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výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického
a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak
obdržíte ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně. V případě, že pomůcka není
zdravotními pojišťovnami hrazena, můžete požádat podle zákona č. / Sb.
na krajské pobočce úřadu práce, nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek
na pořízení pomůcky. Seznam nadací naleznete na poslední straně.

Na poukaze pro předepsání pomůcky by mělo být uvedeno příjmení a jméno, rodné číslo, adresa, hrazení pojišťovnou (I-C-P), diagnóza (Dg.), razítko zdravotnického zařízení, jmenovka,
datum, podpis lékaře předepisujícího, popřípadě i revizního, zda se jedná o pomůcku nebo její opravu či úpravu, pomůcku trvalou nebo dočasnou, novou nebo repasovanou, druh a označení
pomůcky, skupina (Sk), kód, množství, výše úhrady pojišťovny a případný doplatek.

MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ POMŮCKY

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen
částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může dle typu předepsat lékař praktický
(PRL) nebo ve většině případů odborný, nejčastěji neurolog (NEU), rehabilitační lékař
(REH) nebo ortoped (ORT). Pomůcka se předepisuje na „Poukaz na léčebnou
a ortopedickou pomůcku“. V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné
vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“. K získání prvního elektrického vozíku je
potřeba vyplnit ještě „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, kde se uvádějí

SERVIS POMŮCEK

Záruční opravy hradí výrobce. Nevztahuje-li se již na pomůcku záruční doba, je
postup stejný jako u získaní pomůcky, do poukazu se ale uvede kód a typ příslušné
opravy. Hrazení těchto oprav se týká pouze pomůcek zapůjčovaných, na které se
vypisuje „Smlouva o výpůjčce“. Jedná se o vozíky mechanické i elektrické, zvedáky
do vany, pojízdné zvedáky a polohovací elektrická lůžka.

07/0000269 Oprava vozíku mechanického (hrazeno  )
07/0000275 Oprava vozíku elektrického (hrazeno  )
07/0005245 Oprava vozíku elektrického – výměna akumulátoru (hrazeno  )
07/0003592 Úpravy vozíků individuální (hrazeno plně)
12/0022628 Opravy pomůcek zapůjčovaných – skupina  (hrazeno plně)

PŘEDEPISOVÁNÍ POMŮCEK

Pomůcky k chůzi
Berle předloketní (ks nebo pár/ roky; PRL, REH, ORT, NEU, CHR)
Berle podpažní (pár/ roky; PRL, REH, ORT, NEU, CHR)
Hole (ks/ roky; PRL, REH, ORT, NEU, CHR)
Chodítka (RL; ks/ let; REH, NEU, ORP)

Křesla klozetová (ks/ let; PRL, REH, NEU, ORT, GER)

Pomůcky pro vybavení koupelny a WC
Sedačky vanové a do sprchy (ks/ let; PRL, REH, NEU, ORT, GER)
Židle a křesla do sprchy (ks/ let; PRL, REH, NEU, ORT, GER)
Zvedák do vany a příslušenství (RL, R; ks/ let; REH, NEU, ORT)
Nástavce na WC (ks/ roky; PRL, REH, NEU, ORT, GER)

Lůžka polohovací a příslušenství (RL, R; ks/ let; REH, NEU, ORT)

Podložky antidekubitní (RL; ks/ roky; REH, NEU, ORT)

Vozíky a kočárky zdravotní
Vozíky mechanické standardní a příslušenství (RL, R; ks/ let; REH, NEU, ORT, INT)
Vozíky mechanické speciální a příslušenství (RL, R; ks/ let; REH, NEU, ORT)
Vozíky elektrické a příslušenství (RL, R, S; ks/ let; REH, NEU, ORT, INT)

Zvedáky pojízdné a příslušenství
Zvedáky pojízdné (RL, R;  ks/ let; REH, NEU, ORT)
Závěsy (RL;  ks/ roky; REH, NEU, ORT)

Bandáže elastické a neoprenové (ks/ rok; REH, NEU, ORT, CHR, ORP, TVL, TRA)

RL nutné schválení revizního lékaře (Žádanka o zvýšení úhrady)
R pomůcky zapůjčované (Smlouva o výpůjčce)
S nutná doplňující odborná vyšetření (Formulář k přidělení elektrického vozíku)

SEZNAM ZKRATEK
GER geriatr
INT internista
CHR chirurg
TRA traumatolog

NEU neurolog
ORP ortopedický protetik
ORT ortoped

PRL praktický lékař
REH rehabilitační lékař
TVL tělovýchovný lékař

Lékař předepisující . lékař revizní nebo
. lékař předepisující a uvedení evidenčního čísla pod kterým byla pomůcka schválena lékařem revizním

Úhrada pojišťovny

Doplatek
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Označení berle

FRANCOUZSKÉ BERLE S OTEVŘENOU OPĚRKOU PŘEDLOKTÍ

řada 222 KL 99–119 76–96 23 9 0,6 130 100 CTB/C (16 mm)

řada 222 J 79–96 60–80 18 7,5 0,4 100 100 CTB/C/D (16 mm)

řada 333 K-C 99–120,5 78–98 23–25 9,5 1,6 130 100 CTB/C (16 mm)

celková výška berle od držadla k zemi od držadla k opěrce průměr opěrky hmotnost berle nosnost berle gumový nástavec
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (typ/vnitřní průměr)

222 KL 222 KL-S 222 KL-A
12/0011971 12/0011973 12/0011975

PLNĚ HRAZENO PLNĚ HRAZENO

držadlo s odrazkou anatomické držadlovyměkčené držadlo držadlo s odrazkou anatomické vyměkčené držadlovyměkčené držadlo

držadlo s odrazkou anatomické vyměkčené držadlo řada 333 uzavřená opěrkavyměkčené držadlovyměkčené držadlo anatomické vyměkčené držadlo

222 J-S 222 J-SC 222 J-AS 222 J-ASC
12/0011979 12/0011980 12/0011981 12/0011982

222 KL-C 222 KL-SC 222 KL-ASC
12/0011972 12/0011974 12/0011976

PLNĚ HRAZENO PLNĚ HRAZENO

řada  J dětská velikost, barevná opěrka předloktí, 
stahovací matice tlumící klapání berle

 J-S stříbrná trubka, vyměkčené držadlo bez odrazky
 J-SC barevná trubka, vyměkčené držadlo bez odrazky,
 J-AS stříbrná trubka, anatomické vyměkčené držadlo 

bez odrazky, pro pravou nebo levou ruku
 J-ASC barevná trubka, anatomické vyměkčené držadlo

řada  KL-C barevná trubka, barevná opěrka předloktí, 
stahovací matice tlumící klapání berle

 KL-C plastové držadlo se světelnou odrazkou
 KL-SC vyměkčené držadlo bez odrazky
 KL-ASC anatomické vyměkčené držadlo bez odrazky, 

pro pravou nebo levou ruku

333 K-C 333 K-SC 333 K-ASC
12/0093908 12/0093909 12/0093910

PLNĚ HRAZENO PLNĚ HRAZENO

řada  K-C nastavitelná uzavřená opěrka předloktí, barevná trubka,
stahovací matice tlumící klapání berle

 K-C plastové držadlo se světelnou odrazkou
 K-SC vyměkčené držadlo bez odrazky
 K-ASC anatomické vyměkčené držadlo bez odrazky, 

pro pravou nebo levou ruku

řada  KL stříbrná matná trubka, barevná opěrka předloktí, 
stahovací matice tlumící klapání berle

 KL plastové držadlo se světelnou odrazkou
 KL-S vyměkčené držadlo bez odrazky
 KL-A anatomické plastové držadlo bez odrazky,

pro pravou nebo levou ruku

Barevné provedení 
plastových a gumových
částí berlí

řada 333

černá

řada 222

šedá

červená 

modrá 

tyrkysová

purpurová 

černá

žlutá

fialová

Barevné provedení trubek

222 KL, KL-S, KL-A, J-S, J-AS
333 K-C, K-SC, K-ASC

stříbrná matná

222 KL-C, KL-SC, KL-ASC 
222 J-SC, J-ASC 
333 K-C, K-SC, K-ASC

červená

modrá

tyrkysová

purpurová

černá

žlutá

fialová

růžová
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FRANCOUZSKÉ BERLE S UZAVŘENOU OPĚRKOU PŘEDLOKTÍ A BERLE SPECIÁLNÍ

Označení berle

121, 121 A 110–133|89–137 86–109 24,5|23–28 10,5 0,6 160 100 CTD (22 mm)

121 EX, 121 A/EX 107–135|103–138 83–110|83–111 24|20–27,5 9,5 0,6 160 100 CTD (22 mm)

121 C, 121 AC 109–132|89–132 86–109|69–112 23,5|19–27 9,5 0,6 160 100 CTD (22 mm)

121 JD-A 70–101 54–79 18–22 8 0,4 100 100 CTD (22 mm)

123, 123 A 90–119|87–120 70–94 26|20–28 9,5 0,6 160 100 CTD (22 mm)

119, 123 EX, 123 A/EX 123–130|89–121|100–148 100|67–92|67–102 23,5–31|22–29|24–28 9,5|14,5|8,5 0,9|1,7|0,6 190|318|160 100 CTE|100 CTD| 100CTD

5030 97,5–106,5 76–85 21,5 9 0,94 100 100 CTC (18 mm)

132 100–125 - - 9,5 1,3 160 100 CTD (22 mm)

131 A, B, C 94–114|114–135|135–154 57–91|61–97|79–114 23–38|38–54|42–57 - 0,6|0,7|0,8 100 100 CTD (22 mm)

celková výška berle od držadla k zemi od držadla k opěrce průměr opěrky hmotnost berle nosnost berle gumový nástavec
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (typ/vnitřní průměr)

121 EX 12/0023688
121 A/EX 12/0023691

121 JD-A
12/0023695

121 C 12/0023689
121 AC 12/0023692

PLNĚ HRAZENO

121 12/0023687
121 A 12/0023690

PLNĚ HRAZENO

123 123 A 123 A/EX
12/0023697 12/0023699 12/0023700

PLNĚ HRAZENO

119 123 EX 132 5030
12/0011520 12/0023698 12/0023703

vyměkčená opěrka

nastavitelná délka

uzavřená opěrka

nastavitelná opěrka

 zvýšená nosnost  kg, pevná výška, nastavitelná výška opěrky předloktí
 EX zvýšená nosnost  kg, nastavitelná výška držadla a opěrky předloktí
 nastavitelná výška a hloubka předloketní opěrky
 nastavitelná výška, čtyřbodová široká základna

 B duralová, nastavitelná výška vyměkčené podpažní opěrky i držadla
 A + dětská velikost
 C + nadstandardní velikost

 nastavitelná výška, sklopná uzavřená opěrka předloktí
 A + nastavitelná výška opěrky předloktí
 JD-A + dětská velikost, nastavitelná výška opěrky předloktí
 EX + nadstandardní velikost
 A/EX + nadstandardní velikost, nastavitelná výška opěrky předloktí
 C + anatomické držadlo pro pravou nebo levou ruku
 AC + anatomické držadlo pro pravou nebo levou ruku, 

nastavitelná výška opěrky předloktí

 nastavitelná výška, sklopná uzavřená opěrka předloktí
 A + nastavitelná výška opěrky předloktí
 A/EX + nadstandardní velikost, nastavitelná výška opěrky předloktí

131 A 131 B 131 C
12/0011983 12/0011983 12/0011983

PLNĚ HRAZENO PLNĚ HRAZENO PLNĚ HRAZENO



DŘEVĚNÉ, DURALOVÉ A SKLÁDACÍ HOLE
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Označení hole

455, 456, 457 95 0,4 100 100 CTE (25 mm)|100 CTC|100 CTC (18 mm)

405, 415 100 0,3 100 100 CTB/C (16 mm)

405 A, 415 A 79–99 0,3 100 100 CTB/C (16 mm)

404, 404 S 74–99 0,4 125 100 CTC (18 mm)

2502, 2507 82–105|80–96 0,3|0,8 125|318 100 CTC (18 mm)

2501 73–96 0,3 125 100 CTC (18 mm)

412 73–96 0,3 125 100 CTC (18 mm)

413 A, 413 AS 80–90|70–80 0,3 125 100 CTC (18 mm)

výška hole hmotnost hole nosnost hole gumový nástavec
(cm) (kg) (kg) (typ/vnitřní průměr)

Barevné provedení duralové
trubky holí 405 A a 415 A

stříbrná matná

modrá lesklá 

červená lesklá 

zelená lesklá

oranžová lesklá

bronzová lesklá

červená

modrá

tyrkysová

purpurová

černá

žlutá

fialová

růžová

hnědá

Barevné provedení duralových
trubek holí 413 AS, 413 A

černá

hnědá

bronzová

stříbrná

stříbrná matná

chrom

chrom matný

455    12/0023721 456    12/0011989 457    12/0011990
PLNĚ HRAZENO PLNĚ HRAZENO

405    12/0011985 405 A    12/0011986
415    12/0011987 415 A    12/0011988

404    12/0023707 404 S    12/0023708 2502    12/0011526
2507

2501    12/0011525 412    12/0023711 413 A, 413 AS
12/0023714

 duralová, nastavitelná výška, vyměkčené držadlo
 duralová, nastavitelná výška, anatomické držadlo,

pro pravou nebo levou ruku
 A skládací, barevná duralová trubka (viz vzorník), 

nastavitelná výška, poutko
 AS + menší velikost

 duralová, nastavitelná výška
 S duralová, nastavitelná výška
 duralová, nastavitelná výška, vyměkčené držadlo, poutko
 duralová, nastavitelná výška, vyměkčené držadlo, poutko,

zvýšená nosnost  kg

 barevná duralová trubka, pogumované držadlo
 + anatomické pogumované držadlo,

pro pravou nebo levou ruku
 A barevná duralová trubka, pogumované držadlo,

nastavitelná výška
 A + anatomické pogumované držadlo,

pro pravou nebo levou ruku

 dřevěná se suky
 dřevěná
 dřevěná

415, 415 A
anatomické držadlo

405, 405 A
pogumované držadlo
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VÍCEBODOVÉ A KOMBINOVANÉ HOLE, PŘÍSLUŠENSTVÍ

420, 420 A 69–94 0,7|0,6 125 100 CTB (16 mm)

474, 474 A 74–100 1|0,9 125 100 CTB (16 mm)

424 AJ 49–59 0,9 50 100 CTB (16 mm)

475 73–93 0,8 100 -

465, 466, 467 86,5|88|84–95 0,8|1,2|1 125 100 CTC (18 mm)

Označení hole

výška hole hmotnost hole nosnost hole gumový nástavec
(cm) (kg) (kg) (typ/vnitřní průměr)

420 A 420 424 AJ
12/0023716 12/0023715

474 A 474 475
12/0023724 12/0023723 12/0011984

465 466 467
12/0011522 12/0011523 12/0011524

 skládací se sedátkem, výška sedátka  cm, šířka sedátka  cm
 skládací se sedátkem, výška sedátka  cm, šířka sedátka  cm
 skládací se sedátkem, nast. výška sedátka – cm, šířka sedátka  cm

 A tříbodová úzká základna, nastavitelná výška
 čtyřbodová úzká základna, nastavitelná výška
 AJ dětská velikost, tříbodová široká základna, nastavitelná výška

 A tříbodová široká základna, nastavitelná výška
 čtyřbodová široká základna, nastavitelná výška
 pětibodová široká základna, barevná trubka, pogumované 

ergonomické nebo anatomické držadlo, pro pravou nebo levou ruku

vyztužené protiskluzové nástavce
 CTA vnitřní průměr:  mm
 CTB vnitřní průměr:  mm
 CTC vnitřní průměr:  mm
 CTD vnitřní průměr:  mm
 CTE vnitřní průměr:  mm
 CTF vnitřní průměr:  mm
 CTB/C vnitřní průměr:  mm
 CTB/C/D vnitřní průměr:  mm
 CTW odklopný pětihrotový 

nástavec na náledí

ostatní příslušenství
 CT kožené polstrování opěrky 
 CT neoprenové polstrování, 

barva: modrá, černá
 CT kožené polstrování rukojeti
 CT poutko, barva: černá, hnědá
 CT univerzální držák holí a berlí
 CT držák holí a berlí ke stolům
 CT držák holí a berlí k nábytku
RP/ držák holí a berlí k chodítkům
RP/ A držák holí a berlí k vozíkům

100 CT2 100 CT2 100 CT3 100 CT1

100 CT5 100 CT6 100 CT7 RP 82, RP 82 A

100 CT4 100 CTA, B, C, D, E, F 100 CTB/C, 100 CTB/C/D 100 CTW



PEVNÁ ČTYŘBODOVÁ CHODÍTKA
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Označení chodítka

12/S    12/0023733 PLNĚ HRAZENO

zesílený rám

úzká základna

12/S (velikost 1, 2, 3) 72–80|80–88|92–100 49–50|51–52|51–53 45–48|48–50|49–51 1,8|1,9|2,1 160 100 CTE (25 mm)

206 EL (velikost 5, 6, 7) 92–100|81–89|72–80 62–65|62–63|61–62 48–50|46–49|46–48 2,1|2|1,8 160 100 CTE (25 mm)

202 EL (velikost 5, 6, 7) 89–97|79–87|69–77 67–69|66–68|53–57 66–67|54–57|54–57| 2,1|2|1,85 160 100 CTE (25 mm)

2511 (velikost 1, 2, 3) 63–71|74–82|85–93 77|77–78|85–93 51|51–54|53–56 2|3,5|3,6 318 100 CTE (25 mm)

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka hmotnost chodítka nosnost chodítka gumové nástavce
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (typ/vnitřní průměr)

202 EL    12/0023745 PLNĚ HRAZENO

středně široká základna

široká základna

206 EL    12/0023752 PLNĚ HRAZENO

2511    12/0093475

■ úzký duralový rám
■ nastavitelná výška
■ tři velikosti (, , )
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ volitelné příslušenství: košík ADL 
(viz str. )

■ středně široký duralový rám
■ nastavitelná výška
■ tři velikosti (, , )
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ volitelné příslušenství: košík ADL 
(viz str. )

■ široký duralový rám
■ nastavitelná výška
■ tři velikosti (, , )
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ volitelné příslušenství: košík ADL 
(viz str. )

■ široký zesílený ocelový rám
■ nastavitelná výška
■ tři velikosti (, , )
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ zvýšená nosnost  kg
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SKLÁDACÍ ČTYŘBODOVÁ CHODÍTKA

233 EL 12/0023759 PLNĚ HRAZENO

230    12/0023755 PLNĚ HRAZENO

230 EL 12/0023756 PLNĚ HRAZENO
230 ELJ 12/0023757 PLNĚ HRAZENO

484 75–89 42–45 32–38 1,5 114 100 CTC (18 mm)

