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Příspěvek od nadací Rehabilitační a kompenzační pomůcky
hrazené sociálním odborem                  max. příspěvek
Polohovací zařízení do postele 100%
Obracecí postel 50%
Vodní zvedák do vany 50%
Přenosný WC 100%
Motorový vozík pro invalidy 50%
Židle na elektrický pohon 50%
Přenosná rampa, nájezdové ližiny 100%
Zvedací zařízení vozíku na střechu auta 100%
Zařízení pro přesun vozíčkáře do auta 100%
Individuální úpravy aut 100%
Dvoukolo 50%
Šikmá schodišťová plošina 100%

Pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
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                          Tělesně postiženým lze poskytnout dle vyhlášky č. 182/1991 Sb.příspěvek na 
                          pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování 
                          zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního 
                          uplatnění. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku uživateli 
propůjčí nebo uhradí zdravotní pojišťovna. Pokud pomůcka není jmenovaná v seznamu 
hrazených pomůcek, může být přidělen příspěvek ve výši jako na srovnatelnou pomůcku 
v seznamu. (viz. příloha č. 4 uvedené vyhlášky). S účinností od 1.1.2012 lze žádat o příspěvky 
příslušný Úřad práce, který dle posudku lékaře rozhodne o přidělení příspěvku viz. tabulka.

Pomůcka hrazená ZP                 Užitná doba Předepisující lékař Schvaluje Majitel
Mechanický vozík standardní 5 let REH, NEU, ORT, INT      RL ZP
Mechanický vozík speciální    5 let REH, NEU, ORT                RL ZP
Elektrický vozík                       5 let REH, NEU, ORT, INT       RL ZP
Chodítko                                5 let REH, NEU, OP                 RL Klient
Berle                                      2 roky REH, NEU, ORT, CHI, PRL  Klient
Hůl                                             3 roky REH, NEU, ORT, CHI, PRL   Klient
Bandáž, ortéza                            1 rok REH, NEU, ORT, OP, CHI           RL Klient
Antidekubitní matrace, podložka 3 roky REH, NEU, ORT        RL  Klient
Lůžko                                             10 let REH, NEU, ORT       RL  ZP 
Zvedák pojízdný nebo vanový        10 let REH, NEU, ORT       RL ZP
Závěs k pojízdnému zvedáku          3 roky REH, NEU, ORT        RL  Klient
Koupelnové křeslo, vozík   5 let  REH, NEU, ORT, PRL, GER      RL Klient
Koupelnová sedačka                       5 let  REH, NEU, ORT, PRL, GER klient
Toaletní křeslo                        5 let  REH, NEU, ORT, PRL, GER  klient
Toaletní nástavec                   3 roky REH, NEU, ORT, PRL, GER Klient
Zdravotní kočárek                   3 roky REH, NEU, ORT        RL Klient
Individuální sedací ortéza       2 roky REH, NEU, ORT, OP, CHI        RL  Klient

více na  www.siv.cz

                        Pomůcky, označené symbolem P (poukaz) v katalogu, jsou hrazené zdravotní 
                        pojišťovnou. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku předepisuje odborný 
                        lékař. Pokud je nutné poukaz nechat schválit revizním lékařem, odborný lékař 
                        vyplní ještě žádanku o zvýšení úhrady. V případě žádání o elektrický vozík je třeba
vyplnit formulář k přidělení elektrického vozíku a vozík je nutné naměřit. Zdravotní pojišťovna 
hradí některé pomůcky plně a některé částečně. Doplatek hradí klient. 
Na kódu záleží! Pomůcka je na poukaze určena kódem z číselníku ZP a výdejna vydá pomůcku 
podle kódu. Pokud chcete zabránit tomu, že uživatel dostane pomůcku, která mu nevyhovuje 
nebo jakou si nepředstavoval, kontaktujte naše poradce, kteří Vám pomohou s výběrem 
správné pomůcky. Není vhodné psát poukazy „od stolu“ bez konzultace poradce.
Co jsou repase? Repasované pomůcky jsou pomůcky, které byly vráceny klientem zpět na sklad 
zdravotní pojišťovny a jsou určeny k opětovnému vydání. Před vydáním jsou pomůcky 
repasovány tedy opraveny, vyčištěny a připraveny k dalšímu užívání bez technických komplikací.
Jsme správci skladů všech zdravotních pojišťoven. 

