233
Cena 18 674 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

nastavitelná hloubka sedáku

nastavitelný úhel opěry zad (2 polohy)

nastavitelná výška opěry zad

nastavitelná výška rukojetí

podnožka výškově stavitelná

Corzo X country 38 42 Objednací číslo: 2201534

Tyto kočárky jsou určeny pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší předností 
je nízká hmotnost, lehká manipulace, velká variabilita, dobrá složitelnost a velmi dobrá 
průjezdnost terénem. 

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

38
32-39
67-93
110,114
14
75

42
32-40
67-93
108,112
14,7
75

Varianty CRX38 CRX42

Kód ZP: 0019255
Cena 19 980 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

nastavitelná hloubka sedáku

nastavitelný úhel opěry zad (2 polohy)

nastavitelná výška opěry zad

nastavitelná výška rukojetí

podnožka výškově stavitelná
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POLOHOVACÍ DĚTSKÉ VOZÍKY

Hop 2 max

84

Objednací číslo: 2201819

Polohovací vozík je speciální nosný podvozek, na který 
lze dodat sedací systém Hop2 max nebo individuální 
sedací ortézu. Sedací systém Hop2max není auto-
maticky součástí podvozku. 

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Velikost předních kol [cm]
Typ obutí předních kol
Velikost hnacích kol [palců]
Typ obutí zadních kol
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

34; 36; 38; 40; 42; 45
36; 38; 40; 42
52
0-40
0-40
17,5
plné
24
pneumatické
19
120

Ursus Active
Objednací číslo: 2203338

Speciální polohovací vozík s aktivním rámem je per-
fektní zařízení navržené pro denní rehabilitaci dětí s 
pohybovým postižením. Vozík může být rovněž velmi 
přínosný pro děti po operacích dolních končetin. Sta-
bilní konstrukce a prodloužený systém fixačních pásů 
umožňuje dětem se cítit sebevědomě a bezpečně. 
Velká zadní kola vozíku jsou vybavena obručemi a mají 
náklon pro snazší ovládání dítětem, což napomáhá 
jeho rozvoji a samostatnosti. Sedací systém je zároveň 
polohovací a nastavitelný. Možnost nastavení sklonu 
zádové opěrky, sedačky, stupačky dovoluje mladému 
pacientovi odpočívat v poloze v leže.

Varianty
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Úhel podnožek [°]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
19-25
21-26
44-55
62
100
87
0-90
0-25
90-180
18,5
35

Kód ZP: 0135454
Cena 55 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0135290
Cena 27 653 Kč / Doplatek 6 653 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

2
22-30
27-35
49-59
66
100
92
0-90
0-25
90-180
20
35

3
24-34
34-42
55-67
70
100
87
0-90
0-25
90-180
22,5
50

•

•

•

polohovací rám sezení se sklonem 0 – 40°

zádová opěra sklápěcí se sklonem až 40°

plná přední i zadní kola



DĚTSKÉ SKLÁDACÍ VOZÍKY
Nikol 1 Objednací číslo: 2201813

Dětský speciální lehký skládací invalidní vozík. 

E-Avanti Junior 1736 Objednací číslo: 2201924

 Vozík s odlehčeným skládacím rámem svým 
konstrukčním pojetím vyplňuje mezeru mezi 
vozíky lehkými a vozíky aktivními.

Sopur Youngster Objednací číslo: 2201859

Skládací dětský mechanický  vozík nabízí velmi 
variabilní využití, aby splnil nároky rodičů, 
terapeutů a plně vyhovoval i uživatelům.

Flash 1135 Objednací číslo: 2203337

Moderní a všestranný dětský vozík s 
atraktivním designem.
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Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

30-40
28-36
26-45
48; 50
11,6
100

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Výška sedu vzadu [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

22-40
24-40
25-40
37-50
32-47
90; 87-105
8,5
85

Kód ZP: 0135214
Cena 21 763 Kč / Doplatek 763 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

volba šíře sedu, hloubky sedu, výšky zad 

i sedu

polstrovaná zádová opěra v různých 

barvách

zádová opěrka rovná nebo lomená

volba postranic nebo blatníčku

volba odnímatelných stupaček

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu vpředu [cm]
Výška sedu vzadu [cm]
Hmotnost [kg]
Hmotnost bez kol [kg]
Nosnost [kg]

