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MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ POMŮCKY
Většina kompenzačních pomůcek je hrazena zdravotními pojišťovnami, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám může, obdobně jako lék na recept, 
předepsat lékař na papírový nebo elektronický POUKAZ (viz obr.). Dle typu pomůcky to může být lékař praktický (PRL) nebo odborný, nejčastěji neurolog (NEU), rehabilitační
lékař (REH), ortoped (ORT) nebo geriatr (GER). U některých typů pomůcek je navíc nutné schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny (RL). Předepsanou pomůcku
obdržíte po uplatnění poukazu ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně. Pokud pomůcka hrazena není nebo je doplatek příliš vysoký, můžete požádat některou
z nadací o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky. Seznam nadací naleznete na poslední straně. Na bezbariérové úpravy (plošiny, výtahy, schodolezy, stavební
úpravy a přestavby vozidel) můžete požádat podle zákona č. / Sb. o jednorázový příspěvek na Úřadu práce.

POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU

PŘEDEPISOVÁNÍ POMŮCEK
POMŮCKY K CHŮZI

Berle (ks/ roky; PRL, DIA, INT, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA)
Berle speciální (ks/ roky; PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV)
Berle podpažní (pár/ roky; PRL, DIA, INT, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA)
Chodítka (ks/ let; PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV)
Chodítka dětská (ks/ let; CHI, NEU, ORP, ORT, REH)
Chodítka s vysokou oporou (ks/ let; GER, NEU, ORP, ORT, REH, REV)

POMŮCKY DO KOUPELNY A NA TOALETU
Nástavce na WC (ks/ roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH, REV)

LŮŽKA POLOHOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lůžka polohovací (RL, R, ks/ let; PRL, GER, NEU, INT, ORT, REH)
Lůžka polohovací dětská (RL, R, ks/ let; NEU, PED, ORT, REH)

POMŮCKY ANTIDEKUBITNÍ A POLOHOVACÍ
Nabytím účinnosti chystané novely zákona / Sb. bude moci praktický
lékař předepsat také antidekubitní matrace a podložky do vozíku.
Matrace antidekubitní (RL, ks/ roky; PRL, GER, CHI, NEU, ORT, REH)
Podložky antidekubitní při nízkém riziku dekubitů (ks/ roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH)
Podložky antidekubitní od středního rizika dekubitů (RL, ks/ roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH)
Podložky polohovací od středního rizika dekubitů (RL, ks/ roky; GER, NEU, ORT, REH)

VOZÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vozíky mechanické standardní (RL, R, ks/ let; PRL, DIA, GER, INT, NEU, ORT, REH, PED)
Vozíky mechanické odlehčené (RL, R, ks/ let; INT, NEU, ORT, REH, PED)
Vozíky mechanické aktivní a dětské (RL, ks/ let; NEU, ORT, REH)
Vozíky mechanické bariatrické a dvouobručové (RL, ks/ let; NEU, ORT, REH)
Vozíky mechanické polohovací (RL, ks/ let; INT, NEU, ORT, REH)
Vozíky elektrické (RL, R, S, ks/ let; NEU, ORT, REH)

ZVEDÁKY POJÍZDNÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zvedáky pojízdné (RL, R, ks/ let; GER, NEU, ORT, REH, INT)
Závěsy (RL,  ks/ roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH, INT)

ORTÉZY
Ortézy horní a dolní končetiny (ks/ rok, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL)
Ortézy hlezenní (ks/ rok, DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL)
Pásy bederní (ks/ rok, PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PED, REH, REV, TRA, TVL)
Ortézy bederní (ks/ rok, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL)

RL nutné schválení revizního lékaře (Žádanka o zvýšení úhrady)
R pomůcky zapůjčované pojišťovnou v režimu cirkulace ZP (Smlouva o výpůjčce)
S5 nutná doplňující odborná vyšetření (Formulář k přidělení elektrického vozíku)

SERVIS POMŮCEK
Záruční opravy hradí dodavatel. Po záruční době je u opravy postup stejný jako
u získaní pomůcky. Do poukazu se uvede kód a typ příslušné opravy.

4100008 Úpravy vozíků mechanických
4100009 Úpravy vozíků elektrických
4100012 Opravy vozíků mechanických – vlastnictví pojišťovny (nový)
4100013 Opravy vozíků mechanických – vlastnictví pojišťovny (repasovaný)
4100014 Opravy vozíků mechanických – vlastnictví pojištěnce
4100015 Opravy vozíků elektrických – vlastnictví pojišťovny (nový)
4100016 Opravy vozíků elektrických – vlastnictví pojišťovny (repasovaný)
4100017 Opravy vozíků elektrických – vlastnictví pojištěnce
4100018 Opravy vozíků elektrických – ve vlastnictví pojišťovny (nový)

výměna akumulátoru
4100019 Opravy vozíků elektrických – ve vlastnictví pojišťovny (repasovaný)

výměna akumulátoru
4100022 Opravy polohovacích lůžek – vlastnictví pojišťovny (nové)
4100023 Opravy polohovacích lůžek – vlastnictví pojišťovny (repasované)
4100011 Úpravy polohovacích lůžek – prodloužení
4100030 Opravy pojízdných zvedáků elektrických – vlastnictví pojišťovny (nový)
4100031 Opravy pojízdných zvedáků elektrických – vlastnictví pojišťovny (repasovaný)

VLASTNICTVÍ POMŮCEK
Na rozdíl od většiny pomůcek podléhají lůžka, zvedáky a vozíky režimu cirkulace
a zůstávají ve vlastnictví pojišťovny. Je-li u těchto pomůcek doplatek vyšší než   Kč,
zůstává pomůcka ve vlastnictví pojištěnce, který má ale možnost přenechat pomůcku
pojišťovně k následné cirkulaci se zvýhodněnou úhradou oprav během užitné doby.

ÚHRADA OPRAV ZP VE VLASTNICTVÍ POJIŠŤOVNY
  u nových ZP
  u repasovaných ZP

ÚHRADA OPRAV ZP VE VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNCE
  (max.   Kč/ let) u mechanického vozíku
  (max.   Kč/ let) u elektrického vozíku

SEZNAM ZKRATEK
GER geriatr
INT internista
CHI chirurg
NEU neurolog

ORP ortopedický protetik
ORT ortoped
PED pediatr
PRL praktický lékař

REH rehabilitační lékař
REV revmatolog
TRA traumatolog
TVL tělovýchovný lékař

ELEKTRONICKÝ POUKAZ
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UŽITEČNÉ INFORMACE

KONTAKTY NA NADACE
NADACE CHARTY 77 – 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 

ALLIANZ NADAČNÍ FOND
Ke Štvanici /,    Praha 
e-mail: nadacnifond@allianz.cz
www.allianz.cz/vse-o-allianz/nadacni-fond/

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 97
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.



FRANCOUZSKÉ BERLE S OTEVŘENOU OPĚRKOU PŘEDLOKTÍ

■ stříbrná matná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ plastové držadlo se světelnou odrazkou

■ stříbrná matná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ anatomické vyměkčené držadlo, 

pro pravou nebo levou ruku

■ stříbrná matná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ vyměkčené držadlo

Barevné provedení 
plastových a gumových 
částí

šedá

červená 

modrá 

zelená

fialová 

černá

žlutá

vínová

Barevné provedení trubek

stříbrná matná

Barevné provedení 
plastových a gumových 
částí

šedá

červená 

modrá 

zelená

fialová 

černá

žlutá

vínová

Barevné provedení trubek

červená

modrá

zelená

fialová

černá

žlutá

vínová

růžová

Označení berle

222 KL 99–119 76–96 23 9 0,6 140 100 CTB/C (16 mm)

222 KL-S, 222 KL-SC 99–119 76–96 23 9 0,6 140 100 CTB/C (16 mm)

222 KL-AS, 222 KL-ASC 99–119 76–96 23 9 0,6 140 100 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)

držadlo s odrazkou anatomické vyměkčené držadlovyměkčené držadlo

222 KL    5006251 PLNĚ HRAZENO

■ barevná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ vyměkčené držadlo

vyměkčené držadlo

222 KL-SC    5006254

■ barevná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ anatomické vyměkčené držadlo, 

pro pravou nebo levou ruku

anatomické vyměkčené držadlo

222 KL-ASC    5006257

222 KL-S    5006252 PLNĚ HRAZENO 222 KL-AS    5006255
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FRANCOUZSKÉ BERLE S OTEVŘENOU OPĚRKOU PŘEDLOKTÍ A BERLE DĚTSKÉ

Barevné provedení trubek
řada 222 J-S

stříbrná matná

řada 222 J-SC

červená

modrá

zelená

fialová

černá

žlutá

vínová

růžová

■ stříbrná matná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ plastové držadlo
■ světelná odrazka vpředu i vzadu

■ barevná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ vyměkčené držadlo
■ světelná odrazka vpředu i vzadu

■ stříbrná matná trubka
■ barevná opěrka předloktí
■ vyměkčené držadlo
■ světelná odrazka vpředu i vzadu

držadlo s odrazkou opěrka s odrazkou vyměkčené držadlo s odrazkou opěrka s odrazkouvyměkčené držadlo s odrazkou opěrka s odrazkou

220 CK    5006639 PLNĚ HRAZENO 220 CSK    5006642 PLNĚ HRAZENO

■ dětská velikost
■ uzavřená sklopná opěrka předloktí
■ nastavitelná výška berle
■ nastavitelná výška opěrky

121 JDA    5006465 PLNĚ HRAZENO

■ dětská velikost
■ barevná opěrka předloktí
■ stříbrná matná trubka
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ vyměkčené držadlo

vyměkčené držadlouzavřená sklopná opěrka předloktí

222 J-S    5006258

■ dětská velikost
■ barevná opěrka předloktí
■ barevná trubka
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ vyměkčené držadlo

vyměkčené držadlo

222 J-SC    5006259

Označení berle

220 CK, 220 CSK, 220 CSF 99–119 76–96 23 9 0,6 140 716 (16 mm)

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

222 J-S, 222 J-SC 79–96 60–80 18 7,5 0,4 100 100 CTB/C/D (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)

220 CSF    5006643
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Barevné provedení 
plastových a gumových
částí

šedá

červená

modrá

zelená

olivová

fialová

černá

žlutá

vínová

Barevné provedení trubek
220 CK a 220 CSK

stříbrná matná

Barevné provedení trubek
220 CSF

červená metalická

vínová metalická

modrá metalická

zelená metalická

bronzová metalická

červená

modrá

zelená

olivová

fialová

černá

žlutá

vínová



FRANCOUZSKÉ BERLE S UZAVŘENOU OPĚRKOU PŘEDLOKTÍ

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

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)

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

Označení berle

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    5006461

■ uzavřená sklopná opěrka předloktí
■ nastavitelná výška berle

332 CESK 95,5–130,5 73–103 22,5–27,5 10 0,65 150 719 (19 mm)

333 K-ASC 99–120,5 78–98 23–25 9,5 0,8 120 100 CTB/C (16 mm)

121 89–117 66–94 23 9,5 0,6 160 100 CTD (22 mm)

121 A 86–121,5 66–94 20–27,5 9,5 0,6 160 100 CTD (22 mm)

121 AT 103–137,5 83–110 20–27,5 9,5 0,6 160 100 CTD (22 mm)

Označení berle

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)

■ uzavřená sklopná opěrka předloktí
■ nastavitelná výška berle
■ nastavitelná výška opěrky předloktí

■ nadstandardní velikost
■ uzavřená sklopná opěrka předloktí
■ nastavitelná výška berle
■ nastavitelná výška opěrky předloktí

121 A 5006463

■ nastavitelná uzavřená opěrka předloktí
■ barevná trubka
■ stahovací matice tlumící klapání berle
■ anatomické vyměkčené držadlo, pro pravou nebo levou ruku

333 K-ASC    5006260

■ nastavitelná uzavřená opěrka předloktí
■ stříbrná matná trubka
■ vyměkčené držadlo
■ světelná odrazka vpředu i vzadu

332 CESK    5006641

121 AT    5006464

uzavřená sklopná
opěrka předloktí

uzavřená sklopná
opěrka předloktí

vyměkčené držadlo
anatomické vyměkčené

držadlo

6

Barevné provedení
plastových a gumových
částí

černá

Barevné provedení trubek
332 CESK

stříbrná matná

Barevné provedení trubek
řada 333 K-ASC

stříbrná matná

červená

modrá

zelená

fialová

černá

žlutá

vínová

růžová



SKLÁDACÍ, VÍCEBODOVÉ A PODPAŽNÍ BERLE

220 RSF, 220 RASF 97–120 74–97 23 9 0,5 140 929 P (18 mm)

1006 GANYMED, 1008 GANYMED 99–121 77–99 22 9 0,6 120 3002

0738 K 97,5–106,5 76–85 21,5 9 0,94 100 946 P (19 mm)

131 A 94–114 57–91 23–38 - 0,6 100 100 CTD (22 mm)

131 B 114–135 61–97 38–54 - 0,7 100 100 CTD (22 mm)

131 C 135–154 79–114 42–57 - 0,8 100 100 CTD (22 mm)

Označení berle

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)

■ čtyřbodová základna: ,×, cm
■ otevřená opěrka předloktí
■ nastavitelná výška berle
■ vyměkčené držadlo
■ světelná odrazka

0738 K

■ dětská velikost
■ duralová konstrukce
■ nastavitelná výška vyměkčené

podpažní opěrky a držadla

■ standardní velikost
■ duralová konstrukce
■ nastavitelná výška vyměkčené

podpažní opěrky a držadla

■ nadstandardní velikost
■ duralová konstrukce
■ nastavitelná výška vyměkčené

podpažní opěrky a držadla

■ skládací karbonová trubka
■ vyměkčené držadlo
■ světelná odrazka vpředu i vzadu
■ transportní obal

220 RSF

■ skládací karbonová trubka
■ anatomické vyměkčené držadlo

pro pravou nebo levou ruku
■ světelná odrazka vpředu i vzadu
■ transportní obal

220 RASF

■ speciální ergonomický tvar
■ duralová odlehčená trubka
■ možnost zavěšení
■ vyměkčené držadlo
■ nastavitelná tuhost nástavce

1006 GANYMED

■ speciální ergonomický tvar
■ duralová odlehčená trubka
■ možnost zavěšení
■ anatomické vyměkčené držadlo
■ nastavitelná tuhost nástavce

1008 GANYMED

složená berle s obalem

vyměkčené držadlo
s odrazkou

složená berle s obalem

anatomické 
vyměkčené 

držadlo s odrazkou

7

131 A    5008914 PLNĚ HRAZENO 131 B    5008914 PLNĚ HRAZENO 131 C    5008914 PLNĚ HRAZENO

NOVINKA NOVINKA

nastavitelná tuhost 
nástavce

vyměkčené držadlo

nastavitelná tuhost 
nástavce

anatomické 
vyměkčené držadlo



DURALOVÉ HOLE

Označení hole

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

Barevné provedení duralové
trubky holí 405

stříbrná matná

černá

hnědá

Barevné provedení duralové
trubky holí 405 A a 415 A

stříbrná matná

modrá lesklá 

červená lesklá 

zelená lesklá

oranžová lesklá

bronzová lesklá

červená

modrá

zelená

fialová

černá

žlutá

vínová

růžová

hnědá

anatomické držadlopogumované držadlo

401 A 74,5–97,5 0,46 125 719 (19 mm)

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

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

415 A 79–99 0,3 100 100 CTB/C (16 mm)

■ barevná duralová trubka
■ pogumované držadlo
■ pevná výška

■ barevná duralová trubka
■ anatomické pogumované 

držadlo pro pravou nebo levou ruku
■ stahovací matice tlumící klapání hole
■ nastavitelná výška

401 A

■ barevná duralová trubka
■ poutko
■ stahovací matice tlumící klapání hole
■ nastavitelná výška

405 415 A

pogumované držadlo

■ barevná duralová trubka
■ pogumované držadlo
■ stahovací matice tlumící klapání hole
■ nastavitelná výška

405 A

8

ergonomické držadlo

Barevné provedení duralových
trubek holí 401 A

černá

hnědá metalíza

bronzová metalíza

červená metalíza

modrá metalíza

Květinové vzory

KV

KVA

KVB

KVC

KVD



SKLÁDACÍ HOLE

Označení hole

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

411 A 82,5–92,5 0,37 125 719 (19 mm)

413 A 80–90 0,40 125 100 CTC (18 mm)

413 AS, 413 AH 70–80|90–100 0,35|0,45 125 100 CTC (18 mm)

414 A 82,5–92,5 0,37 125 719 (19 mm)

9

411 A

■ skládací barevná duralová trubka
■ nastavitelná výška
■ poutko, transportní obal
■ stahovací matice tlumící klapání hole

ergonomické držadlo

složená hůl

Barevné provedení duralových
trubek holí 411 A

černá

hnědá metalíza

bronzová metalíza

červená metalíza

modrá metalíza

Květinové vzory

KV

KVA

KVB

KVC

KVD

pogumované držadlodrevěné držadlo

složená hůlsložená hůl složená hůl

drevěné držadlo

■ skládací barevná duralová trubka
■ nastavitelná výška
■ poutko, transportní obal
■ standardní velikost

413 A 413 AS, 413 AH

■ pogumované ergonomické držadlo
■ skládací barevná duralová trubka
■ nastavitelná výška
■ poutko, transportní obal

414 A

Barevné provedení duralových
trubek holí 
413 A, 413 AS, 413 AH

černá

hnědá

bronzová

stříbrná

stříbrná matná

chrom

chrom matný

Barevné provedení duralových
trubek holí 414 A

černá

hnědá metalíza

bronzová metalíza

■ skládací barevná duralová trubka
■ nastavitelná výška
■ poutko, transportní obal

413 AS menší velikost
413 AH nadstandardní velikost



DŘEVĚNÉ, DURALOVÉ A VÍCEBODOVÉ HOLE

10

Označení hole

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

21601 93 - 0,3 100 100 CTC (18 mm)

456, 457 95 - 0,4 100 100 CTC (18 mm)

412 73–96 - 0,3 125 100 CTC (18 mm)

420, 420 A 69–94 11,5×11,5|13,5×12 0,7|0,6 125 100 CTB/Č (16 mm)

2474, 474 A 74–100 34,5×19|34,5×23 0,9|1 125 100 CTB/Č (16 mm)

■ čtyřbodová úzká základna
■ nastavitelná výška

420

■ dřevěná
■ pevná výška
■ dekor dřeva se suky

21601

■ dřevěná
■ pevná výška
■ výběr dekoru dřeva

456

■ tříbodová úzká základna
■ nastavitelná výška

420 A

■ čtyřbodová široká základna
■ nastavitelná výška

2474

■ dřevěná
■ pevná výška
■ výběr dekoru dřeva

457

■ stříbrná duralová trubka
■ nastavitelná výška
■ anatomické držadlo 
■ pro pravou nebo levou ruku