Obsah katalogu a financování pomůcek

                          Pro žádání o příspěvek
                          je třeba podat žádost 
                         včetně lékařského 
                         doporučení a rozpočet, 
který Vám dodáme. 
Nadace posuzuje kažkou žádosti indi-
viduálně. 
Kontakty na nadace Vám rádi předá-
me nebo pomůžeme s vyřízením.

Vysvětlivky: REH – rehabilitační lékař, NEU – neurolog, ORT – ortoped, OP – ortopedický protetik, CHI – chirurg, 
                      PRL – praktický lékař, GER - geriatrie, RL – revizní lékař, ZP – zdravotní pojišťovna



Výběr vyhovující pomůcky

SLUŽBY
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Poradna, půjčovna, servis, doprava 
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Naměření 
Naměříme klienta a vybereme odpovídající variantu pomůcky, která bude klientovi vyhovovat. 
Pokud se naměření neudělá hrozí, že klient bude i několik let muset používat pomůcku, která mu nevyhovuje.

Nutné naměření 
Naměření klienta naším poradcem je nezbytné, aby se pomůcka mohla klientovi vyrobit na míru, 
vyhovovala mu a přinesla mu odpovídající užitek.

Zkoušení doma
Pomůcky lze vyzkoušet u klienta doma a tím klient zjistí, zda mu pomůcka vyhovuje. Při zkoušení vozíků se bere v úvahu 
domácí prostředí, přístup do domu, terén v okolí bydliště a další místa, kde se klient bude chtít pohybovat.

Komplexní řešení a poradenství
Naši poradci zdarma při návštěvě klientova domova navrhnou řešení, která by klientovi pomohla k lepší 
mobilitě, domácí péči, řešení bariér i rehabilitaci. Poradce sestaví kalkulaci a navrhne možnosti financování. 
Vše je nezávazné.

Půjčovna pomůcek
Půjčujeme pomůcky klientům, kteří potřebují pomůcku a nemají nárok na pomůcku hrazenou zdravotní pojišťovnou nebo 
potřebují pomůcku dočasně po operaci, při zlomenině, na výlet a jiné. Pomůcku je možné si i odkoupit za zůstatkovou hodnotu. 

Servis záruční i pozáruční 

Doprava ke klientovi

Vozík mechanický            Vozík elektrický Chodítko Lůžko elektrické

Matrace s pulsátorem Zvedák pojízdný nebo vanový      Samostojná hrazda Toaletní křeslo

Záruční opravy hradí výrobce. Pozáruční opravy hradí klient, pokud pomůcka není zapůjčená od zdravotní pojišťovny. 
Opravy pomůcek zapůjčených ZP jsou hrazeny na základě schváleného poukazu (postup je stejný jako u výdeje pomůcek). 
Kódy oprav na poukazy: 0000269 - oprava vozíku mechanického - ZP hradí 90%, klient hradí 10%
                                     0000275 - oprava vozíku elektrického - ZP hradí 90%, klient hradí 10%
                    0005245 - oprava vozíku elektrického - výměna akumulátoru - ZP hradí 90%, klient hradí 10%
                    0003592 - úprava vozíku individuální - ZP hradí 100%
                   0022628 - opravy pomůcek zapůjčovaných (lůžka, zvedáky, polohovací zařízení) - ZP hradí 100%
V případě potřeby půjčujeme náhradní vozík po dobu opravy ZDARMA !

Vždy zajišťujeme dopravu pomůcky ke klientovi domů. Dopravu zajišťujeme vlastními auty s proškolenými pracovníky, kteří vždy 
seznámí klienta s užíváním pomůcky popř. pomůcku sestaví, nainstalují a uvedou do provozu. Pomůcky, které nevyžadují 
přítomnost našeho pracovníka, zasíláme poštou. 
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Standartní vozík

Servis
- šíře sedu 38, 40, 43, 45, 48, 51 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 19 kg
- pevný ocelový rám
- odnímatelné bočnice a zadní kola
- možný adaptér pro posun těžiště vzad
- možné brzdy pro doprovod