230 81–99 62 50–52 2,6 100 100 CTF (28 mm)

233 EL 81–99 57 52–56 2,5 100 100 CTF (28 mm)

230 EL, 230 ELJ 81–97|72–79 57|52 52–57|46–48 2,8|2,9 100 100 CTF|100 CTE (25 mm)

■ držadlo pro vstávání
■ duralový skládací rám
■ nastavitelná výška
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ speciální jednostranné chodítko
pro pacienty po cévní mozkové příhodě

■ držadla pro vstávání
■ skládací duralový rám
■ nastavitelná výška
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ volitelné příslušenství: košík ADL 
(viz str. )

■ skládací duralový rám
■ nastavitelná výška
■ protiskluzové vyztužené nástavce
■ volitelné příslušenství: košík ADL 

(viz str. )

484    12/0140237 PLNĚ HRAZENO

Označení chodítka

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka hmotnost chodítka nosnost chodítka gumové nástavce
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (typ/vnitřní průměr)

složené chodítko složené chodítko

složené chodítko

230 ELJ dětská velikost

krokovací mechanizmus

■ krokovací kloubový mechanizmus
■ skládací duralový rám
■ nastavitelná výška
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ volitelné příslušenství: košík ADL 
(viz str. )

 ELJ + dětská velikost



PEVNÁ DVOUKOLOVÁ CHODÍTKA
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Označení chodítka

12/SC    12/0023734 PLNĚ HRAZENO

12/SC (velikost 1, 2, 3) 71–79|81–89|92–100 50–51|55–52|52 48–50|49–51|50–53 2|2,15|2,2 160 10 100 CTE (25 mm)

206 ELC (velikost 5, 6, 7) 90,5–98,5|82–90|71–79 63–65|62–63|62–63 50–52|48–50|47–49 2,3|2,1|2,1 160 10 100 CTE (25 mm)

202 ELC (velikost 5, 6, 7) 88–96|78–84|66–74 68–69|67–68|66–68 57–59|56–59|54–58 2,3|2,2|2,1 160 10 100 CTE (25 mm)

222 ELC-J 58–64 49–51 40–43 1,6 100 11 100 CTD (22 mm)

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka hmotnost chodítka nosnost chodítka průměr koleček gumové nástavce
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (cm) (typ/vnitřní průměr)

202 ELC    12/0023746 PLNĚ HRAZENO

206 ELC    12/0023753 PLNĚ HRAZENO

222 ELC-J

■ úzký duralový rám
■ nastavitelná výška
■ přední kolečka
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ tři velikosti (, , )
■ volitelné příslušenství: košík ADL 

(viz str. )

■ středně široký duralový rám
■ nastavitelná výška
■ přední kolečka
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ tři velikosti (, , )
■ volitelné příslušenství: košík ADL 

(viz str. )

■ široký duralový rám
■ nastavitelná výška
■ přední kolečka
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ tři velikosti (, , )
■ volitelné příslušenství: košík ADL 

(viz str. )

■ dětská velikost
■ nastavitelná výška
■ přední kolečka
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ volitelné příslušenství: košík ADL 
(viz str. )

středně široká základnaúzká základna

široká základna dětská základna
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SKLÁDACÍ DVOUKOLOVÁ CHODÍTKA

Označení chodítka

233 ELC 81–99 57–58 50–54 2,9 100 12 100 CTF (28 mm)

245 A, 243 A 70–92|41–53 56|42 69|48 6|3,1 125|75 15 100 CTD|100 CTE

200 C 80–95 52 54 5,2 125 7 -

200 RC 100–110 73–75 52–54 4,1 160 5 100 CTE (25 mm)

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka hmotnost chodítka nosnost chodítka průměr koleček gumové nástavce
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (cm) (typ/vnitřní průměr)

200 C    12/0023741 PLNĚ HRAZENO 200 RC    12/0023742 PLNĚ HRAZENO

245 A    12/0023773 PLNĚ HRAZENO
243 A    12/0023771 PLNĚ HRAZENO

■ čtyřkolový ocelový rám
■ zadní nášlapné brzdy
■ nastavitelná výška
■ volitelné příslušenství: košík ADL  (viz str. )

■ skládací duralový rám
■ nastavitelná výška
■ přední kolečka
■ protiskluzové vyztužené nástavce

■ volitelné příslušenství: košík ADL 
(viz str. )

■ opěrky předloktí
■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ přední kolečka

■ protiskluzové vyztužené nástavce

243 A dětská velikost

zadní pohled zadní pohled

složené chodítko složené chodítko

233 ELC    12/0023760 PLNĚ HRAZENO

■ skládací ocelový rám
■ nastavitelná výška rukojetí
■ přední kolečka

■ protiskluzové vyztužené nástavce

 A + dětská velikost, pevný rám



SKLÁDACÍ TŘÍKOLOVÁ A ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA
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240 12/0023764 PLNĚ HRAZENO
240 A 12/0023765

složené chodítko

249 A nákupní košík

složené chodítko

240 A předloketní opěrky

100 12/0023735 PLNĚ HRAZENO
100 WHD 12/0023735 PLNĚ HRAZENO

složené chodítko

složené chodítko

100 WHD zesílený rám

240 S 12/0023766 PLNĚ HRAZENO
240 SL 12/0023767 PLNĚ HRAZENO

103        12/0023739 PLNĚ HRAZENO
249 A    12/0023777 PLNĚ HRAZENO

Označení chodítka

240, 240 A 84–96|100–112 66 55 6,5|7,2 127|125 20

240 S, 240 SL 82–92|78–92 66 56|64 6,7|5,5 125 20

100, 100 WHD 76–98|92–105 58|70 62|64 11|13,5 130|150 20

103, 249 A 80–95 62 68 8|10 114|182 20

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka výška sedátka hmotnost chodítka nosnost chodítka průměr koleček
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (cm)

240 SL odlehčený rám

■ skládací ocelový rám
■ přítlačné brzdy
■ nastavitelná výška 

 A + předloketní opěrky ■ skládací ocelový rám
■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ nákupní taška

■ barevné provedení (viz vzorník)

 SL + odlehčený duralový rám

■ skládací ocelový rám
■ sedátko s podnosem
■ nákupní košík
■ dva držáky na berle nebo hole

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ barevné provedení (viz vzorník)
 WHD + zvýšená nosnost  kg

■ skládací odlehčený duralový rám
■ sedátko s nákupní taškou 
■ odnímatelná opěrka zad
■ dva držáky na berle nebo hole

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ barevné provedení (viz vzorník)
 A + zvýšená nosnost  kg

Označení chodítka

240, 240 A 84–96|100–112 66 55 - 6,5|7,2 127|125 20

240 S, 240 SL 82–92|78–92 66 56|64 - 6,7|5,5 125 20

100, 100 WHD 76–98|92–105 58|70 62|64 62 11|13,5 130|150 20

103, 249 A 80–95 62|67 68 54 8|10 114|182 20

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka výška sedátka hmotnost chodítka nosnost chodítka průměr koleček
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (cm)
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SKLÁDACÍ ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA

■ skládací odlehčený duralový rám
■ odkládací tácek
■ sedátko 
■ opěrka zad
■ držák berle
■ nákupní taška

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška

■ skládací odlehčený duralový rám
■ sedátko 
■ odnímatelná opěrka zad
■ nákupní taška

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ držák na berle nebo hole
■ barevné provedení (viz vzorník)

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška rukojeti
■ odkládací košík s podnosem
■ čtyři pojezdová kolečka

106    12/0140090 PLNĚ HRAZENO

109 WT 102    12/0023738 PLNĚ HRAZENO

složené chodítko

zadní pohledzadní pohled

složené chodítkosložené chodítko

105 T podnožky

105 12/0140089 PLNĚ HRAZENO
105 B 12/0140089 PLNĚ HRAZENO
105 T 12/0140089 PLNĚ HRAZENO

105 B zesílený rám

■ skládací odlehčený duralový rám
■ sedátko 
■ opěrka zad
■ nákupní taška

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
 B + zvýšená nosnost  kg
 T + odnímatelné podnožky

Označení chodítka

105, 105 B, 105 T 77–94 66|76|66 65–67|68–70|74–104 54 7,4|8,5|11,4 136|227|80 20

106 79–91,5 65 66 56 9 160 20

102 86–96 58 70 54 8,2 136 24/20

109 WT 85–98 66 62 - 8,4 100 15

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka výška sedátka hmotnost chodítka nosnost chodítka průměr koleček
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (cm)



ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA S VYSOKOU OPOROU

12

203 12/0023747 PLNĚ HRAZENO 203 A 12/0023748 PLNĚ HRAZENO
203 J 12/0023749 203 AJ 12/0023750

zadní pohled

složené chodítko

204 WHD zvýšená nosnost

204 EL elektrický zdvih

■ podpažní opěrky
■ skládací rám
■ nášlapné brzdy
■ nastavitelná výška

Označení chodítka

203, 203 J 97–142|74–109 63|63 76|76 12|11 160|160 10|10

203 A, 203 AJ 93–142|74–109 59|50 70|72 8|6 160|67 7

205, 205 J 120–142|104–125 64,5|56,5 103|90 21|15,5 120|80 10|7

204 M, 204 L 85–117|108–140 72 74 23|28 170 10

204 WHD, 204 EL 85–117 72 74 26|29 250|170 10

252 100–130 58 75 10 160 10

výška chodítka šířka chodítka hloubka chodítka hmotnost chodítka nosnost chodítka průměr koleček
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (cm)

203 A opěrky předloktí

203 J dětská velikost

205 12/0140091 PLNĚ HRAZENO
205 J 12/0140092 PLNĚ HRAZENO

zadní pohled

205 J dětská velikost

■ podpůrná deska
■ nášlapné brzdy
■ nastavitelná výška

 J + podpůrná deska, dětské
 A + opěrky předloktí
 AJ + opěrky předloktí, dětské

■ podpůrná hrazda
■ sedátko a podnožky
■ nášlapné brzdy

■ nastavitelná výška

 J + dětská velikost

■ nastavitelná šířka podpůrné desky
■ nastavitelná výška plynovým pístem
■ nášlapné brzdy

 L + nadstandardní výška
 WHD + zvýšená nosnost  kg
 EL + elektrický zdvih

204 M 204 WHD
204 L 204 EL

252    12/0023781 PLNĚ HRAZENO
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POJÍZDNÁ KLOZETOVÁ KŘESLA

516 C

přední pohled přední pohled

přední pohled přední pohled

■ pevné područky
■ plastové toaletní prkénko 

s poklopem
■ nášlapné brzdy

■ toaletní nádoba s víkem
■ duralový rám

■ sklopné područky 
■ odnímatelné podnožky
■ odnímatelná opěrka zad
■ plastové toaletní sedátko

■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ nášlapné brzdy
■ toaletní nádoba s víkem

■ odnímatelné područky 
■ odnímatelné podnožky
■ odnímatelná opěrka zad
■ plastové toaletní sedátko

■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ nášlapné brzdy
■ toaletní nádoba s víkem

■ nastavitelná výška, tři šířky sedu
■ sklopné područky 
■ odnímatelné podnožky
■ odnímatelná opěrka zad

■ plastové toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ nášlapné brzdy
■ toaletní nádoba s víkem

Označení křesla

516 C 80 59 56 30 50 - 46 40 6,8 100 ACC/5A nahoru

512 95 56 90 40 50 53 42 45 13,7 125 ACC/5A dozadu

512 E 92 52 52,5 40 50 52 43 46 14,4 125 ACC/5A dozadu

512 BCS/ADJ (tři velikosti) 95–105 54,5|60|66 94 40,5 50–60 54,5–64,5 46|50|56 46 15,5|16,5|17 136 ACC/4 dozadu

výška šířka hloubka výška výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad prkénka sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)

512 BCS/ADJ    12/0023795512 E    12/0023796 PLNĚ HRAZENO

512    12/0023786 PLNĚ HRAZENO



KLOZETOVÁ KŘESLA
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přední pohled

521 D pevná výška

521 A 12/0023805 PLNĚ HRAZENO
521 12/0023804 PLNĚ HRAZENO

přední pohled

504 pevná výška

přední pohled

521 pevná výška

504 A 12/0023785 PLNĚ HRAZENO
504 12/0023784 PLNĚ HRAZENO

521 AD 12/0023806 PLNĚ HRAZENO
521 D 12/0023807 PLNĚ HRAZENO

■ pevné područky 
■ plastové toaletní prkénko
■ odnímatelný polstrovaný sedák

■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška
 + pevná výška

■ pevné područky 
■ plastové toaletní prkénko
■ odnímatelný polstrovaný sedák

■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška
 + pevná výška

■ odnímatelné područky 
■ plastové toaletní prkénko
■ odnímatelný polstrovaný sedák

■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška
 D + pevná výška

516 

■ pevné područky
■ plastové toaletní prkénko 

s poklopem
■ toaletní nádoba s víkem

■ nastavitelná výška

Označení křesla

516 63,5–78,5 55 54 - 42–57 - 45 42 4,9 130 ACC/5A nahoru

504 A, 504 84–99|88 62–65|58 55–58|56 36 48–63|52 52–67|55 50 42 8|7,5 133 ACC/5 nahoru

521 A, 521 89–104|92 57–60|58 55–58|56 36 50–65|53 52–67|55 44 42 7|6,5 133 ACC/5 nahoru

521 AD, 521 D 88–103|92 56–59|62 55–58|56 36 50–65|53 52–67|55 48 42 7,8|7,5 133 ACC/5 nahoru

výška šířka hloubka výška výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad prkénka sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)
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KLOZETOVÁ KŘESLA

■ pevné područky 
■ polstrované toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem

■ nastavitelná výška
■ rozšířený sed

■ odnímatelné područky 
■ polstrované toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem

■ nastavitelná výška
■ rozšířený sed

■ pevné područky 
■ polstrované toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem

■ nastavitelná výška ■ odnímatelné područky 
■ polstrované toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem

■ nastavitelná výška

přední pohled

přední pohledpřední pohled

přední pohled

521 W    12/0011604 PLNĚ HRAZENO3514    12/0011606 PLNĚ HRAZENO

513    12/0023797 PLNĚ HRAZENO 513 S    12/0023799 PLNĚ HRAZENO

Označení křesla

513 91–96 61 50–51,5 40 48–53 51–56 45 42 8 120 ACC/5A dozadu

513 S 91–96 61 54–56 40 48–53 51–56 45 42 9 120 ACC/5A dozadu

3514 91–96 57 49–51 40 48–53 51–56 40 43 8,5 120 ACC/5A dozadu

521 W 91–96 57 51–52,5 40 48–53 51–56 40 43 8,5 120 ACC/5A dozadu

výška šířka hloubka výška výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad prkénka sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)



KLOZETOVÁ KŘESLA
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přední pohled

■ odklopné područky
■ plastové toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba 

■ nastavitelná výška

■ dětská velikost
■ pevné područky
■ plastové toaletní prkénko 
■ bezpečnostní pás

■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška

■ zvýšená nosnost  kg
■ sklopné područky
■ polstrované toaletní sedátko
■ toaletní nádoba s víkem

■ držák toaletního papíru

přední pohled

přední pohled

526 BCS    12/0023812521 AJ

513 D    12/0023798525   12/0023811

složené křeslo

■ skládací rám
■ odklopné područky
■ polstrované toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák

■ toaletní nádoba s víkem

přední pohled

Označení křesla

525 90 55 56 45 47 50 46 45 9,5 133 ACC/5R dozadu

513 D 98–108 55,5 87 40,5 52–62 56–66 44 46 13 190 ACC/4 dozadu

521 AJ 59–66 46 53–55 32 28–35 - 38 38 6 100 - nahoru

526 BCS 85 73 57 38 - 47 62 53 17 318 ACC/4G dozadu

výška šířka hloubka výška výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad prkénka sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)
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DŘEVĚNÁ KLOZETOVÁ KŘESLA

přední pohled

přední pohled přední pohled

přední pohled

■ plastové toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem
■ dekor dřeva

■ plastové toaletní sedátko
■ odklopný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem
■ dekor dřeva

■ plastové toaletní sedátko
■ odklopný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem

■ čalounění
■ plastové toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem

519 C    12/0140088 PLNĚ HRAZENO 519 C    12/0140088 PLNĚ HRAZENO

519    12/0023801 519 B    12/0023802

Označení křesla

519 C 82 58 50 36 44 46 48 42 7,8 150 ACC/5H nahoru

519 87 61 54 40 43 47 45 46 15,5 190 - nahoru

519 B 78 60 50 32 44 46 43 44 7,5 160 - nahoru

výška šířka hloubka výška výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad prkénka sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)



TOALETNÍ NÁDOBY
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■ nádoba na moč mužská plastová, objem:  litr
■ možnost dokoupit držák ADL 

■ nádoba na moč ženská plastová, objem:  litr
■ možnost dokoupit držák ADL 

■ držák nádoby na moč
■ kompatibilní s nádobou na moč  a 

■ mísa podložní plastová
■ objem: , litru

■ mísa podložní plastová s víkem
■ objem:  litr

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křesla: ,  A, ,  A,  AD,  D

ACC/5A

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křesla: ,  E, ,  S, ,  C,  W, 

, , ,  C, , , ,  G

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křeslo:  C

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křeslo: 

ACC/4

■ toaletní nádoba
■ pro křeslo:  BCS/ADJ,  D,  B,  FTB,   G

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křeslo:  BCS

Označení nádoby

ACC/5 26 21 14 504, 504 A, 521, 521 A, 521 AD, 521 D

ACC/5A 30 25,5 16,5 512, 512 E, 513, 513 S, 516, 516 C, 521 W, 577,

598, 808, 808 C, 3514, 4140, 4145, 4146 G

ACC/5H 31,5 25,5 17 519 C

ACC/5R 31 25 16 525

ACC/4 33,5×33,5 (š×h) 29,5×29,5 (š×h) 16,5 512 BCS/ADJ, 513 D, 544 B, 588 FTB, 4141 G

ACC/4G 44×30 (š×h) 37,5×27,5 (š×h) 16 526 BCS

vnější průměr nádoby vnitřní průměr nádoby výška nádoby pro křesla
(cm) (cm) (cm) (typ)