412

■ tříbodová široká základna
■ nastavitelná výška

474 A



11

VÍCEBODOVÉ HOLE

Označení hole

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

0739 K, 0720 KA, 0700L 78–90|87–97|79,5–93,5 28,5×24,5|32,5×28,5|34,5×31 1,6|1,62|1,27 100 946 P (19 mm)

0734 K, 0705 L, 0736 K 56–66|58–72|44–57 26,5×23|23,5×20,5|19,5×16,5 1,16|1,05|1,08 100|100|35 964 P (19 mm)

0767 B 74–87 19,5×16,5 1,5 100 946 P (19 mm)

2516 49–59 30×20 0,9 50 100 CTB/Č (16 mm)

Pause 88–98 - 1 113 100 CTD (22 mm)

■ duralová trubka, dětská velikost
■ čtyřbodová široká základna
■ nastavitelná výška
■ ergonomické držadlo

0734 K

0739 K, 0720 KA

■ duralová trubka
■ tříbodová široká základna
■ nastavitelná výška
■ ergonomické držadlo

0700 L

■ duralová trubka, dětská velikost
■ tříbodová široká základna
■ nastavitelná výška
■ ergonomické držadlo

0705 L

■ duralová trubka, dětská velikost
■ čtyřbodová úzká základna
■ nastavitelná výška
■ ergonomické držadlo

0736 K

■ duralová trubka
■ čtyřbodová úzká základna
■ nastavitelná výška
■ poutko

0767 B

■ duralové trubky
■ skládací se sedátkem
■ nastavitelná výška sedátka: – cm
■ průměr sedátka:  cm

Pause

■ dětská velikost
■ tříbodová široká základna
■ nastavitelná výška

2516

■ duralová trubka
■ čtyřbodová široká základna
■ nastavitelná výška
■ ergonomické držadlo

0720 KA nadstandardní velikost

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOLÍM A BERLÍM

■ neoprenové nalepovací polstrování rukojeti
■ barva: modrá, černá

190800

142 P

■ odklopný pětihrotový nástavec na náledí

100 CTW

100 CTB/C, 100 CTB/C/Dětské

■ neoprenové nalepovací polstrování opěrky předloktí
■ barva: modrá, černá

190800

■ nalepovací světelná odrazka

ETR 10

100 CTA, B, C, D, E, F, 929 P, 946 P, 719 P

■ vyztužené protiskluzové nástavce
■ vnitřní průměr:  mm

716 P

12

■ neoprenový návlek na rukojeť
■ fixace na suchý zip

■ vyztužené protiskluzové nástavce
■ vnitřní průměr:  mm

100 CTA  mm 100 CTB  mm 100 CTB/Č  mm 100 CTC  mm 929 P  mm
946 P  mm 100 CTD  mm 100 CTE  mm 100 CTF  mm 719 P  mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOLÍM A BERLÍM

13

■ poutko k holi
■ barva: černá, hnědá

20000

WA 3412

RP 82

146 P

WA 3414

■ univerzální tvarovatelný držák holí a berlí
■ pro průměr trubky: –, cm, nosnost: , kg

Hookit

■ držák holí a berlí k vozíkům (pro  kusy)
■ pro průměr trubky: – mm

■ držák holí a berlí k chodítkům (pro  kus)
■ pro průměr trubky: – mm

RP 82A

■ držák holí a berlí ke stolům
■ aretace pomocí stahovacího šroubu
■ maximální výška desky:  cm

147 P

příklad použití

příklad použití

■ univerzální držák holí a berlí

■ držák holí a berlí k nábytku
■ připevnění pomocí vrutů nebo lepící pásky

■ univerzální skládací držák holí a berlí s pojistkou
■ reflexní odrazka, pro průměr trubky do , cm



PEVNÁ ČTYŘBODOVÁ CHODÍTKA

Označení chodítka

12 S    5006469 PLNĚ HRAZENO

zesílený rám

úzká základna

12 S (velikost 1, 2, 3) 72–80|80–88|92–100 49–50|51–52|52–53 45–48|48–50|49–51 1,8|1,9|2,1 120 100 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|1,8 120 100 CTE (25 mm)

202 EL (velikost 5, 6, 7) 89–97|79–87|69–77 67–69|66–68|66–68 66–67|54–57|54–57| 2,1|2|1,85 120 100 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|3,6 160 100 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    5006472 PLNĚ HRAZENO

středně široká základna

široká základna

206 EL    5006471 PLNĚ HRAZENO

2511    5007730

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

■ volitelné příslušenství: 
košík WA 3350 (viz str. )

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

■ volitelné příslušenství: 
košík WA 3350 (viz str. )

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

■ volitelné příslušenství: 
košík WA 3350 (viz str. )

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

■ zvýšená nosnost 160 kg

14



SKLÁDACÍ ČTYŘBODOVÁ CHODÍTKA

233 EL 5008905 PLNĚ HRAZENO

230    5008930 PLNĚ HRAZENO

230 EL 5008906 PLNĚ HRAZENO
2165 J 5007735 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, 2165 J 81–97|72–79 57|52 52–57|46–48 2,9|2,8 100 100 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 WA 3350 (viz str. )

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

košík WA 3350 (viz str. )

484    5008901 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

2165 J dětská velikost

krokovací mechanizmus

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

■ volitelné příslušenství: 
košík WA 3350 (viz str. )

2165 J + dětská velikost

15



PEVNÁ DVOUKOLOVÁ CHODÍTKA

Označení chodítka

12 SC    5006466 PLNĚ HRAZENO

12 SC (velikost 1, 2, 3) 71–79|81–89|92–100 49–50|51–52|52–53 48–50|49–51|50–53 2|2,15|2,2 120 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|2,1 120 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|2,1 120 10 100 CTE (25 mm)

2015 ELC 58–64 49–51 40–43 1,6 80 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    5006468 PLNĚ HRAZENO

206 ELC    5006467 PLNĚ HRAZENO

2015 ELC    5007750 PLNĚ HRAZENO

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

■ tři velikosti (, , )
■ volitelné příslušenství: 

košík WA 3350 (viz str. )

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

■ tři velikosti (, , )
■ volitelné příslušenství: 

košík WA 3350 (viz str. )

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

■ tři velikosti (, , )
■ volitelné příslušenství: 

košík WA 3350 (viz str. )

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

■ volitelné příslušenství: 
košík WA 3350 (viz str. )

středně široká základnaúzká základna

široká základna dětská základna

16



SKLÁDACÍ DVOUKOLOVÁ CHODÍTKA

Označení chodítka

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

2245 A, 2243 70–92|41–53 56|42 69|48 6|3,1 125|75 15 100 CTD|100 CTE

2204 80–95 52 54 5,2 125 7 -

200 RC 100–110 73–75 52–54 4,1 120 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)

2204    200 RC    5006473 PLNĚ HRAZENO

2245 A 5007724
2243 5007733 PLNĚ HRAZENO

■ pevný čtyřkolový ocelový rám
■ zadní nášlapné brzdy
■ nastavitelná výška
■ volitelné příslušenství: košík WA 3350 (viz str. )

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

■ volitelné příslušenství: 
košík WA 3350 (viz str. )

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

■ protiskluzové vyztužené nástavce
■ volitelné příslušenství: košík WA 3350

(viz str. )

2243 dětská velikost

zadní pohled zadní pohled

složené chodítko složené chodítko

233 ELC    5008925 PLNĚ HRAZENO

■ skládací ocelový rám
■ nastavitelná výška rukojetí
■ přední kolečka

■ protiskluzové vyztužené nástavce

2243 + dětská velikost, pevný rám

17



SKLÁDACÍ TŘÍKOLOVÁ A ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA

Označení chodítka

2320 86–99 66 60 5 127 20

2340 86–99 64 59 4 127 20

109 WT 85–98 66 62 6 80 20

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

■ skládací odlehčený duralový rám
■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ nákupní taška

■ pro interiérové použití
■ skládací duralový rám
■ centrální bovdenová brzda
■ nastavitelná výška rukojeti

■ odkládací košík s podnosem
■ rozměry podnosu: × cm

2340    5007728

složené chodítko

složené chodítko

109  WT    

■ skládací ocelový rám
■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ nákupní taška

■ barevné provedení (viz vzorník)

složené chodítko

2320    5007727 PLNĚ HRAZENO

18



SKLÁDACÍ ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA

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

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ barevné provedení (viz vzorník)

■ skládací zesílený ocelový rám
■ zvýšená nosnost 150 kg
■ rozšířený sed: 48 cm
■ sedátko s podnosem

■ nákupní košík
■ dva držáky na berle nebo hole
■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška

■ 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)

■ skládací odlehčený duralový rám
■ rozšířený sed: 46 cm
■ sedátko s nákupní taškou
■ odnímatelná opěrka zad

■ dva držáky na berle nebo hole
■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška

100    5008915 PLNĚ HRAZENO

složené chodítko složené chodítko

složené chodítkosložené chodítko

249 A    5008923103    5008917

100 WHD    5008877

Označení chodítka

100 76–98 58 62 62 38×16 11,7 120 20

100 WHD 92–105 70 64 62 48×26 12,7 150 20

103 80–95 62 68 54 36×31 7,5 120 20

249 A 80–95 71 67 55 46×34 8,8 120 20

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

19



SKLÁDACÍ ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA

Označení chodítka

101 79–92 64 70 54 45×25 6,3 120 20

105 77–94 66 65–67 54 46×20 8 120 20

104 78–92 62 70 55 43×25 8 120 20

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

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

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ držák na berli nebo hůl
■ barevné provedení (viz vzorník)

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

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška

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

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška

101    5008870 PLNĚ HRAZENO

složené chodítko složené chodítko

složené chodítko

104    5013322

105    5008909

20



SKLÁDACÍ ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA

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

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ držák na berli nebo hůl

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

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ držák na berli nebo hůl
■ barevné provedení (viz vzorník)

■ velká kola do terénu
■ skládací odlehčený duralový rám
■ sedátko
■ odnímatelná opěrka zad
■ nákupní taška

■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná výška
■ držák na berli nebo hůl

102 Carbon    5008883

složené chodítko

složené chodítko

RP 102TE  držák mobilního telefonu RP 102HR  držák hrnku

RP 102ZA  nastavitelná opěrka zad

RP 102DE  deštníkRP 102ZP  přídavné brzdy

složené chodítko

Označení chodítka

102 86–96 58 70 54 45×22 8 120 24/20

102 Carbon 83–93 60 70 52,4 45×22 6,1 120 24/20

102 Offroad 88–101 61 76 56,5 45×22 8,4 120 30

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

102    5008919

21

102 Offroad    5008878

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA



ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA S VYSOKOU OPOROU

Označení chodítka

2203, 2203 J 97–142|74–109 63 76 36 12|11 160 10

203 A 100–130 71 87 37 9,5 120 10

203 B 108–131 65 84 37 9,5 120 20

2252 100–130 58 75 22–48 10 130 10

2203 5007731
2203 J 5007734

2203 J dětská velikost

203 A 5008907

■ odlehčený duralový rám
■ skládací konstrukce
■ bovdenové brzdy
■ podpůrná deska
■ nastavitelná výška

■ nastavitelná madla

■ ocelový rám
■ podpůrná deska
■ nastavitelná výška

■ nášlapné brzdy
■ nastavitelná madla
2203 J + dětská velikost

■ odlehčený duralový rám
■ podpůrná deska
■ nastavitelná výška
■ nášlapné brzdy

■ nastavitelná madla

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

22

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

složené chodítkosložené chodítko

203 B 2252    5007732



ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA S VYSOKOU OPOROU

■ nastavení výšky plynovým pístem
■ nastavitelná šířka podpůrné desky
■ nastavitelná šířka základny
■ nastavitelná madla

■ držák infuze
■ držák kyslíkové bomby
■ odkládací košík
■ nášlapné brzdy

204 WHD

držáky příslušenství

204 M, 204 L, 204 WHD203 C

204 B

nastavení šířky desky

204 EL
204 EL WHD

■ nastavení výšky plynovým pístem
■ nastavitelná šířka podpůrné desky
■ nastavitelná madla
■ nášlapné brzdy

204 L + nadstandardní velikost
204 WHD + zvýšená nosnost 220 kg

Označení chodítka

203 C 91–131 70–86 77 26–44 20 130 10

204 M, 204 L, 204 WHD 92–122|104–134|104–134 72|72|88 75 35–54|35–54|55–74 18,5|20,5|34 160|160|220 7,5|7,5|10

204 B 104–134 72 75 35–54 20 160 10

204 EL, 204 EL WHD 90–131|88–129 72|82 75 35–54 26,5|26,5 170|300 10

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

■ nastavení výšky plynovým pístem
■ bovdenové brzdy
■ nastavitelná šířka podpůrné desky
■ nastavitelná madla
■ nášlapné brzdy

23

■ elektricky nastavitelný zdvih pro usnadnění vertikalizace pacienta
■ nastavitelná šířka podpůrné desky, nastavitelná madla
■ dálkový ovladač
■ nášlapné brzdy

204 EL WHD

204 EL WHD + zvýšená nosnost: 300 kg



KLOZETOVÁ KŘESLA

Označení křesla

513 91–96 60 50–52 45 51–56 55–60 45 42 9 120 ACC/5A

513 S 91–96 62 50–52 45 53–58 57–62 45 42 9,5 120 ACC/5A

3514 91–96 56 46–48 45 51–56 55–60 40 42 8,5 120 ACC/5A

521 W 91–96 58 50–52 45 48–53 57–62 40 42 9 120 ACC/5A

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)

dozadu
a nahoru
dozadu

a nahoru
dozadu

a nahoru
dozadu

a nahoru

■ pevné područky 
■ sklopné polstrované toaletní 

sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák

■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška
■ rozšířený sed

■ odnímatelné područky 
s pojistkou

■ sklopné polstrované toaletní 
sedátko

■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška
■ rozšířený sed

■ pevné područky 
■ sklopné polstrované toaletní 

sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák

■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška

■ odnímatelné područky 
s pojistkou

■ sklopné polstrované toaletní 
sedátko

■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška

přední pohled

přední pohledpřední pohled

přední pohled

521 W3514 

513 513 S

24



KLOZETOVÁ KŘESLA

25

přední pohled

přední pohled přední pohled

složené křeslo

■ pevné područky
■ plastové toaletní prkénko 

s poklopem
■ toaletní nádoba s víkem

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

■ toaletní nádoba s víkem

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

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

516 3515

Astra 5504 OA

Označení křesla

516 69–84 56 53 - 47,5–62,5 - 47 42 3,45 130 ACC/5A nahoru

3515 90 55 56 45 47 50 46 45 9,5 110 ACC/5R dozadu

Astra 82 58 50 36 44 46 48 42 7,8 110 ACC/5H dozadu

5504 OA 78 60 50 32 44 46 43 44 7,5 120 - 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)



KLOZETOVÁ KŘESLA

přední pohled

■ zvýšená nosnost 200 kg
■ sklopné područky
■ vyměkčené toaletní sedátko
■ toaletní nádoba

■ držák toaletního papíru

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

■ toaletní nádoba s víkem
■ nastavitelná výška

■ univerzální antidekubitní gelová podložka
■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ××, cm

použití

přední pohled

U 2183510

331651318

■ zvýšená nosnost 160 kg
■ odklopné područky
■ plastové toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák

■ toaletní nádoba 
■ nastavitelná výška

přední pohled

Označení křesla

51318 98–108 55,5 87 40,5 52–62 56–66 44 46 13 160 ACC/4 dozadu

3316 85 73 57 38 - 47 62 53 17 200 ACC/4G dozadu

3510 59–66 46 53–55 32 28–35 - 38 38 6 100 ACC/5 nahoru

U 218 - - - - - 4,5 43 43 - - - -

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)

26



POJÍZDNÁ KLOZETOVÁ KŘESLA

27

odklopné područky přední pohled

přední pohled přední pohled

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

■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ nášlapné brzdy na zadních 

kolečkách
■ toaletní nádoba s víkem

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

■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ nášlapné brzdy u všech koleček
■ toaletní nádoba s víkem

■ zvýšená nosnost: 140 kg
■ zesílený nerezový rám
■ sklopné područky
■ odnímatelné podnožky

■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ nášlapné brzdy na zadních kolečkách
■ toaletní nádoba s víkem

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

■ plastové toaletní sedátko
■ odnímatelný polstrovaný sedák
■ nášlapné brzdy u všech koleček
■ toaletní nádoba

Označení křesla

512 95 56 90 40 50 53 42 45 13,7 110 ACC/5A dozadu

512 E 92 52 85 40 50 52 43 46 14,4 125 ACC/5A dozadu

512 NWHD 97 66 89 37 54 54 56 42 15,5 140 ACC/5A dozadu

84518, 84520, 84522 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 NWHD

512 E512

84518, 84520, 84522



NÁDOBY

■ mužská plastová nádoba na moč s víčkem
■ objem:  litr
■ možnost dokoupit držák BA 7249

BA 7247

■ nádoba na moč s mechanismem proti vylití
■ objem: , litru
■ možnost dokoupit dámský adaptér 09/8003

Urolis 09/8000

■ mísa podložní plastová
■ objem: , litru

AA 2643W

■ ženská plastová nádoba na moč s víčkem
■ objem:  litr
■ možnost dokoupit držák BA 7249

BA 7245, BA 7248

■ držák nádoby na moč
■ kompatibilní s nádobou na moč: BA 7245, BA 7247, BA 7248

BA 7249

■ mísa podložní plastová s víkem
■ objem:  litr

BA 7246

09/8003

BA 7248 bez víčka

použití
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DOPLŇKY

Označení nádoby

ACC/5 26 21 14 3310

ACC/5A 30 25,5 16,5 512, 512 E, 512 NWHD, 513, 513 S, 516,

521 W, 808, 808 C, 3514, 4140, 4145

ACC/5H 31,5 25,5 17 Astra

ACC/5R 31 25 16 3515, 4146 G

ACC/4 33,5×33,5 (š×h) 29,5×29,5 (š×h) 16,5 4141G, 84518, 84520, 84522, 51318

ACC/4G 44×30 (š×h) 37,5×27,5 (š×h) 16 3316

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

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křesla: 3310

ACC/5

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křeslo: Astra

ACC/5H

■ toaletní nádoba
■ pro křesla: 4141 G, 51318, 84518, 84520, 84522

ACC/4

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křesla: 512, 512 E, 512 NWHD, 513, 513 S, 516, 