Pyrolight Kombi
- šíře sedu 38, 41, 43, 45, 48 cm
- nosnost 125 kg, hmotnost 19 kg
- odklopné bočnice, řemínková záda
- možný posun těžiště
Pyrolight Vario
- nosnost 125 kg, hmotnost 16 kg
- bez výškově stavitelné područky

Lehký variabilní vozíkOdlehčený variabilní vozík

E - Vario
- šíře sedu 38, 40, 43, 46, 48 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 16 kg
- odjímatelné odklopné postranice
- variabilní nastavení jízdních vlastností
E - Vario XXL
- šíře sedu 50,53,58  cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 17 kg

E - Avanti
- šíře sedu 38, 40, 43, 46, 48, 50, 53, 58 cm
- nosnost 125, 160 kg, hmotnost 13 kg
- odklopné bočnice nebo blatníky
- varioblok pro individuální nastavení sedu
- možná řemínková i polohovací záda
- možnost odlehčených kol
- široký výběr příslušenství a doplňků

Pyrolight XL
- šíře sedu 51, 56 cm
- nosnost 170 kg, hmotnost 18,5 kg
- jednoduché odklopné postranice 
- rychloupínací zadní kola 
- možný posun těžiště vzad

Standardní zesílený vozík

Lehký variabilní aktivní vozík

Avantgarde CLT
- šíře sedu 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 cm 
- nosností 100 kg, hmotnost od 9 kg 
- hliníková skládací modulární konstrukce
- ultralehké ráfky, ergonomické obruče
- 25" zadní kola a karbonové bočnice
- alu-titanová pevná stupačka
- řemínková nastavitelná prodyšná záda
- možnost přivaření osy zadního kola

Lehký aktivní vozík s pevným rámem

Voyager
- šíře sedu 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 9,8 kg
- pevný duralový rám se zvýšenou pevností
- po sklopení zádové opěry sejmutí kol
  zůstává rám ve tvaru písmene “L” 
- odolné komorové ráfky
- odpružení zadních kol, hliníkové blatníky
- plynulé nastavení polohy těžiště

Standardní lehčí vozík

Lehký variabilní aktivní vozík

X 3
- šíře sedu 36, 38, 40, 43, 46, 48, 50, 53 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 10 kg
- duralový skládací rám
- varioblok pro individuální nastavení sedu
- řemínková nastavitelná záda
- odklopné bočnice nebo blatníky
- odjímatelné stupačky, snadná manipulace
- možný vysoce prodyšný polstr zad

Standardní lehčí vozík

E-Basic
- šíře sedu 38, 40, 43, 46, 48 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 17 kg
- odjímatelná zadní kola
- odnímatelné a odklopné bočnice
- možné pístové polohování zad do 30°
- možný posun těžiště i brzdy pro doprovod
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E-Basic Format
- šíře sedu 38, 40, 43, 45, 48, 51 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 19 kg
- bubnové brzdy pro doprovod
- sedací polštář, pánevní pás
- stabilizační kolečka
- základní příslušenství lze i nahradit klasickým

Vozík s polohovacími stupačkami
                a brzdami pro doprovod

Pákový vozík

Mono Drive
- šíře sedu 40, 43, 48 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 19 kg
- pákový systém pro ovládání jednou rukou
- přepínání směru jízdy na páce 
Hem 1
- šíře sedu 39,42,44,46,48,50 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 24 kg
- přepínání směru jízdy na kole

Dvojobručový vozík

E-Avanti dvojobručový
- šíře sedu 38,40,43,46,48,50,53,58 cm
- nosnost 125 a 160 kg, hmotnost 14 kg
- dvojitá obruč pro ovládání jednou rukou
- úprava výšky sedačky od 42 cm
- odnímatelné odklopné postranice
- dělené stupačky, odjímatelná kola
- možná řemínková záda a další příslušenství

Vozík s pomocným pohonem

Servomatic
- šíře sedu 38, 40, 43, 45, 48, 50 cm
- nosnost 125 kg, hmotnost 15 kg, 
- celková hmotnost závislá na volbě vozíku
- síla uživatele vynaložená k pohybu je 
  podporována elektrickým pohonem 
  1,5x nebo 3x
- dojezd cca 40 km
- možné stabilizační kolečka