30; 32; 34; 36
33; 35; 38
34; 36; 38; 40; 42; 44
42,5-49,5
40-46,5
12
8
75

Kód ZP: 0062237
Cena 24 530 Kč / Doplatek 5 530 Kč
Předepisuje: INT, NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

volba šíře a hloubky sedu, výšky zad a sedu

dělené stupačky

rychloupínací systém kol

standardní přítlačné brzdy pro jezdce

•

•

•

•

•

konfigurovatelný, atraktivní dětský vozík

standardně možnost rozšíření sedu

možnost zvětšení hloubky sedu

nastavitelné těžiště i výška sedu

možnost doplnit vozík různými sedacími 

systémy

Kód ZP: 0022299
Cena 34 900 Kč / Doplatek 13 900 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

skládací vozík s maximální variabilitou

pro aktivní děti a mládež

využití doma a ve volném čase

rám midi a maxi

individuální nastavení na velikost dítěte
Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Hmotnost [kg]
Hmotnost bez kol [kg]
Nosnost [kg]

42-66
65-88
24-40
24-30
25-40
10
8
75

Varianty midi

42-66
68-91
24-40
32-40
25-40
10
8
75

maxi

Kód ZP: 0135438
Cena 37 870 Kč / Doplatek 16 870 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař
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DĚTSKÁ CHODÍTKA
205 J Objednací číslo: 2201780

Vysoké dětské čtyřkolové chodítko.

Fox Objednací číslo: 2202002

Velice lehké čtyřkolové dětské chodítko s 
přední oporou. 

Air n Objednací číslo: 2201997

Lehké dvoukolové dětské chodítko. Přední 
kolečka vpředu napomáhají manipulaci s 
chodítkem a zároveň gumové násadce v zadní 
části slouží při zatížení jako brzdy i uživatelům.

222 ELC-J Objednací číslo: 2200192

Dětské skládací dvoukolové chodítko s nastavitelnou výškou. Rám je vyroben z povrchově upravených 
duralových trubek vysoké pevnosti. Zadní nohy jsou vybaveny protiskluzovými pryžovými nástavci a 
přední plnými kolečky. Chodítko je vybaveno ergonomickými plastovými rukojetěmi.
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Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

56,5
90
104-125
50-70
15,5
80

Celková šířka [cm]
Celková výška [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

49
66-72
1,8
100

Kód ZP: 0140092
Cena 7 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

•

•

podpůrná polstrovaná hrazda

polohování držadel

sklopné podnožky

nášlapné brzdy

nastavitelná výška

volba předních i zadních kol

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Výška sedu [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

57,5
67
69-77,5
50
5,5
100

Kód ZP: 0140495
Cena 4 328 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

•

•

•

•

protiskluzová držadla  

skládací barevný rám

nastavitelná výška madel

brzdy pro větší bezpečnost s možností aretace

•

•

nastavitelná výška madel

skládací barevný rám

Kód ZP: 0140222
Cena 2 852 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORP, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Velikost předních kol [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

49-51
40-43
58-64
11
1,6
100

nehradí ZP



ŽIDLE A PRACOVNÍ PLOCHY
Nook 1/2 Objednací číslo: 2203326

Rohová židlička pomáhá dětem a mladým 
lidem, aby se naučili správné poloze sezení 
s rovnýma nohama. Doporučuje se jako 
první terapeutická židlička.

Kidoo Objednací číslo: 2203438

Ortopedická židle pro děti poskytuje správnou podporu s možností nastavení výšky sedu a 
područek a úhlu opěrky zad dle potřeb dítěte.

Jordi Objednací číslo: 2203456

Odolná konstrukce a polohování v prostoru jsou hlavní výhody židle. Dalšími výhodami je 
nastavitelná výška sedadla, hloubka a šířka. Již ve standardu se stává ideálním nástrojem v 
procesu rehabilitace a dlouhý seznam doplňků nám umožní přizpůsobit výrobek individuál-
ním potřebám.