521 W, 808, 808 C, 3514, 4140, 4145

ACC/5A

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křeslo: 3515, 4146 G

ACC/5R

■ toaletní nádoba s víkem
■ pro křeslo: 3316

ACC/4G

29



NÁSTAVCE NA WC

575 B    5008900 PLNĚ HRAZENO

■ plast
■ výška:  cm
■  nastavitelné fixační šrouby
■ nosnost:  kg

575 B Deluxe    5008891 PLNĚ HRAZENO

■ plast
■ výška:  cm
■  nastavitelné fixační šrouby, poklop
■ nosnost:  kg

30

■ plast
■  nastavitelné fixační patky
■ nosnost:  kg

tři výšky: 4962  cm
4964  cm
4966  cm

4964 10 cm

4966 15 cm

4962 5 cm

4962    5007742
4964    5007739
4966    5007736



NÁSTAVCE NA WC

■ plast
■  nastavitelné fixační šrouby
■ nosnost:  kg

čtyři výšky: 7207  cm
7210  cm
7213  cm
7215  cm

7207 7 cm

7210 10 cm

7213 13 cm

7215 15 cm

31

Rehotec 9/7207    5007761 PLNĚ HRAZENO
Rehotec 9/7210    5007762 PLNĚ HRAZENO
Rehotec 9/7213    5007763 PLNĚ HRAZENO
Rehotec 9/7215    5007764 PLNĚ HRAZENO

■ plast
■  nastavitelné fixační šrouby
■ nosnost:  kg
■ poklop

čtyři výšky: 7207C  cm
7210C  cm
7213C  cm
7215C  cm

7207C 7 cm

7210C 10 cm

7213C 13 cm

7215C 15 cm

Rehotec 9/7207C    5007766 PLNĚ HRAZENO
Rehotec 9/7210C    5007767 PLNĚ HRAZENO
Rehotec 9/7213C    5007768 PLNĚ HRAZENO
Rehotec 9/7215C    5007769 PLNĚ HRAZENO

■ vyměkčená PUR pěna
■ výška: , cm
■ nasazovací na mísu
■ nosnost:  kg

Rehosoft 9/7300    5007759     

■ vyměkčená PUR pěna
■ výška: , cm
■ nasazovací na mísu
■ nosnost:  kg

■ poklop

Rehosoft 9/7301    5007760     



NÁSTAVCE NA WC VYMĚKČENÉ

■ vyměkčená PUR pěna
■ výška:  cm
■ nasazovací na prkénko 
■ nosnost:  kg

32

PRC-STC    

■ vyměkčený molitan v omyvatelném potahu
■ výška:  cm
■ uchycení k prkénku suchými zipy
■ nosnost:  kg

BA 7252

uchycení k prkénku uchycení k prkénku

■ vyměkčená PUR pěna
■ výška:  cm
■  nastavitelné fixační šrouby
■ nosnost:  kg

508 Super    5008899



NÁSTAVCE NA WC S MADLY

Označení nástavce

580 8|12|16 58 50 - 46 38 6,5 120

510 E 69–84 55 52 47–62 45 42 5 136

500 Deluxe 74–89 57,5 56–63 50–65 45 42 4,8 136

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 pohledpřední pohled

510 E    5008893

■ nastavitelná výška
■ odklopné prkénko
■ pevné područky
■ poklop

500 Deluxe    5008888

■ nastavitelná výška
■ plastový toaletní nástavec
■ pevné područky

33

580    5008890

■ nastavitelná výška nástavce: 8, 12 nebo 16 cm
■ odklopná madla
■ uchycení místo prkénka
■ poklop

nastavení výšky nástavce

odklopná madla přední pohled

boční pohled



PŘENOSNÉ PODPĚRY K WC
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■ ocelový rám
■ nastavitelná výška a šířka

4319 EX
4319 FEX

4321 EX

4319 FEX fixní upevnění

4320 EX
4320 FEX

4320 FEX fixní upevnění

přední pohled

■ duralový rám
■ nastavitelná výška a šířka

■ uchycení pod prkénko

4322 EX

přední pohled

■ duralový rám
■ nastavitelná výška

4319 FEX + fixní upevnění k podlaze ■ ocelový rám
■ nastavitelná výška

4320 FEX + fixní upevnění k podlaze

Označení podpěry

4319 EX, 4319 FEX 64–73,5 57 49|52 1,7 127

4320 EX, 4320 FEX 67–83 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)
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SKLOPNÁ MADLA K WC

506 NF

■ kartáčovaný matný nerezový materiál
■ zdvojené
■ pevné

■ délka:  cm
■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

4231

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ podpůrná noha

■ délka:  cm
■ nastavitelná výška: – cm
■ průměr: , cm, nosnost:  kg

4232

■ jednoduché 
■ pojistka sklápění
■ délka:  cm

■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

506 A

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ délka:  cm

■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

4230

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ délka:  cm

■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

506 N

■ kartáčovaný matný nerezový materiál
■ zdvojené
■ pojistka sklápění

■ držák toaletního papíru
■ délka:  cm
■ průměr: , cm, nosnost:  kg



MADLA DO KOUPELNY A K WC

EH 12, EH 16, EH 18, EH 24

568 A, B, C, D 6521, 6523, 6524, 6520

■ materiál: ocel
■ vzdálenost od zdi:  cm
■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

568 A délka: , cm
568 B délka:  cm
568 C délka:  cm
568 D délka: , cm

■ kartáčovaný matný nerezový materiál
■ protiskluzová úprava
■ vzdálenost od zdi:  cm
■ průměr: , cm, nosnost:  kg

569 AN délka:  cm
569 BN délka:  cm
569 CN délka:  cm
569 DN délka:  cm

■ protiskluzová úprava
■ materiál: plast
■ vzdálenost od zdi:  cm
■ průměr:  cm, nosnost:  kg

6521 délka:  cm
6523 délka:  cm
6524 délka:  cm
6520 délka:  cm, lomené

567 AN, BN, CN, DN 569 AN, BN, CN, DN

■ kartáčovaný matný nerezový materiál
■ vzdálenost od zdi:  cm
■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

567 AN délka:  cm
567 BN délka:  cm
567 CN délka:  cm
567 DN délka:  cm
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■ materiál: plast ABS-PVC
■ vzdálenost od zdi:  cm
■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

EH 12 délka:  cm
EH 16 délka:  cm
EH 18 délka:  cm
EH 24 délka:  cm

PR-WA

■ sklopná konstrukce
■ materiál: dural, nerez, plast
■ délka:  cm
■ nosnost:  kg

■  ks v balení (pár)



MADLA DO KOUPELNY A K WC

565

566, 565

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

BA 7141

uchycení na vanuuchycení na vanu
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EH 1224 S, EH 1224 D

■ materiál: ocel
■ délka: × cm
■ vzdálenost od zdi: , cm
■ průměr: , cm

■ nosnost:  kg

EH 1212

■ materiál: ocel
■ délka: × cm
■ vzdálenost od zdi: , cm
■ průměr: , cm

■ nosnost:  kg

5670, 5671 5690, 5691

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

■ kartáčovaný matný nerezový materiál
■ vzdálenost od zdi: 8 cm
■ průměr: , cm
■ nosnost:  kg

5670 délka ,×, cm
5671 délka × cm

■ kartáčovaný matný nerezový materiál
■ protiskluzová úprava
■ vzdálenost od zdi: 8 cm
■ průměr: , cm

■ nosnost:  kg

5690 délka ,×, cm
5691 délka × cm

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

565 + zdvojený úchop
+ výška madla: 42 cm



SEDAČKY NA VANU

Označení sedačky

6407 71,5 28,5 48–64 190

4228 67 31 44–62 200

4626, 4627, 4628 66|68,5|71 23 50–60|50–63|50–65 190

4626 A, 4627 A, 4628 A 66|68,5|71 35 50–60|50–63|50–65 190

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

■ zesílená ocelová konstrukce
■ nastavitelná dle šířky vany

■ nastavitelná dle šířky vany
■ tvarovaná sedací plocha

6407

uchycení k vaně

uchycení k vaněuchycení k vaně

uchycení k vaně

4228

38

■ nastavitelná dle šířky vany
■ tři šířky sedačky

4626, 4627, 4628

■ větší hloubka sedu
■ nastavitelná dle šířky vany
■ tři šířky sedačky

4626 A, 4627 A, 4628 A



SEDAČKY NA VANU S MADLEM
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Označení sedačky

4626 H, 4627 H, 4628 H 66|68,5|71 23 50–60|50–63|50–65 190

4100 71 32 41–65 190

6007 H 71 30 44–62 190

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

uchycení k vaně

uchycení k vaně uchycení k vaně

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany

6007 H

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany
■ tři šířky sedačky

4626 H, 4627 H, 4628 H

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany

4100



ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY

Označení sedačky

EH-BS 37 30 51–59 67–77 20 120

EH-BSB 37 30 51–59 67–77 20 120

4200 37 28 60 67 18 100

4206 42 40 60 67 18 100

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

■ duralový rám
■ plastové sedátko
■ nastavitelná dle šířky vany

EH-BSB

■ duralový rám
■ plastové sedátko s opěrkou zad
■ nastavitelná dle šířky vany

■ plastové sedátko
■ opěrka zad

4200

■ plastové sedátko s opěrkou zad

4206

uchycení k vaněuchycení k vaně



ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY

Označení sedačky

BE05 W 40 40 50–60 60–72 16 130

BE06 W 40 40 50–60 60–72 16 130

BE09 W 40 40 58 71 0 130

536 40 40 58 71 0 100

šířka sedu hloubka sedu vnitřní šířka vany celková šířka hloubka zavěšení nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
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BE05 W

■ duralový rám
■ plastové sedátko s výřezem
■ nastavitelná dle šířky vany

BE06 W

■ duralový rám
■ opěrka zad
■ plastové sedátko s výřezem
■ nastavitelná dle šířky vany

uchycení k vaně

BE09 W

■ duralový rám s madly
■ otočná sedačka s výřezem
■ opěrka zad
■ aretace po °

otočená sedačka o 90°

536

■ duralový rám s madly
■ otočná sedačka
■ opěrka zad
■ aretace po °

otočená sedačka o 90°



SEDAČKY DO VANY
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Označení sedačky

6408 46 28 22 37×41 190

6008 W 40 20 20,3 37×28 190

559 A, 559 B, 559 C, 559 D 45,5 30 15|20|30|35 33×33 190

AA 1814 43 43 5 - 100

šířka sedu hloubka sedu výška sedu rozměr základny nosnost
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

■ protiskluzové přísavky
■ tvarovaná sedací plocha

6408

■ protiskluzové přísavky

6008 W

uchycení k vaněuchycení k vaně

559 A, 559 B, 559 C, 559 D AA 1814

■ nafukovací vyměkčená sedačka
■ protiskluzové přísavky

559 A 15 cm

559 B 20 cm

559 C 30 cm

559 D 35 cm uchycení k vaně

■ protiskluzové přísavky ■ čtyři výšky: A  cm
B  cm
C  cm
D  cm
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PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY

■ protiskluzová podložka do vany
■ rozměr: ×× cm

EHP-E-5081W

■ protiskluzová podložka do sprchy
■ rozměr: ×× cm

EHP-E-5070W

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

570 A

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

570 B

bílé provedeníbílé provedení

použití

Označení podložky

570 A bílá, 570 A modrá 40 104|90 1 -

570 B 35 76 1 -

EHP-E-5081W 35 70 2 -

EHP-E-5070W 55 55 2 -

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



STUPÍNKY

kombinace tří kusů

kombinace dvou kusů

■ plastové provedení
■ protiskluzový povrch
■ možnost kombinovat více kusů

■ každý přidaný stupínek zvýší výšku 
o dalších  cm ( stupínek =  cm, 

 stupínky =  cm)

SKY

Označení stupínku

4055 42 28,5 21–26 136

601, 601 B 36 29 23 160|320

SKY 49 40 10 140

602 36 29 23 160

šířka hloubka výška nosnost
(cm) (cm) (cm) (kg)
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602

4055

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ protiskluzové přísavky

601
601 B

■ protiskluzový povrch
■ výška madla 87 cm

■ protiskluzový povrch 601 B + zvýšená nosnost: 320 kg

601 B



SEDAČKY A ŽIDLE DO SPRCHY

45

509

■ duralový rám
■ madla
■ nastavitelná výška

■ duralový rám
■ kulaté sedátko
■ nastavitelná výška

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

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s madly

537 B    

539 L

537 A  

Označení sedačky

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

539 L 57–69,5 55 37,5 - 46–58,5 37 27 2,3 130

537 B 38–50 51 44–50 - 34–44 36 30 2 110

537 A 68,5–78,5 51 51–53 36 34–44 36 30 3 110

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)



SEDAČKY A ŽIDLE DO SPRCHY

46

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

■ zvýšená nosnost 160 kg

4300 A4300 B

Označení židle

541 B 35–45 48–51 50–52 - 35–45 41 37 2 110

541 A 69–79 51–54,5 53–57 34 35–45 41 37 2,5 110

4300 B 39,5–52,5 51 42–46 - 37–50 36 30 2,5 160

4300 A 80–93 51 46–49 44 37–50 36 30 4 160

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)

541 B    

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

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s výřezem

541 A    

■ zesílený duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s madly
■ zvýšená nosnost 160 kg
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SEDAČKY A ŽIDLE DO SPRCHY

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ kulaté sedátko

Označení sedačky

EH-SSL 27–34 42 28,5 21–26 42 28,5 1,5 120

EH-STA 39–54 30,5 30,5 39–54 30,5 30,5 1,3 150

EH-STRA 39–54 33 33 39–54 33 33 1,3 150

509 TRI 45,5–55,5 45 42 45,5–55,5 37 36 1,8 100

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

EH-STRA

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ trojúhelníkové sedátko

509 TRI

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ čtvercové sedátko

EH-STAEH-SSL

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s madly



SEDAČKY A ŽIDLE DO SPRCHY
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■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s výřezem a madly
■ opěrka zad

EH-SCBEH-SSB

Označení židle

EH-SS 39–54 50 30 - 39–54 50 30 1,7 120

EH-SC 39–54 50 33,5 - 39–54 50 33,5 1,7 175

EH-SSB 71–86 50 39 32 39–54 50 30 2,35 120

EH-SCB 71–86 50 42,5 32 39–54 50 33,5 2,35 175

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)

EH-SS

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s výřezem a madly

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s madly

EH-SC

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s madly
■ opěrka zad
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SEDAČKY A ŽIDLE DO SPRCHY

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ madla pro vstávání
■ opěrka zad

■ sedátko s výřezem

EH-SCBAEH-SSBA

Označení židle

EH-SSA 62–77 61 30 - 39–54 50 30 2,55 120

EH-SCA 62–77 61 42,5 - 39–54 50 33,5 2,55 175

EH-SSBA 71,5–86,5 61 39 32 39–54 50 30 3,2 120

EH-SCBA 71,5–86,5 61 42,5 32 39–54 50 33,5 3,2 175

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)

EH-SSA

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

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ madla pro vstávání

EH-SCA

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ madla pro vstávání
■ opěrka zad



SEDAČKY, ŽIDLE A KŘESLA DO SPRCHY
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4553 EX
4553

BE03 W
BE04 W

Označení židle

BEO1 W 47–57 48 45 - 47–57 40 40 2,5 130

BEO2 W 66–76 47 40 - 47–57 40 40 3 130

BE03 W, BE04 W 84,5–94,5|88–98 56–58|48 56–58|56–59 38|41 47–57 40 40 3,6|4 130

4553, 4553 EX 76,5|75–91 55|53–54 58|55–61 35 40|40–56 43 36 4,9|5 140

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)

BE01 W

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

■ duralový rám
■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška

BEO2 W

4553 pevná výškaBE04 W  skládací

■ sedátko s opěrkou zad
■ područky
■ nastavitelná výška

4553 + pevná výška■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ sedátko s výřezem
■ opěrka zad

BEO4 W + skládací rám



POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY

4550 FR4551

■ shodné s typem 4550
+ nastavitelná výška

■ shodné s typem 4550
+ odnímatelné područky

■ shodné s typem 4550
+ výsuvná jednodílná stupačka

546 BADJ
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Označení židle

4550 83 55 60 35 46 43 36 7,6 140

546 BADJ 89–100 55 55 35 48–59 43 36 7,5 140

4551 87,5 55 59 35 50 43 36 8,1 140

4550 FR 82 55 72 35 46 43 36 8,3 140

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)

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

4550



KOMBINOVANÁ POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY A NA WC

rozšířený sed

512 NWHD

odklopné područky

4141 G

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

■ zesílený nerezový rám
■ rozšířený sed: 56 cm
■ zvýšená nosnost  kg
■ sklopné područky

■ odnímatelné podnožky
■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ nášlapné brzdy na zadních kolečkách
■ toaletní nádoba s víkem

Označení křesla

4141 G 92 61 58 42 52 43 43 11,5 160 ACC/4 dozadu

4146 G 110 57 61–86 45 52 43 43 13,8 160 ACC/5R dozadu

512 NWHD 97 66 89 37 54 56 42 15,5 140 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)

odklopné područky

4146 G 

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

52



KOMBINOVANÁ POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY A NA WC

53

4145

■ 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 

odklopná stupačka

4140

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

■ odklopná jednodílná stupačka
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem

odklopné podnožky

808 C

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

■ odklopná jednodílná stupačka
■ toaletní nádoba s víkem
■ zadní poháněcí kola s obručemi

Označení křesla

4140 94 55 85 42 51 44 43 10 130 ACC/5A dozadu

808 C 99 55 82 47 51–56 47 46 14,5 100 ACC/5A dozadu

4145 96 61 100 42 51 44 43 18,5 130 ACC/5A dozadu

808 99 63 102 47 51 47 43 18,5 100 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)

808

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

■ odklopné područky
■ odnímatelné dvoudílné podnožky
■ toaletní nádoba s víkem
■ zadní poháněcí kola s obručemi



SKLOPNÉ SEDAČKY DO SPRCHY

54

Označení sedačky

4278 - 46 28 18 2,3 114

4279 - 41,5 36 19 2,4 120

4278 D 40–55 49 28 13 2,9 160

4279 D 41–56 41,5 36 13,5 3 120

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

■ sedátko s madly
■ nastavitelné podpůrné nohy
■ pojistka sklápění
■ duralový rám

4278 D

■ sedátko s madly
■ pojistka sklápění
■ duralový rám

4278

■ sedátko s výřezem
■ nastavitelné podpůrné nohy
■ pojistka sklápění
■ duralový rám

4279 D

■ sedátko s výřezem
■ pojistka sklápění
■ duralový rám

4279

sklopená sedačka sklopená sedačka

sklopená sedačka sklopená sedačka
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SKLOPNÉ SEDAČKY DO SPRCHY

Označení sedačky

PR-WSS - 39 21 10 1,65 125

4237 48–56 46 38 22 6 160

4239 52–59 46 37 20 8 160

4239 G 52–59 44 37 20 7,3 160

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

■ polstrované sedátko
■ polstrovaná opěrka zad
■ odklopné područky
■ nastavitelné podpůrné nohy

■ duralový rám

4239

■ půlkruhové sedátko
■ duralový rám
■ možnost doplnit sklopnými madly PR-WA (délka  cm)

PR-WSS

■ polstrované sedátko s výřezem
■ polstrovaná opěrka zad
■ odklopné područky
■ nastavitelné podpůrné nohy