935 ACC/5

ACC/5H ACC/5R

ACC/4G

643  ADL 56

640   

642  
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SEDAČKY NA VANU

Označení sedačky

528 71 29 48–70 190

558 69 31 44–62 200

4628 (velikost 6, 7, 8) 66|68,5|71 23 50–60|50–63|50–65 190

4628 H (velikost 6, 7, 8) 66|68,5|71 23 50–60|50–63|50–65 190

4628 A (velikost 6, 7, 8) 66|68,5|71 35 50–60|50–63|50–65 190

4100 71 32 41–65 190

555 71 30 44–62 190

556 78,5 37 45–72 100

šířka sedačky hloubka sedačky vnitřní šířka vany nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (kg)

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany

555    12/0011615 PLNĚ HRAZENO

■ zesílená ocelová konstrukce
■ nastavitelná dle šířky vany

558    12/0023936

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany

4100    12/0011616 PLNĚ HRAZENO

■ nastavitelná dle šířky vany
■ tvarovaná sedací plocha

528    12/0023902 PLNĚ HRAZENO

■ jedno nebo dvě madla
■ nastavitelná dle šířky vany

556    12/0140093 PLNĚ HRAZENO

4628 H 12/0011634 PLNĚ HRAZENO
4628 12/0011633 PLNĚ HRAZENO
4628 A 12/0011633 PLNĚ HRAZENO

■ madlo 
■ nastavitelná dle šířky vany
■ tři volitelné rozměry (, , )

 + bez madla
 A + bez madla

+ větší hloubka sedu

možnost dvou madel



ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY
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Označení sedačky

530 P 37 28 60–70 80 18 114

534, 534 E 37 28 60 67 18 100

530 W 40 40 50–60 60–72 16 130

554 40 40 50–60 60–72 16 130

535 42 40 60 67 18 100

536, 536 V 40 40 58 71 0 100|130

šířka sedu hloubka sedu vnitřní šířka vany celková šířka hloubka zavěšení nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

■ plastové sedátko
■ nastavitelná dle šířky vany

■ plastové sedátko s opěrkou zad

535    12/0023911 PLNĚ HRAZENO 536 12/0023912
536 V 12/0023912

530 P    12/0023904 PLNĚ HRAZENO

■ plastové sedátko s výřezem
■ nastavitelná dle šířky vany

■ duralový rám

530 W    12/0023905 PLNĚ HRAZENO

■ opěrka zad
■ plastové sedátko s výřezem

■ nastavitelná dle šířky vany
■ duralový rám

554    12/0023935 PLNĚ HRAZENO

534 E 12/0023910 PLNĚ HRAZENO
534 12/0023909 PLNĚ HRAZENO

534 provedení chrom

536 V sedačka s výřezem

otočená sedačka o 90°

■ plastové sedátko  + barevné provedení: chrom

■ otočná sedačka s opěrkou zad
■ aretace po °
■ opěrná madla

 V + sedačka s výřezem
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VLOŽNÉ SEDAČKY DO VANY

Označení sedačky

527 46 36 21 125

532, 533 40 27 16,5|21,5 190

559 A, 559 B, 559 C 45,5 30 15|20|30 190

4217 40 30 15–20 127

557 43 43 5 100

šířka sedačky hloubka sedačky výška sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (kg)

■ protiskluzové přísavky ■ tři výšky: A  cm, B  cm, C  cm

559    12/0023937 PLNĚ HRAZENO

■ protiskluzové přísavky
■ tvarovaná sedací plocha

527    12/0023901 PLNĚ HRAZENO

■ ocelová konstrukce
■ rozpěrná ramena

■ pro vnitřní šířku vany: – cm

4217   12/0011619 PLNĚ HRAZENO

557

532    12/0023907 PLNĚ HRAZENO
533    12/0023908 PLNĚ HRAZENO

■ protiskluzové přísavky  + zvýšené provedení

■ nafukovací vyměkčená podložka
■ protiskluzové přísavky



PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY, STUPÍNKY A MADLA K VANĚ
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■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ protiskluzové přísavky

4055 Stolička k vaně

■ barevné provedení: modrá, bílá
■ rozměr: × cm

570 A Protiskluzová podložka do vany

566 562

bílé provedení

■ barevné provedení: modrá, bílá
■ rozměr: × cm

570 B Protiskluzová podložka do vany

bílé provedení

kombinace dvou kusů

kombinace tří kusů

■ plastové provedení
■ protiskluzový povrch
■ možnost kombinovat více kusů

4060 Stupínek k vaně

uchycení na vanu

■ upevnění na vanu
■ šířka okraje vany: – cm
■ výška madla:  cm

■ upevnění na vanu
■ aretační šroub
■ šířka okraje vany: – cm
■ výška madla:  cm

uchycení na vanu

Označení sedačky

570 A 40 104 - -

570 B 35 76 - -

4055 42 28,5 21–26 136

4060 49 40 10 140

šířka hloubka výška nosnost
(cm) (cm) (cm) (kg)
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SEDAČKY DO SPRCHY

přední pohled

přední pohledpřední pohled

■ kulaté sedátko
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ madla 
■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

Označení sedačky

509 35,5–53,5 34 32,5 35,5–53,5 32,5 32,5 1,5 136

539 A, 539 57–69,5|53 55|53,5 37,5|35 46–58,5|45 37|38 27 2,3|3,3 160|190

540 46–57 48 45 47–57 40 40 2,5 130

542 A 66–76 47 40 47–57 40 40 3 130

výška sedačky šířka sedačky hloubka sedačky výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

542 A    12/0023921 PLNĚ HRAZENO540    12/0023919 PLNĚ HRAZENO

539 A 12/0023918 PLNĚ HRAZENO
539 12/0023917 PLNĚ HRAZENO

509    12/0023892 PLNĚ HRAZENO

■ madla 
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

 + pevná výška, ocelový rám, 
bílé provedení

přední pohled

539 pevná výška



SEDAČKY A ŽIDLE DO SPRCHY
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537 B    12/0023914 PLNĚ HRAZENO

přední pohled

přední pohledpřední pohled

■ opěrka zad
■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ opěrka zad
■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

541 B    12/0023920 PLNĚ HRAZENO

537 A    12/0023913 PLNĚ HRAZENO

541 A    12/0023920 PLNĚ HRAZENO

Označení sedačky

537 B 38–50 51 44–50 - 34–44 36 30 2 136

537 A 68,5–78,5 51 51–53 36 34–44 36 30 3 136

541 B 35–45 48–51 50–52 - 35–45 41 37 2 136

541 A 69–79 51–54,5 53–57 34 35–45 41 37 2,5 136

výška sedačky šířka sedačky hloubka sedačky výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

přední pohled
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SEDAČKY, ŽIDLE A KŘESLA DO SPRCHY

Označení židle

4300 B 39,5–52,5 51 42–46 - 37–50 36 30 2,5 228

4300 A 80–93 51 46–49 44 37–50 36 30 4 228

545 D, 550 84,5–94,5|88–98 56–58|48 56–58|56–59 38|41 47–57 40 40 3,6|4 130

545, 545 A, 545 HD 76,5|75–91|76,5 55|53–54|55 58|55–61|58 35 40|40–56|40 40 36 3,5|5,5|7 140|140|195

výška židle šířka židle hloubka židle výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost židle nosnost židle
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

4300 B    12/0093476

■ opěrka zad
■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ zesílený duralový rám

■ zvýšená nosnost  kg■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ zesílený duralový rám

■ zvýšená nosnost  kg

4300 A    12/0093476

545 12/0023926 PLNĚ HRAZENO
545 A 12/0093331 PLNĚ HRAZENO
545 HD

■ sedátko s výřezem
■ područky
■ opěrka zad
■ nastavitelná výška

 + skládácí rám
■ sedátko s opěrkou zad
■ područky

 A + nastavitelná výška
 HD + zvýšená nosnost  kg

přední pohled přední pohled

přední pohled

550 skládací rám

545 A nastavitelná výška

545 HD zvýšená nosnost

545 D 12/0023927 PLNĚ HRAZENO
550 12/0023933



POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY

26

546 B/FR    12/0023932

přední pohled

546 B/HD

546 BD    12/0023931

546 B    12/0023929
546 B/HD

přední pohled

přední pohledpřední pohled

■ shodné s typem  B
+ nastavitelná výška

■ shodné s typem  B
+ odnímatelné područky

■ shodné s typem  B
+ výsuvná jednodílná stupačka

Označení křesla

546 B 83 55 60 35 46 43 36 7,8 140

546 B/HD 83 62 60 35 46 53 36 8 195

546 B/ADJ 89–100 55 55 35 48–59 43 36 7,5 160

546 BD 83 55 59 35 50 43 36 8,3 140

546 B/FR 83 55 78 35 46 43 36 8,5 140

výška křesla šířka křesla hloubka křesla výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost křesla nosnost křesla
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

546 B/ADJ    12/0023930

■ sedátko s opěrkou zad
■ pevné područky
■ kolečka s nášlapnými brzdami

 B/HD     + zvýšená nosnost  kg
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KOMBINOVANÁ POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY A NA WC

odklopné područky

4146 G    12/0011618

■ polstrované sedátko s výřezem
■ odklopné područky
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba

přední pohled

RP/58 stupačky

544 B    12/0023924

■ plastové sedátko s otvorem
■ pevné područky
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba 
■ možnost dokoupit stupačky RP/

odklopné područky

577    12/0023938

■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ odklopné područky
■ sklopná jednodílná stupačka
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem

odklopné područky

4141 G    12/0011608

■ polstrované sedátko s výřezem
■ odklopné područky
■ sklopná jednodílná stupačka
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba

Označení křesla

544 B 103 56 62 47 56,5 44 46 9 100 ACC/4 dozadu

4141 G 92 61 66 40 52 43 43 11,5 160 ACC/4 dozadu

4146 G 110 55 61–86 45 52 43 43 14 160 ACC/5A dozadu

577 100 60 82 35 57 49 41 13,8 140 ACC/5A dozadu

výška šířka hloubka výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)



KOMBINOVANÁ POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY A NA WC
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odklopné područky

4145 poháněcí kola

4140    12/0011617
4145

808 C    12/0023943
808

588 FTB    12/0011605

■ zesílený rám – nosnost  kg
■ odnímatelné vyměkčené sedátko
■ výřez pro intimní hygienu
■ odklopné područky

■ sklopná jednodílná stupačka
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ držák toaletního papíru
■ toaletní nádoba s víkem

■ duralový rám
■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ oddělitelná centrální část sedátka
■ odklopné područky
■ odklopná jednodílná stupačka

■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem

 + zadní poháněcí kola s obručemi

■ duralový rám
■ nastavitelná výška 
■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ oddělitelná centrální část sedátka
■ odklopné područky

■ odnímatelné dvoudílné podnožky
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem 

 + zadní poháněcí kola s obručemi

808 poháněcí kola

odklopné područky

598

■ duralový rám s opěrkou hlavy
■ nastavitelná výška a úhel sedu
■ odnímatelné vyměkčené sedátko
■ vyměkčený sedák s výřezem

■ odklopné područky
■ odnímatelné podnožky
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem

odklopné područky

podnožka

polohování

Označení křesla
výška šířka hloubka výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)

4140, 4145 94|96 55|61 85|100 42 51 44 43 10|18,5 130 ACC/5A dozadu

808 C, 808 99 55,5|65,5 82|102 47 51–56|51 47 46|43 14,5|18,5 100 ACC/5A dozadu

588 FTB 99,5 62 87 46 53,5 51 43 16 225 ACC/4 dozadu

598 107–117 54 117 51 50–60 51 43 26 130 ACC/5A dozadu
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SKLOPNÉ SEDAČKY DO SPRCHY

Označení sedačky

538 - 49 28 8,5 4 114

538 D 49–56 49 28 10,5 5 160

4261 G 46–56 44 38 11 3,5 127

4240 50–57 36 28 11 5 160

4237 48–56 46 38 22 6 160

4239, 4239 G 52–59 46|44 37 20 8|7,3 160

výška sedu šířka sedu hloubka sedu hloubka sklopené sedačky hmotnost sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

■ sedátko s madly
■ podpůrné nohy
■ pojistka sklápění

■ sedátko s madly
■ pojistka sklápění

538    12/0023915 PLNĚ HRAZENO 538 D    12/0023916

■ polstrované sedátko
■ podpůrné nohy
■ pojistka sklápění

4240    12/0011626

■ sedátko s výřezem
■ podpůrné nohy
■ duralový rám

4261 G    12/0011630

■ opěrka zad
■ odklopné područky
■ podpůrné nohy
■ duralový rám

■ polstrované sedátko
a opěrka zad

■ odklopné područky
■ podpůrné nohy

■ duralový rám

G
+ sedátko s výřezem

4237    12/0011621 4239 12/0011624
4239 G 12/0011625

sklopená sedačka sklopená sedačka sklopená sedačka

sklopená sedačka 4239 G  sedátko s výřezem



MADLA DO KOUPELNY A NA WC
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uchycení na vanu

569 A, B, C, D

567 A, B, C, D

■ upevnění na vanu
■ rychloupínací pojistka
■ šířka okraje vany: – cm
■ výška madla:  cm

566

726 A, B, C, ANG

568 A, B, C, D

■ upevnění na vanu
■ aretační šroub
■ šířka okraje vany: ,–, cm
■ výška madla:  cm

562

■ barevné provedení: chrom
■ materiál: ocel

 A délka , cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 D délka , cm

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel

 A délka , cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 D délka , cm

■ protiskluzová úprava
■ barevné provedení: chrom
■ materiál: ocel

 A délka , cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 D délka , cm

■ protiskluzová úprava
■ barevné provedení: bílá/zelená
■ materiál: plast

 A délka  cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 ANG délka  cm, lomené

uchycení na vanu
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MADLA DO KOUPELNY A NA WC

EH 1224 D

EH 12
EH 16
EH 18
EH 24

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: plast ABS-PVC
■ nosnost:  kg

EH  délka  cm
EH  délka  cm
EH  délka  cm
EH  délka  cm

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel
■ nosnost:  kg

■ délka × cm

EH WF

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: plast ABS-PVC

■ nosnost:  kg
■ koncovka k trubce EH – F

Systém EH - ukázka použití

■ ukázka kombinací trubek a koncovek systému EH
■ možnost individuálně sestavit dle potřeby

EH CPS

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: plast ABS-PVC

■ nosnost:  kg
■ koncovka k trubce EH – F

EH 1224 S

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel
■ nosnost:  kg

■ délka × cm

EH 1212

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel
■ délka × cm
■ nosnost:  kg

EH 12 F
EH 16 F
EH 18 F
EH 24 F
EH 40 F

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: plast ABS-PVC
■ nosnost:  kg
■ nutné doplnit koncovky 

EH CPS nebo EH WF

EH  F délka  cm
EH  F délka  cm
EH  F délka  cm
EH  F délka  cm
EH  F délka  cm



NÁSTAVCE NA WC
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508 12/0023882 PLNĚ HRAZENO
508 Super 12/0023882 PLNĚ HRAZENO

507 A 12/0023876 PLNĚ HRAZENO
507 A/Super 12/0023877
507 A/Deluxe 12/0023878

508 A 12/0023883 PLNĚ HRAZENO
508 A/Super 12/0023884
508 A/Deluxe 12/0023885

■ nastavitelná výška: , ,  cm
■ šířka sklopných madel:  cm
■ uchycení místo prkénka
■ poklop
■ nosnost  kg

580    12/0023939

■ vyměkčený
■ uchycení k prkénku suchými zipy
■ výška  cm
■ nosnost  kg

506

507 B 12/0023879 PLNĚ HRAZENO
507 B/Super 12/0023880
507 B/Deluxe 12/0023881

508 B 12/0023886 PLNĚ HRAZENO
508 B/Super 12/0023887
508 B/Deluxe 12/0023888

575 B 12/0011610 PLNĚ HRAZENO
575 B/Deluxe 12/0011612

508 C 12/0023889 PLNĚ HRAZENO
508 C/Super 12/0023890
508 C/Deluxe 12/0023891

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 A/Super +  fixační šrouby
 A/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 B/Super +  fixační šrouby
 B/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 B/Super +  fixační šrouby
 B/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 A/Super +  fixační šrouby
 A/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 B/Super +  fixační šrouby
 B/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■  fixační šrouby

 B/Deluxe + poklop

508 B/Deluxe

508 B/Super

508 C/Deluxe

508 C/Super

508 A/Deluxe

508 A/Super

507 A/Deluxe

507 A/Super

507 B/Deluxe

575 B/Deluxe

508 Super

uchycení nástavce

507 B/Super

■ vyměkčený, PU pěna
■ výška  cm
■ nasazovací na mísu
■ nosnost  kg

 Super
+  fixační šrouby
■ barevné provedení

(viz vzorník)



33

PŘENOSNÉ NÁSTAVCE NA WC

■ odklopné prkénko
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

 + poklop

511 poklop

přední pohled přední pohled

510 D    12/0023894

■ plastový toaletní nástavec
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

500 Deluxe    12/0023866

■ plastový toaletní nástavec
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

■ plastový toaletní nástavec
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

510 E 12/0023895 PLNĚ HRAZENO
511 12/0011609

Označení nástavce

510 E, 511 68,5–84,5 51,5 54,5–60 46–62 50 41 5|5,5 165

500 73,5–88,5 58 56,5–63,5 50–65 50 40 5 165

510 D 68–83 56 48–52 50–65 50 39 4 190

500 Deluxe 74–89 57,5 56–63 50–65 50 42 4,8 165

výška nástavce šířka nástavce hloubka nástavce výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost nástavce nosnost nástavce
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

přední pohled přední pohled

500    12/0023865 PLNĚ HRAZENO



SKLOPNÁ MADLA NA WC
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506 D

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ podpůrná noha

■ délka:  cm
■ nastavitelná výška podpůrné

nohy: – cm

4231

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ podpůrná noha

■ délka:  cm
■ nastavitelná výška podpůrné

nohy: – cm

4232

■ jednoduché 
■ pojistka sklápění
■ délka  cm

506 A

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ délka:  cm

4230

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ délka  cm
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PŘENOSNÉ PODPĚRY NA WC

■ ocelový rám
■ nastavitelná výška a šířka

501 EL
501 ELF

4321 EX

501 ELF fixní upevnění

přední pohled

503 A
503 ELF

503 ELF fixní upevnění

přední pohled

přední pohled

■ duralový rám
■ nastavitelná výška a šířka

■ uchycení pod prkénko

4322 EX

přední pohled

■ duralový rám
■ nastavitelná výška

 ELF + fixní upevnění k podlaze ■ ocelový rám
■ nastavitelná výška

 ELF + fixní upevnění k podlaze

Označení podpěry

501 EL, 501 ELF 65–74|64–73,5 57,5|57 50|52 1,7 127

503 A, 503 ELF 67–82 61 44 4|4,15 160

4321 EX 65–81 61–75 44,5 4,5 140

4322 EX 65–76 49–57 46 1,6 80

výška podpěry šířka podpěry hloubka podpěry hmotnost podpěry nosnost podpěry
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg)



POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA
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Casa Med II    12/0062679 PLNĚ HRAZENO

Označení lůžka

Casa Med II 102 27 135 160 41–81,5 180–220 81–121/102/207 90/200 0–70/69 22 0–20/31 0–15/56

celková hmotnost standardní volitelná nastavení maximální vnější rozměry úhel/délka délka úhel/délka úhel/délka
hmotnost nejtěžší nosnost nosnost výšky ložné výška včetně rozměry ložné zádového pánevního stehenního lýtkového

části lůžka lůžka plochy hrazdy v/š/d plochy dílu dílu dílu dílu
(kg) (kg) (kg) (kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (°/cm) (cm) (°/cm) (°/cm)

možnosti polohování lůžka

motory a elektronika

rozložené lůžko

nejnižší poloha

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí tří elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou
■ pojezdová kolečka s brzdou
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ možnost zvýšení nosnosti lůžka na  kg
■ dekor: přírodní vrstvený buk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
12/0062683 Bezpečnostní polstrování postranic
12/0093200 Možnost prodloužení lůžka na  cm

Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Zkrácené sklopné kovové postranice
Ocelový drátěný rošt
Mobilní sprchová vana do lůžka
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku
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POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

Casa Classic Light    12/0093482 PLNĚ HRAZENO

možnosti polohování lůžka

transportní systém TLSU motory a elektronika

rozložené lůžko

nejnižší poloha

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí čtyř elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou
■ pojezdová kolečka s brzdou
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ transportní a skládací system TLSU
■ dekor: přírodní vrstvený buk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
12/0062683 Bezpečnostní polstrování postranic
12/0093200 Možnost prodloužení lůžka na  cm

Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Zkrácené sklopné kovové postranice
Ocelový drátěný rošt
Mobilní sprchová vana do lůžka
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku

Označení lůžka

Casa Classic Light 102,5 25 135 - 40–80 179–219 87–127/102/215 90/200 0–70/70 27 0–20/30 0–15/53

celková hmotnost standardní volitelná nastavení maximální vnější rozměry úhel/délka délka úhel/délka úhel/délka
hmotnost nejtěžší nosnost nosnost výšky ložné výška včetně rozměry ložné zádového pánevního stehenního lýtkového

části lůžka lůžka plochy hrazdy v/š/d plochy dílu dílu dílu dílu
(kg) (kg) (kg) (kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (°/cm) (cm) (°/cm) (°/cm)
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Casa Med Classic 4    12/0062680 PLNĚ HRAZENO rozložené lůžko

nejnižší poloha

možnosti polohování lůžka

transportní systém TLSU motory a elektronika

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ rozkládací pětidílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí čtyř elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou
■ pojezdová kolečka s brzdou
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ transportní a skládací system TLSU
■ dekor: přírodní vrstvený buk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
12/0062683 Bezpečnostní polstrování postranic

Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Zkrácené sklopné kovové postranice
Ocelový drátěný rošt
Mobilní sprchová vana do lůžka
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku

Označení lůžka

Casa Med Classic 4 102,5 25 135 40,5–80,5 179–219 90–130/102,5/203 90/200 0–70/42 0–70/24 27 0–20/29 0–15/53

celková hmotnost standardní nastavení maximální vnější rozměry úhel/délka úhel/délka délka úhel/délka úhel/délka
hmotnost nejtěžší nosnost výšky ložné výška včetně rozměry ložné zádového dílu pod pánevního stehenního lýtkového

části lůžka plochy hrazdy v/š/d plochy dílu hlavou dílu dílu dílu
(kg) (kg) (kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (°/cm) (°/cm) (cm) (°/cm) (°/cm)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKŮM

Polstrování postranice Casa Med 103 12/0062683

■ zvýšení bezpečnosti pacienta
■ rozměr × cm

Bezpečnostní zvýšení postranice Casa Med 114

■ zvýšení o  cm
■ na šířku postranice  cm

Žebříček k lůžku Casa Med 109

Opěradlo pod záda 615Opěradlo pod záda 5407

Hrazda s hrazdičkou 799    12/0011636

■ pět poloh
■ rozměr: × cm

■ pět poloh
■ rozměr: × cm

Mobilní sprchová vana Casa Med 112

■ rozměr: ×× cm
■ závěsný vak na vodu se sprchou

Dělené sklopné postranice Casa Med 111

■ možné použít jednu, dvě, tři nebo čtyři postranice
■ možnost nezávislého sklopení

■ popruh s nastavitelnou délkou
■ možnost samostatné hrazdičky Casa Med 

■ čtyři plastové příčky
■ rozestup příček:  cm

■ rozměr: ××, cm, výška základny: , cm
■ nastavitelná výška hrazdičky: – cm
■ nosnost:  kg

■ čtyři kusy v balení
■ výška:  cm
■ nosnost:  kg

Zvyšovací nástavce ADL 47

použití

vak se sprchouhrazdička Casa Med 115

Hrazda s hrazdičkou Casa Med 116 12/0062681 Držák infuze Casa Med 113

■ nasazovací na hrazdu
■ pro dvě infuze
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Označení stolku

750, 751 B 67–108|61–92 61 41 10 -

751 C 64–104 60 40 10 4

754 69–92 61 41 10 4

5710 70–91 90 47 15 5

výška desky stolku šířka desky stolku hloubka desky stolku nosnost stolku průměr koleček
(cm) (cm) (cm) (kg) (cm)

750
751 B

■ kolečka s nášlapnou brzdou
■ nastavitelná výška
■ naklápěcí pracovní deska
■ vyvýšený okraj

751 C

■ kolečka s nášlapnou brzdou
■ nastavitelná výška
■ naklápěcí pracovní deska s vyvýšeným okrajem
■ pouze pravostranné použití

754

■ kolečka s nášlapnou brzdou
■ nastavitelná výška
■ nastavitelná šířka základny: – cm
■ naklápěcí pracovní deska
■ vyvýšený okraj
■ samostatná odkládací plocha
■ oboustranná opora

5710

751 B naklápěcí pracovní deska

naklápěcí pracovní deska naklápěcí pracovní deska

použití s lůžkem

■ nastavitelná výška 
■ naklápěcí pracovní deska s vyvýšeným okrajem

 B + jiné provedení základny
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STOLKY K LŮŽKŮM

Casa Table 2

■ kolečka s nášlapnou brzdou
■ nastavitelná výška
■ naklápěcí pracovní deska
■ vyvýšený okraj

■ samostatná odkládací plocha
■ pouze pravostranné použití

■ kolečka s nášlapnou brzdou
■ nastavitelná výška
■ naklápěcí pracovní deska
■ vyvýšený okraj

■ samostatná odkládací plocha

Casa Table 3

Noční stolek Casa Randy 1 Noční stolek Casa Randy 2

■ výklopná deska
■ vyvýšený okraj
■ kolečka s brzdou, průměr:  cm
■ zásuvka a skříňka

■ oboustranné použití
■ rozměr stolku: ×× cm

■ výklopná deska 
■ nastavitelná výška i sklon desky
■ vyvýšený okraj
■ kolečka s brzdou, průměr:  cm

■ zásuvka a skříňka
■ oboustranné použití
■ rozměr stolku: ×× cm

naklápěcí pracovní deska naklápěcí pracovní deska

Označení stolku

Casa Table 2 71,5–106 90 45 10 5

Casa Table 3 77–113 79 40 20 5

Casa Randy 1 87 66 36 10 5

Casa Randy 2 87–109 59 33 10 5

výška desky stolku šířka desky stolku hloubka desky stolku nosnost průměr koleček
(cm) (cm) (cm) (kg) (cm)
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■ PUR pěna 
■ oboustranné příčné i podélné průřezy
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
■ rozměry: ×× cm
■ efektivní zatížení: – kg

■ PUR pěna
■ snímatelný bavlněný potah 
■ rozměry: ×× cm
■ efektivní zatížení: – kg

■ PUR pěna 
■ vyměkčené části v ohrožených oblastech 
■ tři samostatné vyměnitelné bloky 
■ možnost přizpůsobení dle výšky pacienta:

do  cm, – cm, nad  cm (viz obrázek),
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ×× cm
■ efektivní zatížení: – kg

■ PUR pěna 
■ oboustranné příčné i podélné průřezy
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
■ rozměry: ×× cm
■ efektivní zatížení: – kg

Matra 13    13/0062684 PLNĚ HRAZENO Casacare    13/0062692 PLNĚ HRAZENO

Casacare 1    13/0062685 Polymulti    13/0063714

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

PUR pěna

vysoký

střední 16–14

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

příčné a podélné průřezy oboustranné průřezy vyměkčená část přizpůsobení dle výšky

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

příčné a podélné průřezy oboustranné průřezy
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■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ zesílená středová část 

(vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ vyměkčená spodní část pod patami
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg
■ pouze svrchní funkční vrstva - nutno podložit pěnovou matrací

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ vzduchová podložka Polyair ve spodní části pod patami
■ vyměkčená středová část 

(vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg
■ středový a spodní díl lze vzájemně zaměnit (viz obr.)

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ zesílená středová část 

(vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ standardní rozměr: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)

volitelný rozměr: ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×,
×, × cm (zvýšená nosnost  kg)

■ efektivní zatížení: – kg
■ možnost zvýšení nosnosti:  kg (pouze u standardního rozměru)

Visco 1    13/0093296 Visco 2    13/0093297

Viscoflex    13/0063715 Combiflex Air    13/0093332

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký 16–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

funkční vrstvapaměťový efekt zesílená středová část funkční vrstva

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vyměkčená část funkční vrstva možnost záměny dílů pumpička s manometrem
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Matrace PA 1500 13/0093484 PLNĚ HRAZENO
Kompresor PA 1500 K 13/0140825 PLNĚ HRAZENO

vysoký

střední 16–14

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

přefukování komor kompresor

1  2  1  2  1  2  1

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

1  2  1  2  1  2  1

přefukování komor kompresor

■  vyměnitelných příčných TPU komor, výška , cm
■ nutné používat s pěnovou matrací (min.  cm)
■ individuální nastavení tlaku 
■ ventilační mikrootvory, CPR systém pro rychlé vypuštění
■ kompresor – cyklus:  minut
■ střídavé přefukování komor:  zóny
■ snímatelný, antibakteriální, pružný potah 
■ omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
■ rozměry: ××, cm
■ efektivní zatížení: – kg

X-Tech 25

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

schema matrace kompresor

■ hybridní systém kombinující výhody aktivních i pasivních matrací
■ PUR pěna s paměťovým efektem a stabilizačními bočnicemi
■ automatické přefukování vzduchových buněk ve dvou zónách
■ přizpůsobení tlaku dle změny polohy pacienta
■ inteligentní senzory v každé buňce snímající pohyb pacienta
■ kompresor s automatickým nastavením hmotnosti pacienta
■ aktivní, dynamický, statický nebo terapeutický mód
■ snímatelný, antibakteriální, pružný potah
■ omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
■ rozměry: ×× cm, efektivní zatížení: – kg

■  vyměnitelných příčných TPU komor, výška , cm
■ možné používat bez pěnové matrace
■ individuální nastavení tlaku 
■ ventilační mikrootvory, CPR systém pro rychlé vypuštění
■ střídavé přefukování komor:  zóny,  statické komory pod hlavou
■ kompresor – cyklus:  minut, možnost statického módu
■ snímatelný, antibakteriální, pružný potah 
■ omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
■ rozměry: ××, cm
■ efektivní zatížení: – kg

Určení stupně rizika vzniku dekubitů
nejsnáze určíme dle škály Norton (viz tabulka výše). Čím nižší je výsledný součet bodů

hodnotících jednotlivé rizikové faktory, tím je pacient více ohrožen.

Špatná                                                                        1            Plně imobilní                                                             1

Uspokojivá                                                                 2            Velmi omezeně mobilní                                         2

Dobrá                                                                          3            Mírně imobilní                                                          3

Výborná                                                                     4            Plně mobilní                                                              4

Mentální úroveň                                          Body        Inkontinence                                                  Body

  Otupělost                                                                   1            Inkontinentní (moč, stolice)                                 1

  Zmatenost                                                                 2            Inkontinentní (moč)                                                2

  Apatie                                                                         3            Příležitostně inkontinentní                                   3

  Čilost                                                                           4            Kontinentní                                                                4

Připoutaný na lůžko                                               1

Odkázaný na invalidní vozík                                2

Chodící s oporou                                                      3

Chodící bez opory                                                   4

Fyzická kondice                                            Body        Mobilita                                                             Body

Aktivita                                                             Body                                                                                      Součet

∑

NORTON  NORTON  NORTON <

Stupeň rizika vzniku dekubitů

vysoký

střední

nízký 20–16

stupeň škála
rizika Norton

vysoký <14

střední

nízký

stupeň škála
rizika Norton

vysoký

střední 16–14

nízký

stupeň škála
rizika Norton

ŠKÁLA NORTON

Matrace PA 3500    13/0078988
Kompresor PA 3500 K    13/0140824 PLNĚ HRAZENO
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

Podložka P9707

■ polystyrenové mikrokuličky 
■ pro polohování trupu a dolních končetin
■ vnitřní bavlněný potah
■ snímatelný omyvatelný potah
■ délka:  cm

Cylindrický válec P9702 
Abdukční polštář P9703 

Podkova P9704 

■ polystyrenové mikrokuličky
■ pro polohování krční páteře a hlavy
■ vnitřní bavlněný potah
■ snímatelný omyvatelný potah
■ průměr:  cm

Polštář pod záda PC6 
Univerzální polštář PC7 

Bumerang P9705 
Podhlavník P9706 

Polštář Uni Small P9700 
Polštář Uni Standard P9701 

poloha na zádech

poloha na zádech

poloha na boku

poloha na zádech

poloha na boku

poloha na zádech poloha na zádech

■ polystyrenové mikrokuličky
■ pro polohování dolních končetin 
■ vnitřní bavlněný potah
■ snímatelný omyvatelný potah

■ délka:  cm
■ průměr:  cm

P doplněk válce na suchý zip

■ polystyrenové mikrokuličky 
■ pro polohování trupu, pánve 

a horních končetin 
■ vnitřní bavlněný potah

■ snímatelný omyvatelný potah
■ délka:  cm

P doplněk pro Bumerang

30° poloha poloha na boku30° poloha

■ polystyrenové mikrokuličky
■ universální polštář pro polohování
■ vnitřní bavlněný potah
■ snímatelný omyvatelný potah

■ rozměr: × cm

P + rozměr: × cm

■ polyesterová dutá vlákna
■ rozměr: × cm

PC + rozměr: × cm
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Zdravotní polštář C 120

Antidekubitní polštář C 100

P 914 L

Zdravotní polštář C 150

Podložka pro polohování trupu P 911

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ textilní potah

■ rozměry: ×× cm ■ oboustrané použití - dvě výšky
■ dvě tuhosti PUR pěny 

s paměťovým efektem

■ anatomický tvar 
■ textilní potah
■ rozměry: ××/ cm

■ pro polohování do °pozice
■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm
■ oboustranná nebo půlená verze

■ dvě tuhosti PUR pěny 
s paměťovým efektem

■ anatomický tvar

■ textilní nebo omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm

■ univerzální polštář pro polohování
■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ oboustranné použití

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm

■ PUR pěna
■ anatomický tvar
■ fixační pás na suchý zip 

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm

poloha na zádech

30° poloha

půlená verze

anatomický tvar

textilní potah

anatomický tvar

textilní potah

poloha na zádech

omyvatelný potah omyvatelný potah

anatomický tvar

textilní potah

Abdukční klín P 910    07/0019492 PLNĚ HRAZENO
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY POD PATU

P 904

■ vlna
■ fixační pásek na suchý zip
■ při nízkém riziku vzniku dekubitů

■ PES dutá vlákna 
■ fixační pásky na suchý zip
■ při nízkém riziku vzniku dekubitů

■ dvě tuhosti PUR pěny 
s paměťovým efektem

■ anatomický tvar, dvě polohy

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ××, cm
■ při vysokém riziku vzniku dekubitů

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ fixační pásky na suchý zip

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ××, cm
■ při středním riziku vzniku dekubitů

■ PU pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar 
■ otvor pro patu

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ,×× cm
■ při vysokém riziku vzniku dekubitů

■ dvě tuhosti PUR pěny 
s paměťovým efektem

■ anatomický tvar, dvě polohy

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ××, cm
■ při vysokém riziku vzniku dekubitů

P 902    13/0093299

PC 1    13/0039584

P 901    13/0093298

P 903    13/0093300

příklad použití příklad použití

omyvatelný potah

příklad použitíomyvatelný potah příklad použití příklad použití

626    13/0039580 PLNĚ HRAZENO

příklad použití příklad použitípříklad použití příklad použití

omyvatelný potah
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Podložní kruh PC 4    13/0039586

Podložka pod loket PC 2    13/0039585

■ vlna
■ fixační pásky na suchý zip

■ při nízkém riziku vzniku dekubitů ■ PES dutá vlákna
■ fixační pásky na suchý zip

■ při nízkém riziku vzniku dekubitů

■ vlna
 A rozměry: × cm
 B rozměry: × cm 

■ PES dutá vlákna
■ omyvatelná 
■ vnější průměr:  cm
■ vnitřní průměr:  cm
■ výška: , cm

■ pro polohování horní končetiny
■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ oboustranné použití

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ××, cm

Podložní kruh 631    13/0039583
Podložní kruh 632

Podložka pod loket 627    13/0039581 PLNĚ HRAZENO

Lůžková podložka 625 A 13/0039578 PLNĚ HRAZENO
Lůžková podložka 625 B 13/0039579 PLNĚ HRAZENO

příklad použití příklad použití

Podložka pro polohování horní končetiny P 912

poloha na zádech

omyvatelný potah

■ latexová pěna, výška:  cm
■ vnější průměr:  cm
■ vnitřní průměr: , cm

 + snímatelný textilní potah
■ PUR pěna, výška:  cm
■ vnější rozměr: × cm
■ vnitřní rozměr: ×, cm
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY DO VOZÍKŮ

■ viskoelastický gel s PUR pěnou
■ snímatelný elastický potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/,

×/

Mixte    13/0078993 PLNĚ HRAZENOGel 13/0078990 PLNĚ HRAZENO
Gel Percé 13/0078991 PLNĚ HRAZENO

vysoký

střední 16–14

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku elastický potahrozložení tlaku Gel Percé odnímatelná část

■ snímatelný elastický potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/,