Joy 003 Objednací číslo: 2203441 (s výřezem)
Objednací číslo: 2203442 (bez výřezu)

Stolek je výškově a úhlově nastavitelný, má pevnou konstrukci a jeho deska je hladká, proto se 
dobře udržuje v čistotě. Tento široký stolek poskytuje spoustu možností využití, je to místo, kde 
si dítě může hrát, učit se, jíst nebo například používat počítač. 
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nehradí ZP

•

•

•

•

•

•

abdukční klín 

bederní podpora

bederní pás

hrudní podpora

hrudní pás 

hlavová opěrka

nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Náklon desky [°]
Hmotnost [kg]

90
60
40-70
0-35
11,2

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška desky [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

50
28
32-42
20,5
4,3
25

Varianty vel.1

55
30
46-60
27
6,8
35

vel.2

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Výška postavy [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

23
18-23,5
26
19,5-26
70-90
8
20

Varianty vel.1

26,5
22,5-30
31
24-30,5
90-110
10
30

vel.2

31
24,5-34,5
35
27,5-34,5
90-120
12
40

vel.3

35
31-41
40
32-47
110-150
15
50

vel.4

nehradí ZP

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

25
23-29
33
26-30
90-135
6,5
50

Varianty vel.1

30
26-34
39
31-39
90-135
8
65

vel.2

37
30-40
46
37-49
90-135
10
80

vel.3

45
35-45
55
42-56
90-135
12
100

vel.4

nehradí ZP
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POLOHOVACÍ SEDAČKY

Ursus Home
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Objednací číslo: 2203335

Sedačka je určená pro každodenní rehabilitaci dětí 
s pohybovou dysfunkcí. Stabilní konstrukce a rozsáhlý 
systém podpor a pásů zaručí, že se dítě cítí velmi 
sebevědomě a bezpečně.  Díky tomuto systému je 
malý pacient schopen vzít si jídlo, hrát si, učit se a 
provádět terapeutická cvičení v poloze v sedě nebo 
v leže. Pečující osoba může snadno měnit výšku sedu. 
Snadné nastavení sklonu opěradla, sedadla a opěrky 
nohou umožňuje dát dítě do polohy v leže, aby si 
odpočinulo. Zvláštní výhoda, kterou ocení pečující oso-
ba, je plynule nastavitelná funkce naklápění v prostoru.

Dalmatin Invento
Objednací číslo: 2202748

Dalmatin je multifunkční zařízení, které se skvěle používá pro 
rehabilitaci. Doporučuje se nejen pro děti, ale i pro mladistvé. 
Zařízení má tři možné polohy – v sedě, ve stoji a v leže. Lze tak 
postupně trénovat jednotlivé polohy z lehu do sedu a do stoje. 
Změna poloh je velmi snadná. Obsluze práci usnadňuje plynová 
pružina, díky níž lze volně přecházet z jedné polohy do druhé i s 
uživatelem. Zařízení je vybaveno množstvím příslušenství, které 
zajišťuje fixaci a oporu uživatele, aby bylo možno bezpečné 
polohování a rehabilitace probíhala pro uživatele příjemně. 
Konstrukce je vyrobena ze dřeva a nejsou použity žádné 
materiály, které by měly negativní vliv na zdraví uživatele.

Varianty
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška zad [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Náklon [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
46
70
96
28
33
17-26
52
0-85
22,5
25

Kód ZP: 0140989
Cena 49 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0136254
Cena 34 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

2
50
81
118
35
36
20-31
58
0-85
27,5
45

3
60
97
138
47
45
28-44
71
0-85
43
60

3x
64
109
145
47
42
25-42
71
0-90
48
60

Varianty
Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel podnožek [°]
Úhel sklonu sedu [°]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
55
78
105
19-25
21-26
44-55
0-90
0-25
90-180
17
35

2
55
78
110
22-30
27-35
49-59
0-90
0-25
90-180
18,5
35

3
55
78
115
24-34
34-42
55-67
0-90
0-25
90-180
19,5
50



POLOHOVACÍ SEDAČKY

Madita 1 Objednací číslo: 2201916

Dětská terapeutická polohovací sedačka podporuje uvolněné, aktivní sezení. Volitelné nastavení 
úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí. Díky všestranným možnostem úprav a 
nastavení velikosti je sedačka vhodná pro všechny věkové kategorie od nejmenších až po 
dospívající, doma i ve škole. 

Quark Objednací číslo: 2203408

Pečující osoba může snadno měnit výšku sedu ve velkém rozsahu až 30 cm nad zem. To 
napomáhá dítěti se zapojením do kolektivu dalších dětí. Snadné nastavení sklonu opěradla, 
sedadla a opěrky nohou umožňuje dát dítě do polohy v leže.