■ duralový rám

4239 G

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

4237

sklopená sedačka

sklopená sedačka sklopená sedačka

PR-WA sklopná madla sklopená sedačka



POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

90
–1

30

35°

možnosti polohování lůžka

transportní systém TLSU ovladač

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 (nosnost  kg)
■ pojezdová kolečka s brzdou:  cm
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ transportní a skládací system TLSU
■ dekor: přírodní vrstvený buk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
4100011    Možnost prodloužení lůžka na 220 cm

Bezpečnostní polstrování postranic
Možnost polohování poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Madla pro vstávání
Ocelový lamelový rošt
Ocelový drátěný rošt
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku

Označení lůžka

PB 331-4 102,5 25 140 43–83 179–219 90–130/102/215 90/200 0–70/70 27 0–35/30 0–20/53

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

části plochy hrazdy v/š/d plochy dílu dílu dílu dílu
(kg) (kg) (kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (°/cm) (cm) (°/cm) (°/cm)
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PB 331-4    5008886 RL PLNĚ HRAZENO



POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

57

rozložené lůžko

nejnižší poloha

90
–1

30

35°

možnosti polohování lůžka

transportní systém TLSU ovladač

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

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
4100011    Možnost prodloužení lůžka na 220 cm

Bezpečnostní polstrování postranic
Možnost polohování poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Madla pro vstávání
Ocelový lamelový rošt
Ocelový drátěný rošt
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku

Označení lůžka

PB 331-5 104,8 25 140 43–83 179–219 90–130/102/215 90/200 0–73,5/42 81,5/20 27 0–35/29 0–20/53

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

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

PB 331-5    5008897 RL



POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA S NÍZKÝM ZDVIHEM

rozložené lůžko

nejnižší poloha

70
–1

10

23
–6

3

35°

možnosti polohování lůžka

transportní systém TLSU ovladač

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ snížený zdvih ložné plochy: 23–63 cm
■ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí čtyř elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou (nosnost  kg)
■ pojezdová kolečka s brzdou:  cm
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ transportní a skládací system TLSU
■ dekor: přírodní vrstvený buk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
4100011    Možnost prodloužení lůžka na 220 cm

Bezpečnostní polstrování postranic
Možnost polohování poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Madla pro vstávání
Ocelový lamelový rošt
Ocelový drátěný rošt
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku
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Označení lůžka

PB 337 109,5 25 140 23–63 139–179 70–110/102/215 90/200 0–70/70 27 0–35/30 0–20/53

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

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

PB 337    5008884 RL



POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

59

Označení lůžka

PB 526 112,8 33 140 160 39–80 180–220 90–130/102/207 90/200 0–70/69 22 0–35/31 0–20/56

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)

39

80

35°

možnosti polohování lůžka

ovladač

rozložené lůžko

nejnižší poloha

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ možnost doplnit silnějšími motory pro zvýšení nosnosti na 160 kg (viz volitelné příslušenství)
■ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí tří elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou (nosnost  kg)
■ pojezdová kolečka s brzdou:  cm
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ dekor: přírodní vrstvený buk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
4100011    Možnost prodloužení lůžka na 220 cm

Bezpečnostní polstrování postranic
Možnost zvýšení nosnosti na 160 kg
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Madla pro vstávání
Ocelový lamelový rošt
Ocelový drátěný rošt
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku

PB 526 5008889 RL



DĚTSKÁ POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

60

rozložené lůžko

nejnižší poloha

ovladač

transportní systém TLSU

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ dětský rozměr ložné plochy: 75×165 cm
■ rozkládací čtyřidílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí čtyř elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou (nosnost  kg)
■ pojezdová kolečka s brzdou:  cm
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ transportní a skládací system TLSU
■ dekor: přírodní vrstvený buk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
Bezpečnostní polstrování postranic
Možnost polohování poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní zvýšení postranic
Dělené postranice
Madla pro vstávání
Ocelový lamelový rošt
Ocelový drátěný rošt
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku

Označení lůžka

PB 326 70,6 15 135 43–83 179–219 90–130/89/181 75/165 0–70 27 0–35 0–20

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

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

PB 326    5008882 RL
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KOMFORTNÍ POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

výškové nastavení a polohování roštu

Beech Nabucco Walnut

Oak Light Beech Maple

nejnižší poloha

ovladač

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ výběr z šesti dekorů (viz vzorník)
■ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí čtyř elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou (nosnost  kg)
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ vzdálenost okraje lůžka od roštu:  cm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Ocelový lamelový rošt
Ocelový drátěný rošt
Pojezdová kolečka s brzdou
Kryt nohou lůžka (nelze kombinovat s kolečky)
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku

Označení lůžka

PB 533 112 33 140 39–80 180–220 85–125/111/207 90/200 0–70/69 22 0–35/31 0–20/56

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

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

PB 533    5008874 RL



PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKŮM
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ELB 117  kovové madlo pro vstávání

■ uchycení k rámu postele
■ usnadňuje vstávání

ELB 118  kovové madlo pro vstávání

ELB 111K  sklopná postranice krátkáELB 111D  sklopná postranice dlouhá

ELB 103  polstrování postranice ELB 114  bezpečnostní zvýšení postranice 

■ zvýšení postranice lůžka o  cm
■ na šířku postranice  cm

■ délka:  cm
■ možné kombinovat s ELB 111K ( cm)

■ délka:  cm
■ možné kombinovat s ELB 111D ( cm)

■ uchycení k rámu postele
■ usnadňuje vstávání

■ odklopný mechanismus
■ aretace po °

■ zvýšení bezpečnosti pacienta
■ rozměr × cm

ELB 103K + rozměr: × cm
ELB 103D + rozměr: × cm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKŮM

E 5007756a  hrazdička 

■ popruh s nastavitelnou délkou ■ pět poloh
■ rozměr: × cm

■ kompatibilní s hrazdou lůžek
ELBUR PB

5407 opěradlo pod zádaELB 113 držák infuze

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

HA 4508 žebříček k lůžku 

■ čtyři plastové příčky
■ rozestup příček:  cm

763 Zeus  žebříček

použití

použití

NOVINKA

763 A Zeus rozměr: × cm, nosnost:  kg
763 L Zeus rozměr: ×, nosnost:  kg

799 hrazda s hrazdičkou     5008880



STOLKY K LŮŽKŮM

Označení stolku

ELB 110 - 103 35 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)

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

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 s vyvýšeným okrajem
■ samostatná odkládací plocha
■ oboustranná opora

5710

naklápěcí pracovní deskapoužití

naklápěcí pracovní deska naklápěcí pracovní deska

použití s lůžkem
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ELB 110 dřevěný stolek k lůžku

■ uchycení na postranice
■ kompatibilní s lůžky ELBUR PB



STOLKY K LŮŽKŮM

Rubens 3

■ kolečka s nášlapnou brzdou
■ nastavitelná výška plynovým pístem
■ naklápěcí pracovní deska: –°
■ vyvýšený okraj

■ samostatná odkládací plocha
■ pravostranné nebo levostranné 

provedení

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

■ samostatná odkládací plocha
■ oboustranné použití

Rubens 9

Rubens 1 Rubens 2

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

■ rozměr stolku: ×× cm
■ oboustranné použití

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

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

naklápěcí pracovní deska naklápěcí pracovní deska

Označení stolku

Rubens 3 72–106 90 45 10 5

Rubens 9 79–113,5 79 40 20 5

Rubens 1 87 86 36 6 5

Rubens 2 71–99 58 33 6 5

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

■ PUR pěna ( kg/m)
■ příčné i podélné průřezy
■ zpevněné podélné okraje
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
■ výška:  cm
■ volitelný rozměr: × cm (efektivní zatížení 35–130 kg)

×, × cm (efektivní zatížení 35–150 kg)
×,×, × cm (efektivní zatížení 135–270 kg)

■ PUR pěna ( kg/m)
■ příčné i podélné průřezy
■ zpevněné podélné okraje
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ omyvatelné a paroprodyšné PUR prostěradlo
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg

■ PUR pěna ( kg/m)
■ PUR pěna s paměťovým efektem v rizikových oblastech ( kg/m)
■ zpevněné podélné okraje
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg

■ PUR pěna ( kg/m)
■ příčné i podélné průřezy
■ zpevněné podélné okraje
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký

střední 16–14

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vyměkčené části vrstva z paměťové pěny

vysoký

střední 16–14

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton
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P 111M Standard    5007992 RL P 102M Polyplot    5007993 RL

P 102M Polyplot XL 5008010 RL P 181M Polymulti Visco    5007994 RL PLNĚ HRAZENO



PĚNOVÉ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem ( kg/m a  kg/m)
■ zesílená středová část 

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

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem ( kg/m a  kg/m)
■ zesílená středová část (vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ zpevněné podélné okraje
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem ( kg/m a  kg/m)
■ vyměkčená spodní část pod patami
■ vzduchová podložka Polyair ve středové části

(vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ zpevněné podélné okraje
■ pasivní cirkulace vzduchu
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ×× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ efektivní zatížení: – kg

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem ( kg/m a  kg/m)
■ zesílená středová část (vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ snímatelný, omyvatelný a paroprodyšný potah
■ výška:  cm
■ rozměr Viscoflex Kid: ×, × cm (efektivní zatížení – kg) 
■ rozměr Viscoflex Heavy: ×, ×, ×, × cm (efektivní zatížení 35–130 kg)

× cm (efektivní zatížení 80–180 kg)
× cm, ×, × (efektivní zatížení 35–160 kg)
×, ×, × cm (efektivní zatížení 135–270 kg)

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

funkční vrstvazesílená středová část zesílená středová část funkční vrstva

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

velmi vysoký <12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

vyměkčená část funkční vrstva vyměkčené části pumpička s manometrem
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P 161M-OP Viscoflex    5007995 RL PLNĚ HRAZENO P 161M-OHP Viscoflex Heavy 5008011 RL
P 161M-OKP Viscoflex Kid 5008012 RL

P 161M-OPP Viscoflex Multi    5007996 RL P 161M-OR Viscoflex Air    5007997 RL



AKTIVNÍ VZDUCHOVÉ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S KOMPRESOREM

PA 1500P podložní pěnová matrace

■ PUR pěna
■ ke vzduchové matraci PA 

■ snímatelný bavlněný potah
■ rozměr: ×× cm

vysoký 14–12

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

přefukování komor kompresor

1  2  1  2  1  2  1

velmi vysoký <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 (minimální výška  cm)
■ individuální nastavení tlaku 
■ ventilační mikrootvory, CPR systém pro rychlé vypuštění
■ střídavé přefukování komor:  zóny
■ kompresor – cyklus:  minut, možnost statického módu:  minut
■ snímatelný 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:  minut
■ snímatelný omyvatelný a paroprodyšný potah
■ rozměry: ××, cm
■ efektivní zatížení: – kg

VK 60 vertikalizační klín

■ PUR pěna, anatomický tvar
■ stabilizace sedu na lůžku

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm

P 101M20 prodlužovací hlavový díl

■ PUR pěna
■ prodloužení z  na  cm 

■ omyvatelný a paroprodyšný potah
■ rozměry: ×× cm

Nepropustné prostěradlo

■ příjemný froté povrch
■ guma po celém obvodu 

■ snadné uchycení k matraci
■ rozměr × cm
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použití

použití

PA 1500    5008879 RL PA 3500    5008868 RL



ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

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

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

poloha na zádech příklad použití

poloha na zádech poloha na zádech

■ polystyrenové mikrokuličky 
■ pro polohování trupu, pánve 

a horních končetin 
■ vnitřní bavlněný potah

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměr: × cm
P 9706B doplněk pro bumerang
■ rozměr: × cm

30° poloha poloha na boku30° poloha

■ dutá vlákna
■ pro polohování krční páteře a hlavy
■ vnitřní bavlněný potah
■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm
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poloha na zádech

poloha na boku

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

■ délka:  cm
■ průměr:  cm
P 9703B doplněk válce na suchý zip
■ rozměr: × cm

■ polystyrenové mikrokuličky
■ pro polohování trupu, pánve 

a dolních končetin 
■ vnitřní bavlněný potah

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm
P 9711B abdukční klín
■ rozměry: ×–× cm

příklad použití

příklad použití

P 9704B podložka hlavy podkova    5008025 RL PLNĚ HRAZENO P 9763F polštář    5008018 RL

P 9705B podložka těla bumerang 5008026 RL
P 9706B  podhlavník k bumerangu 5008027 RL PLNĚ HRAZENO

P 9707B celotělová podložka had 5008028 RL

P 9702B cylindrický válec 5008022 RL PLNĚ HRAZENO
P 9703B abdukční polštář 5008024 RL PLNĚ HRAZENO

P 9710B podložní klín 5008031 RL
P 9711B abdukční klín 5008032 RL PLNĚ HRAZENO



ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ
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poloha na zádech

poloha na boku

5004 polštář pod záda
5003 univerzální polštář 

■ polyesterová dutá vlákna
■ univerzální polštář pro polohování
■ rozměr: × cm, × cm

■ polystyrenové mikrokuličky
■ pro polohování dolních končetin
■ fixační pás s plastovou sponou

■ vnitřní bavlněný potah
■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm

■ polystyrenové mikrokuličky
■ pro polohování horních 

a dolních končetin

■ vnitřní bavlněný potah
■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm

631 podložní kruh    HA 4783    

poloha na zádech

poloha na zádech

■ PUR pěna, výška:  cm
■ vnější průměr: × cm
■ vnitřní průměr: ×, cm

■ snímatelný bavlněný potah

bavlněný potah

■ polystyrenové mikrokuličky
■ vnitřní bavlněný potah

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměr: ×, × cm

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

■ omyvatelný potah
631 SOFT zatížení do 70 kg
631 HARD zatížení nad 70 kg

P 9709B podložka Cross    5008030 RL P 9712B podložní klín    5008033 RL PLNĚ HRAZENO

P 9714B polštář Uni Extra Small
P 9700B polštář Uni Small 5008020 RL PLNĚ HRAZENO
P 9701B polštář Uni Standard 5008021 RL PLNĚ HRAZENO
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

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

■ rozměry: ×× cm

30° poloha

P 910L oboustranná verze

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

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm

poloha na zádech

fixační pás

■ PUR pěna
■ anatomický tvar
■ snímatelný omyvatelný potah

■ možnost bavlněného potahu
■ rozměr: ×× cm

příklad použití

příklad použití

omyvatelný potah

TEP MK mezikolenní klín

■ PUR pěna
■ bavlněný snímatelný potah
■ rozměr: ×× cm

TEP 10 kyčelní kvádr

omyvatelný potah

P 912L

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ levá (LD) nebo pravá (LG) verze

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ×× cm
P 910L + oboustranná verze

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ oboustranné použití

■ snímatelný omyvatelný potah
P 915L rozměry: ×× cm
P 912L rozměry: ×× cm

P 910LD, P 910LG podložka pro polohování trupu 5008037 RL
P 910L podložka pro polohování trupu oboustranná 5008036 RL

P 914L univerzální polštář     5008034 RL PLNĚ HRAZENO

P 915L podložka pro polohování horní končetiny 5008039 RL PLNĚ HRAZENO
P 912L podložka pro polohování horní končetiny    5008017 RL

příklad použití

P 911L abdukční klín     5008038 RL PLNĚ HRAZENO

NOVINKA



ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY POD PATU

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

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

■ dvě tuhosti PUR pěny 
s paměťovým efektem

■ anatomický tvar, dvě polohy

■ 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

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ pro polohování dolních končetin

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

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

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

příklad použití

omyvatelný potah

příklad použití

omyvatelný potah

příklad použitípříklad použití příklad použití

příklad použitíomyvatelný potah příklad použití
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■ dvě tuhosti PUR pěny 
s paměťovým efektem

■ anatomický tvar, dvě polohy

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

abdukční klínomyvatelný potah příklad použití

příklad použitípříklad použití příklad použití

P 901T podložka pod patu    5008007 RL PLNĚ HRAZENO P 904T podložka pod patu 5008015 RL PLNĚ HRAZENO

P 902T podložka pod paty    5008008 RL P 906T podložka pod paty s abdukčním klínem    5008016 RL

P 903T podložka pod patu 5008009 RL P 905T podložka pod paty     5008035 RL



ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY

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

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

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

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

příklad použitípříklad použití

příklad použití příklad použití
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■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ fixační pás na suchý zip

S pro šířku sedu vozíku – cm
M pro šířku sedu vozíku – cm
L pro šířku sedu vozíku – cm

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ nastavitelná poloha

■ pro pravou i levou ruku
■ fixační pásek na suchý zip
■ snímatelný omyvatelný potah

snímatelný potahuniverzální použití univerzální použitípolohování područky

P 951D podložka zad se stabilizátory 5008006 RL P 961F podložka pro hemiplegiky    5008040 RL

5628 podložka pod patu    5007747 PLNĚ HRAZENO 5001 podložka pod patu    5007745

5627 podložka pod loket     5007748 PLNĚ HRAZENO 5002 podložka pod loket     5007746



ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY DO VOZÍKŮ

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku P 313C odnímatelná část

■ PUR pěna s funkční vrstvou paměťové pěny
■ snímatelný elastický potah z mikrovláken
■ možnost omyvatelného potahu
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/

×/, ×/
×/, ×/

Dual   

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku elastický potah

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

×/, ×/

P 313C Gel + odnímatelná 
centrální část

■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry (cm)/nosnost (kg):

×/

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

elastický potah

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

×/, ×/

■ PUR pěna s paměťovým efektem ( kg/m)
■ snímatelný, omyvatelný a prodyšný potah
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/ 

×/, ×/ 
×/, ×/

vysoký

střední

nízký 20–16

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

elastický potah
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rozložení tlaku rozložení tlaku

P 311C Gel 5008074
P 313C Gel 5008069

P 371C HR Foam 5008013 P 361CLX Viscoflex Basic 5008014



ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY DO VOZÍKŮ

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

×/
■ rozměr × cm je dodáván pouze s omyvatelným potahem

vysoký

střední 16–14

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku elastický potah
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■ dva typy gelu s PUR pěnou ( kg/m)
■ 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 70 kg, rozměry 42×42 cm

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku elastický potah

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

×/, ×/, ×/, ×/
×/, ×/

■ varianta SOFT - zatížení do 70 kg, rozměry 42×42 cm

vysoký

střední 16–14

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku elastický potah

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

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

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku optimální rozložení tlaku

P 314C Mixte 5007998 RL PLNĚ HRAZENO P 341C Duoform 5008000 RL PLNĚ HRAZENO

P 361C Viscoflex 5007999 RL PLNĚ HRAZENO P 361CA Viscoflex Plus    5008001 RL PLNĚ HRAZENO



ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY DO VOZÍKŮ

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

×/ 
×/

Gaspard monitorovací podložka

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku odnímatelný abdukční klín

vysoký <16

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

umístění pod sedákem mobilní aplikace

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku pumpička s manometrem

■ PUR pěna s paměťovým efektem ( kg/m)
■ vnitřní vzduchová komora
■ manuální pumpička
■ tabulka k určení optimálního tlaku
■ snímatelný omyvatelný paroprodyšný potah z mikrovláken
■ výška:  cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/