Vozík s polohovacími zády
          sedem a stupačkami 

Solero light
- šířka sedu 43, 46, 48, 51cm
- nosnost 130, hmotnost 38kg
- hloubka sedu nastavitelná 42-48cm
- pístové polohování sedu a zad
- dvoubodový bezpečnostní pás

Polaro
- šíře sedu 43 nebo 48 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 18 kg
- pístové polohovací zádové opěry 
- řemínková záda i sed
- odnímatelné odklopné postranice
- zvyšovací díl zádové opěry
- možné polohovací stupačky
- možné brzdy pro doprovod

Vozík s polohovacími zády

Lehký aktivní vozík s pevným rámem

SWC Soft
- šíře sedu 36, 39, 42, 45 cm
- nosnost 100 kg, hmotnost 8 kg
- pevný variabilní odlehčený duralový rám
- nastavitelná sklopná anatomická opěrka zad
- nastavení úhlu, těžiště a hloubky sedu
- nastavení výsky a úhlu jednodílné stupačky
- rychloupínací odlehčená kola s blatníky
- volitelný sklon zadních kol

Carbonový aktivní vozík Transportní vozík

Joker Noir
- šíře sedu 33, 36, 39, 42, 45 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 6 kg
- pevný odlehčený carbonový rám
- individuální zhotovení rámu na míru
- sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad 
- pevný úhel, těžiště a hloubka sedu
- pevná výška a úhel jednodílné stupačky
- odlehčená zadní kola s karbonovými blatníky

378-23
- šíře sedu 46 cm
- nosnost 115 kg, hmotnost 10 kg
- skládací odlehčený duralový rám
- pevné plné bočnice
- odnímatelné nastavitelné stupačky
- skládací opěrka zad
- brzdy pro doprovod, bezpečnostní pás
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Elektrický vozík stavěcí

Xeno
- šíře sedu 43, 48 cm
- nosnost 136 kg, hmotnost od 168 kg 
- stavěcí vozík, jízda ve stoje
- servomotory ovládající přední kola
- fixační prvky a přizpůsobení sedačky pro
   vertikalizaci
-  gelové baterie 63 Ah

Elektrický vozík  terénní

C 1000 DS
- šíře sedu 38 - 48 cm
- nosnost 200 kg, hmotnost 130 kg
- celoodpružený podvozek
- nazávislé natáčení zadních kol
- řemínková záda, sedací polštář
- gelové baterie 63 Ah, osvětlení
- možná rychlost až 14 km/h
- možná polstrovaná sedačka nebo recaro

Elektrický vozík univerzální

B 600
- šíře sedu 38 - 48 cm
- nosnost: 180 kg, hmotnost: 115 kg
- řemínková zádová opěra a sedací polštář
- mechanické polohování zad
- odpružení zadních kol a blatníky
- gelové baterie 73Ah, osvětlení
- možný elektrický náklon sedu, zad, stupaček
- možná polstrovaná sedačka nebo recaro

Elektrický vozík do nejužších průjezdů

Compact MC 1
- šíře sedu 38, 43, 48, 53 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 100 kg
- průjezdnost od 59 cm
- mechanické polohování zad a sedu
- výškově a bočně nastavitelné postranice
- vyztužený hřbet kol odolný vůči defektu
- odpružení zadních kol
- gelové baterie 45 Ah, led osvětlení

Smart MC 2
- šíře sedu 38, 43, 48, 53 cm
- nosnost: 160 kg, hmotnost: 100 kg
- polstrovaný sed i záda, mech. polohování
- kola s vyztuženým hřbetem nebo bezdušová
- odklopné ovládání s LCD displejem
- blatníky zadních kol a nosič zavazadel
- gelové baterie 73Ah, led osvětlení
- možný elektrický náklon sedu, zad, stupaček

Elektrický vozík univerzální

Champ MC 3
- šíře sedu 38, 43, 48, 53 cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 115 kg
- celoodpružený podvozek
- výškově a bočně nastavitelné postranice
- polstrovaný sed i záda, mech. polohování
- kola s vyztuženým hřbetem, možná i plná
- gelové baterie 73 Ah, led osvětlení
- možný elektrický náklon sedu, zad a stupaček