×/, ×/,
×/, ×/

■ PES dutá vlákna
■ odnímací zádová opěrka a bočnice
■ výška: , cm
■ rozměry: × cm

Latex    13/0093911 PLNĚ HRAZENOPC 9 13/0039589 PLNĚ HRAZENO

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku elastický potahrozložení tlaku příklad použití

■ viskoelastický gel
■ snímatelný potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška: , cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg):

×/, ×/

Gel Percé + odnímatelná centrální
část

■ rozměry (cm)/nosnost (kg):
×/
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■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ vyměkčená část v oblasti nejvyššího zatížení 
■ optimálního postavení pánve, eliminace střižního efektu
■ odnímatelný abdukční klín na suchý zip
■ snímatelný omyvatelný paroprodyšný potah
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, 

×/, 
×/

■ dva typy gelu s PUR pěnou
■ anatomický tvar
■ vyměkčená část v oblasti nejvyššího zatížení
■ snímatelný elastický potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/, ×/, 

×/, ×/, ×/

■ varianta SOFT - zatížení do  kg, rozměry × cm

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ vyměkčená část v oblasti nejvyššího zatížení 
■ optimálního postavení pánve, eliminace střižního efektu
■ snímatelný elastický potah z mikrovláken, možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/, ×/, ×/,

×/, ×/, ×/, ×/,
×/, ×/, ×/, ×/,
×/, ×/

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ snímatelný elastický potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/, ×/, ×/,

×/, ×/, ×/, ×/,
×/, ×/

■ varianta SOFT - zatížení do  kg, rozměry × cm

Viscoflex ProViscoflex Plus    13/0140099 PLNĚ HRAZENO

Viscoflex    13/0140098 PLNĚ HRAZENO617 Duoform    13/0039572 PLNĚ HRAZENO

vysoký 16–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký 16–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku elastický potah rozložení tlaku elastický potah

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký 16–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku odnímatelný abdukční klín rozložení tlaku průřez podložkou
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY DO VOZÍKŮ

■ opěrka zad s bočními stabilizátory
■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ fixační pásky na suchý zip
■ snímatelný paroprodyšný potah
■ univerzální použití
■ tři velikosti: S (pro šířku sedu vozíku – cm)

M (pro šířku sedu vozíku – cm)
L (pro šířku sedu vozíku – cm)

■ dvě vzduchové komory
■ manometr s pumpičkou
■ tabulka k určení optimálního tlaku
■ snímatelný elastický potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/, ×/, 

×/, ×/, ×/, 
×/, ×/, ×/

■ vhodné pro střední a silnější postavy

P 961

■ područka pro hemiplegiky
■ PU pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar 
■ nastavitelná poloha
■ pro pravou i levou ruku
■ fixační pásek na suchý zip
■ snímatelný omyvatelný potah
■ univerzální použití
■ rozměry horní díl: ×× cm

dolní díl: ,×× cm

■ dvě vzduchové komory
■ manometr s pumpičkou
■ tabulka k určení optimálního tlaku
■ snímatelný elastický potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/, ×/, ×/,

×/, ×/, ×/, ×/

■ vhodné pro velmi štíhlé postavy

P 951    07/0019491 PLNĚ HRAZENO

Polyair 10    13/0078995 PLNĚ HRAZENOPolyair 6    13/0078994 PLNĚ HRAZENO

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku pumpička s manometrem rozložení tlaku elastický potah

polohování područkyuniverzální použití univerzální použitíelastický potahrozložení tlaku
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■ bezprsté
■ dlaň z materiálu se zvýšenou mechanickou

odolností a přilnavostí k obruči
■ vypolstrování dlaně gelem pro zmírnění tlaku
■ ergonomická poutka pro svléknutí rukavic
■ reflexní bezpečnostní M™ proužek 
■ velikosti (obvod přes klouby): 
S ,– cm, M –, cm, L ,– cm, 
XL –, cm, XXL ,– cm

Rukavice R1 Active Pro    07/0005246

Nafukovací podložka do vany 557

■ protiskluzové přísavky
■ rozměr: × cm
■ výška:  cm
■ nosnost:  kg

■ bezprsté s uzavřeným palcem a ukazováčkem
■ dlaň z materiálu se zvýšenou mechanickou

odolností a přilnavostí k obruči
■ vypolstrování dlaně gelem pro zmírnění tlaku
■ ergonomická poutka pro svléknutí rukavic
■ reflexní bezpečnostní M™ proužek 
■ velikosti (obvod přes klouby):
S ,– cm, M –, cm, L ,– cm, 
XL –, cm, XXL ,– cm

Rukavice R2 Adrenalin    07/0005246

■ univerzální návlek na zápěstí a dlaň
■ velmi snadné navlékání
■ dlaň z materiálu se zvýšenou mechanickou

odolností a přilnavostí k obruči
■ vypolstrování dlaně gelem pro zmírnění tlaku
■ reflexní bezpečnostní M™ proužek
■ jedna univerzální velikost

Rukavice R3 Quadru Max    07/0005246

Pracovní podnos RP/113

■ univerzální použití
■ uchycení pomocí suchých zipů
■ rozměr: ×,×, cm
■ hmotnost: , kg

Vyměkčený nástavec na WC 506

Rukavice Gripeeze Elastic Rukavice Gripeeze Sport

■ univerzální ergonomické uchopení pomůcek
■ fixace k rukavici pomocí suchého zipu
■ ergonomická poutka pro manipulaci
■ elastický návlek s otvorem pro palec
■ levá nebo pravá, velikosti (obvod přes klouby):
M  cm, L  cm, XL  cm

■ univerzální ergonomické uchopení pomůcek
■ fixace k rukavici pomocí suchého zipu
■ ergonomická poutka pro manipulaci
■ pevný a odolný materiál
■ levá nebo pravá, velikosti (obvod přes klouby):
S  cm, M , cm, L  cm, XL , cm, XXL  cm

fixace k pomůcce fixace k pomůcce

detailergonomické zapínáníergonomické zapínání

použití

jednoduché navlékanípoutka pro svléknutípoutka pro svléknutí

Vesta fixační RP/114

■ univerzální použití
■ uchycení pomocí suchých zipů

detail

■ omyvatelný povrch
■ uchycení k prkénku suchými zipy
■ výška  cm
■ nosnost  kg
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■ zahnuté
■ protiskluzová úprava

spodní strany
■ rozměr: ,× cm

■ výška: , cm
■ hmotnost: , kg
■ nosnost:  kg

Prkno přesouvací ADL 23

Rampa přejezdová TRP-DB

Označení rampy

OV 11 253 23,6 17 115 - 6 2×8,7 280

OV 12 230 23,6 21 115 18 6 2×7,8 300

TRP-DM5, TRP-DM7 50|77 70 70 - - 5,5 3,4|5,4 250

TRP-DB6, TRP-DB10 60|98 70 70 - - 6|11 3,2|6,2 250

celková délka celková šířka vnitřní šířka složená délka složená šířka výška hmotnost nosnost
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ gumové zarážky

■ dvě délky: TRP-DB: ++ cm
TRP-DB: ++ cm

Pláštěnka 618

Rampa nájezdová skládací OV 12

■ duralová dvoudílná lámací 
konstrukce

■ protiskluzový povrch

■ zkosené konce
■ manipulační madlo
■ aretační pojistka proti rozložení

Rampa nájezdová TRP-DM

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ manipulační madlo

■ dvě délky: TRP-DM:  cm
TRP-DM:  cm

Rampa nájezdová teleskopická OV 11

■ duralová třídílná teleskopická 
konstrukce

■ protiskluzový povrch

■ zkosené konce
■ manipulační madlo
■ aretační pojistka proti rozložení

složená rampa složená rampa

použitípoužití

Obal na vozík RP/115

■ individuální zhotovení na míru
■ nepromokavé provedení
■ bezpečnostní reflexní nášivky
■ ucha pro snadnou manipulaci

obalpřesun do auta otvory pro kola

zadní vstup

■ nepromokavý 
prodyšný materiál

■ reflexní pruhy
■ dvě barvy

■ tři velikosti: 
S (výška do  cm), 
M (výška do  cm),
L (výška nad  cm)
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■ skládací ocelový rám
■ odnímatelné plné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ nastavitelné stupačky
■ plná přední a zadní kola
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: chrom

VARIANTY PROVEDENÍ VOZÍKU
- + plná přední kola × mm
- (PT) + nafukovací přední kola × mm
- + adaptér těžiště po amputacích
- FB + skládací opěrka zad

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0023993 Adaptér těžiště po amputacích RP/
07/0025420 Opěrky proti převrácení RP/

Bezpečnostní pás RP/
Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

■ shodné s typem 
+ pneumatická zadní kola
+ plná přední kola × mm
+ rozšířený sed
+ dvojitý zesílený kříž
+ zvýšená nosnost  kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0025420 Opěrky proti převrácení RP/

Bezpečnostní pás RP/
Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

218-23 WHD 07/0023958 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

3002 92 šířka sedu + 20 105 40, 46 40 51 40–53 19 115

218-23 (2383, FB, 4PT) 92 šířka sedu + 20 105 40, 46 40 51 40–53 20 115

218-23 WHD 92 šířka sedu + 20 105 51, 56, 60 40 51 40–53 25 140

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

složený vozík

boční pohled

zadní pohled

3002 07/0023955 PLNĚ HRAZENO
218-23 07/0023954 PLNĚ HRAZENO
218-23 (4PT) 07/0023956 PLNĚ HRAZENO
218-2383 07/0023991 PLNĚ HRAZENO
218-23 FB 07/0023957 PLNĚ HRAZENO

218-2383
adaptér těžiště po amputaci

218-23 FB
skládací opěrka zad

218-23 široká přední kola 
218-23 (4PT) nafukovací

široká přední kola
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■ skládací ocelový rám
■ odklopné a odnímatelné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ pneumatická zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola 
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin
■ bezpečnostní popruh
■ vyztužovací vzpěra opěrky zad
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza
■ zvýšená nosnost  kg u šířky sedačky  a  cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0025420 Kolečka proti převrácení RP/

Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

■ shodné s typem - WHD
+ výškově a podélně nastavitelné područky
+ podložka z PU pěny
+ bubnové brzdy pro doprovod
+ stabilizační kolečka proti převrácení

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/

Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

218-24 WHD    07/0023963 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

218-24 WHD 95 šířka sedu + 18 105 43, 46, 48, 51 42 54 41–49 19

108-23 95 šířka sedu + 20 105 43, 46, 48, 51 42 54 41–49 22

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

složený vozík

odklopné postranice

uchycení zadního kola

108-23    07/0023953 PLNĚ HRAZENO

brzdy pro doprovod

nastavitelné područky

stabilizační kolečka

100 (šířka sedu 43, 46)
130 (šířka sedu 48, 51)
100 (šířka sedu 43, 46)
130 (šířka sedu 48, 51)
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■ skládací odlehčený duralový rám
■ odklopné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ zadní pneumatická rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ přizpůsobení těžiště při amputacích dolních končetin
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0025420 Stabilizační kolečka RP/
07/0025422 Polohovatelná opěrka zad RP/
07/0025423 Polohovatelná podnožka RP/
07/0025531 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0025534 Bezpečnostní pás RP/
07/0025587 Toaletní sedátko s výřezem RP/

Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Rukavice pro vozíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

■ shodné s typem Dupont Primeo
+ skládací chrom-molybdenový rám
+ výškově nastavitelné područky
+ variabilní uchycení zadního kola
+ barevné provedení: modrá nebo stříbrná metalíza
+ možnost objednat s transportními koly

zvýšená nosnost  kg u šířky sedačky  a  cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0025420 Stabilizační kolečka RP/
07/0025422 Polohovatelná opěrka zad RP/
07/0025423 Polohovatelná podnožka RP/
07/0025531 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0025534 Bezpečnostní pás RP/
07/0025535 Prodloužené páky brzd RP/
07/0025585 Ovládaní pro jednu ruku RP/
07/0025586 Područka pro hemiplegiky RP/

Brzdy pro doprovod RP/ viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. , nelze u šířky  a  cm
Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

Dupont Primeo    07/0025332 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

Dupont Primeo 104 šířka sedu + 20 106 39, 42, 45, 48 42 50 – 14,5 100

Dupont Pluriel 100 šířka sedu + 20 112, 115 39, 42, 45, 48, 51, 54 40, 43, 46 45 – 17

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

odklopné postranice

uchycení zadního kola

vyztužená opěrka zad

Dupont Pluriel    07/0025336 PLNĚ HRAZENO

odklopné postranice

uchycení zadního kola

vyztužená opěrka zad

100 (šířka sedu 39–48)
130 (šířka sedu 51–54)
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■ odlehčený duralový rám
■ odklopné odnímatelné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ skládací opěrka zad
■ pneumatická zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola 
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin
■ bezpečnostní popruh
■ vyztužovací vzpěra opěrky zad
■ podložka z PU pěny
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza
■ zvýšená nosnost  kg u šířky sedačky  cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0025420 Kolečka proti převrácení RP/

Držák berlí RP/A  viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

■ shodné s typem -
+ výškově a podélně nastavitelné područky
+ bubnové brzdy pro doprovod
+ stabilizační kolečka proti převrácení

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/

Držák berlí RP/ A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

348-23    07/0023976 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

348-23 95 šířka sedu + 18 105 40, 46, 51 42 54 41–49 16

318-23 95 šířka sedu + 20 105 40, 46, 51 42 54 41–49 19

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

složený vozík

skládací opěrka zad

nastavitelná tuhost

318-23    07/0023968 PLNĚ HRAZENO

nastavitelné područky

uchycení zadního kola

stabilizační kolečka

100 (šířka sedu 40, 46)
130 (šířka sedu 51)

100 (šířka sedu 40, 46)
130 (šířka sedu 51)



ODLEHČENÉ MECHANICKÉ VOZÍKY

58

Progeo Basic Light    07/0135061 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

Progeo Basic Light 65–100 šířka sedu + 20 97 39, 42, 45 42,5|45|47,5 38–53 32–52 14 130

Progeo Basic Light Plus 65–100 šířka sedu + 20 97 36, 39, 42, 45, 42,5|45|47,5 38–53 32–52 14 130

48, 51, 54

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

Progeo Basic Light Plus    07/0135062 PLNĚ HRAZENO

stabilizační kolečko

odklopné postranice

pásky na suchý zip

složený vozík

nastavitelné područky

uchycení zadního kola

■ skládací odlehčený duralový rám
■ odnímatelné postranice
■ výškově nastavitelné područky
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ nastavení výšky opěrky zad
■ pneumatická zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ variabilní uchycení zadního kola
■ transportní kolečka do úzkých prostor
■ parkovací brzdy
■ bohatý výběr příslušenství
■ barevné provedení: modrá metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135129 Jednodílná stupačka RP/
07/0135079 Prodloužená páka brzd RP/
07/0019426 Obruč Kvadru s výstupky RP/
07/0135130 Obruč Ergo-Para RP/
07/0135080 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0135081 Polohovatelná podnožka RP/
07/0019309 Blatníky s područkami RP/
07/0023993 Adaptér těžiště RP/
07/0019307 Bezpečnostní pás RP/
07/0135082 Boční stabilizátor RP/

Plášť plný bezdušový RP/
Plášť Marathon Plus RP/
Brzdy pro doprovod RP/
Madla pro doprovod RP/

■ shodné s typem Progeo Basic Light
+ odklopné odnímatelné postranice
+ nastavení úhlu a tuhosti opěrky zad
+ prodyšná opěrka zad
+ stabilizační kolečko proti převrácení
+ barevné provedení: červená nebo modrá metalíza

(šířky sedu ,  a  cm pouze v modré barvě)

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135129 Jednodílná stupačka RP/
07/0135079 Prodloužená páka brzd RP/
07/0019426 Obruč Kvadru s výstupky RP/
07/0135130 Obruč Ergo-Para RP/
07/0135080 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0135081 Polohovatelná podnožka RP/
07/0019309 Blatníky s područkami RP/
07/0023993 Adaptér těžiště RP/
07/0019307 Bezpečnostní pás RP/
07/0135082 Boční stabilizátor RP/

Plášť plný bezdušový RP/
Plášť Marathon Plus RP/
Brzdy pro doprovod RP/
Madla pro doprovod RP/
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Držák berlí RP/A viz str. 
Rukavice pro vozíčkáře R, R, R viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 
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■ skládací odlehčený rám
■ nastavitelná madla pro doprovod
■ odnímatelné postranice
■ výškově nastavitelné područky
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ zadní pneumatická rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ variabilní uchycení zadního kola
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ chrániče drátů
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019488 Silikonové návleky RP/

Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložka Viscoflex Pro viz str.
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 228-24J (4PT)    07/0023967 PLNĚ HRAZENO

chrániče drátů

odnímatelné postranice

madla pro doprovod

■ skládací odlehčený duralový rám
■ pevné plné postranice
■ sklopné područky
■ odnímatelné nastavitelné stupačky
■ skládací opěrka zad
■ plná přední a zadní kola
■ zadní rychloupínací kola s obručí
■ parkovací brzdy pro doprovod
■ bezpečnostní pás
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 358-23

sklopné područky

složený vozík

zadní pohled

Označení vozíku

358-23 94 šířka sedu + 20 108 40, 46 45 51 39–50 13 115

228-24J (4/PT) 83 šířka sedu + 20 89 36 30 43 ano 7 50

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)
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■ skládací odlehčený duralový rám
■ odklopné nastavitelné područky
■ sklopná jednodílná stupačka
■ plná přední a zadní kola
■ parkovací brzdy pro doprovod
■ bezpečnostní pás
■ transportní obal
■ hmotnost: , kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pláštěnka  viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 

■ skládací ocelový rám
■ odnímatelné plné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná přední a zadní kola
■ parkovací brzdy pro doprovod
■ šířka sedačky: ,  cm
■ barevné provedení: chrom

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nastavitelná opěrka hlavy RP/ viz str. 
Polohovatelné stupačky RP/ viz str. 
Držák berlí RP/A viz str. 
Pracovní podnos RP/ (pouze pro šířku sedu  cm)
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

JBS 512

Označení vozíku

JBS 512 93 53 89 33 32 50 - 8,5 80

238-23 90 šířka sedu + 18 90 46, 51 42 50 40–53 18

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

238-23

zadní pohled

boční pohled

složený vozík

transportní obal

odklopné područky

složený vozík

115 (šířka sedu 46)
140 (šířka sedu 51)
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■ skládací odlehčený duralový rám
■ pevné plné postranice
■ sklopné područky
■ odnímatelné nastavitelné stupačky
■ skládací opěrka zad
■ plná přední a zadní kola
■ zadní poháněcí rychloupínací kola s obručí
■ parkovací brzdy pro doprovod
■ bezpečnostní pás
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

■ skládací odlehčený duralový rám
■ pevné plné postranice
■ sklopné područky
■ odnímatelné nastavitelné stupačky
■ skládací opěrka zad
■ plná přední a zadní kola
■ parkovací brzdy pro doprovod
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

378-23

Označení vozíku

378-23 92,5 64 103 46 44 45 39–50 10 115

358-23T 96 šířka sedu + 16 105 40, 46 45 51 39–50 12 115

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

358-23T

sklopné područky

zadní pohled

složený vozík

boční pohled

složený vozík

zadní pohled
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Označení vozíku

418-24 106 66 132 45 52 51 49–59 0 90–180 18–90 27 114

Dupont Alto Plus 98 šs + 23 113 41–46 45–50 49–59 0 88–121 18–90 24 115

výška šířka délka šířka hloubka výška nastavení úhel úhel opěrky úhel hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedu sedu sedu stupačky sedu zad podnožek vozíku vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (°) (°) (°) (kg) (kg)

■ skládací ocelový rám
■ polohovací opěrka zad do horizontální polohy
■ opěrka hlavy
■ odnímatelné plné postranice
■ odklopné odnímatelné polohovatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná přední kola
■ pneumatická zadní kola
■ parkovací brzdy

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/

Držák berlí RP/A viz str. 
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

složený vozík

polohování opěrky zad

polohování vozíku

složený vozík

polohování vozíku

základní provedení

418-24    07/0023980 PLNĚ HRAZENO

Dupont Alto Plus    12/0025533      Kód platí pouze pro základní provedení bez příslušenství! PLNĚ HRAZENO

■ odlehčený duralový rám
■ anatomická polstrovaná omyvatelná sedačka
■ anatomická polstrovaná omyvatelná opěrka zad
■ odklopné postranice
■ nastavitelná výška područek
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ pneumatická zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ variabilní uchycení zadního kola
■ nastavitelná hloubka a výška sedu
■ přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0025420 Stabilizační kolečka RP/
07/0025422 Polohovatelná opěrka zad RP/
07/0025423 Polohovatelná podnožka RP/
07/0025531 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0025534 Bezpečnostní pás RP/
07/0025535 Prodloužené páky brzd RP/
07/0025585 Ovládaní pro jednu ruku RP/
07/0025586 Područka pro hemiplegiky RP/
07/0025593 Abdukční klín RP/

Brzdy pro doprovod RP/ viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Držák berlí RP/A viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Obal na vozík RP/ viz str. 