×/
×/

■ špičková D scanovací technologie
■ rozměry: ××, cm
■ dobíjení baterie pomocí magnetické koncovky
■ životnost baterie minimálně  dní
■ aplikace GASPARD (iOS i Android), Bluetooth propojení
■ měření četnosti pohybů a času v jednotlivých pozicích
■ detekce rizikových poloh
■ historie a statistika, online sdílení
■ nastavení alarmu a notifikací
■ individuální plány

vysoký <14

střední

nízký

doporučené použití

stupeň škála
rizika Norton

rozložení tlaku pumpička
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Polyair 60 výška: 6 cm
■ dvě vzduchové komory
■ pumpička s manometrem
■ snímatelný elastický potah 
■ rozměry (cm)/nosnost (kg):

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

Polyair 100 výška: 10 cm
■ rozměry (cm)/nosnost (kg):

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

Polyair 60 pro střední a silnější postavy
Polyair 100 pro velmi štíhlé postavy

P 361CP Viscoflex Plus s abdukčním klínem 5008002 RL PLNĚ HRAZENO P 301C Polyair 60 5008003 RL PLNĚ HRAZENO
P 302C Polyair 100 5008004 RL PLNĚ HRAZENO

P 361CR Viscoflex Air    5008005 RL PLNĚ HRAZENO



STANDARDNÍ MECHANICKÉ VOZÍKY
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Označení vozíku

3002, 218-23 92 šířka sedu + 23 105 40, 46 40 54 40–53 19 120

3001 92 šířka sedu + 18 105 40, 46, 51, 56, 60 40, 46 51, 54 40–53 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)

■ skládací ocelový rám
■ odklopné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná přední a zadní kola
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: černá
■ rozšířené šířky sedu 51, 56 a 60 cm se zvýšenou nosností 160 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5008943 Adaptér těžiště po amputacích RP83
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006589 Opěrky proti převrácení RP400

Držák berlí RP82, RP82A

120 (šířka sedu 40–46)
160 (šířka sedu 51–60)

218-23

šířka sedu 56 cm

■ skládací ocelový rám
■ odnímatelné plné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná přední kola
■ plná zadní kola
■ parkovací brzdy
■ koženkový omyvatelný potah
■ barevné provedení: chrom

218-23 + plná přední kola × mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5008935 Polohovatelné podnožky RP103CH
5008943 Adaptér těžiště po amputacích RP83
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006589 Opěrky proti převrácení RP400

Držák berlí RP82, RP82A
Pracovní podnos RP112

3002    5008942 RL PLNĚ HRAZENO
218-23

3001    5008936 RL
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■ skládací ocelový rám
■ odklopné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná zadní kola
■ plná přední kola 
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006589 Kolečka proti převrácení RP400

Jednodílná odklopná stupačka RP117
Držák berlí RP82, RP82A

Označení vozíku

118-23 95 šířka sedu + 18 105 40, 43, 46, 48 42 51 51–57 18 120

118-23 Plus 95 šířka sedu + 18 105 40, 43, 46, 48 42 51 51–57 21 120

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)

■ shodné s typem 118-23
+ bubnové brzdy pro doprovod
+ plná zadní rychloupínací kola

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5006592 Bezpečnostní pás RP406

Kolečka proti převrácení RP105
Jednodílná odklopná stupačka RP117
Držák berlí RP82, RP82A

zadní pohled

složený vozík

zadní pohled

složený vozík

118-23    5008944 RL PLNĚ HRAZENO

118-23 Plus 5013323 RL
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■ skládací ocelový rám
■ odklopné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola 
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin
■ vyztužovací vzpěra opěrky zad
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5008935 Polohovatelné podnožky RP103S
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006589 Stabilizační kolečka RP400

Jednodílná odklopná stupačka RP117
Držák berlí RP82, RP82A

■ shodné s typem 218-24
+ bubnové brzdy pro doprovod
+ podložka z PUR pěny

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5008935 Polohovatelné podnožky RP103S
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006589 Stabilizační kolečka RP400

Jednodílná odklopná stupačka RP117
Držák berlí RP80, RP82A

Označení vozíku

218-24 95–100 šířka sedu + 21 105 40, 43, 46, 48, 51 42 51–55 49–55 19 120

108-23 95–100 šířka sedu + 21 105 40, 43, 46, 48, 51 42 55–59 51–57 21 120

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)

uchycení zadního kola

složený vozík

zadní pohled

složený vozík

uchycení zadního kola

zadní pohled
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218-24    5008932 RL PLNĚ HRAZENO

108-23    5008937 RL PLNĚ HRAZENO
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■ skládací odlehčený duralový rám
■ odklopné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ zadní plná rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ přizpůsobení těžiště při amputacích dolních končetin
■ stabilizační kolečka proti převrácení
■ vyztužovací vzpěra opěrky zad
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90–91
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006591 Polohovatelné podnožky RP403
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5006592 Bezpečnostní pás RP406

Držák berlí RP82, RP82A

■ shodné s typem Primeo
+ bubnové brzdy pro doprovod

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90–91
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006591 Polohovatelné podnožky RP403
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5006592 Bezpečnostní pás RP406

Držák berlí RP82, RP82A

Označení vozíku

Primeo 87–92 šířka sedu + 23 95 39, 42, 45, 48 42 47–50,5 38–50 14,5 100

Primeo Plus 87–92 šířka sedu + 22 95 39, 42, 45, 48 42 47–50,5 38–50 16 100

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)

stabilizační kolečka

složený vozík

uchycení zadního kola

zadní pohled

složený vozík
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Primeo    5008948 RL PLNĚ HRAZENO

Primeo Plus 5008896 RL
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■ shodné s typem Pluriel
+ ovládání pro jednu ruku (levá nebo pravá)
+ prodloužená páka brzdy

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90–91
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006589 Stabilizační kolečka RP400
5006591 Polohovatelné podnožky RP403
5006593 Nastavitelná opěrka hlavy RP404
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006587 Područka pro hemiplegiky RP409

Polohovatelná opěrka zad RP402
Držák berlí RP82, RP82A
Pracovní podnos RP412 nelze u šířky  cm

Označení vozíku

Pluriel 95–98 šířka sedu + 21,5 112, 115 39, 42, 45, 48, 51, 54 40, 43, 46 47,5–50 34–46 17

Pluriel Hemi 95–98 šířka sedu + 21,5 112, 115 42, 45, 48, 51, 54 40, 43, 46 47,5–50 34–46 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)

zadní pohled

složený vozík

zadní pohled

složený vozík
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■ přizpůsobení těžiště při amputacích dolních končetin
■ skládací chrom-molybdenový rám
■ odklopné postranice
■ výškově nastavitelné područky
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ zadní plná rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ variabilní uchycení zadního kola
■ nastavení výšky opěrky zad
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: modrá nebo stříbrná metalíza
zvýšená nosnost 130 kg u šířky sedačky 51 a 54 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90–91
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006589 Stabilizační kolečka RP400
5006591 Polohovatelné podnožky RP403
5006593 Nastavitelná opěrka hlavy RP404
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006586 Prodloužené páky brzd RP407

Polohovatelná opěrka zad RP402
Držák berlí RP82, RP82A
Brzdy pro doprovod RP401
Pracovní podnos RP412 nelze u šířky  cm

100 (šířka sedu 39–48)
130 (šířka sedu 51–54)
100 (šířka sedu 42–48)
130 (šířka sedu 51–54)

Pluriel    5006585 RL PLNĚ HRAZENO

Pluriel Hemi 5006594 RL
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■ skládací odlehčený duralový rám
■ odklopné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ plná zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola 
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin
■ nastavení tuhosti opěrky zad
■ vyztužovací vzpěra opěrky zad
■ podložka z PUR pěny
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5008935 Polohovatelné podnožky RP103S
5006592 Bezpečnostní pás RP406

Kolečka proti převrácení RP105
Jednodílná odklopná stupačka RP117
Držák berlí RP82, RP82A

■ shodné s typem 348-23
+ bubnové brzdy pro doprovod
+ výškově a podélně nastavitelné područky
+ stabilizační kolečka proti převrácení

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5008935 Polohovatelné podnožky RP103S
5006592 Bezpečnostní pás RP406

Jednodílná odklopná stupačka RP117
Držák berlí RP82, RP82A

Označení vozíku

348-23 95–100 šířka sedu + 21 105 40, 46, 51 42 55–59 41–49 16 100

318-23 95–100 šířka sedu + 21 105 40, 46, 51 42 55–59 41–49 19 100

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

zadní pohled

složený vozík

uchycení zadního kola

uchycení zadního kola

zadní pohled

348-23    5008949 RL PLNĚ HRAZENO

318-23 5008946 RL PLNĚ HRAZENO
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Označení vozíku

Basic Light Classic 90–97 šířka sedu + 20 97 39, 42, 45 42,5|45|47,5 45–53 30–52 16 125

Basic Light Plus 90–97 šířka sedu + 20 97 36, 39, 42, 45, 42,5|45|47,5 45–53 30–52 16 125

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)

zadní pohled

složený vozík

uchycení zadního kola

složený vozík

nastavitelné područky

uchycení zadního kola

■ skládací odlehčený duralový rám
■ odnímatelné postranice
■ výškově nastavitelné područky
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ nastavení výšky opěrky zad
■ pneumatická zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ variabilní uchycení zadního kola
■ transportní kolečka do úzkých prostor

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 91
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006368 Jednodílná stupačka RP315
5006357 Bezpečnostní dvoubodový pás RP300-2
5006376 Bezpečnostní pětibodový pás RP300-5
5006377 Obruč Ultra-Grepp RP329
5006378 Obruč Surge LT RP373
5006362 Obruč Kvadru s výstupky RP308
5006369 Obruč Ergo-Para RP331
5006365 Nastavitelná opěrka hlavy RP347
5006366 Polohovatelné podnožky RP351
5006359 Blatníky s područkami RP302
5008943 Adaptér těžiště RP83
5006367 Boční stabilizátor RP350

Prodloužená páka brzd RP327
Plášť plný bezdušový RP339
Plášť Marathon Plus RP344
Madla pro doprovod RP306
Držák berlí RP82, RP82A

■ shodné s typem Basic Light
+ nastavení úhlu a tuhosti opěrky zad
+ prodyšná opěrka zad
+ stabilizační kolečko proti převrácení
+ úhlově nastavitelné stupačky
+ barevné provedení: červená nebo modrá metalíza

(šířky sedu ,  a  cm pouze v modré barvě)

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 91
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006368 Jednodílná stupačka RP315
5006357 Bezpečnostní dvoubodový pás RP300-2
5006376 Bezpečnostní pětibodový pás RP300-5
5006377 Obruč Ultra-Grepp RP329
5006378 Obruč Surge LT RP373
5006362 Obruč Kvadru s výstupky RP308
5006369 Obruč Ergo-Para RP331
5006365 Nastavitelná opěrka hlavy RP347
5006366 Polohovatelné podnožky RP351
5006359 Blatníky s područkami RP302
5008943 Adaptér těžiště RP83
5006367 Boční stabilizátor RP350

Prodloužená páka brzd RP327
Plášť plný bezdušový RP339
Plášť Marathon Plus RP344
Brzdy pro doprovod RP310
Madla pro doprovod RP306
Držák berlí RP82, RP82A

Basic Light Classic 5006349 RL PLNĚ HRAZENO

Basic Light Plus 5006350 RL
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odklopné podnožky

volitelné postranice

■ skládací odlehčený duralový 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 viz str. 90
5006364 Silikonové návleky RP309
5006357 Bezpečnostní dvoubodový pás RP300-2
5006376 Bezpečnostní pětibodový pás RP300-5

Držák berlí RP82, RP82A

chrániče drátů

madla pro doprovod

odnímatelné postranice

Označení vozíku

228-24J 83 šířka sedu + 20 89 36 30 43 ano 13 50

Junior Light - šířka sedu + 18 cm 80 27, 30, 33, 36 30, 32.5, 35, 37.5 38–47 27–51 13 80

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)

■ skládací odlehčený duralový rám
■ nastavitelná madla pro doprovod
■ 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
■ barevné provedení: žlutá, červená, zelená metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 91
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006368 Jednodílná stupačka RP315
5006357 Bezpečnostní dvoubodový pás RP300-2
5006376 Bezpečnostní pětibodový pás RP300-5
5006377 Obruč Ultra-Grepp RP329
5006378 Obruč Surge LT RP373
5006362 Obruč Kvadru s výstupky RP308
5006369 Obruč Ergo-Para RP331
5006365 Nastavitelná opěrka hlavy RP347
5006366 Polohovatelné podnožky RP351
5006359 Blatníky s područkami RP302
5008943 Adaptér těžiště RP83
5006367 Boční stabilizátor RP350

Prodloužená páka brzd RP327
Plášť plný bezdušový RP339
Plášť Marathon Plus RP344
Brzdy pro doprovod RP310
Držák berlí RP82, RP82A

228-24J 5008929 RL PLNĚ HRAZENO

Junior Light 5006373 RL PLNĚ HRAZENO
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■ skládací zesílený ocelový rám
■ skládací dvojitý kříž
■ rozšířený sed
■ odnímatelné plné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná zadní kola
■ plná přední kola
■ parkovací brzdy
■ koženkový omyvatelný potah
■ barevné provedení: chrom

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
5006592 Bezpečnostní pás RP406  

(pouze pro šířku sedu  cm)
Opěrky proti převrácení RP105A
Držák berlí RP82, RP82A
Pracovní podnos RP112  (pouze pro šířku sedu  cm)

■ skládací zesílený ocelový rám
■ skládací dvojitý kříž
■ rozšířený sed
■ odnímatelné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná přední a zadní kola 
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309

Označení vozíku

218-23 WHD 92 šířka sedu + 23 105 51, 56, 60 46 54 40–53 25 160

1473 X 89 89 89 66 51 53 43–58 26 180

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)

218-23 WHD 5008927 RL PLNĚ HRAZENO

1473 X 5007749 RL PLNĚ HRAZENO



TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ VOZÍKY

■ skládací odlehčený duralový rám
■ odklopné nastavitelné područky
■ sklopná jednodílná stupačka
■ plná přední kola
■ plná zadní kola
■ parkovací brzdy pro doprovod
■ bezpečnostní pás
■ transportní obal

■ skládací ocelový rám
■ odnímatelné plné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ plná přední kola
■ plná zadní kola
■ parkovací brzdy pro doprovod
■ koženkový omyvatelný potah
■ barevné provedení: chrom

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
(pouze pro šířku sedu  cm)
Polohovatelné stupačky RP103CH
Držák berlí RP82, RP82A
Pracovní podnos RP112

JBS 512

Označení vozíku

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

238-23 90 šířka sedu + 19 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

120 (šířka sedu 46)
140 (šířka sedu 51)
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TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ VOZÍKY

■ skládací odlehčený duralový rám
■ odnímatelné plné postranice
■ odnímatelné nastavitelné stupačky
■ skládací opěrka zad
■ plná přední kola
■ plná zadní kola
■ bubnové brzdy pro doprovod
■ parkovací brzdy
■ bezpečnostní pás
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
Držák berlí RP82, RP82A378-23

Označení vozíku

378-23 92,5 64 103 46 44 45 39–50 10 100

358-23, 358-23T 94|96 šířka sedu + 20|16 108|105 40,46|46 42 51 39–50 13|12 100

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)

358-23, 358-23T

sklopné područky

složený vozík

358-23T

boční pohled

složený vozík

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

358-23T      shodné s typem 358-23
+ malá transportní plná zadní kola
+ bubnové brzdy pro doprovod

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
Držák berlí RP82, RP82A



POLOHOVACÍ MECHANICKÉ VOZÍKY

Označení vozíku

Alto Plus Confort 98–100 šs + 22 113 41–46 56–58 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)

zadní pohled polohování vozíku

39, 42, 45,
48, 51
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■ skládací odlehčený duralový rám
■ anatomická polstrovaná sedačka
■ anatomická polohovatelná polstrovaná opěrka zad
■ anatomická polohovatelná polstrovaná opěrka hlavy
■ odklopné a odnímatelné polstrované polohovatelné

podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ odklopné postranice
■ výškově nastavitelné područky
■ bubnové brzdy pro doprovod
■ prodloužené páky parkovacích brzd
■ nastavitelný abdukční klín
■ bezpečnostní pás
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ variabilní uchycení zadního kola
■ plná zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309

Alto Plus Confort    5008912 RL PLNĚ HRAZENO



POLOHOVACÍ MECHANICKÉ VOZÍKY

zadní pohled polohování vozíku

Označení vozíku

Relax Comfort 102–120 59–69 109 39, 44, 49 44–49 56 43–59 -4–21 88–121 18–90 34 140

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)

■ odlehčený duralový rám
■ anatomická polohovatelná polstrovaná sedačka
■ anatomická polohovatelná polstrovaná opěrka zad
■ anatomická polohovatelná polstrovaná opěrka hlavy
■ odklopné a odnímatelné polstrované polohovatelné

podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ odnímatelné postranice
■ výškově a nastavitelné područky
■ bubnové brzdy pro doprovod
■ nastavitelný abdukční klín
■ nastavitelné boční stabilizátory trupu
■ bezpečnostní pás
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ variabilní uchycení zadního kola
■ plná zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ možnost polohy relax nebo přesun

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 90
5006358 Chrániče drátů RP301
5006364 Silikonové návleky RP309
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Relax Comfort 5008922 RL PLNĚ HRAZENO



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM VOZÍKŮM
5006358 Chrániče drátů RP301
5006362 Obruč Kvadru s výstupky RP308
5006364 Silikonové návleky RP309
5008941 Nastavitelná skládací opěrka hlavy RP 110A
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006376 Bezpečnostní pětibodový pás RP300-5
5006377 Obruč Ultra-Grepp RP329
5006378 Obruč Surge LT RP373

Plášť plný bezdušový RP339
Držák berle RP82
Držák berlí RP82A
Průhledné chrániče drátů RP301T

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKŮM ELBUR
3001, 3002, 218-23, 238-23, 218-24, 118-23, 118-23 Plus, 108-23,
348-23, 318-23
5008935 Polohovatelné podnožky RP103CH, RP103S

Kolečka proti převrácení RP105, RP105A
Pracovní podnos RP112 
(pouze k vozíkům , , -, -)
Jednodílná odklopná stupačka RP117
(pouze k vozíkům -, -, -, -, 
- Plus, -, -)

RP82A    

RP117RP112

RP339
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RP 110A 5008941 RL

RP301    5006358 RL RP308 5006362 RL

RP309 5006364 RL

RP406    5006592 RL RP103 5008935 RL



PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKŮM DUPONT
PRIMEO, PLURIEL, ALTO PLUS

* nelze u modelu Primeo a Alto Plus
5006589 Stabilizační kolečka RP400
5006591 Polohovatelné podnožky RP403
5006593 Nastavitelná opěrka hlavy RP404
5006592 Bezpečnostní pás RP406
5006586 Prodloužené páky brzd RP407 *
5006587 Područka pro hemiplegiky RP409 *