Elektrický vozík celoodpružený

Elektrický vozík terénní, zdvih sedu

Champ MC 3 lift
- šíře sedu 38, 43, 48, 53 cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 115 kg
- zdvih sedu do výšky až o 30cm
- celoodpružený podvozek
- polstrovaný sed i záda, mech. polohování
- kola s vyztuženým hřbetem, možná i plná
- gelové baterie 73 Ah, led osvětlení
- možný elektrický náklon sedu, zad a stupaček

Elektrický vozík terénní

Optimus
- šíře sedu 50 cm nebo podle typu sedačky
- nosnost 150 kg, hmotnost 113 kg
- polstrovaný sed i záda, mech. polohování
- odpružení kol s natáčecími zadními koly
- odklopné nebo odjímatelné bočnice
- gelové baterie 79 Ah, osvětlení
- možná sedačka recaro, odklopný box
- možná rychlost až 15 km/h, LCD displej

Elektrický vozík skládací

Faster
- šíře sedu 38 - 43 cm nebo 43 - 48 cm
- nosnost 130 kg, hmotnost 52 kg
- skádací vozík s nejtěžším dílem 25kg
- nastavitelná šíře sedu posunem bočnic
- bočnice výškově nastavitelné
- gelové baterie 38 Ah
- možné pístové polohování zad a stupaček
- možné odklopné ovládání
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Elektrický skútr univerzální

Elektrický skútr do města

Deluxe
- šíře 62,5 cm, délka 129 cm
- nosnost 135 kg, hmotnost 129 kg s baterií
- rychlost 12 km/h
- nastavitelná, otočná a odnímatelná sedačka
- sklopná a polohovatelná opěrka zad
- odpružený podvozek
- nastavitelná poloha řídícího panelu
- baterie 50 Ah

Cadiz
- šíře 68,5 cm, délka 153 cm
- nosnost 227 kg, hmotnost 140,5 kg s baterií
- rychlost 15 km/h
- výškově nastavitelná a otočná sedačka
- odklopné šířkově nastavitelné područky
- odpružený podvozek
- nastavitelná poloha řídícího panelu
- úložný prostor v zadní části skútru
- baterie 50 Ah

Elektrický skútr univerzálníElektrický skútr univerzální

Elite
- šíře 72 cm, délka 160 cm
- nosnost 200 kg, hmotnost 170kg s baterií
- rychlost 15 km/h
- výškově nastavitelná a otočná sedačka
- odpružený podvozek i sedačka
- úložný prostor v zadní části skútru
- odklopné a úhlově nastavitelné područky
- baterie 100 Ah, tachometr

Trojkolka mechanická

113
- typ pohonu: stálý náhon, torpedo, cvrček
- šíře 76 cm, délka 150 cm
- možná přehazovačka
2119
- typ pohonu: stálý náhon, torpedo
- šíře 80 cm, délka 180 cm
- možný diferenciál

Elektrický skútr mini

Elektrický skútr do města

Cityliner 412
- šíře 64 cm, délka 122 cm
- nosnost 150 kg, hmotnost 106 kg s baterií
- rychlost 12 km/h
- nastavitelná, otočná a odnímatelná sedačka
- nastavitelná hlavová opěrka
- nastavitelný sklon ovládácího panelu
- odpružený podvozek s nárazníky
- baterie 50 Ah, tachometr, tempomat

Přídavný pohon k vozíku

Bike
- mechanický šlapací přídavný pohon k vozíku
- sedmistupňová přehazovačka
- spojení pohonu s vozíkem pomocí adaptéru
- zpětná brzda
- plynule nastavitelný tlumič řízení
- hmotnost od 11,9 kg
- možné fixační prvky pro ruce
- možný i elektrický pohon

Cityliner 312
- šíře 64 cm, délka 120 cm
- nosnost 150 kg, hmotnost 97,5 kg s baterií
- rychlost 12 km/h
- nastavitelná, otočná a odnímatelná sedačka
- odklopné šířkově nastavitelné područky
- odpružený podvozek s nárazníky
- nastavitelná poloha řídícího panelu
- baterie 50 Ah, tachometr, tempomat