89

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

45
66
20-30
21-30
35-43
17
30

Kód ZP: 0136130
Cena 36 915 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0136253
Cena 49 500 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Zebra Objednací číslo: 2202749

Polohovací sedačka je určena pro děti se svalovou 
dystrofií i další postižení, kde je třeba dítě fixovat 
nebo podpořit v poloze v sedě. •

•

•

•

•

hlavová opěrka

boční peloty

abdukční klín

fixační pásky pro nohy

fixační vestička

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Celková šířka [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

36
17-27
30
45
0-90
18
25

Varianty 1

41
20-33
34
50
0-90
22,5
45

2

Kód ZP: 0140990
Cena 26 100 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

41
20-33
34
50
0-90
34
60

3

45
66
20-30
21-30
42-52
17
30

Varianty opěry krátká dlouhá

Madita 2 Objednací číslo: 2201917

Dětská terapeutická polohovací sedačka podporuje uvolněné, aktivní sezení. Volitelné nastavení 
úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí. Díky všestranným možnostem úprav a 
nastavení velikosti je sedačka vhodná pro všechny věkové kategorie od nejmenších až po 
dospívající, doma i ve škole. 

Celková šířka [cm]
Celková hloubka [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

53
77
28-38
30-42
42-52
19
50

Kód ZP: 0136131
Cena 42 275 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

53
77
28-38
30-42
53-63
19
50

Varianty opěry krátká dlouhá
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Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška sedu [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

19-25
21-26
44-55
30-85
90-180
24,5
35

Varianty 1

22-30
27-35
49-59
30-85
90-180
26
35

2

24-34
34-42
55-67
30-85
90-180
27,5
50

3



VERTIKALIZAČNÍ STOJANY

Smart 1-3

90

Objednací číslo: 2202746

Zařízení pro vertikalizaci Smart je uživatelsky příjemné, 
lehké, spolehlivé a odolné. Je velmi užitečné při 
vertikalizaci tedy ve vzpřímené pozici. Buď rodina nebo 
nemocniční personál mohou snadno používat toto 
vertikalizační zařízení. Při použití zařízení zůstávají pa-
cientovy ruce volné a může se v klidu věnovat práci na 
stolku, který je u zařízení v základu. Systém ergonom-
ických výztuh (hrudi stejně jako pánevní), se dokonale 
přizpůsobí tělu pacienta a ovlivňuje jeho stabilitu ve 
vzpřímené poloze. Je vybaven otočnými kolečky, které 
umožňují přesun pacienta. Konstrukce tohoto zařízení 
je dobře navržená, aby odstraňovala bariéry a stimu-
lovala pacienta překonávat obtíže s ohledem na zranění 
nebo nemoc.

Varianty
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška hrudní opory [cm]
Šířka hrudníku [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

Paramobil Activall 2/3/4
Objednací číslo: 2203317

Dynamický vertikalizační stojan umožňuje stát i pohy-
bovat se jak v domácnosti, nemocničním zařízení, tak i 
ve venkovním prostředí. Pohyb usnadňují velká přední 
kola a malá otočná zadní kolečka. Univerzální možnosti 
tohoto zařízení mají významný vliv na zvýšení míry 
nezávislosti a autonomii pacienta. Aktivní vertikalizace 
v přírodě zlepšuje fyzickou i psychickou kondici pa-
cienta, stimuluje smysly a zlepšuje kvalitu života. Stojan 
umožňuje pacientovi stání i chůzi. 

Varianty
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška hrudní opory [cm]
Šířka hrudníku [cm]
Hlubka hrudní opory [cm]
Výška pánevní opory [cm]
Hloubka pánevní opory [cm]
Šířka pánevní opory [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

2
76
124
79
77-95
28
25
66-82
25
28
23
40

Kód ZP: 0140988
Cena 48 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0140987
Cena 21 000 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

3
79
124
90
89-116
31
27
77-102
27
31
26
60

4
82
131
96
92-126
37
29
85-112
29
37
28,5
80

1
50
62
68
58-76
20
10
35

2
60
70
82,5
70-96
25
12
55

3
70
87
101
86-121
35
20
75
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VERTIKALIZAČNÍ STOJANY S NÁKLONEM
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Cat 1
Objednací číslo: 2202744

Vertikalizační stojan pro děti ve vzpřímené poloze 
na břiše. Vzpřímení umožňuje dětem získat nové 
zkušenosti a stimuluje jejich psychofyzický vývoj. 
Pečující osoba je schopna kontrolovat dítě umístěné 
v tomto zařízení díky plynové pružině, díky které lze 
nastavit správný úhel náklonu. Díky systému bočních 
podpěr a pásů se dítě cítí bezpečně. Bezpečnostní pásy 
zajišťují pevnou fixaci proti nechtěnému uvolnění a 
stabilizaci dítěte na potřebném místě. Tento výrobek 
je vyroben s ekologických a bezpečných materiálů a je 
ručně malován.