Polohovatelná opěrka zad RP402 *
Brzdy pro doprovod RP401

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKŮM PROGEO
BASIC LIGHT CLASSIC, BASIC LIGHT PLUS
5008943 Adaptér těžiště RP83
5006357 Bezpečnostní dvoubodový pás RP300-2
5006359 Blatníky s područkami RP302
5006368 Jednodílná stupačka RP315
5006365 Nastavitelná opěrka hlavy RP347
5006367 Boční stabilizátor RP350
5006366 Polohovatelné podnožky RP351
5006376 Bezpečnostní pětibodový pás RP300-5
5006377 Obruč Ultra-Grepp RP329
5006378 Obruč Surge LT RP373
5006369 Obruč Ergo-Para RP331

Prodloužená páka brzd RP327
Madla pro doprovod RP306
Brzdy pro doprovod RP310

RP402

RP306

RP400    5006589 RL

RP403    5006591 RL RP407    5006586 RL

RP404    5006593 RL RP409    5006587 RL

RP83 5008943 RL RP302    5006359 RL

RP315    5006368 RL



AKTIVNÍ VOZÍKY PROGEO SE SKLÁDACÍM RÁMEM
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Označení vozíku

Exelle, Exelle Vario, Exelle Junior šs + 17 90|75 33–48|27–39 35–47,5|30–40 39–58 38–51 30–54 90|81–99 26 0–3|0–4 10 125

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

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

Ego, Ego Custom 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) (po 1,5°) (kg) (kg)

■ duralový nebo karbonový rám
■ fixní mělký skládací kříž
■ možnost odnímatelných podnožek
■ minimalistické rozměry

■ duralový nebo karbonový rám
■ inovativní skládací systém
■ složení rámu i opěrky zad
■ skládaní jedním tahem

složený vozík Exelle Vario Exelle Junior složený vozík skládací kříž Tekna Advance

složený vozík skládací kříž uchycení zadního kola složený vozík skládací kříž Ego Custom

■ atraktivní jednoduchý design
■ odlehčený duralový rám
■ klasický skládací kříž
■ jednodílná stupačka

Exelle Vario
+ odnímatelné dvoudílné podnožky
Exelle Junior
+ dětská velikost

Tekna Advance Swing
+ odnímatelné dvoudílné podnožky

■ duralový nebo karbonový rám
■ inovativní skládací systém
■ složení rámu i opěrky zad
■ separátní skládání

Ego Custom
+ pevně svařený duralový rám

Exelle 5006351 RL
Exelle Vario 5006352 RL
Exelle Junior 5006374 RL

Tekna Advance 5006353 RL
Tekna Advance Swing 5006353 RL

Yoga 5006354 RL Ego 5006370 RL
Ego Custom 5006370 RL



AKTIVNÍ VOZÍKY PROGEO S PEVNÝM RÁMEM
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■ pevný celokarbonový rám
■ možnost přenastavení
■ karbonové blatníky
■ aretace ve složeném stavu

uchycení zadního kola uchycení přední vidlice boční pohled

■ pevný celokarbonový rám
■ individuální zhotovení na míru
■ karbonové blatníky
■ unikátní zavěšení zadních kol

unikátní uchycení kola uchycení přední vidlice boční pohled

složený vozík Joker R2 Joker Junior složený vozík pevně svařený rám Noir

Označení vozíku

Joker, Joker R2, Joker Junior šs+17|šs+22,5 88|75 33–48|24–36 35–50|27–40 40–59|36–53 38–46|36–47 25–47|29–51 74–94 šs+17|šs+22,5 0, 2, 4 8|9,9 125|100

Joker Energy, Noir šs+17 82 33–48|33–45 35–47,5 37–54|44–54 37–52|37–48 24,5–47 74–94|78–94 šs+17 0, 2, 4 7,3|6,6 140|125

Duke šs+17 82 33–48 35–50 44,5–53 38–46 24,5–47 74–94 šs+17 0, 2, 4 7,8 125

Carbo Max šs+17 82 33–45 35–47,5 40–56 38–45 24,5–47 74–94 šs+17 0, 2, 4 7,8 125

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) (po 1,5°) (kg) (kg)

■ pevný duralový nebo karbonový rám
■ nový nastavitelný systém
■ skládací opěrka zad
■ aretace ve složeném stavu

Joker R2 + odlehčená konstrukce
Joker Junior + dětská velikost

■ pevně svařený duralový rám v jednom kusu
■ individuální zhotovení přesně na míru
■ karbonové blatníky
■ aretace ve složeném stavu

Noir + celokarbonový monocoque rám

Joker 5006355 RL
Joker R2 5006355 RL
Joker Junior 5006375 RL

Joker Energy 5006356 RL
Noir 5006371 RL

Duke 5006372 RL Carbo Max 5007713 RL



Dvoubodový fixační pás

■ univerzální použití
■ plastová přeska
■ dvě velikosti (obvod pasu): M (574004) – cm

L (173899) – cm

618 pláštěnka

Pětibodová fixační vesta

WA 2520 pracovní podnos 

■ univerzální použití (uchycení pomocí suchých zipů)
■ rozměr: ×,×, cm
■ šířka výřezu:  cm
■ hmotnost: , kg

■ univerzální použití
■ plastové přesky, kapsička
■ dvě velikosti (obvod pasu): M (544262) – cm

L (544263) – cm

■ nepromokavý prodyšný materiál
■ vodní sloupec:   mm
■ reflexní pruhy
■ praktický obal

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

POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE

EZ 510 přesouvací prkno

■ zahnuté s výřezy pro kolo
■ protiskluzová úprava spodní strany
■ rozměr: ,××, cm
■ hmotnost: , kg, nosnost:  kg

použití

Bufallo 150 přesouvací prkno

použití

■ zahnuté s výřezy pro kolo
■ manipulační madlo
■ rozměry: ×,×, cm
■ hmotnost: , kg, nosnost:  kg

obal použití

použití
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použití



POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE

95

RP 116 brašna na vozík

PRC-STC vyměkčení prkénka na WC

RP 115 transportní obal na vozík 

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

■ uchycení na madla vozíku
■ dvě komory, vnitřní pořadač a přední kapsa
■ ergonomické jezdce zipů
■ reflexní prvky

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

■ vyměkčený, PUR pěna
■ výška:  cm
■ nasazovací na prkénko 
■ nosnost:  kg

AA 1814 nafukovací podložka do vany

■ protiskluzové přísavky
■ rozměry: ×× cm
■ nosnost:  kg

použití

■ hygienický výřez, manipulační ucha
■ univerzální použití do koupelny a na WC
■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ××, cm

použití použití

otvory pro kola

zadní vstup

použití

použití

U 218 antidekubitní gelová podložka

BA 7252 vyměkčení prkénka na WC



RAMPY PRO VOZÍČKÁŘE

Označení rampy

MR 207N 210 20,8 16,5 124 4,8 2×7 270

MR 107 210 21,5 16 124 5 2×5,5 250

MR 107T 300 26 16 125 5 2×8,4 270

MR 107W 210 30 25,5 127 5 2×7 270

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

MR 107T  teleskopická nájezdová rampa

■ prodloužená duralová třídílná teleskopická konstrukce
■ protiskluzový povrch
■ zkosené konce
■ manipulační madlo
■ aretační pojistka proti rozložení
■ možnost aretace v jakékoli délce

MR 207N teleskopická nájezdová rampa

■ duralová dvoudílná teleskopická konstrukce
■ protiskluzový povrch
■ zkosené konce
■ manipulační madlo
■ aretační pojistka proti rozložení
■ možnost aretace v jakékoli délce
■ volitelné příslušenství: transportní obal MR 107 BAG

MR 107 teleskopická nájezdová rampa 

■ duralová dvoudílná teleskopická konstrukce
■ protiskluzový povrch
■ zkosené konce
■ manipulační madlo
■ aretační pojistka proti rozložení
■ možnost aretace v jakékoli délce
■ volitelné příslušenství: transportní obal MR 107 BAG

obal MR 107 BAGobal MR obal MR 107 BAG
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NOVINKA

aretační pojistka

MR 107W teleskopická nájezdová rampa 

■ rozšířená duralová dvoudílná 
teleskopická konstrukce

■ protiskluzový povrch
■ zkosené konce
■ manipulační madlo
■ aretační pojistka proti rozložení

■ možnost aretace v jakékoli délce
■ vhodné i pro elektrické vozíky

a skútry
■ volitelné příslušenství: 

transportní obal MR 107W BAG

obal MR 107W BAG



RAMPY PRO VOZÍČKÁŘE

Označení rampy

MR 607X 90 85 83 - 3,5 7,2 400

2030, 2040 20 90 90 - 3|4 4|6,5 270

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

TRP-DB6, TRP-DB10 60|98 70 70 - 6|10 3,2|6,2 250

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

TRP-DM nájezdová rampa TRP-DB přejezdová rampa

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ gumové zarážky
■ dvě délky: TRP-DB6 ++ cm

TRP-DB10 ++ cm

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ manipulační madlo
■ dvě délky: TRP-DM5  cm

TRP-DM7  cm

MR 607X skládací nájezdová rampa 

■ duralová skládací konstrukce
■ protiskluzový povrch
■ manipulační madlo
■ volitelné příslušenství: transportní obal MR 607 BAG

2030 nájezdový klín
2040 nájezdový klín

■ gumový klín
■ protiskluzový povrch
■ dvě výšky: 2030  cm

2040  cm

použití

obal MR 607X BAG

použití

použití
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Označení vozíku

Viper 64 110–115 100 40–56 37,5–45 55 -2–20 90–150 20–30 6 2×12/75 115 130

Viper Plus 67 114–118 109 40, 46 42,5–50 55 -2–20 90–150 20–30 6 2×12/75 130 130

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

■ polstrovaná sedačka a opěrka zad
■ 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

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 plná kola: , cm

ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Viper    5008921 RL PLNĚ HRAZENO

Viper Plus 5008940 RL PLNĚ HRAZENO



Označení vozíku

Viper Lift 67 127–132 111 46–56 45–50 55–85 -2–20 90–150 20–30 6 2×12/75 150 130

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)

elektricky nastavitelná výška sedu

zadní pohled

elektricky nastavitelný úhel sedu, opěrky a podnožek

ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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■ polstrovaný anatomický sedák a opěrka zad
■ elektricky nastavitelná výška sedu
■ elektricky nastavitelný úhel opěrky zad
■ elektricky nastavitelný úhel sedu
■ elektricky nastavitelný úhel podnožek
■ nastavitelná opěrka hlavy
■ výškově nastavitelné stupačky
■ odnímatelné šířkově nastavitelné postranice
■ nastavitelná výška područek
■ přední plná 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: bílá metalíza

detail ovládání

Viper Lift 5008904 RL



ELEKTRICKÉ SKÚTRY

Označení skútru

HS-328 59 112 93,5 6 12 8 8 145 2×12/22 250 70,5 136

HS-520 64 128 115,5 8 20–30 12 10 140 2×12/50 700 124,5 136

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

ovládací panel

HS-328

HS-520

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 101
Držák berlí S1
Držák chodítka S2
Držák pití S3
Bezpečnostní popruh S4
Držák holí S10
Bezpečnostní vlajka S12
Zadní košík S14
Taška za sedadlo S15
Držák mobilního telefonu S16

■ 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 LED osvětlení
■ zpětná zrcátka
■ odpružení všech kol
■ přední a zadní pneumatická kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ zvýšená světlá výška podvozku

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 101
Držák berlí S1
Držák chodítka S2
Držák pití S3
Bezpečnostní popruh S4
Držák holí S10
Bezpečnostní vlajka S12
Zadní košík S14
Taška za sedadlo S15
Držák mobilního telefonu S16
Uzamykatelny kufr S17
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Označení skútru

HS-828 68 140 132,5 12 20–30 15 10 166 2×12/75 850 154,5 160

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)

ovládací panel

HS-828

■ 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
■ nákupní košík
■ indikátor stavu baterie
■ zadní a přední LED osvětlení
■ zpětná zrcátka
■ odpružení všech kol
■ přední a zadní pneumatická kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ mechanická přední ruční brzda
■ zvýšená světlá výška podvozku

PŘÍSLUŠENSTVÍ viz str. 101
Držák berlí S1
Držák chodítka S2
Držák pití S3
Bezpečnostní popruh S4
Držák holí S10
Bezpečnostní vlajka S12
Zadní košík S14
Taška za sedadlo S15
Držák mobilního telefonu S16
Uzamykatelný kufr S17

ELEKTRICKÉ SKÚTRY
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S1 držák berlí S10 držák holí S2 držák chodítka 

S14 zadní košík S17 uzamykatelný kufr S3 držák pití 

S12 bezpečnostní vlajka S4 bezpečnostní popruh S16 držák mobilního telefonu



POJÍZDNÉ ZVEDÁKY

Označení zvedáku

EPL 175 123,7 60 97,2 12,9 6,8 199 60 19,6 23 42,6 175

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

(při zatížení  kg)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Závěsy viz str.  (nejsou součástí zvedáku)
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baterie a řídící jednotka

dálkový bluetooth ovladačzadní pohled rozevřená základna

EPL 175 5008867 RL

INOVACE



ZÁVĚSY KE ZVEDÁKŮM

■ provedení: polstrování (Solid)
■ provedení: síť (Mesh)
■ opěrka hlavy
■ nosnost:  kg

■ čtyři velikosti: S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (>  cm)

indikace: pacienti se svalovou plegií, pacienti s nízkou amputací

■ provedení: polstrování (Solid)
■ provedení: síť (Mesh)
■ opěrka hlavy
■ nosnost:  kg

■ čtyři velikosti: S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (>  cm)

indikace: pacienti se svalovým spasmem

použití

Wye Mesh

použití

Severn Mesh

■ provedení: polstrování
■ nosnost:  kg

■ čtyři velikosti: S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (>  cm)

indikace: pacienti s vysokou amputací dolních končetin

použití použití

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

■ čtyři velikosti: S (– cm)
M (– cm)
L (– cm)
XL (> )

indikace: pacienti se svalovým spasmem
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Severn Solid 5010708 RL
Severn Mesh 5010710 RL

Wye Solid 5010711 RL
Wye Mesh 5010712 RL

Thames 5010714 RL Ouse 5010713 RL



PODLOŽKY PRO PŘESUN

EZ 910 ergonomický pás pro přesun 
EZ 930 ergonomický pás pro přesun

■ 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

EZ 610 multifunkční podložka pro přesun  

použítí
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744 P Hercolino Plus ergonomický pás pro přesun 744 G Lino ergonomický pás pro přesun nohou

■ fixační pás na suchý zip
■ ergonomické manipulační úchyty
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

■ ulehčuje přesun pacienta
■ pro otáčení, posazování, vstávání a chůzi pacienta
■ obvod pasu: – cm, výška: , cm
■ hmotnost:  g, nosnost:  kg

EZ 510 přesouvací prkno

■ zahnuté s výřezy pro kolo
■ manipulační madla
■ protiskluzová úprava spodní strany
■ rozměr: ,××, cm

■ hmotnost: , kg, nosnost:  kg

Bufallo 150 přesouvací prkno

použití

■ zahnuté s výřezy pro kolo
■ manipulační madlo
■ rozměry: ×,×, cm
■ hmotnost: , kg, nosnost:  kg

použití použití

použití

použití

■ ulehčuje přesun pacienta
■ pro otáčení, posazování, vstávání

a chůzi pacienta
■ polstrování, vertikální i horizontální

úchyty

■ rozměr: × cm
■ pro obvod pasu: – cm
■ nosnost:  kg
EZ 930 + rozměr: 150×15 cm 

pro obvod pasu: 112–140 cm



PODLOŽKY PRO PŘESUN

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

■ vnitřní pevná vložka
■ rozměr: ×, cm
■ nosnost:  kg

EZ 150 rolovací podložka pro přesun 

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

■ rozměr: × cm
■ hmotnost: , kg
■ nosnost:  kg

EZ 251 podložka pro přesun

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

■ vnitřní textilní vložka
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

EZ 250 rolovací podložka pro přesun 

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

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

EZ 100 rolovací podložka pro přesun 

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

■ rozměr: × cm
■ hmotnost: , kg
■ nosnost:  kg

EZ 221 podložka pro přesun

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

■ vnitřní textilní vložka
■ rozměr: × cm
■ nosnost:  kg

EZ 200 rolovací podložka pro přesun 
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použitípoužití

použití

použitípoužití

použití



Označení křesla

5718 107–117 60 70 66 41–56 46 43 13,4 160

5719 107–117 60 70 66 41–56 46 43 14,6 160

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)

KŘESLA PRO KARDIAKY
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5718 

5719

■ omyvatelné vinylové polstrování
■ nastavitelná výška

■ omyvatelné vinylové polstrování
■ nastavitelná výška
■ boční opěrky hlavy



Označení křesla

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

Selectis 130–140 66, 72 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)

POLOHOVACÍ KŘESLA
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Integra

■ 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

Selectis

■ 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

polohování

polohování



DOPLŇKY PRO ÚSTAVNÍ A DOMÁCÍ PÉČI
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■ pro rehabilitaci dolních končetin
■ nastavitelná obtížnost šlapání
■ protiskluzové nástavce

350 pedálová pomůcka  

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

360 pedálová pomůcka

■ opěrka zad
■ madla
■ šířka sedu:  cm
■ nastavitelná výška: ,– cm
■ nosnost:  kg
■ protiskluzové nástavce

549 B  nastavitelná stolička TEP 10 zvyšovací sedák
TEP 15 zvyšovací sedák
TEP 10K sedací klín

skládací konstrukce

použití

TEP 10K sedací klín

■ PUR pěna
■ zvýšení sedu 
■ usnadnění vstávání
■ popruh pro snadné přenášení

■ bavlněný snímatelný potah
TEP 10 ××, ×× cm
TEP 10K ×× cm
TEP 15 ×× cm
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POMŮCKY PRO PŘÍPRAVU JÍDLA

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

6v1 multiotvírák

■ ovládání jednou rukou
■ dvě tužkové baterie

One Touch  otvírák konzerv elektrický

■ pro různé velikosti sklenic
■ protiskluzový úchop

60171 Spill Not  otvírák sklenic stolní

■ protiskluzová úprava
■ ergonomické zarážky

■ odnímatelné bodce

AA 528401  prkénko kuchyňské  

■ guma
■ protiskluzový úchop

■ na sklenice do 
průměru:  cm

HA 4283  otvírák sklenic 

použitíspodní pohled

použití

■ ergonomické pravoúhlé držadlo

SA 3132100  nůž ergonomický pravoúhlý  

■ ergonomické držadlo

SA 3131000  nůž ergonomický s vidličkou  

HA 4193  prkénko kuchyňské multifunkční

použitípoužití

■ protiskluzové přísavky
■ struhadla, kartáček

■ bodce, zarážky
■ posuvný držák



POMŮCKY PRO STRAVOVÁNÍ

■ barevné provedení: bílá nebo červená
■ objem:  ml
■ průměr:  cm

HA 4260  hrnek s výřezem pro nos 

■ protiskluzová přísavka
■ barevné provedení: bílá nebo červená
■ průměr: , cm

HA 4249  talíř s vyvýšeným okrajem  

■ dvě víčka s různým průtokem pítka
■ barevné provedení: průhledná nebo červená
■ objem:  ml, průměr:  cm