39, 42, 45,
48, 51
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM VOZÍKŮM
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0019426 Obruč Kvadru s výstupky RP/
07/0135131 Plášť plný bezdušový RP/
07/0078115 Plášť Marathon Plus RP/
07/0005246 Rukavice R Quadru Max

Držák berlí RP/ A
Pracovní podnos RP/
Pláštěnka proti dešti 

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKŮM DAYS
, -, - WHD, -, -, -
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/110
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/103

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKŮM DUPONT
PRIMEO, PLURIEL, ALTO PLUS

* nelze u modelu Primeo

07/0025420 Stabilizační kolečka RP/400
07/0025422 Polohovatelná opěrka zad RP/402
07/0025531 Nastavitelná mělká opěrka hlavy RP/404
07/0135083 Nastavitelná hluboká opěrka hlavy RP/413
07/0025423 Polohovatelná podnožka RP/403
07/0025593 Abdukční klín RP/411
07/0025534 Bezpečnostní pás RP/406
07/0025535 Prodloužené páky brzd RP/407 *
07/0025585 Ovládání pro jednu ruku RP/408 *
07/0025586 Područka pro hemiplegiky RP/409 *

Brzdy pro doprovod RP/401 *

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKŮM PROGEO
BASIC LIGHT, BASIC LIGHT PLUS
07/0135129 Jednodílná stupačka RP/315
07/0135081 Polohovatelná podnožka RP/351
07/0135080 Nastavitelná opěrka hlavy RP/347
07/0019309 Blatníky s područkami RP/302
07/0019307 Bezpečnostní pás RP/300
07/0135082 Boční stabilizátor RP/350
07/0135079 Prodloužená páka brzd RP/327
07/0023993 Adaptér těžiště RP/83

Madla pro doprovod RP/306
Brzdy pro doprovod RP/310

RP/82 A RP/301 RP/110 RP/103

RP/309 RP/308 RP/339 RP/344

RP/400 RP/401, RP/402 RP/404 RP/403

RP/406 RP/407 RP/408 RP/409

RP/315 RP/351 RP/347 RP/302

RP/300 RP/350 RP/327 RP/306

RP/83 RP/113 618 R3 Quadru Max



AKTIVNÍ VOZÍKY PROGEO
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Označení vozíku

Exelle, Exelle Vario šs + 17 90 33–48 35–47,5 39–58 38–51 30–54 90 26 0–3 10 125

Tekna Advance šs + 17 88 36–48 35–47,5 40–58 38–46 24,5–47 84, 90, 96 28 0–3 10 125

šířka délka šířka hloubka výška výška výška úhel opěrky šířka slož. sklon hmotnost nosnost
vozíku vozíku sedu sedu sedu přední sedu zadní opěrky zad zad vozíku zadních kol vozíku vozíku
(cm) (cm) (po 3 cm) (po 2,5 cm) (po 1 cm) (po 1 cm) (po 1,5 cm) (°) (cm) (po 1,5°) (kg) (kg)

■ skládací odlehčený duralový rám
■ volitelný úhel rámu 
■ titanové trubky opěrky zad
■ nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
■ nastavení výšky a tuhosti opěrky zad
■ prodyšná opěrka zad
■ nastavení výšky a úhlu stupačky
■ jednodílná nebo dvoudílná stupačka
■ pevné a odolné plastové ABS blatníky
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

možnost rámu DYNAMIC
možnost provedení TITAN

Progeo Exelle Vario
+ sklopné odnímatelné podnožky

■ skládací odlehčený duralový rám
■ speciální patentovaný skládací mechanizmus
■ nastavitelný úhel přední části rámu
■ unikátní zavěšení předních koleček
■ eliptický profil rámových trubek
■ titanové trubky opěrky zad
■ sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
■ nastavení výšky a úhlu stupačky
■ pevné a odolné plastové ABS blatníky
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

možnost provedení CARBON

Progeo Exelle 07/0019302
Progeo Exelle Vario 07/0019303

Progeo Exelle Vario

zadní rám Dynamic

složený vozík

Progeo Tekna Advance 07/0135128

zavěšení kol

skládací kříž

složený vozík
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AKTIVNÍ VOZÍKY PROGEO

Označení vozíku

Joga šs + 17 90 36–45 35–54 43–53 41–49 24,5–47 78–94 28 0, 2 12,2 125

Joga Ego šs + 17 88 33–48 35–47,5 40–58 38–45 24,5–47 78–94 28 0, 2 9,8 125

šířka délka šířka hloubka výška výška výška úhel opěrky šířka slož. sklon hmotnost nosnost
vozíku vozíku sedu sedu sedu přední sedu zadní opěrky zad zad vozíku zadních kol vozíku vozíku
(cm) (cm) (po 3 cm) (po 2,5 cm) (po 1 cm) (po 1 cm) (po 1,5 cm) (°) (cm) (°) (kg) (kg)

■ skládací odlehčený duralový rám
■ speciální patentovaný skládací mechanizmus
■ volitelný úhel rámu
■ eliptický profil rámových trubek
■ titanové trubky opěrky zad
■ sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
■ nastavení výšky a úhlu stupačky
■ pevné a odolné plastové ABS blatníky
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

možnost provedení CARBON

■ skládací odlehčený duralový rám
■ speciální patentovaný skládací mechanizmus
■ volitelný úhel rámu 
■ eliptický profil rámových trubek
■ titanové trubky opěrky zad
■ sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
■ nastavení výšky a úhlu stupačky
■ pevné a odolné plastové ABS blatníky
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

možnost provedení CARBON

uchycení zadního kola

skládací kříž

složený vozík

uchycení zadního kola

skládací kříž

složený vozík

Progeo Joga    07/0019306

Progeo Joga Ego    07/0019306



AKTIVNÍ VOZÍKY PROGEO
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Označení vozíku

Joker Performance šs + 17 88 33–48 35–50 40–56 38–46 24,5–47 74–94 šs + 20 0, 2, 4 8,5 125

Joker Evolution šs + 17 88 33–45 35–47,5 40–56 38–46 24,5–47 74–94 šs + 20 0, 2 ,4 7,9 125

šířka délka šířka hloubka výška výška výška úhel opěrky šířka slož. sklon hmotnost nosnost
vozíku vozíku sedu sedu sedu přední sedu zadní opěrky zad zad vozíku zadních kol vozíku vozíku
(cm) (cm) (po 3 cm) (po 2,5 cm) (po 1 cm) (po 1 cm) (po 1,5 cm) (°) (cm) (°) (kg) (kg)

■ pevný odlehčený duralový rám
■ volitelný úhel rámu 
■ eliptický profil rámových trubek
■ titanové trubky opěrky zad
■ sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
■ nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ nastavení výšky a úhlu jednodílné stupačky
■ pevné a odolné plastové ABS blatníky
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

možnost provedení CARBON

■ pevný odlehčený duralový rám
■ volitelný úhel rámu 
■ eliptický profil rámových trubek
■ titanové trubky opěrky zad
■ titanová osa zadních kol
■ titanová trubka stupačky
■ sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
■ zámek složené opěrky zad
■ nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ nastavení výšky a úhlu jednodílné stupačky
■ pevné a odolné plastové ABS blatníky
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

možnost provedení CARBON

stupačky

složený vozík

karbonový rám

aretace složené opěrky zad

složený vozík

Progeo Joker Evolution    07/0019304

Progeo Joker 07/0019304

zavěšení kola
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AKTIVNÍ VOZÍKY PROGEO

Označení vozíku

Joker Energy šs + 17 85 33–48 35–47,5 36–54 36–52 24,5–47 74–94 šs + 20 0, 2, 4, 8, 12 7,3 125

Joker Noir šs + 17 85 33–45 35–47,5 44–54 37–48 24,5–47 74–94 šs + 20 0, 2, 4 6,6 125

šířka délka šířka hloubka výška výška výška úhel opěrky šířka slož. sklon hmotnost nosnost
vozíku vozíku sedu sedu sedu přední sedu zadní opěrky zad zad vozíku zadních kol vozíku vozíku
(cm) (cm) (po 3 cm) (po 2,5 cm) (po 1 cm) (po 1 cm) (po 1,5 cm) (°) (cm) (°) (kg) (kg)

■ pevný odlehčený duralový rám
■ individuální svaření rámu na míru
■ eliptický profil rámových trubek
■ titanové trubky opěrky zad
■ sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
■ pevný úhel, těžiště a hloubka sedu
■ pevná výška a úhel jednodílné stupačky
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ karbonové blatníky
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

■ pevný odlehčený karbonový rám
■ individuální svaření rámu na míru
■ eliptický profil rámových trubek
■ karbonové trubky opěrky zad
■ sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad
■ pevný úhel, těžiště a hloubka sedu
■ pevná výška a úhel jednodílné stupačky
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ karbonové blatníky
■ karbonová stupačka
■ rychloupínací odlehčená zadní kola Ultralight Sport
■ volitelná velikost předních a zadních kol
■ volitelný sklon zadních kol
■ parkovací brzdy

stupačka

přední pohled

složený vozík

stupačka

zadní pohled

složený vozík

Progeo Joker Energy    07/0019305

Progeo Joker Noir    07/0019305



SPORTOVNÍ VOZÍKY RR SPORT
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Označení vozíku

RR Play - - 30–44 30–45 45,5–53 32–53 25–40 74–94 - 2–20 11 120

RR B-Game, RR T-Game - - 30–44 30–45 45,5–53 32–53 25–40 74–94 - 2–20 9 120

šířka délka šířka hloubka výška výška výška úhel opěrky šířka slož. sklon hmotnost nosnost
vozíku vozíku sedu sedu sedu přední sedu zadní opěrky zad zad vozíku zadních kol vozíku vozíku
(cm) (cm) (po 3 cm) (po 2,5 cm) (po 1 cm) (po 1 cm) (po 1,5 cm) (°) (cm) (po 1,5°) (kg) (kg)

■ multivariabilní nastavitelný rám 
■ pro výkonnostní a špičkové hráče
■ volitelná úprava pro florbal, basketbal, tenis, tanec apod.
■ rám z odolného duralu 
■ titanová osa zadních kol
■ komponenty z tvrzeného hliníku
■ polstrovaní z odolné Cordury
■ volitelný úhel rámu
■ nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ nastavení výšky a úhlu jednodílné stupačky
■ pevné a odolné plastové ABS bočnice
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelný sklon zadních kol
■ volitelně nárazník, stabilizační kolečko apod.

■ pevně svařený rám na míru 
■ pro výkonnostní a špičkové hráče
■ volitelná úprava pro florbal, basketbal, tenis, tanec apod.
■ rám z odolného duralu 
■ zadní odlehčená kola Spinergy
■ polstrování z odolné Cordury
■ volitelný úhel rámu
■ pevný úhel, těžiště a hloubka sedu
■ nastavení úhlu, výšky a tuhosti opěrky zad
■ nastavení výšky a úhlu jednodílné stupačky
■ pevné a odolné plastové ABS bočnice
■ rychloupínací odlehčená zadní kola
■ volitelný sklon zadních kol
■ volitelně nárazník, stabilizační kolečko apod.

přední nárazník

nastavitelný rám

uchycení zadního kola

stavba zadního rámu

tenisový rám

basketbalový rám

RR Play

RR B-Game
RR T-Game
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SPORTOVNÍ VOZÍKY ROMA

Označení vozíku

Roma Rugby Attack - - 30–44 30–45 45,5–53 32–53 25–40 74–94 - 2–20 11 120

Roma Rugby Defence - - 30–44 30–45 45,5–53 32–53 25–40 74–94 - 2–20 9 120

šířka délka šířka hloubka výška výška výška úhel opěrky šířka slož. sklon hmotnost nosnost
vozíku vozíku sedu sedu sedu přední sedu zadní opěrky zad zad vozíku zadních kol vozíku vozíku
(cm) (cm) (po 3 cm) (po 2,5 cm) (po 1 cm) (po 1 cm) (po 1,5 cm) (°) (cm) (po 1,5°) (kg) (kg)

■ pevně svařený duralový  rám na míru
■ pro výkonnostní a špičkové hráče
■ provedení Club nebo Pro
■ určeno pro útočníky
■ volitelný úhel rámu
■ volitelný úhel, těžiště a hloubka sedu
■ volitelný úhel, výška a tuhost opěrky zad
■ volitelná výška a úhel stupačky
■ odlehčená zadní kola Spinergy s krytem
■ volitelný sklon zadních kol
■ volitelně nárazník, stabilizační kolečko apod.
■ polstrování z odolné Cordury

■ pevně svařený duralový rám na míru
■ pro výkonnostní a špičkové hráče
■ provedení Club nebo Pro
■ určeno pro obránce
■ volitelný úhel rámu
■ volitelný úhel, těžiště a hloubka sedu
■ volitelný úhel, výška a tuhost opěrky zad
■ volitelná výška a úhel stupačky
■ odlehčená zadní kola Spinergy s krytem
■ volitelný sklon zadních kol
■ volitelně nárazník, stabilizační kolečko apod.
■ polstrování z odolné Cordury

Roma Rugby Attack

Roma Rugby Defence



ELEKTRICKÉ VOZÍKY INTERIÉROVÉ
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Označení vozíku

738 D-23 FB 58 100 92 38–58 42 54 0 90–120 15–25 8 2×12/45 83 135

738-23 FB 61 107,5 90 40, 46 42 54 0 90 15–25 8 2×12/35 71 127

šířka délka výška šířka hloubka výška úhel úhel opěrky běžný maximální baterie hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedačky sedačky sedačky sedu zad dojezd rychlost s baterií vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (°) (°) (km) (km/h) (V/Ah) (kg) (kg)

složený vozík

přední pohled

boční pohled

odnímatelné podnožky

odnímatelná baterie

vyztužená opěrka zad

738 D-23 FB    07/0023985 PLNĚ HRAZENO

738-23 FB    07/0023983 PLNĚ HRAZENO

■ odlehčený duralový rám
■ sklopná opěrka zad
■ polstrovaná sedačka a opěrka zad
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ odnímatelné postranice
■ nastavitelná výška područek
■ nastavení úhlu opěrky zad
■ překračovač obrubníků
■ kolečka proti převrácení
■ bezpečnostní popruh
■ nastavitelný ovládací joystick
■ přední plná kola:  cm
■ odpružená zadní pneumatická kola:  cm
■ přední a zadní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 

■ odlehčený skládací duralový rám
■ odnímatelná opěrka zad
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ odnímatelné postranice
■ nastavitelná výška područek
■ kolečka proti převrácení
■ bezpečnostní popruh
■ nastavitelný ovládací joystick
■ přední plná kola:  cm
■ odpružená zadní pneumatická kola:  cm
■ přední a zadní osvětlení
■ barevné provedení rámu:

červená nebo modrá metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY EXTERIÉROVÉ

Označení vozíku

Viper 64 110 100 40–56 47 55 -2–20 90–150 20–30 10 2×12/75 115 160

Viper Plus 67 110 100 40, 46 47 55 -2–20 90–150 20–30 10 2×12/75 130 160

šířka délka výška šířka hloubka výška úhel úhel opěrky běžný maximální baterie hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedačky sedačky sedačky sedu zad dojezd rychlost s baterií vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (°) (°) (km) (km/h) (V/Ah) (kg) (kg)

zadní pohled

složený vozík

boční pohled

zadní pohled

složený vozík

nastavitelný úhel sedu

Viper    07/0024632 PLNĚ HRAZENO

Viper Plus    07/0135060 PLNĚ HRAZENO

■ polstrovaná sedačka
■ sklopná opěrka zad
■ odnímatelné nastavitelné stupačky
■ odnímatelné šířkově nastavitelné postranice
■ nastavitelná výška područek
■ mechanicky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad
■ přední pneumatická kola:  cm
■ odpružená zadní plná kola:  cm
■ kolečka proti převrácení
■ přední a zadní osvětlení
■ bezpečnostní popruh
■ odklopný ovládací joystick
■ výkon motoru:  W
■ stoupavost: °
■ barevné provedení rámu: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 

shodné s typem Viper
+ polstrovaný anatomický sedák a opěrka zad
+ nastavitelná opěrka hlavy
+ elektricky nastavitelný úhel sedu
+ elektricky nastavitelný úhel opěrky zad
+ větší průměr předních kol: , cm
+ zadní odpružená pneumatická kol: , cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU VIPER PLUS
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
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Označení vozíku

Clipdrive 65 106 80 55–65 20 25 12 36/13 3,4 250 17,1 20,5 100

šířka celková složená výška průměr běžný maximální baterie hmotnost výkon hmotnost hmotnost nosnost
řídítek délka délka řídítek kola dojezd rychlost Li-ion baterie motoru bez baterie s baterií
(cm) (cm) (cm) (cm) (palec) (km) (km/h) (V/Ah) (kg) (W) (kg) (kg) (kg)

Clipdrive

■ přídavný elektropohon k mechanickým vozíkům
■ intuitivní a lehké připojení přímo z vozíku
■ skládací kompaktní konstrukce
■ adaptér pro skládací i pevné rámy vozíků
■ nastavitelný sklápěcí stojánek
■ nastavitelná výška a úhel řídítek 
■ bezpečnostní mechanická kotoučová brzda
■ bezpečnostní mechanická V-brzda
■ nastavitelný tempomat
■ podsvícený LCD displej s pěti funkcemi: 

distanční počet kilometrů 
celkový počet kilometrů 
rychlost 
čas
stav akumulátoru

■ lze použít i v lehčím terénu a na nezpevněných 
cestách: např. šotolina nebo upravená lesní cesta

■ odpružená vidlice předního kola, zdvih  cm

boční pohled skládací konstrukce

připojení vozíku zadní pohled
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY

Označení skútru

HS-265 Wispa 3 50,5 101 90 4 5–8 8 8 106 2×12/12 250 46 115

HS-295 E Wispa 4 50,5 99 87 4 5–8 8 8 127 2×12/12 250 52,5 115

šířka délka výška světlá výška běžný maximální maximální min. poloměr baterie motor hmotnost nosnost
skútru skútru skútru skútru dojezd rychlost stoupavost otáčení s baterií skútru
(cm) (cm) (cm) (cm) (km) (km/h) (°) (cm) (V/Ah) (W) (kg) (kg)

rozložený skútr

otočná sedačka

ovládací panel

rozložený skútr

otočná sedačka

ovládací panel

HS-265 Wispa 3

HS-295 E Wispa 4

■ rozkládací konstrukce
■ výškově nastavitelná sedačka 
■ sklopná opěrka zad
■ odklopné šířkově nastavitelné područky
■ nastavitelná poloha řídícího panelu
■ nákupní košík
■ indikátor stavu baterie
■ plná přední i zadní kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ barevné provedení: 

stříbrná, modrá, červená metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák lahve S
Bezpečnostní popruh S
Stabilizační opěrka zad S
Pláštěnka  viz str. 