Cat 2 Invento
Objednací číslo: 2203321

Vertikalizační stojan pro děti ve vzpřímené poloze na břiše nebo na zádech. 
Vzpřímení umožňuje dětem získat nové zkušenosti a stimuluje jejich 
psychofyzický vývoj a je velmi prospěšné pro jejich rozvoj. Pečující osoba je 
schopna kontrolovat dítě umístěné v tomto zařízení díky plynové pružině, 
díky které lze nastavit správný úhel náklonu, který lze kontrolovat pomocí 
indikátoru úhlu sklonu. Díky systému bočních podpěr a pásů se dítě cítí 
bezpečně. Bezpečnostní pásy zajišťují pevnou fixaci proti nechtěnému 
uvolnění a stabilizaci dítěte na potřebném místě. Tento výrobek je vyroben 
s ekologických a bezpečných materiálů a je ručně malován. 

Kód ZP: 0136255
Cena 27 700 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Kód ZP: 0136256
Cena 40 500 Kč / Plně hrazeno
Předepisuje: NEU, ORT, REH
poukaz schvaluje revizní lékař

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška hrudní opory [cm]
Šířka hrudníku [cm]
Výška pánevní opory [cm]
Hloubka pánevní opory [cm]
Šířka pánevní opory [cm]
Délka pánevního dílu [cm]
Náklon [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

54
100
73
50-72
12-21
39-60
12
12-23
12
25-85
17
25

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Výška hlavové opěry [cm]
Výška hrudní opory [cm]
Šířka hrudníku [cm]
Hlubka hrudní opory [cm]
Výška pánevní opory [cm]
Hloubka pánevní opory [cm]
Šířka pánevní opory [cm]
Výška kolenní opory [cm]
Šířka kolenní opory [cm]
Náklon [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

60
81
85-130
72-106
46-75
14-27
15
30-59
15
14-27
15-31
14-23
0-90
21
35

60
81
85

50-75
14-27
15
34-59
15
14-27
15-54
14-23
0-90
21
35

60
81
90-135
80-135
50-97
18-31
15
27-78
15
18-31
15-54
14-23
0-90
21
45

60
81
90

65-97
18-31
15
40-78
15
18-31
15-54
14-23
0-90
21
45

Varianty 1 2 3 4
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KOUPELNOVÉ LEHÁTKA
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Akvosego 1, 2, 3
Objednací číslo: 2202914 (varitanta 1)
Objednací číslo: 2202915 (varitanta 2)
Objednací číslo: 2202916 (varitanta 3)

Lehátko se skládá z robustního hliníkového rámu s pěnovými 
kryty, které slouží k ochraně povrchu kovových částí lehátka 
před poškrábáním. Unikátní konstrukce rámu umožňuje nastavit 
úhel ve čtyřech oblastech: podnožku, sedačku, opěrku zad a 
opěrku hlavy. To vám umožní přizpůsobit lehátko potřebám 
pacienta, což je velmi užitečné např. při mytí hlavy malého 
pacienta. Potahový materiál je z nepromokavé síťoviny, odolné 
vůči vodě. Trubky tohoto lehátka jsou vyplněny pěnou, takže 
voda do nich nezateče a při vyndaní z vany nebo sprchy je zbyt-
ková voda minimální. 

Varianty
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
42

75

85
42
28-33
11-44
40
0-180
4
30

Kód ZP: 0136263
Cena 7 900 Kč / Doplatek 5 360 Kč 
Předepisuje: NEU, ORT, REH

2
45

91

96
45
32-40
13-49
44
0-180
4,5
50

3
50

97

113
50
37-50
15-54
50
0-180
8
75

Akvolito 1, 2
Objednací číslo: 2202917 (varitanta 1)
Objednací číslo: 2202918 (varitanta 2)

Lehátko se skládá z robustního hliníkového rámu s pěnovými 
kryty, které slouží k ochraně povrchu kovových částí lehátka 
před poškrábáním. Unikátní konstrukce rámu umožňuje nastavit 
úhel ve čtyřech oblastech: podnožku, sedačku, opěrku zad a 
opěrku hlavy. To vám umožní přizpůsobit lehátko potřebám 
pacienta, což je velmi užitečné např. při mytí hlavy malého 
pacienta. Potahový materiál je z nepromokavé síťoviny, odolné 
vůči vodě. Trubky tohoto lehátka jsou vyplněny pěnou, takže 
voda do nich nezateče a při vyndaní z vany nebo sprchy je zbyt-
ková voda minimální. 