HA 4262  hrnek s pítkem 

■ protiskluzová přísavka
■  samostatné oddíly
■ průměr:  cm

HA 4246  dělený talíř 

■ univerzální použití
■ barevné provedení: bílá nebo červená
■ na talíře o průměru – cm

HA 4250  vyvýšený okraj na talíř 

■ udržení teploty pokrmů, zavírací víčko
■ protiskluzové dno
■ průměr: , cm

HA 4247  termomiska 

■ doplněk k hrnkům HA 4260, HA 4262
■ pro hrnky o průměru  cm

HA 4263  univerzální držák hrnku

■ protiskluzová přísavka
■ barevné provedení: bílá nebo červená
■ průměr:  cm

HA 4248 miska s vyvýšeným okrajem  

■  kusy v balení
■ protiskluzová 

přísavka

■ barevné provedení:
bílá nebo červená

■ průměr: , cm

HA 4265  stojánek na vajíčko

použitíprotiskluzová přísavka

protiskluzová přísavka protiskluzový kroužek

protiskluzová přísavka

výřez pro nos použití s HA 4262

bílé provedení
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POMŮCKY PRO STRAVOVÁNÍ

■ pro levou i pravou ruku
■ zesílený protiskluzový úchyt 
■ barevné provedení: černá, červená
■ možnost připevnění fixačního pásku HA 4196

HA 4295  vidlička ergonomická nastavitelná  

■ zesílený protiskluzový úchop
■ použití na příbor, kartáček, hřeben apod.
■  kusy v balení

HA 4990 univerzální ergonomický úchyt

■ zesílený protiskluzový úchyt
■ barevné provedení: černá, červená
■ možnost připevnění fixačního pásku HA 4196

HA 4190  nůž ergonomický 

■ ergonomické pravoúhlé držadlo

HA 4191  nůž ergonomický 

■ pro levou i pravou ruku
■ zesílený protiskluzový úchyt
■ barevné provedení: černá, červená
■ možnost připevnění fixačního pásku HA 4196

HA 4294  lžíce ergonomická nastavitelná 

■ pro levou i pravou ruku
■ zesílený protiskluzový úchyt
■ možnost připevnění fixačního pásku HA 4196

HA 4292  lžička ergonomická nastavitelná  

■ příslušenství k příboru:
HA 4190, HA 4294, HA 4292, HA 4295

HA 4196  fixační pásek na suchý zip AA 5710  ergonomický hrnek s víčkem 

■ víčko s pítkem s přípravou pro brčko
■ ergonomické dno proti převrhnutí
■ ergonomická ucha
■ barevné provedení: bílá nebo červená
■ objem:  ml, průměr:  cm

HA 4267  ergonomický hrnek s víčkem

použitípoužití s brčkemdno proti převrhnutí

ergonomický úchytpoužití

■ víčko s pítkem
■ ergonomická ucha
■ objem:  ml
■ průměr:  cm
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POMŮCKY PRO HYGIENU

■ prodloužený úchop
■ délka:  cm

BA 7150  mycí houba  

■ prodloužený úchop pro intimní hygienu po 
toaletě 

■ délka:  cm

AA 2651  držák toaletního papíru 

■ prodloužený úchop pro intimní hygienu po
toaletě

■ délka: , cm

BA 7254  držák toaletního papíru 

■ prodloužený úchop
■ vyměnitelné náhradní nástavce
■ délka:  cm

BA 7151  houba meziprstní s kartáčkem  

■ prodloužený protiskluzový úchop
■ ergonomické zahnutí
■ délka:  cm

BA 7155  mycí kartáč 

■ prodloužený protiskluzový úchop
■ délka: , cm

BA 7154  kartáč na mytí vlasů 

použitípoužití

■ protiskluzové přísavky

BA 7153  kartáč na mytí rukou 

■ protiskluzové přísavky

BA 7156  kartáč na mytí nohou 

■ protiskluzové přísavky

BA 7152  kartáč na mytí nohou s pemzou

použití použití

použití

použití použití použití
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POMŮCKY PRO HYGIENU A OBLÉKÁNÍ

113

■ ulehčuje oblékání ponožek bez nutnosti ohýbání
■ délka šňůrek:  cm

DA 5304  navlékač ponožek  

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

■ protiskluzové přísavky
■ rozměr: × cm

■ prodloužený protiskluzový úchop
■ délka:  cm

■ prodloužený protiskluzový úchop
■ délka: , cm

ADL 17  vanička na mytí hlavy

■ uchycení pomocí suchého zipu

BA 7170  vanička na mytí hlavy

■ ulehčuje oblékání punčoch bez nutnosti ohýbání
■ délka šňůrek:  cm

DA 5305  navlékač punčoch 

použitípoužití

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

DA 5135  zapínač knoflíků 

DA 5502  hřeben BA 7602  protiskluzová podložka s kartáčem DA 5501  kartáč 

■ ulehčuje oblékání ponožek bez nutnosti ohýbání
■ délka šňůrek:  cm

DA 5301  polstrovaný navlékač ponožek 

použití

použití použití

použití použití použití



DOPLŇKY DO DOMÁCNOSTI

RevoReach Xcel 66  švédský podavač předmětů 
RevoReach Xcel 81  švédský podavač předmětů 

714 teleskopický švédský podavač předmětů 

■ nastavitelná délka
■ dosah: – cm

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

710 dosah:  cm, magnetka
711 dosah:  cm, magnetka

713 skládací švédský podavač předmětů 
710 švédský podavač předmětů 
711 švédský podavač předmětů 

RevoReach Xcel 66 dosah:  cm, otočné čelisti
RevoReach Xcel 81 dosah:  cm, otočné čelisti

DA 5120, DA 5121  elastické tkaničky 

■ ulehčují nazutí obuvi bez nutnosti zavazování
■  páry v balení
■ délka: DA 5120  cm nebo DA 5121  cm

DA 5122  elastické tkaničky 

■ ulehčují nazutí obuvi bez nutnosti zavazování
■  páry v balení
■ délka:  cm

DA 5123  elastické tkaničky 

použití použitípoužití

složený podavač

■ šroubovací
■ malý zásobník

HA 4132  drtič prášků  

■ malý zásobník

HA 4128  půlič prášků  

■ lze objednat celou roli
nebo po , metru

■ rozměry: × cm

AA 6844F  podložka protiskluzová 

použitípoužití

■ ulehčují nazutí obuvi bez nutnosti zavazování
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DOPLŇKY DO DOMÁCNOSTI
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■ gumový 
■ průměr:  mm
■  kusy v balení

RA 6110  ergonomický úchyt na tužky

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

■ PUR pěna
■ snímatelný bavlněný potah
■ rozměry: ×× cm

WA 2520 pracovní podnos 

použití

TEP 10K sedací klín

■ PUR pěna
■ snímatelný bavlněný potah
■ rozměry: TEP 10 ××, ×× cm

TEP 15 ×× cm

TEP 10 zvyšovací sedák
TEP 15 zvyšovací sedák

WA 3350  košík k chodítkům  

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

■ skládací
■ univerzální použití
■ pro hrnky do průměru  cm

WA 2510  držák nápojů k chodítkům 

■ pro tři klíče

HA 4110  ergonomický držák klíčů 

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

HA 4507  zvyšovací nástavce pod lůžko 

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

HA 4506  zvyšovací nástavce pod židli nebo křeslo

použitípoužití

použití použitípoužití

použitípoužití

použití
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■ rozměr: ×× cm

pohodlné a efektivní masírování plosky nohou

6MR459  dřevěný nožní masér

■ průměr:  cm

posilování prstů i celé ruky

GHB 405 Gel masážní míček

■ průměr: , cm
■ délka:  cm
masáže, posilovací, protahovací a relaxační cvičení

MFR 603SR Multi Roller Ripple masážní válec

■ průměr:  cm
■ délka:  cm
masáže, posilovací, protahovací a relaxační cvičení

MFRS 603SS Multi Roller Spike masážní válec

■ průměr:  cm
■ délka: EBR 603-A  cm nebo EBR 603-B  cm
masáže, posilovací, protahovací a relaxační cvičení

EBR 603 Balance Eva Roller masážní válec

■ průměr:  cm
■ délka:  cm
masáže, reflexní terapie a relaxační cvičení

SPMB 434 Peanut Spiky Roller masážní váleček

■ průměr: , cm
■ délka:  cm
masáže, reflexní terapie a relaxační cvičení

MMFR 603 Mini Roller masážní váleček 

■ průměr:  cm
■ délka:  cm
masáže, reflexní terapie a relaxační cvičení

MMRB 603 Mini Bar Roller masážní váleček

použití

LB 434 Latex Band rehabilitační guma

■ délka:  cm, šířka:  cm
■ LB -A tloušťka: , cm (žlutá, slabší síla)
■ LB -B tloušťka: , cm (fialová, silnější síla)
posilování oslabených svalů a uvolňování kontraktur, 
při rehabilitaci po zranění, udržování a zvyšování kondice

použití
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MBL 702 Ježek  masážní míček

■ průměr: ,; ; ;  nebo  cm

masáže, reflexní terapie, relaxační cvičení, 
cvičení úchopové schopnosti a pohybu prstů

AOGB 434 Peanut rehabilitační válec BMP 202 balanční stupínek

■ rozměr: × cm
■ výška:  cm

posílení hlubokého trupového svalstva při prevenci a léčbě
bolesti zad

■ průměr:  cm
■ délka:  cm
■ nosnost:  kg
rehabilitace, kondiční cvičení, posilování, protahování
a kompenzační cviky

BP 701 Kopule  balanční podložka

■ průměr:  cm
■ výška: , cm

nácvik stability a zlepšení koordinace a rovnováhy při sedu,
pro masáž nohou a jejich relaxaci

■ průměr:  cm
■ barevné provedení: PSB 434 modrá nebo růžová

PSB 424 modrá
zdravotní, rehabilitační nebo kondiční cvičení

PSB 434 Aerobic  rehabilitační míč
PSB 424 Pilates  rehabilitační míč

■ průměr: ,  nebo  cm
■ nosnost:  kg

rehabilitace, kondiční cvičení, posilování, protahování 
a kompenzační cviky

AGB 434 Fitness  rehabilitační míč

BC 434 Čočka  balanční podložka

■ průměr:  cm
■ výška: , cm
■ modrá, červená, zelená, stříbrná
posílení hlubokého trupového svalstva při prevenci a léčbě
bolesti zad

WC 434-A rozměr: ××, (modrá)
WC 434-B rozměr: ××, (stříbrná)

posílení hlubokého trupového svalstva při prevenci a léčbě
bolesti zad

WC 434 Wedge  zkosený sedací klín

■ rozměr: ×× cm
■ barevné provedení: modrá nebo zelená

masáže, reflexní terapie, relaxační cvičení a strečing, 
nácvik koordinace a rovnováhy

HFMB 603 Half Block  balanční masážní podložka

použití použití

použití
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C 120P zdravotní polštář

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ mikrovláknový potah
■ rozměry: ×× cm
účinná prevence bolesti krční páteře

DL 201 Soft zdravotní polštář

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ mikrovláknový potah
■ rozměry: ××– cm
účinná prevence bolesti krční páteře

DL 202 Contour zdravotní polštář

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ mikrovláknový potah
■ rozměry: ××– cm
účinná prevence bolesti krční páteře

DL 207 Travel cestovní polštář

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ mikrovláknový potah
■ rozměry: ×× cm
účinná prevence bolesti krční páteře

DL 206 Lumbar bederní opěrka

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ mikrovláknový potah s fixačním páskem
■ rozměry: × cm
účinná prevence bolesti bederní páteře

DL 205 Back zádová opěrka

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ mikrovláknový potah
■ rozměry: ×× cm
účinná prevence bolesti bederní páteře

■ kombinace dvou tuhostí PUR pěny
■ oboustranné použití - možnost volby výšky
■ mikrovláknový potah
■ rozměry: ××– cm
účinná prevence bolesti krční páteře

C 100P zdravotní polštářC 150P zdravotní polštář oboustranný

■ dvě tuhosti PUR pěny s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ mikrovláknový potah
■ rozměry: ×× cm
účinná prevence bolesti krční páteře

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ snímatelný omyvatelný potah
■ rozměry: ××, cm
účinná prevence vzniku dekubitů

P 913L podložka hlavy 5008019 RL PLNĚ HRAZENO
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BEDERNÍ ORTÉZY

■  anatomické bederní výztuhy
■ bederní zesílený křížový dotah
■ dvojitý dotah na suchý zip
■ ergonomické dotahovací poutko
■ individuální nastavení komprese
■ úroveň stabilizace: 
■ prodyšný kompresní materiál BoostFit

(polyamid, elastomer)
■ výška: / cm
■ velikost: obvod boků

Indikace: lumbago, ischias, rehabilitace, ochablé svalstvo,
degenerativní procesy.

■  anatomické bederní výztuhy
■ bederní zesílený křížový dotah
■ dvojitý dotah na suchý zip
■ zpevňující vnější dotah
■ vyměkčená podpůrná bederní podložka
■ individuální nastavení komprese
■ úroveň stabilizace: 
■ prodyšný kompresní materiál BoostFit

(polyamid, elastomer)
■ výška: / cm
■ velikost: obvod boků

Indikace: lumbago, ischias, rehabilitace, ochablé svalstvo,
degenerativní procesy.

NPOS 155 bederní ortéza    5008974 NP 156 bederní ortéza    5008975

PRS 610G bederní ortéza    5015828 PLNĚ HRAZENOPRS 606 bederní pás nízký    5015827

■  anatomické bederní výztuhy
■ dvojitý bederní křížový dotah
■ dvojitý dotah na suchý zip
■ ergonomické dotahovací poutko
■ vyměkčená podpůrná bederní podložka
■ individuální nastavení komprese
■ úroveň stabilizace: 
■ prodyšný kompresní materiál BoostFit

(polyamid, elastomer)
■ výška: / cm
■ velikost: obvod boků

Indikace: sciatica, degenerativní procesy bederní páteře,
herniace disku, spondylolýza, spondylolistéza, pooperační
stavy, po sundání korzetu.

XS –
S –
M –

L –
XL –
XXL –

■  anatomické bederní výztuhy
■ fixační dotah na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ výška:  cm
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: akutní i chronická bolest zad, po lehkých
úrazech, prevence při sportovních a pracovních
činnostech. Proprioceptivní stimulace.

■  anatomické bederní výztuhy
■ fixační dotah na suchý zip
■ zpevňující vnější dvojitý dotah
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ výška:  cm
■ velikost: obvod pasu
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm

Indikace: akutní i chronická bolest zad, po lehkých
úrazech, prevence při sportovních a pracovních
činnostech. Proprioceptivní stimulace.

PRS 630G bederní ortéza    5015830

PRS 620G bederní ortéza 5015829

■ dotah na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ podpora bederní páteře a křížové oblasti 
■ prodyšný absorbční materiál Poromax
■ antibakteriální technologie Thermy-tex
■ výška:  cm
■ velikost: obvod pasu
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm

Indikace: pooperační a poporodní podpora zad při mírných
a středních bolestech.

NOVINKA PLATNOST KÓDU OD 1. 3. 2023

NOVINKA PLATNOST KÓDU OD 1. 3. 2023

NOVINKA PLATNOST KÓDU OD 1. 3. 2023 NOVINKA PLATNOST KÓDU OD 1. 3. 2023

zadní strana

zadní strana

zadní stranazadní strana

XS –
S –
M –

L –
XL –
XXL –

XS –
S –
M –

L –
XL –
XXL –
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■ anatomická tvarovatelná dlaha palce
■ fixační pásky na suchý zip
■ prodyšný bezešvý velurový materiál AirMed
■ mikromasážní vrstva na vnitřní straně
■ délka:  cm
■ pravá nebo levá
■ velikost: obvod zápěstí/palce
S –/– cm
L –/– cm

Indikace: rizartróza, Bennettova zlomenina, zánět šlach,
tendosynovitida, poranění vazů, úrazy, postchirurgická péče,
sportovní zranění, stabilizace metakarpofalangeálního
a trapeziometakarpálního kloubu palce.

CC 121 fixační límec    5008968 PLNĚ HRAZENO E 41 fixační límec    5008969 PLNĚ HRAZENO

AM 203G ortéza zápěstí    5015825

■ PUR pěna
■ anatomický tvar
■ měkké zaoblené okraje 
■ fixační pásek na suchý zip
■ bavlněný prodyšný potah
■ velikost: obvod krku
XS – cm (výška  cm)
S – cm (výška  cm)
M – cm (výška  cm)
L – cm (výška  cm)

Indikace: bolesti a drobné poranění krční páteře,
cervikální artróza. Kýla meziobratlové ploténky,
torticollis, distorze krční páteře. Pooperační stavy.

■ PUR pěna
■ plastová výztuha
■ anatomický tvar
■ měkké zaoblené okraje 
■ fixační pásek na suchý zip
■ bavlněný prodyšný potah
■ velikost: obvod krku
S – cm (výška  nebo  cm)
M – cm (výška  nebo  cm)
L – cm (výška  nebo  cm)
XL – cm (výška  nebo  cm)

Indikace: bolesti a drobné poranění krční páteře,
cervikální artróza. Kýla meziobratlové ploténky,
torticollis, distorze krční páteře. Pooperační stavy.

■ rigidní dvojitá plastová výztuha
■ nastavitelná výška límce
■ anatomický tvar
■ vyměkčené zaoblené okraje 
■ fixační pásek na suchý zip
■ velikost: obvod krku
XS – cm (výška ,– cm)
S – cm (výška –, cm)
M – cm (výška ,– cm)
L – cm (výška –, cm)
XL – cm (výška –, cm)

Indikace: těžká poranění krční páteře, cervikální artróza.
Kýla meziobratlové ploténky, torticollis, distorze krční
páteře. Pooperační stavy.

CC 19 fixační límec    5008970

AM 205G ortéza zápěstí    5015826AM 202G ortéza zápěstí    5015824 PLNĚ HRAZENO

palmární výztuha palmární výztuhadetail

AM 201G výztuha palce AM 201G výztuha palce

NOVINKA

PLATNOST KÓDU OD 1. 3. 2023

NOVINKA

PLATNOST KÓDU OD 1. 3. 2023

NOVINKA

PLATNOST KÓDU OD 1. 3. 2023

■ palmární hliníková výztuha
■ fixační pásky na suchý zip
■ prodyšný bezešvý velurový materiál AirMed
■ mikromasážní vrstva na vnitřní straně
■ délka:  cm
■ pravá nebo levá
■ velikost: obvod zápěstí
S – cm
L – cm

AM 201G přídavná odnímatelná výztuha palce
(volitelné příslušenství)

Indikace: Syndrom karpálního tunelu nebo Guyonova
kanálu, de Quervainova nemoc, zánět šlach,
tendosynovitida, poranění vazů, pochirurgická péče,
stabilizace zápěstí, úrazy a sportovní zranění.