Elektrický skútr do města

Speeder exclusive
- šířka 70cm,délka 154cm
- nostnost 135kg, hmotnost 95 kg
- rychlost 24km/h , výkon 600W
- dojezd 60-70km, spotřeba 1,8kWh/100km
- odpružený podvozek, diferenciál, tempomat
- úložný prostor pod sedadlem, za zády
  a pod řídítky
- baterie 88 Ah, tachometr

Wispa 4
- šíře 50,5 cm, délka 99 cm
- nosnost 115 kg, hmotnost 52,5 kg s baterií
- rychlost 8 km/h
- rozkládací konstrukce
- výškově nastavitelná otočná sedačka
- nastavitelná poloha řídícího panelu
- odklopné šířkově nastavitelné područky
- baterie 12 Ah
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Chodítko bodové pevné

202EL
- šířka 65-67 cm, výška 67-95 cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 2 kg
2511 - zesílené
- šířka 77 cm, výška 63-91 cm
- nosnost 318 kg, hmotnost 2,2 kg

Chodítko s dvojím držením

230 - skládací
- šířka 62 cm, výška 81-99 cm
- nosnost 100 kg, hmotnost 2,7 kg
Forta - pevné
- šířka 59 cm, výška 80-91 cm

Chodítko bodové skládací

1060G
- šířka 57 cm, výška 82-92 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 2,2 kg 

Rezi
- šířka 57 cm, výška 82-92 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 2,5 kg
- strany střídavě pohyblivé

Chodítko čtyřkolové  

Chodítko pro nácvik chůze

Rollator
- šířka 58 cm, výška 78-94 cm
- nosnost 120kg, hmotnost 11,5kg
- sedátko, košík
- pojistka proti složení

Alu90
- šířka 62 cm, výška 81-94 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 7,4 kg
- sedátko s odnimatelnou opěrkou
- výška sedátka 51 cm

Chodítko kolové odlehčené

Delta
- šířka 68 cm, výška 83-95 cm
- nosnost 100 kg, hmotnost 7,6 kg
240 SL - odlehčené
- nosnost 125 kg, hmonost 5,5 kg

Chodítko tříkolové

245A
- šířka 54 cm, výška 70-92 cm
- nosnost 125 kg, hmotnost 6 kg
- skládací konstrukce

Chodítko dvoukolové

U-2A
- šířka 50 cm, výška 104 - 152 cm
- nosnost 130 kg, hmotnost 12 kg
- nastavitelné předloketní opěry
- nastavitelná šířka v oblasti ramen

Chodítko s oporou

252
- šířka 58 cm, výška 98-150 cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 10 kg
- nastavitelná šířka v oblasti ramen
- úzké přepravní rozměry, brzdy

           Chodítko s oporou skládací 

U-2B
- šířka 62 cm, výška 96-144 cm
- nosnost 130 kg, hmotnost 16 kg
- čalouněná, výškově stavitelná 
  opěrná plocha

Chodítko s opěrnou deskou

205
- šířka 64 cm, výška 120 - 142 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 20 kg
- sedátko, podnožky a podpůrná
  hrazda

Chodítko s celkovou oporou

FD 93
- výška 95 - 120 cm
- nosnost 150 kg, hmotnost 0,5 kg
222 KLS - měkčená rukojeť
222 KLA - ergonomická rukojeť

DPB10 - duralové
- délka 113-133 cm, 134-154 cm
- nosnost 130 kg, hmotnost 0,9 kg
BPD96 - dřevěné 
- délka 112-132 cm, 132-151 cm
- nosnost 100 kg, hmotnost 1 kg

Podpažní berle

FDS96 - délka 93 - 118 cm
- nosnost 100 kg, hmotnost 0,6 kg
BSF07 - měkčená rukojeť
121AC - ergonomická rukojeť

Berle s otevřenou opěrkou      Berle s uzavřenou opěrkou

90-1050 - duralová skládací
405A - duralová nastavitelná
HS95/1 - dřevěná
CA843 - tříbodová
474 - čtyřbodová, široká
 

Hole
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Bandáž zápěstí Bandáž loketní Bandáž zad Bandáž bederní

Bandáž stehenní kyčelní Bandáž kolenní Bandáž lýtková Bandáž kotníková

Ortéza zápěstí Ortéza loktu Ortéza kolene Ortéza kolene s kloubem

Ortéza kotníku Závěs ruky Taping

2083
- elastický prodyšný materiál 
- navlékací s palcem a páskou
1088
- neoprén podšitý bavlnou 
- navlékací s fixací palce