Varianty
Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře při složení [cm]
Délka při složení [cm]
Výška při složení [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Výška hlavové opěry [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

1
40
83
57
40
60
23
40
25
33
22
3,6

30

Kód ZP: 0136262
Cena 5 900 Kč / Doplatek 3 900 Kč 

2
40
93
60
40
66
23
40
28
37
26
3,8
30

Předepisuje: NEU, ORT, REH



KOUPELNOVÉ LEHÁTKA
Akvolito 3, 4 Objednací číslo: 2202919 (varianta 3)

Objednací číslo: 2203361 (varianta 4)

Lehátko se skládá z robustního hliníkového rámu s pěnovými kryty, které slouží k ochraně povrchu 
kovových částí lehátka před poškrábáním. Unikátní konstrukce rámu umožňuje nastavit úhel ve 
čtyřech oblastech: podnožku, sedačku, opěrku zad a opěrku hlavy.

Nono Objednací číslo: 2203328

Lehátko se skládá z robustního hliníkového rámu s pěnovými kryty, které slouží k ochraně 
povrchu kovových částí lehátka a k ochraně vany před poškrábáním.

Akvo Objednací číslo: 2301304

Pojízdný nástavec pro lehátko Akvolito nebo Akvosego. Robustní hliníkový rám,  kolečka jsou 
vybavena brzdami a systém upnutí umožňuje snadnou montáž a demontáž lehátka na pod-
stavec. Vhodný třeba do sprchových koutů apod.

93

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

40
65
49
37,5
31
45
2,1
30

Kód ZP: 0136262
Cena 6 400 Kč / Doplatek 4 400 Kč
Předepisuje: NEU, ORT, REH

nehradí ZP

Celková šířka [cm]
Celková délka [cm]
Celková výška [cm]

64
93-124
38 nehradí ZP

40
65
59
37,5
31
55
2,5
30

Varianty mini maxi

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

45
33
43
0-180
5
45

50
38
50
0-180
5,8
60

Varianty 3 4

Otter S, M, L Objednací číslo: 2202579 (varianta S)
Objednací číslo: 2202580 (varianta M)
Objednací číslo: 2202581 (varianta L)

Rám je vyroben z lehkého plastu s odnímatelnou, propustnou tkaninou. Sedadlo a záda jsou úhlově 
nastavitelné. Možnost upevnění fixačních pásů v různých pozicích.

Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Hmotnost [kg]
Nosnost [kg]

41
30
40
0-90
4
30

41
35
56
0-90
4,5
60

Varianty S M

41
40
75
0-90
5
80

L

nehradí ZP
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Pomůcky, u kterých je uveden kód ZP, jsou hrazené zdravotní pojišťovnou na základě poukazu (přesně: Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku). 
Pokud pojištěnec splňuje diagnózu pro předpis dané pomůcky, může předepisující lékař vystavit poukaz s kódem pomůcky. 

U složitějších pomůcek typu invalidní vozík nebo polohovací zařízení doporučujeme konzultaci s výdejnou nebo vyzkoušení a naměření pomůcky a až poté 
si nechat předepsat poukaz. 

Předepisující lékař může být dle typu pomůcky lékař praktický (PRL) nebo ve většině případů odborný, nejčastěji neurolog (NEU), rehabilitační lékař (RHB), 
ortoped (ORT), internista (INT) nebo chirurg (CHI). Jaký lékař může pomůcku předepsat je uvedeno u jednotlivých pomůcek nebo v tabulce níže.

Předpis některých pomůcek podléhá schválení revizním lékařem (RL) na zdravotní pojišťovně. V tom případě předepisující lékař vystaví žádanku o schválení 
a zašle na zdravotní pojišťovnu nebo předá pacientovi, aby sám zanesl žádanku na zdravotní pojišťovnu. Pro předpis elektrického invalidního vozíku je 
nutné vyplnit také “Formulář k přidělení elektrického vozíku”, který obsahuje kontroly u šesti odborných lékařů. 