■ rozkládací konstrukce
■ výškově nastavitelná sedačka 
■ sklopná opěrka zad
■ odklopné šířkově nastavitelné područky
■ nastavitelná poloha řídícího panelu
■ nákupní košík
■ indikátor stavu baterie
■ plná přední i zadní kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ barevné provedení: 

stříbrná, modrá, červená metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák lahve S
Bezpečnostní popruh S
Stabilizační opěrka zad S
Pláštěnka  viz str. 
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Označení skútru

HS-589 Deluxe 62,5 129 115 8,7 20–30 12 12 156,5 2×12/45 700 97,9 135

HS-898 Cadiz 68 144 136 10 20–30 15 10 160 2×12/50 850 117 180

šířka délka výška světlá výška běžný maximální maximální min. poloměr baterie motor hmotnost nosnost
skútru skútru skútru skútru dojezd rychlost stoupavost otáčení s baterií skútru
(cm) (cm) (cm) (cm) (km) (km/h) (°) (cm) (V/Ah) (W) (kg) (kg)

držák berlí

otočná sedačka

ovládací panel

zadní pohled

otočná sedačka

ovládací panel

HS-589 Deluxe   

HS-898 Cadiz

■ rozkládací konstrukce
■ otočná sedačka se sklopnou opěrkou zad
■ nastavitelný úhel opěrky zad
■ výškově nastavitelná opěrka hlavy
■ odklopné šířkově nastavitelné područky
■ nastavitelná poloha řídícího panelu
■ nákupní košík
■ indikátor stavu baterie
■ zadní a přední osvětlení
■ zrcátko
■ odpružení zadních kol
■ přední a zadní pneumatická kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ přední chromovaný nárazník
■ barevné provedení: 

stříbrná, modrá, červená metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí S
Držák chodítka S
Držák lahve S
Bezpečnostní popruh S
Zpětné zrcátko S
Stabilizační opěrka zad S
Pláštěnka  viz str. 

■ otočná sedačka se sklopnou opěrkou zad
■ nastavitelný úhel opěrky zad
■ výškově nastavitelná opěrka hlavy
■ odklopné šířkově nastavitelné područky
■ nastavitelná poloha řídícího panelu
■ nákupní košík
■ indikátor stavu baterie
■ zadní a přední osvětlení
■ zpětná zrcátka
■ odpružení všech kol
■ přední a zadní pneumatická kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ mechanická přední ruční brzda
■ malý úložný prostor s krytem v zadní části skútru
■ zvýšená světlá výška
■ barevné provedení: červená metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí S
Držák chodítka S
Držák lahve S
Bezpečnostní popruh S
Stabilizační opěrka zad S
Pláštěnka  viz str. 
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY

Označení skútru

HS-928 Elite 72 160 128 11 40–50 15 12 186 2×12/100 800 178 226

boční pohled

zadní pohled

LCD displej

HS-928 Elite    

šířka délka výška světlá výška běžný maximální maximální min. poloměr baterie motor hmotnost nosnost
skútru skútru skútru skútru dojezd rychlost stoupavost otáčení s baterií skútru
(cm) (cm) (cm) (cm) (km) (km/h) (°) (cm) (V/Ah) (W) (kg) (kg)

■ otočná sedačka se sklopnou opěrkou zad
■ nastavitelný úhel opěrky zad
■ výškově nastavitelná opěrka hlavy
■ odklopné šířkově nastavitelné područky
■ nastavitelná poloha řídícího panelu
■ LCD displej s tachometrem
■ zobrazení rychlosti, počtu kilometrů, celkového počtu

kilometrů, hodin a teploty 
■ indikátor stavu baterie
■ zadní a přední osvětlení
■ zrcátka
■ odpružení všech kol
■ přední a zadní pneumatická kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ mechanická přední ruční brzda
■ malé úložné prostory v zadní části skútru a v řídícím

panelu
■ zvýšená světlá výška
■ barevné provedení: červená metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SKŮTRŮM
Držák berlí S
Držák holí S
Držák chodítka S
Zadní košík S
Taška za sedadlo S
Držák pití S
Stabilizační opěrka zad S
Bezpečnostní vlajka S
Bezpečnostní popruh S
Zpětné zrcátko S
Pláštěnka  viz str. 

Stabilizační opěrka zad S9 Bezpečnostní vlajka S12 Bezpečnostní popruh S4

Zadní košík S14 Taška za sedadlo S15 Držák pití S3

Držák berlí S1 Držák holí S10 Držák chodítka S2



POJÍZDNÉ ZVEDÁKY

76

Označení zvedáku

1006 Standard 115 58,5 115 12 6 198 63,5 20,3 22,3 42,3 175

225 Elevate 118,5 63 99,5 11,8 5,9 204 63,5 20,5 28,5 56,5 175

délka šířka šířka výška světlá maximální minimální hmotnost hmotnost celková nosnost
základny sevřené rozevřené základny výška výška výška základny ramene hmotnost zvedáku

základny základny základny ramene ramene s motorem zvedáku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (kg) (kg)

■ rozkládací konstrukce rámu
■ elektricky polohovatelná zvedací ramena
■ polstrovaná opěrka dolních končetin
■ jednodílná odnímatelná stupačka
■ vyměkčená madla
■ závěs pro vstávání
■ elektricky rozevíratelná základna
■ pojezdová kolečka: , cm
■ nášlapné brzdy
■ dálkový ovladač zdvihu sklopného ramene
■ madla pro manipulaci
■ indikátor stavu baterie
■ bezpečnostní pojistka
■ maximální počet zdvihů na jedno nabití:  

(při zatížení  kg)

225 Elevate

1006 Standard    12/0063912 PLNĚ HRAZENO

závěs

závěsná váha H1

■ rozkládací konstrukce rámu
■ elektricky polohovatelné sklopné rameno
■ polstrovaná závěsná hrazda
■ závěsné háky hrazdy s pojistkou
■ mechanicky rozevíratelná základna
■ pojezdová kolečka: , cm
■ nášlapné brzdy
■ dálkový ovladač zdvihu sklopného ramene
■ madla pro manipulaci
■ indikátor stavu baterie
■ bezpečnostní pojistka
■ maximální počet zdvihů na jedno nabití:  

(při zatížení  kg)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Závěsy viz str.  (nejsou součástí zvedáku)
Závěsná váha H viz str.  (není součástí zvedáku)
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ZÁVĚSY KE ZVEDÁKŮM

■ fixační pás na suchý zip
■ provedení: polstrování 
■ nosnost  kg

■ tři velikosti: S (výška do  cm)
M (výška do  cm)
L (výška nad  cm)

indikace: pacienti se svalovým spasmem

■ provedení: polstrování nebo síť 
■ nosnost  kg

■ tři velikosti: S (výška do  cm)
M (výška do  cm)
L (výška nad  cm)

indikace: pacienti se svalovou plegií, pacienti s nízkou amputací

■ opěrka hlavy,
■ provedení: polstrování
■ nosnost  kg

■ tři velikosti: S (výška do  cm)
M (výška do  cm)
L (výška nad  cm)

indikace: pacienti se svalovou plegií

■ provedení: polstrování
■ nosnost  kg

■ tři velikosti: S (výška do  cm)
M (výška do  cm)
L (výška nad  cm)

indikace: pacienti se svalovým spasmem

1202 Basic    12/0063913

1802 Dress    12/01400941602 Comfort    12/0063915

použitípoužití

použití použití

1402 Deluxe    12/0063914

■ polstrovaná opěrka hlavy
■ univerzální použití ke všem typům závěsům

■ provedení: polstrování
■ nosnost  kg

■ tři velikosti: S (výška do  cm)
M (výška do  cm)
L (výška nad  cm)

indikace: pacienti s vysokou amputací dolních končetin

3202 Head2202 Amputee 

použití



DIGITÁLNÍ VÁHY

78

H1 Závěsná váha k pojízdným zvedákům

■ maximální váživost  kg (po  g)
■ funkce: nulování, tárování, výpočet BMI
■ stabilizátor třesu, ukládání do paměti
■ podsvícený LCD displej 
■ komunikační rozhraní RS- pro PC nebo tiskárny
■ kalibrovatelnost
■ baterie: V/, Ah
■ rozměr:  ×,×, cm
■ hmotnost: ,× kg
■ přenosná skládací konstrukce

■ maximální váživost  kg (po  g)
■ funkce: nulování, tárování, výpočet BMI
■ stabilizátor třesu, ukládání do paměti
■ podsvícený LCD displej 
■ komunikační rozhraní RS- pro PC nebo tiskárny
■ kalibrovatelnost 
■ kolečka s nášlapnou brzdou
■ pevné područky
■ madla pro doprovod
■ baterie: V/, Ah
■ rozměr sedačky: × cm
■ celkový rozměr židle: ×× cm

Vážící pojízdná židle BW-3136

Mobilní vážící rampa BW-5170Vážící rampa pro vozíčkáře BW-5156M
Vážící rampa pro vozíčkáře BW-5156LM

LCD displej

BW-5156LM
prodloužená verze

■ maximální váživost  kg (po  g)
■ funkce: nulování, tárování, výpočet BMI
■ stabilizátor třesu, ukládání do paměti
■ karabiny k pohodlnému zavěšení 
■ podsvícený LCD displej
■ kalibrovatelnost
■ max. výdrž baterie při vážení:  hodin 
■ hmotnost:  kg

■ maximální váživost  kg (po  g)
■ funkce: nulování, tárování, výpočet BMI, stabilizátor třesu, ukládání do paměti
■ podsvícený LCD displej 
■ komunikační rozhraní RS- pro PC nebo tiskárny
■ kalibrovatelnost
■ skládací transportní konstrukce
■ nájezdy a madlo
■ baterie: V/, Ah
■ rozměry základny: × cm (M), × cm (LM), výška základny:  cm
■ celkový rozměr rampy: ×× cm (M), ,×× cm (LM)

BW-LM + prodloužená verze
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POLOHOVACÍ KŘESLA

Označení křesla

5718, 5718 A, 5719, 5718 A 107–117 60 70 66 41–56 46 43 13,4|14,6 160

Soffa 130–140 70–82 75 85 45, 47, 51 45, 51 47 24 120

Integra, Selectis 130–140 66, 72 81,5|90,5 85 46, 52, 54 46, 52 45, 49 33 120

výška křesla šířka křesla hloubka křesla výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost křesla nosnost křesla
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

■ anatomická omyvatelná sedačka a opěrka zad
■ nastavitelná výška a úhel sedu (–°)
■ polohovatelná polstrovaná lýtková opěrka
■ madla pro doprovod, bezpečnostní pás
■ nastavitelný odklopný pracovní stůl
■ pojezdová kolečka s nášlapnou brzdou

■ anatomická polstrovaná sedačka a opěrka zad
■ nastavitelná výška a úhel sedu (–°)
■ polohovatelná polstrovaná lýtková opěrka
■ nastavitelná opěrka hlavy
■ malý tácek na odkládání věcí
■ odkládací kapsy na postranicích
■ kolečka s nášlapnou brzdou

■ anatomická omyvatelná sedačka a opěrka zad
■ nastavitelná výška a úhel sedu (–°)
■ polohovatelná polstrovaná lýtková opěrka
■ madla pro doprovod, bezpečnostní pás
■ nastavitelný odklopný pracovní stůl
■ přední " a zadní " plná kola s brzdou

■ omyvatelné vinylové polstrování
 A + čalounění Dralon
 + boční opěrky hlavy
 A + boční opěrky a čalounění Dralon

Křeslo pro kardiaky 5718 
Křeslo pro kardiaky 5718 A
Křeslo pro kardiaky 5719 
Křeslo pro kardiaky 5719 A

Polohovací křeslo Integra Polohovací křeslo Selectis

Polohovací křeslo Soffa

5719 A čalounění Dralon

5719 boční opěrky hlavy

polohování

polohování polohování
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■ pohodlný převoz pacientů
■ polstrované holení opěrky a odklopný sedák
■ kolečka s nášlapnou brzdou, průměr , cm
■ rozměry: ×× cm
■ nosnost:  kg

Vozík na převoz Mover

■ pro rehabilitaci dolních končetin
■ nastavitelná obtížnost šlapání
■ LCD display
■ funkce: čas, počet a frekvence otáček, kalorie
■ skládací konstrukce

Pedálová pomůcka 360

■ pro rehabilitaci dolních končetin
■ nastavitelná obtížnost šlapání
■ protiskluzové nástavce

Pedálová pomůcka 350 

Stolička s madlem 602 Stolička 601 
Stolička 601 B 

■ protiskluzová úprava
■ výška:  cm
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

 B
+ zesílená konstrukce,

nosnost  kg

■ opěrka zad
■ madla
■ polstrované sedátko: × cm
■ nastavitelná výška: ,–, –,, –, cm
■ nosnost:  kg
■ protiskluzové nástavce

Stolička 549 B, 547 A, 548

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška rukojetí
■ dvě odnímatelné police
■ čtyři pojezdová kolečka, průměr  cm

■ duralový rám s nastavitelným úhlem sedu
■ odklopné područky a odnímatelné podnožky
■ odnímatelné vyměkčené sedátko
■ toaletní nádoba s víkem
■ nosnost  kg
■ rozměry a ostatní parametry viz str. 

Kombinované sprchové a toaletní křeslo 598Jídelní vozík s možností opory 109

zadní pohled polohování547 A 548

■ protiskluzová úprava
■ výška: / cm
■ rozměr: × cm
■ vnější rozměry: ×, cm
■ nosnost:  kg

skládací konstrukce použití
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PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

■ ulehčuje otáčení pacienta a přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový
vozík nebo operační stůl

■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 200

■ ulehčuje přesun pacienta
■ pro otáčení, posazování, vstávání a chůzi pacienta
■ fixace pomocí suchého zipu
■ rozměr: × cm
■ obvod pasu: – cm
■ nosnost:  kg

Ergonomický pás pro přesun EZ 900

■ ulehčuje přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový vozík nebo operační
stůl

■ skládací pevná konstrukce
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 100

■ ulehčuje otáčení pacienta a přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový
vozík nebo operační stůl

■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 250

■ ulehčuje přesun pacienta na lůžku a z lůžka
■ v nouzi lze použít jako nosítka
■ možnost složení do manipulačního pásu pro otáčení, posazování, vstávání

a chůzi pacienta
■ rozměr: ×cm
■ nosnost:  kg

Multifunkční podložka pro přesun EZ 600 

■ ulehčuje přesun pacienta z lůžka na lůžko, sprchový vozík nebo operační
stůl

■ skládací pevná konstrukce
■ rozměr: rozměr ×, cm
■ nosnost:  kg

Rolovací podložka pro přesun EZ 150

ergonomické úchyty složení do pásu



POMŮCKY PRO STRAVOVÁNÍ

82

■ barevné provedení: bílá nebo červená

Hrnek s výřezem pro nos ADL 3 

■ protiskluzová přísavka
■ barevné provedení: bílá nebo červená

Talíř s vyvýšeným okrajem ADL 1 

■ dvě víčka s různým průtokem pítka
■ barevné provedení: průhledná nebo červená

Hrnek s pítkem ADL 44 

■ protiskluzová přísavka
■ barevné provedení: bílá nebo červená

Dělený talíř ADL 62

■ univerzální použití
■ barevné provedení: bílá nebo červená

Vyvýšený okraj na talíř ADL 2 

■ udržení teploty pokrmů, zavírací víčko
■ barevné provedení: modrá nebo červená

Termomiska ADL 61

■ doplněk k hrnkům ADL , ADL 

Univerzální držák hrnečku ADL 52

■ protiskluzová přísavka
■ barevné provedení: bílá nebo červená

Miska s vyvýšeným okrajem ADL 42 

■ víčko s pítkem
■ ergonomická ucha

Ergonomický hrnek s víčkem ADL 4

bílé provedeníbílé provedení

bílé provedení modré provedení

bílé provedení

průhledné provedeníbílé provedení použítí
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■ pro levou i pravou ruku
■ zesílený protiskluzový úchyt 
■ barevné provedení: černá, červená
■ možnost připevnění fixačního pásku ADL 