2166
- elastický prodyšný materiál
- všité vyztužení
- boční stahovací pásky
- pásy kolem ramen

Lumbo medical
- elastický anatomický úplet
- měkčená výztuha křížové kosti
- pohodlný suchý zip s poutky
- možné čtyři výztuhy

STIL 14
- neoprénová navlékací
1007
- elastická navlékací

Malleo
- elastický anatomický úplet
- boční silikonové výztuhy
Achillo
- silikonové výztuhy achilovky

2041
- neoprénová s pásem
STIL 7
- neoprénové kompresivní kalhoty
STIL 8 - bandáž stehenní neoprén
STIL 3 - bandáž stehenní elastická

Genu
- elastický anatomický úplet 
- čéškový silikonový kruh
- boční spirálové pružiny
STIL 10
- neoprénová navlékací s otvorem

Manu
- 3 upínací pásky
- pevná i tvárná hliníková vložka
- prodyšný materiál
- možná i fixace s palcem

4080
- dokonalou stabilizaci kloubu
- prodyšný materiál
- zadržuje teplo v oblasti kloubu

Genu IMS
- vystlaná, anatomická s měkkými
  okraji a odnimatelnou výstelkou
  podkolenní jamky
- jednoduché a bezpečné upevnění
  upínacími páskami

2137
- boční vyztužení s nastavitelným
  kloubem a fixačními páskami
  zajišťuje úplnou stabilizaci
- lze nastavit rozsah pohybu

Talu
- tvarovaná skořepina s pásky
- vnitřní pěnová vložka
4009
- vnitřní pneumatická vložka

AS 15
- polstrovaný závěs paže
- anatomická abdukční poduška
- poutka pro palec a prsty
AS Basic
- bez fixace kolem pasu 
- bez abdukční podušky

EPI
- elastická, navlékací 
- tlakové výztuhy
STIL 3
- neoprén, navlékací s páskou

Taping má široké využití a nachází uplatnění například 
v oblastech rehabilitace, lékařské péče a sportu. 
Pomáhá tišit bolest, přináší úlevu během zánětlivých 
stavů a posiluje oslabené svalové tkáně, čímž zvyšuje 
jejich výkonnost. Je charakteristický větší flexibilitou 
a neomezuje pohyby měkkých tkání.

Taping A - páska 
- velikost 5 cm x 4 m
Taping A+ - připravená čtyřoblouková struktura
- velikosti a možnosti aplikace:
14 cm - na zápěstí, chodidla, kotníky
18 cm - na lokty, ramena, kolena
22 cm - na šíji, záda, nohy
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Sedák plástvový rovný

Stimulite Classic
-  třívrstvý 8 cm vysoký
- maximálně prodyšný 
Stimulite Silver
-  dvouvrstvý 4 cm vysoký
Stimulite Sport
-  dvouvrstvý 5 cm vysoký

Sedák plástev méně tvarovaný

Stimulite Slimline
- dvouvrstvý 6 cm vysoký
- standardní rozměry v cm (ŠxH)
  36x41, 41x36, 41x41, 41x46, 
  46x41, 46x46
- speciální rozměry v cm (ŠxH)
  36x36, 51x41, 51x46, 51x51

Sedák plástev více tvarovaný

Stimulite Contoured
- třívrstvý 10 cm vysoký
- větší podpora držení horní 
  poloviny těla
- rozměry totožné jako u varianty
  Slimline

Nexus
- tvarovaná základní část z pěny
  umožňuje správnou polohu nohou
- vzduchové buňky v zadní části
  o výšce 5 cm
- rozměry:
  38x38, 41X41, 43x43, 41x46 cm

Sedák vzduchový s pěnou

Gel Perce
- odnimatelný střed
- rozměr 40x40 cm, výška 2,5 cm 
Gel
- celistvý, rozměry 40x40, 45x43 cm
SU8405
- celistvý, rozměr 45x45 cm

Sedák gelový tenký

Duoform
- anatomický tvar, dva typy gelu
- výška 8 cm, rozměry v cm: 36x36, 
42x42, 42x46, 45x42, 45x46, 51x46
Mixte
-  rovný sedák s gelovou vrstvou
- výška 6 cm, rozměr 40x40 cm