U pojištěnců VZP předepisující lékař vystaví nejprve žádanku a po jejím schválení vystaví poukaz, na který uvede informace o schválení. U pojištěnců os-
tatních zdravotních pojišťoven předepisující lékař vystaví žádanku i poukaz zároveň a v případě schválení žádanky zdravotní pojišťovna vyplní na poukaze 
informace o schválení. Pacient si poukaz vyzvedne na zdravotní pojišťovně, u předepisujícího lékaře nebo mu je zaslán poštou nebo poukaz obdrží přímo 
výdejna, která pacienta kontaktuje. Na základě podepsaného poukazu pacientem může výdejna pomůcku vydat.

Pomůcky, jako jsou invalidní vozíky, lůžka, zvedáky a polohovací zařízení, jsou zdravotní pojišťovnou bezplatně zapůjčovány. Výdejna tyto pomůcky vydává 
na základě uzavření smlouvy o výpůjčce s pacientem. 

Pomůcka může být plně hrazená zdravotní pojišťovnou nebo může být částečně hrazená a tudíž vzniká doplatek, který hradí pacient. Doplatek nebo i celou 
pomůcku lze financovat také příspěvkem od nadace nebo sponzora. 

Servis zapůjčovaných pomůcek zdravotní pojišťovnou
Opravu nebo úpravu pomůcky vydané na základě smlouvy o výpůjčce lze hradit přes poukaz. Vystavení poukazu na opravu má stejný postup popsaný výše. 
Poukaz může předepsat i praktický lékař.

kód: 07/0000269 - OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO (hrazeno 90 %)
kód: 07/0000275 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO (hrazeno 90 %)
kód: 07/0005245 - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO – Výměna akumulátoru (hrazeno 90 %)
kód: 07/0003592 - ÚPRAVY VOZÍKŮ INDIVIDUÁLNÍ (hrazeno plně)
kód: 12/0022628 - OPRAVY POMŮCEK ZAPŮJČOVANÝCH – Skupina 12 (hrazeno plně)

Informace se mohou měnit. 
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ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY NA POUKAZ ZP

Typ pomůcky
Mechanický vozík
Mechanický vozík speciální
Elektrický vozík
Kočárek zdravotní
Chodítko
Berle
Hole
Polohovací zařízení/sedačka
Vertikalizační zařízení
Individuální sedací ortéza
Podložky antidekubitní
Lůžko
Matrace zdravotní
Zvedák hydraulický
Zvedák vanový
Klozetová křesla
Sprchová křesla
Sedačka vanová/sprchová
Nástavec na WC
GER - geriatrie; CHR - chirurgie; INT - vnitřní lékařství; NEU - neurologie, dětská neurologie; ORT - ortopedie; ORP - ortopedická protetika; 
PRL - všeobecné praktické lékařství; REH - rehabilitační a fyzikální medicína; RL - revizní lékař; ZAK - zákazník; ZP - zdravotní pojišťovna, 
TRA - traumatologie, TVL - tělovýchovné lékařství

Předepisující lékař
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU, PRL, CHI
REH, ORT, NEU, PRL, CHI
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU, OP, CHI
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU
REH, ORT, NEU, PRL
REH, ORT, NEU, PRL
REH, ORT, NEU, PRL, GER
REH, ORT, NEU, PRL, GER

Užitnost pomůcky
5 let
5 let
7 let
3 roky
5 let
2 roky
3 roky
10 let
10 let
1 rok
3 roky
10 let
3 roky
10 let
10 let
5 let
5 let
5 let
3 roky

Majitel
ZP
ZP
ZP
ZAK
ZAK
ZAK
ZAK
ZP
ZP
ZAK
ZAK
ZP
ZAK
ZP
ZP
ZAK
ZAK
ZAK
ZAK

Revizní lékař ZP
RL
RL
RL
RL
RL
-
-
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
-
-
-
-



Invalidní vozíky se vyrábí v mnoha variantách a provedeních a některé lze doplnit různým příslušenstvím. Invalidní vozíky se vybírají na míru uživateli i v 
závislosti na jeho zdravotním stavu, životním stylu a prostředí, kde žije. S výběrem invalidního vozíku může pomoc ergoterapeut nebo specialista dodavatele. 
Invalidní vozík je také možné vyzkoušet v prodejně nebo u uživatele doma. 