Vidlička ergonomická nastavitelná ADL 5 

■ ergonomické madlo

Nůž ergonomický s vidličkou ADL 9 

■ zesílený protiskluzový úchyt
■ barevné provedení: černá, červená
■ možnost připevnění fixačního pásku ADL 

Nůž ergonomický ADL 41 

■ ergonomické pravoúhlé madlo

Nůž ergonomický ADL 50

■ pro levou i pravou ruku
■ zesílený protiskluzový úchyt
■ barevné provedení: černá, červená
■ možnost připevnění fixačního pásku ADL 

Lžíce ergonomická nastavitelná ADL 6 

■ pro levou i pravou ruku
■ zesílený protiskluzový úchyt
■ barevné provedení: černá, červená
■ možnost připevnění fixačního pásku ADL 

Lžička ergonomická nastavitelná ADL 48 Stojánek na vajíčko ADL 43 

■ příslušenství k příboru:
ADL , ADL , ADL  a ADL 

Fixační pásek na suchý zip ADL 36 

■ ergonomické pravoúhlé madlo

Nůž ergonomický pravoúhlý ADL 10 

bílé provedení

■ přísavka,  kusy
■ barevné provedení: bílá nebo červená
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■ otvírá zátky, PET lahve, plechovky

Multiotvírák ADL 29 

■ otvírá zátky, PET lahve, plechovky, sklenice, sáčky

Multiotvírák ADL 28 

■ ovládání jednou rukou

Otvírák konzerv elektrický ADL 31 

■ guma
■ protiskluzový úchop

Otvírák sklenic ADL 27 

použití

■ pro různé velikosti sklenic
■ protiskluzové vložky

Otvírák sklenic stolní ADL 30 

použití

použití

■ protiskluzové přísavky
■ struhadla, kartáček

■ bodce, zarážky
■ posuvný držák

Prkénko kuchyňské multifunkční ADL 51

použití

■ protiskluzová úprava
■ ergonomické zarážky

■ odnímatelné bodce

Prkénko kuchyňské ADL 33 

■ šroubovací
■ malý zásobník

Drtič prášků ADL 14 

■ malý zásobník

Půlič prášků ADL 13 

■ lze objednat celou roli
nebo po , metru

■ rozměry: × cm

Podložka protiskluzová ADL 12 

použití
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POMŮCKY PRO HYGIENU

■ prodloužený protiskluzový úchop

Mycí houba ADL 16 

■ prodloužený úchop pro intimní hygienu po 
toaletě 

Držák toaletního papíru ADL 39 

■ prodloužený úchop pro intimní hygienu po
toaletě

Držák toaletního papíru ADL 67

■ prodloužený úchop
■ vyměnitelné náhradní nástavce

Houba meziprstní s kartáčkem ADL 38 

■ prodloužený protiskluzový úchop
■ ergonomické zahnutí

Mycí kartáč ADL 65

■ prodloužený protiskluzový úchop

Kartáč na mytí vlasů ADL 66

použití

■ protiskluzové přísavky

■ protiskluzové přísavky

Kartáč na mytí rukou ADL 69

Kartáč na mytí nohou ADL 68

■ nafukovací vanička s odtokem
■ vodní reservoár se sprchou, pumpička

Vanička pro mytí hlavy ADL 17 

■ uchycení pomocí suchého zipu

Vanička pro mytí hlavy ADL 60 
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■ ulehčují nazutí obuvi bez nutnosti vázání

Elastické tkaničky ADL 46

■ ulehčuje zapínání knoflíku pouze jednou rukou
■ háček na zapínání zipu

■ prodloužený protiskluzový úchop ■ prodloužený protiskluzový úchop ■ ulehčuje zapínání knoflíku pouze jednou rukou

Zapínač knoflíků ADL 70

■ ulehčuje oblékání ponožek bez nutnosti 
ohýbání

Navlékač ponožek ADL 19 

■ ulehčují nazutí obuvi bez nutnosti vázání
■  páry v balení
■ délka: A  cm nebo B  cm

Elastické tkaničky ADL 45

detaildetail

■ ulehčuje oblékání punčoch bez nutnosti 
ohýbání

Navlékač punčoch ADL 21

Kartáč ADL 64Hřeben ADL 55 Zapínač knoflíků ADL 18

použití

■ ulehčuje oblékání ponožek bez nutnosti 
ohýbání

Polstrovaný navlékač ponožek ADL 54
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DOPLŇKY DO DOMÁCNOST

Švédský podavač předmětů 715
Švédský podavač předmětů 716

Teleskopický švédský podavač předmětů 714

Košík k chodítkům ADL 59 

■ gumový 
■ průměr:  mm
■  kusy v balení

Ergonomický úchyt na tužky ADL 25 

■ skládací
■ univerzální použití

■ pro tři klíče

Ergonomický držák klíčů ADL 40 

■ nastavitelná délka
■ dosah: – cm

 dosah:  cm, skládací konstrukce, magnetka
délka složeného podavače:  cm

 dosah:  cm, magnetka
 dosah:  cm, magnetka

Skládací švédský podavač předmětů 713
Švédský podavač předmětů 710
Švédský podavač předmětů 711

 dosah:  cm, otočné čelisti
 dosah:  cm, otočné čelisti

■  kusy v balení, nosnost:  kg
■ zvýšení o  cm, pro průměr nohy do  cm

■  kusy v balení, nosnost:  kg
■ zvýšení o  cm, pro průměr nohy do , cm

Zvyšovací nástavce pod lůžko ADL 47

použití

Držák nápojů k chodítkům ADL 49 

■ uchycení pomocí suchých zipů
■ univerzální použití
■ plastová vanička s držákem nápojů
■ rozměry: ×× cm
■ hmotnost:  g

Zvyšovací nástavce pod židli nebo křeslo ADL 63

složený podavač
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■ velikosti: obvod lýtka
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění svalů 
v oblasti lýtka.

■ postranní výztuhy
■ osmičková fixace na  suchý zip
■ velikosti: obvod kotníku
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
XXL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního
kloubu (distorze, kontuze) a degenerativních onemocnění.

■ velikosti: obvod kotníku
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
XXL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního
kloubu (distorze, kontuze) a degenerativních nemocnění.

15 Bandáž kotníku navlékací    04/0078035

8 Bandáž stehna    04/0078034 7 Kompresivní kalhoty

16 Bandáž kotníku šněrovací    04/0078036  
PLNĚ HRAZENO

17 Infrapatelární páska    04/0093302
PLNĚ HRAZENO

14 Bandáž lýtka    04/0078037

■ velikosti: obvod stehna
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál:  mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění svalů
a šlach v oblasti stehna.

■ velikosti: obvod boků
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm
■ materiál:  mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a bolestí stehenních
svalů.

■ jedna velikost na suchý zip
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a chronických stavů
pately (patelární syndrom, entezopatie apod.)
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■ velikosti: obvod kolena
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
XXL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení kolenního kloubu
a degenerativních onemocnění.

■ odlehčení pately
■ velikosti: obvod kolena
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
XXL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení kolenního kloubu,
kontuzí, postižení vazů, femoropatelárních syndromů, 
patelární chondropatie, myotendopatie, otoků 
a degenerativních onemocnění.

■ postranní výztuhy
■ odlehčení pately
■ fixace na suchý zip
■ velikosti: obvod kolena
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a instability kolenního
kloubu, kontuzí, postižení vazů, femoropatelárních 
syndromů, patelární chondropatie, myotendopatie, 
otoků a degenerativních onemocnění.

9 Bandáž kolena    04/0078038 PLNĚ HRAZENO

13 Bandáž kolena    04/0078042 12 Bandáž kolena    04/0078041 PLNĚ HRAZENO 12A Bandáž kolena    04/0011528 PLNĚ HRAZENO

10 Bandáž kolena    04/0078039 PLNĚ HRAZENO 11 Bandáž kolena    04/0078040

■ postranní výztuhy
■ odlehčení pately
■ fixace na suchý zip
■ velikosti: obvod kolena
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
XXL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění kolenního
kloubu, především instability při postižení zkřížených vazů.

■ kloubové postranní stabilizátory
■ odlehčení pately
■ fixace na suchý zip
■ velikosti: obvod kolena
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
XXL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění kolenního
kloubu, především instability při postižení postranních vazů.

■ podélně rozepínatelná
■ kloubové postranní stabilizátory
■ nastavitelný rozsah °–° 
■ odlehčení pately
■ fixace na suchý zip
■ velikosti: obvod kolena
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění kolenního
kloubu, především instability při postižení postranních vazů
a pooperačních stavech vyžadující omezený rozsah pohybu.
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■ jedna velikost na suchý zip
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence distorze a kontuze zápěstí.

■ jedna velikost na suchý zip 
■ levá nebo pravá
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence distorze a kontuze zápěstí
a metakarpální oblasti a při přetížení distálního předloktí.

■ anatomická kovová výztuha
■ levá nebo pravá
■ velikosti:  obvod zápěstí
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčení pooperační, revmatické bolesti a zánětu
šlach.

■ anatomická kovová výztuha
■ fixace na suchý zip
■ levá nebo pravá
■ velikosti: obvod zápěstí
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčení pooperační bolesti, revmatické bolesti
a zánětu šlach s nutností fixace palce.

■ fixace na suchý zip
■ velikosti: obvod lokte
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence radiální epikondilitidy 
(tenisový loket), ulnární epikondilitidy (golfový loket), 
po úrazech (distorze, kontuze) a chronických stavů 
(burzitidy, tenditidy apod.)

■ fixace na suchý zip
■ velikosti: obvod lokte
S (,– cm)
M (–, cm)
L (,– cm)
XL (–, cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence radiální epikondilitidy 
(tenisový loket) a ulnární epikondilitidy (golfový loket).

3 Bandáž lokte    04/0078033 PLNĚ HRAZENO

1 Bandáž zápěstí    04/0078031 PLNĚ HRAZENO

2B Bandáž zápěstí s fixací palce

2 Bandáž zápěstí s návlekem na palec    04/0078032
PLNĚ HRAZENO

18 Epikondylární  páska    04/0093303
PLNĚ HRAZENO

2A Bandáž zápěstí s výztuhou    04/0011527
PLNĚ HRAZENO
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■ fixace na suchý zip
■ na suchý zip
■ velikosti: obvod hrudníku
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence úrazů (poranění svalů a šlach,
dislokace, distorze, kontuze) a při chronických stavech 
(burzitidy, tenditidy apod.).

■ fixace na suchý zip
■ velikosti: obvod pasu
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence akutních i chronických bolestí
páteře, poranění svalů v oblasti zad, břicha, ledvin, 
při revmatických obtížích a poruchách správného držení 
páteře.

■ fixace na suchý zip
■ vyjímatelné výztuhy
■ velikosti: obvod pasu
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm) 
XL (– cm)
■ materiál: mm neopren

Indikace: Léčba a prevence akutních i chronických bolestí
páteře, poranění svalů v oblasti zad, břicha, ledvin, 
při revmatických obtížích a poruchách správného držení 
páteře.

■ barva tělová
■ velikosti: obvod lokte 
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm) 
■ materiál:   polyamid,   elastomer

4 Bandáž ramenního kloubu    04/0078045 5 Pás bederní na suchý zip    04/0078043 6 Pás bederní zesílený    04/0078044
PLNĚ HRAZENO

8 Pás bederní navlékací
04/0078022–5 PLNĚ HRAZENO
04/0078026

9 Pás bederní na suchý zip 04/0078027–30
04/0011530

2 Bandáž lokte    04/0078049 PLNĚ HRAZENO

■ barva tělová
■ velikosti:  obvod pasu

04/0078022 S výška  cm  (– cm)
04/0078023 M výška  cm  (– cm)
04/0078024 L výška  cm  (– cm)
04/0078025 XL výška  cm  (– cm)
04/0078026 XXL výška  cm  (– cm)
■ materiál:   akryl,   latex,   bavlna

■ barva tělová
■ velikosti: obvod pasu

04/0078027 S výška  cm  (– cm)
04/0078028 M výška  cm  (– cm)
04/0078029 L výška  cm  (– cm)
04/0078030 XL výška  cm  (– cm)
04/0011530 XXL výška  cm  (– cm)
■ materiál:   akryl,   latex,   bavlna
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1A Bandáž zápěstí s návlekem na palec

■ barva tělová
■ fixace na suchý zip 
■ velikosti: obvod zápěstí 
S ( cm)
L (, cm)
■ materiál:   polyamid,   polyester, 

  latex

■ barva tělová
■ velikosti: rozměry A/B/C
S ( / , /  cm)
M (, /  /  cm)
L ( / , / , cm)
XL (, /  / , cm)
■ materiál:   polyamid,   polyester, 

  latex

■ barva tělová
■ velikosti: obvod stehna (bod F) 
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm) 
■ materiál:   polyamid,   elastomer

1 Bandáž zápěstí elastická    04/0078051
PLNĚ HRAZENO

3 Bandáž stehna    04/0078050 PLNĚ HRAZENO

4 Bandáž kolena    04/0078046 PLNĚ HRAZENO 6 Bandáž lýtka    04/0078048 PLNĚ HRAZENO 5 Bandáž kotníku    04/0078047 PLNĚ HRAZENO

■ barva tělová
■ velikosti: obvod kolena (bod E) 
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál:   polyamid,   elastomer

■ barva tělová
■ velikosti:

obvod kotníku (B) / obvod pod kolenem (D)
S ( /  cm)
M ( /  cm)
L ( /  cm)
XL ( /  cm)
■ materiál:   polyamid,   elastomer

■ barva tělová
■ velikosti: obvod kotníku (bod B)
S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (– cm)
■ materiál:   polyamid,   elastomer

F

A

B

C

E

D

B

B



UŽITEČNÉ INFORMACE

KONTAKTY NA NADACE

NADACE CHARTY  – KONTO BARIÉRY
Melantrichova ,    Praha 
tel.:    
e-mail: charta@mbox.vol.cz
www.bariery.cz 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné náměstí ,    Praha  
tel.:   
e-mail: vdv@telecom.cz
www.vdv.cz 

NADAČNÍ FOND J&T
Prosecká /,    Praha 
tel.:   
e-mail: nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
www.nadacnifondjt.cz 

NADAČNÍ AGROFERT
Pyšelská /,    Praha 
tel.:   ,   
e-mail: info@nadaceagrofert.cz
www.nadace-agrofert.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Thunovská ,    Praha 
tel.:   
e-mail: info@cervenykriz.cz
www.cck-cr.cz

NADACE ARCHA CHANTAL
Svatoslavova /,    Praha 
tel.:   , 
e-mail: chantal_brno@seznam.cz 
www.archa-chantal.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Nad Vodovodem /,    Praha 
tel.:   
e-mail: kapkanadeje@volny.cz 
www.kapkanadeje.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH – VIZE 
Voršilská ,    Praha 
tel.:   
e-mail: nadace@vize.cz
www.vize.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Šumavská ,    Brno
tel.:   
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz
www.nadacezdravi.cz

OLIVOVA NADACE
Olivova ,    Říčany
tel.:   
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NADAČNÍ FOND VÁCLAVA KLAUSE
Politických vězňů ,    Praha 
tel.:   

NADAČNÍ FOND LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
tel.:   
www.nadacnifondklausovych.cz

URČENÍ SPRÁVNÝCH ROZMĚRŮ MECHANICKÉHO (ELEKTRICKÉHO) VOZÍKU

Šířka sedu (ŠS)
vzdálenost mezi postranicemi
Mezi postranicí a kyčlí pacienta by měl být prostor cca – cm na obou stranách
(orientačně můžeme změřit pomocí dlaní rukou). 

Hloubka sedu (HS)
vzdálenost mezi trubkou zádové opěrky a předním okrajem sedačky
Mezi předním okrajem sedačky a podkolenní jamkou by měl být prostor cca 
– cm (orientačně můžeme změřit pomocí – prstů).

Úhel sedu
rozdíl mezi zadní výškou sedačky (ZVS) a přední výškou sedačky (PVS)
Mezi výškou zadního a předního okraje sedačky standardně doporučujeme rozdíl
cca – cm a podle potřeby přizpůsobit také úhel opěrky zad (závisí na diagnóze
a pocitu komfortu a stability pacienta).

Výška opěrky zad (VOZ)
vzdálenost mezi zadním okrajem sedačky a horním okrajem opěrky zad
Nedoporučuje se, aby byla opěrka zad vyšší než spojnice lopatek (závisí na
diagnóze a pocitu komfortu a stability pacienta).
Pozn.: nezapomeňte, že pokud pacient sedí na sedáku, reálná výška opěrky zad
se sníží!

Vzdálenost stupaček (VS)
vzdálenost mezi předním okrajem sedačky a zadním okrajem stupačky
Stupačka by měla být nejméně  cm nad podlahou a zadní část stehen by
neměla být ve vzduchu ani příliš stlačená (vzdálenost od sedačky závisí na
diagnóze a pocitu komfortu a stability pacienta).

Pozn.: nezapomeňte, že pokud pacient sedí na sedáku a má boty, reálná
vzdálenost stupačky se zvýší. Pata bývá také většinou ještě za zadním okrajem
stupačky. 

Nastavení těžiště (NT)
vzdálenost mezi osou trubky zádové opěrky a středem zadního kola
Čím je tato vzdálenost menší, tím je vozík stabilnější proti převrácení, ale o něco
málo je stížena ovladatelnost a naopak.

Pozn.: u pacientů s amputací dolních končetin doporučujeme pomocí adaptéru
těžiště posunout osu kola až za osu zádové opěrky.

Základní rozměry pro správný výběr vozíku



■ informační a poradenský servis pro tělesně postižené, seniory i odborné sociální a zdravotní pracovníky

■ individuální zaměření a vyzkoušení pomůcek

■ dovoz, výdej a prodej kompenzačních pomůcek

■ provozujeme kamenné prodejny i eshop 

■ možnost využití půjčovny kompenzačních pomůcek

■ cirkulace repasovaných pomůcek pro klienty zdravotních pojišťoven

■ velkoobchodní činnost – dodáváme prodejnám a výdejnám zdravotnických potřeb, lékárnám, nemocničním
zařízením, sociálním ústavům, domovům důchodců, nadacím a dalším obdobně zaměřeným zařízením

■ záruční i pozáruční servis

Váš obchodní partner:

DMA Praha s. r. o. 

U Dálnice ,    Kunice

tel.:   

e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

www.dmapraha.cz

DMA Praha s. r. o. nezodpovídá za změnu technických parametrů výrobků v průběhu platnosti katalogu a za správnost údajů poskytovaných výrobci.
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