■ palmární hliníková výztuha
■ fixační pásky na suchý zip
■ prodyšný bezešvý velurový materiál AirMed
■ mikromasážní vrstva na vnitřní straně
■ délka: , cm
■ oboustranné použití
■ velikost: obvod zápěstí
S – cm
L – cm

AM 201G přídavná odnímatelná výztuha palce
(volitelné příslušenství)

Indikace: Syndrom karpálního tunelu nebo Guyonova
kanálu, de Quervainova nemoc, zánět šlach,
tendosynovitida, poranění vazů, pochirurgická péče,
stabilizace zápěstí, úrazy a sportovní zranění.
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ORTÉZY HORNÍ KONČETINY

■ fixační dotah na suchý zip
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: artróza, artritida, zánět šlach, bursitida,
vymknutí, lehké úrazy kloubů.

■ fixační dotah na suchý zip
■ fixační návlek na palec
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: vymknutí, zánět šlach a fyzická aktivita, která
vyžaduje namáhání kloubu zápěstí. Artróza, artritida,
bursitida a poúrazové stavy.

■ vyjímatelná palmární hliníková výztuha
■ plastové peloty
■ fixační pásky na suchý zip
■ fixační dotah na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ pravá nebo levá
■ velikost: obvod zápěstí
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm

Indikace: vymknutí, zánět šlach, bursitida, artritida,
artróza, poúrazová léčba.

NPOS 167 ortéza zápěstí 5008984 NP 162 ortéza zápěstí    5008979

■ fixační dotah na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením 
■ jedna univerzální velikost 

Indikace: stabilizace a komprese po lehkém poranění
zápěstí. Bolesti zápěstí, lehká osteoartritida, zánět šlach
a lehké pohmožděniny. Prevence při sportovních
a pracovních činnostech. Proprioceptivní stimulace.

■ fixační dotah na suchý zip
■ fixační návlek na palec 
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením
■ velikost: obvod zápěstí
S – cm
M – cm
L – cm

Indikace: stabilizace a komprese po lehkém poranění
zápěstí. Lehká osteoartritida, vymknutí, chronické
poúrazové či pooperační zánětlivé stavy, tendovaginitida.
Prevence při sportovních a pracovních činnostech.
Proprioceptivní stimulace.

■ anatomický tvar
■ silikonové anatomické polštářky
■ fixační dotah na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením
■ velikost: obvod lokte
S – cm
M – cm
L - cm
Indikace: stabilizace a komprese po lehkém poranění lokte.
Lehká osteoartritida, laterální a mediální epikondylitida,
zánětlivé pooperační stavy, poúrazová léčba, zánět šlach,
lehké pohmožděniny. Prevence při sportovních a pracovních
činnostech. Proprioceptivní stimulace.

P 703 ortéza zápěstí    5008981 PLNĚ HRAZENO

NPOS 164 ortéza zápěstí 5008983

P 707 ortéza lokte    5008985P 704 ortéza zápěstí    5008982
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■ silikonový anatomický polštářek
■ fixační dotah na suchý zip
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: 
epikondylitida (tenisový, golfový či oštěpařský loket).

■ silikonový anatomický polštářek
■ protiskluzový proužek proti protáčení
■ fixační dotah na suchý zip
■ prodyšný bezešvý materiál
■ jedna univerzální velikost 

Indikace: 
epikondylitida (tenisový, golfový či oštěpařský loket).

■ fixační dotah na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ velikost: obvod lokte
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm

Indikace: 
epikondylitida (tenisový, golfový či oštěpařský loket).

T 29 epikondylární páska    5008989

■ dva fixační dotahy na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ otevřené zapínání, nenatahuje se 
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: 
epikondylitida (tenisový, golfový či oštěpařský loket).

■ nastavitelný fixační pás na suchý zip
■ fixační dotah na suchý zip
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ pravá nebo levá
■ velikost: obvod paže
S – cm
M – cm
L – cm

Indikace: syndrom bolavého ramene, lehké vymknutí
ramene a prevence jeho vymknutí během sportovních
činností, zánět šlach a poúrazová léčba ramene.

■ polstrovaný vyměkčený závěs
■ nastavení výšky zavěšení
■ fixační dotah na suchý zip
■ velikost: délka předloktí
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm

Indikace: fixace poraněné paže v odpovídající poloze.
Vykloubené rameno či jiné patologie, které vyžadují
znehybnění ramene a fixaci předloktí.

NPOS 172 epikondylární páska    5008988 NP 173 ortéza lokte    5008986

NP 174 ortéza ramene    5008991NPOS 173 ortéza lokte    5008987 903 ortéza ramene    5008990 PLNĚ HRAZENO

silikonový polštářek
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■ anatomický tvar
■ vyměkčený došlap
■ postranní silikonové stabilizační peloty
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením
■ velikost: obvod kotníku  S – cm

M – cm
L – cm

Indikace: stabilizace a komprese po lehkém poranění kotníku.
Lehká artróza a artritida kotníku, lehká poranění a nestabilita,
pohmožděniny, vymknutí a výrony kloubu, chronické,
pooperační a poúrazové stavy, povolené vazy. Prevence při
sportovních a pracovních činnostech. Proprioceptivní stimulace.

■ anatomický tvar
■ vyměkčený došlap
■ postranní silikonové stabilizační peloty
■ fixační osmičkový dotah na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením
■ velikost: obvod kotníku  S – cm

M – cm
L – cm

Indikace: stabilizace a komprese po lehkém poranění kotníku.
Lehká artróza a artritida kotníku, lehká poranění a nestabilita,
pohmožděniny, vymknutí a výrony kloubu, chronické,
pooperační a poúrazové stavy, povolené vazy. Prevence při
sportovních a pracovních činnostech. Proprioceptivní stimulace.

■ anatomický tvar
■ dva fixační dotahy na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: lehké vymknutí kotníku a prevence jeho
vymknutí během sportovních činností, zánět šlach.

NPOS 132 infrapatelární páska    5009005 T 129 infrapatelární páska    5009006

P 706 ortéza hlezna    5008992 PLNĚ HRAZENO

■ silikonový anatomický polštářek
■ fixační dotah na suchý zip
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: Osgood-Schlatterova choroba, chondropatie
čéšky, zánět šlach v čéškovém úponu (skokanské koleno),
sportovní činnosti s dlouhodobějším zatížením kolena.

■ silikonový anatomický polštářek
■ protiskluzový proužek proti protáčení
■ vyměkčení v podkolenní jamce
■ dvojitý fixační dotah na suchý zip
■ prodyšný bezešvý materiál
■ jedna univerzální velikost 

Indikace: Osgood-Schlatterova choroba, chondropatie
čéšky, zánět šlach v čéškovém úponu (skokanské koleno),
sportovní činnosti s dlouhodobějším zatížením kolena.

NP 114 ortéza hlezna    5008993 PLNĚ HRAZENO

P 705 ortéza hlezna NPOS 111 ortéza hlezna 5008994 PLNĚ HRAZENO

■ anatomický tvar 
■ postranní vyjímatelné plastové stabilizační

peloty
■ dvojitý fixační osmičkový dotah na suchý zip
■ fixační pásky na suchý zip
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ velikost: obvod kotníku
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm
XXL – cm

Indikace: lehké vymknutí kotníku a prevence jeho
vymknutí během sportovních činností, zánět šlach.

silikonový polštářek
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■ výztuha stabilizující čéšku
■ protiskluzový silikonový pásek
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ velikost: obvod kolena
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm

Indikace: bolest kloubu, bursitida, zánět šlach, artritida,
artróza, zranění čéšky, poranění postranních kolenních
vazů, Osgood-Schlatterova choroba, chondropatie čéšky,
vymknutí čéšky, poúrazová léčba, postchirurgická péče.

■ anatomický tvar
■ dva fixační dotahy na suchý zip
■ postranní stabilizační peloty
■ výztuha stabilizující čéšku
■ protiskluzové silikonové pásky
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ otevřené zapínání, nenatahuje se 
■ jedna univerzální velikost: – cm

Indikace: bolest kloubu, bursitida, zánět šlach, artritida,
artróza, zranění čéšky, poranění postranních kolenních
vazů, Osgood-Schlatterova choroba, chondropatie čéšky,
vymknutí čéšky, poúrazová léčba, postchirurgická péče.

T 150 ortéza kolena    5008997

NP 133 ortéza kolena    5009004P 700 ortéza kolena
P 701 ortéza kolena    5009003 PLNĚ HRAZENO

■ dva fixační dotahy na suchý zip
■ polycentrické kloubové stabilizátory
■ výztuha stabilizující čéšku
■ protiskluzové silikonové pásky
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ otevřené zapínání, nenatahuje se 
■ velikost: obvod kolena
S – cm
M – cm
L – cm

Indikace: bolest kloubu, bursitida, zánět šlach, artritida,
artróza, zranění čéšky, poranění postranních kolenních
vazů, Osgood-Schlatterova choroba, chondropatie čéšky,
vymknutí čéšky, poúrazová léčba, postchirurgická péče.

■ dva fixační dotahy na suchý zip
■ polycentrické kloubové ROM stabilizátory
■ nastavitelný rozsah °–° (po °)
■ výztuha stabilizující čéšku
■ protiskluzové silikonové pásky
■ extrémně prodyšný materiál AirTex
■ anatomické ploché švy
■ polootevřené zapínání
■ výška:  cm
■ velikost: obvod kolena
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm
XXL – cm
Indikace: regulace pohyblivosti kolena. Pooperační stavy,
rehabilitace po úrazech.

■ čtyři fixační dotahy na suchý zip
■ polycentrické kloubové ROM stabilizátory
■ nastavitelný rozsah °–° (po °)
■ výztuha stabilizující čéšku
■ protiskluzové silikonové pásky
■ extrémně prodyšný materiál AirTex
■ anatomické ploché švy
■ polootevřené zapínání
■ výška:  cm
■ velikost: obvod kolena
S – cm
M – cm
L – cm
XL – cm
XXL – cm
Indikace: regulace pohyblivosti kolena. Pooperační stavy,
rehabilitace po úrazech.

NP 141 ortéza kolena    5009000 PLNĚ HRAZENO

NPOS 136 ortéza kolena 5009001 PLNĚ HRAZENO

■ anatomický tvar
■ protiskluzový silikonový pásek
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením
■ velikost: obvod kolena  
S – cm L – cm
M – cm XL – cm

P 701 +    postranní plastové stabilizační peloty
+    silikonová výztuha stabilizující čéšku

Indikace: stabilizace akomprese po lehkém poranění kolena.
Lehká artróza aartritida kolena, lehká poranění anestabilita,
lehká vymknutí, výrony azáněty kloubu, pooperační zánětlivé
stavy, opakované výrony kloubu, tendence knestabilitě. Prevence
při sportovních apracovních činnostech. Proprioceptivní stimulace.

T 151 ortéza kolena dlouhá    5008998
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■ anatomický tvar
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením
■ velikost: obvod lýtka
S – cm
M – cm
L – cm

Indikace: stabilizace a komprese po svalovém poranění
lýtka. Natažené nebo přetržené lýtkové svalstvo,
poúrazové stavy, ochrana holeně. Prevence při
sportovních a pracovních činnostech. Proprioceptivní
stimulace.

■ anatomický tvar
■ tři fixační dotahy na suchý zip
■ silikonové protiskluzové pásky
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ otevřené zapínání, nenatahuje se 
■ jedna univerzální velikost 

Indikace: stabilizace a komprese po svalovém poranění
lýtka. Natažené nebo přetržené lýtkové svalstvo,
poúrazové stavy, ochrana holeně. Prevence při
sportovních a pracovních činnostech. Proprioceptivní
stimulace.

■ tři fixační dotahy na suchý zip
■ extrémně prodyšný materiál AirTex
■ anatomické ploché švy
■ otevřené zapínání, nenatahuje se 
■ jedna univerzální velikost 

Indikace: stabilizace a komprese po svalovém poranění
lýtka. Natažené nebo přetržené lýtkové svalstvo,
poúrazové stavy, ochrana holeně. Prevence při
sportovních a pracovních činnostech. Proprioceptivní
stimulace.

NPOS 147 bandáž stehna OST 247 bandáž stehna

NPOS 120 bandáž lýtka

■ anatomický tvar
■ prodyšný elastický materiál AirQuick
■ rychlý odvod potu
■ podpora krevního oběhu
■ ochrana před přetížením
■ velikost: obvod stehna
S – cm
M – cm
L – cm

Indikace: stabilizace a komprese po svalovém poranění
stehna . Natažené stehenní svalstvo, fibrilární natržení
kvadricepsu, poúrazové stavy. Prevence při sportovních
a pracovních činnostech. Proprioceptivní stimulace.

■ anatomický tvar
■ dva fixační dotahy na suchý zip
■ silikonové protiskluzové pásky
■ individuální nastavení komprese
■ prodyšný neopren NeoAir
■ teplo zmírňuje bolest a snižuje dobu zotavení
■ otevřené zapínání, nenatahuje se 
■ jedna univerzální velikost 

Indikace: stabilizace a komprese po svalovém poranění
stehna. Natažené stehenní svalstvo, fibrilární natržení
kvadricepsu, poúrazové stavy. Prevence při sportovních
a pracovních činnostech. Proprioceptivní stimulace.

■ dva fixační dotahy na suchý zip
■ extrémně prodyšný materiál AirTex
■ anatomické ploché švy
■ otevřené zapínání, nenatahuje se 
■ jedna univerzální velikost 

Indikace: stabilizace a komprese po svalovém poranění
stehna. Natažené stehenní svalstvo, fibrilární natržení
kvadricepsu, poúrazové stavy. Prevence při sportovních
a pracovních činnostech. Proprioceptivní stimulace.

P 709 bandáž stehna

P 708 bandáž lýtka OST 220 bandáž lýtka
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■ supramalleolární popruh
■ gelová podložka v oblasti Achillovy šlachy
■ tah s kotevním háčkem na botu
■ otevřené zapínání na suchý zip
■ velikost: obvod kotníku
XS – cm
S – cm
M – cm
L – cm

Indikace: podpora dorzální flexe chodidla při chůzi. Určeno
k využití při parézách nebo obrnách s ochabnutím.

CGF 0362 gelové vložky Sport pánské
CGF 0363 gelové vložky Sport dámské

CGF 0364 gelové vložky Work pánské
CGF 0365 gelové vložky Work dámské

941 ortéza prstu    5008978 PLNĚ HRAZENO

■ vhodné pro každodenní použití
■ měkčí gel v místech došlapu
■ délku lze upravit dle potřeby
■ velikost: CGF 0360 – cm 

CGF 0361 – cm

Indikace: snížení tlaku na chodidla, tlumení nárazů 
v oblasti kolen, kotníků a pat.

■ vhodné pro sport
■ anatomicky tvarovaná opora klenby
■ měkčí gel v místech došlapu
■ délku lze upravit dle potřeby
■ velikost: CGF 0362 – cm

CGF 0363 – cm

Indikace: snížení tlaku na chodidla, tlumení nárazů 
v oblasti kolen, kotníků a pat.

■ vhodné do zaměstnání při delším stání na
tvrdém povrchu

■ měkčí gel v místech došlapu
■ délku lze upravit dle potřeby
■ velikost: CGF 0364 – cm 

CGF 0365 – cm

Indikace: snížení tlaku na chodidla, tlumení nárazů 
v oblasti kolen, kotníků a pat.

CGF 0360 gelové vložky Every day pánské
CGF 0361 gelové vložky Every day dámské

ATX 11 návlek na nárt

■ polstrovaná hliníková dlaha
■ anatomický tvar
■ možnost přizpůsobení tvaru
■ fixace a korekce mezifalangových kloubů
■ velikost: délka prstu
S , cm
M  cm
L , cm

Indikace: léze distálního úponu extenzorů prstů, distorze
a zlomeniny distálního článku prstů, pooperační stavy.

■ příslušenství k peroneálnímu tahu ATX 01
■ není součástí balení, nutné objednat zvlášť
■ pro použití tahu bez boty
■ fixační háček pro tah
■ otevřené zapínání na suchý zip
■ pravý nebo levý
■ velikost: obvod nártu
S – cm
M – cm
L – cm

Indikace: podpora dorzální flexe chodidla při chůzi. Určeno
k využití při parézách nebo obrnách s ochabnutím.

ATX 01 peroneální tah na botu    5008996
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KOREKČNÍ POMŮCKY A PODPATĚNKY

CG 1101 meziprstní gelový korektor

■ anatomický tvar
■  kusy v balení
■  velikosti: S, M, L

Indikace: prevence a léčba hallux valgus.

CG 2101 meziprstní gelový korektor s fixací

■ anatomický tvar
■ fixace pro lepší uchycení v obuvi
■  kusy v balení
■  velikosti: M, L

Indikace: prevence a léčba hallux valgus.

CG 2301 meziprstní gelový korektor s chráničem palce

■ anatomický tvar
■ fixace pro lepší uchycení v obuvi
■  kus v balení
■ univerzální velikost
Indikace: 
prevence a léčba hallux valgus, ochrana proti otlaku.

CG 2102 gelový meziprstní separátor

■ anatomický tvar
■  různě velké kusy v balení

Indikace: 
zabraňuje překrývání prstů přes sebe, ochrana proti otlaku.

CC 256 silikonový metapolštář s fixací

■ tenká elastická bandáž se silikonovou vložkou
■ fixace pro lepší uchycení v obuvi
■  kusy v balení
■  velikosti: S (<cm), L (–cm)
Indikace: 
zmírnění tlaku bolestivých míst v přední části chodidla.

CC 225 gelová špička s fixací

■ tenká elastická bandáž se silikonovou vložkou
■ fixace pro lepší uchycení v obuvi
■  kusy v balení
■  velikosti: S (<cm), L (–cm)
Indikace: 
zmírnění tlaku bolestivých míst v přední části chodidla.

CC 297 univerzální změkčovací vložky

■ aktivní uhlík proti zápachu
■ univerzální velikost- lze zastřihnout dle potřeby

Indikace: absorbce potu a zápachu.

CC 212 gelová podpatěnka

■  druhy gelu, měkčí gel v místě došlapu
■ zvýšený okraj
■  kusy v balení
■  velikosti: 

S (– cm), M (– cm), L (– cm)
Indikace: ostruha patní, bolesti paty.

CC 213 samolepicí silikonová patička

■ anatomický tvar
■  kusy v balení
■ univerzální velikost

Indikace: 
ochrana proti otlakům, zabraňuje vyzouvání obuvi.

použití použití

použití

použitíuniverzální velikost
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