Přehled základních parametrů invalidního vozíku

šíře sedu
•  vzdálenost mezi postranicemi nebo blatníky vozíku

•  mezi kyčlemi uživatele a postranicemi vozíku by měla být mezera na obou stranách 1 - 2 cm (přibližně tloušťka dlaně)

hloubka sedu
•  vzdálenost mezi zádovou opěrkou a předním okrajem sedáku

•  mezi předním okrajem sedačky a podkolenní jamkou by měla být mezera 5 - 6 cm (přibližně 3 prsty ruky)

vzdálenost stupačky od sedačky a výška sedu
•  stupačky by měly být přibližně 5 cm nad zemí a zároveň stehna by měla být opřená o sedák, aby okraj sedáku netlačil nebo neškrtil stehna

výška zad
•  vzdálenost mezi zadní částí sedačky a horním okrajem zádové opěrky

•  mezi spojnicí lopatek a horním okrajem zádové opěrky u aktivních vozíčkářů by měla být mezera minimálně 1 cm

•  u ostatních uživatelů je výška závislá na pohodlí sezení

nastavení těžiště
•  uchycení zadních kol oproti sedu uživatele

•  čím více je střed zadního kola vpředu oproti zádové opěrce, tím je vozík nestabilnější a snadněji se ovládá (posun těžiště vpřed) a naopak je-li střed 
     zadního kola za zádovou opěrkou, je vozík stabilní, ale hůře se ovládá (posun těžiště vzad)

•  uživatel s amputací dolních končetin by měl mít posun těžiště vzad nebo alespoň stabilizační kolečka proti převržení vozíku vzad

nosnost vozíku
•  maximální hmotnost uživatele včetně nákladu

•  nosnost nesmí být nikdy překročena, proto je třeba počítat i s případnou změnou tělesných dispozic uživatele

•  pro dospělé uživatele nedoporučujeme vozíky s nosností nižší než 120 kg

hmotnost vozíku
•  kolik vozík váží je důležité pro uživatele, kteří se sami na vozíku pohybují i na větší vzdálenosti, mají menší sílu nebo vozík nakládají do auta apod.

•  základní vozíky jsou ocelové a odlehčené vozíky jsou z duralu, ale jsou i ultralehké vozíky z karbonu

obutí kol
•  foukací nebo plné

•  s foukacími koly je jízda na vozíku pohodlnější a přejezd drobných překážek snazší, ale je třeba kola dofukovat, jinak ovladatelnost vozíku ztěžují

•  s plnými koly je jízda tvrdší, ale není třeba kola dofukovat a nelze píchnout; doporučujeme mít přední kola plná

velikost předních kol
•  s většími kolečky např. 200 x 50 mm lze snadněji přejet menší překážky (prahy, obrubníky), ale zvětšuje se i rádius otáčení vozíku na místě

•  s menšími koly se snižuje průjezdnost přes nerovnosti, ale rádius otočení vozíku na místě je menší

•  nejmenší kolečka jsou vhodná většinou pro uživatele, kteří umí jezdit na zadních kolech

celková šířka
•  je důležitá, aby uživatel projel všude kde potřebuje např. do koupelny, na toaletu, do výtahu

•  u mechanických vozíků je celková šířka závislá na šíři sedu vozíku a tedy i tělesných dispozicích uživatele
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Pobočka Kladno
Středočeský kraj a Praha

SIV Kladno s.r.o.
Hřebečská 2678
272 01 Kladno

Infolinka 321 003 002
E-mail info@siv.cz

Pobočka Plzeň
Plzeňský a Karlovarský kraj

SIV Kladno s.r.o.
Koperníkova 2798/1

301 00 Plzeň

Infolinka 321 003 007
E-mail plzen@siv.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Ústecký a Liberecký kraj

SIV Kladno s.r.o.
Vinařská 1015/4

400 01 Ústí nad Labem

Infolinka 321 003 006
E-mail usti@siv.cz

Uvedené technické údaje, obrázky a ceny jsou pouze informativní a mohou se v průběhu platnosti katalogu měnit. 
Obrázky u produktů, které se dají konfigurovat, odpovídají jedné konkrétní konfiguraci. 

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH. 

Váš regionální prodejce:

Internetový obchod www.siv.cz