Sedák gelový s pěnou Sedák s pamětí tvarovaný

Wafle
- výška 6,5 cm
- šíře sedu 35, 40, 45, 50, 55 cm
- bavlněný potah a vlněná vložka
- možný otvor uprostřed

Sedák s komorovou pěnou

Latex
- výška 5 cm
- rozměry individuální
- bavlněný potah
- možné další potahy: autopotah, 
  omyvatelný paropropustný

Sedák pěnový

Viscoflex
- anatomický tvar, výška 8 cm
- rozměry: 36x36, 38x38, 42x42
  42x46, 45x42, 45x46, 48x43, 
  51x46, 51x50, 56x46, 61x50 cm
Viscoflex Pro
- měkčená část u křížové kosti

Sedák vzduchový 

Roho
- výška 5 nebo 10 cm
- jedno, dvou nebo čtyřkomorový
- rozměry:
  38x38, 38x43, 43x43 cm
- možná různá výška buněk

Viscoflex Plus
- anatomický tvar, paměťová pěna
- výška 8 cm, odnimatelný klín
- rozměr 42x42, 45x42, 45x46 cm
SIV Plus
- rovný sedák, individuální rozměr
- paměťová nebo studená pěna 

Sedák s abdukčním klínem Sedák s pamětí rovný

SIV Memory
- individuální rozměry
- výběr potahů:
  - bavlna, autopotah, semišový, 
    omyvatelný paropropustný,
    froté se zátěrem

Rukavice pro vozíčkáře Pláštěnka na invalidní vozík Tašky na vozík Přesouvací deska

Kožené rukavice
- protizkluzová měkčená dlaň
R1 - látkové s gelovou vložkou
R2 - bezprsté s uzavřeným palcem
        a ukazovákem, gelová vložka
R3 - univerzální návlek na zápěstí
        a dlaň, gelová vložka

618
- pončo, elastický lem ve spodní 
  části lze uchytit za stupačky
445
- pončo s volnými lemy

Taška velká
- 54x45x8 cm, 3 kapsy
Taška malá
- 32x45x8cm, 3 kapsy
Taštička boční
- 22x14x5 cm, suchý zip 90 cm 

ADL 23
- protiskluzová spodní strana
- rozměr 77x22,5x1 cm
- nosnost 130 kg, hmotnost 1,5 kg
Dřevěná přesouvací deska
- dubová nebo buková deska
- lakovaná, rozměr 58x21 cm
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Flex
- polohování hlavové a nožní části
- lamelový rošt 200x90 cm, zdvih 38-80 cm
- nosnost 170 kg, hmotnost 95 kg
- hrazdička, integrované postranice, kolečka
- ovládání lůžka ovladačem se zámkem
- možná plná výdřeva čel lůžka
- možné kovové postranice

Lůžko s motory v čelech

Křeslo elektrické polohovacíKřeslo pevné

Lůžko s křížemLůžko s motory v čelech

Sito zvedací
- pro přemisťování osob mezi lůžkem, 
  vozíkem, křeslem, toaletou a vanou 
- výběr síťovaného nebo textilního závěsu
- rozměr podvozku (š x d): 63-92 x 124 cm
- výška hrazdy bez závěsu: 44-177 cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 43 kg
- skládací konstrukce pro snadný transport

9000
- elektrické polohování pro sezení i vleže
- podpora při vstávání a usedání 
- rozměr (šxhxv): 78x96x104cm
- hmotnost 57 kg
- možná pojezdová kolečka
9002 + vibrační masáž s volbou intenzity
+ integrované vyhřívání v oblasti zad

Casa Classic light
- polohování hlavové a nožní části
- lamelový rošt 200x90 cm, zdvih 40-80 cm
- vnější rozměry lůžka: 102x215 cm
- nosnost 135 kg, hmotnost 103 kg
- hrazdička, integrované postranice, kolečka
- ovládání lůžka ovladačem se zámkem
- plná výdřeva čel lůžka
- možné kovové postranice

 

Domya
- anatomická polstrovaná omyvatelná
  sedačka a opěra, podhlavník a boční peloty
- šíře sedu 36,39,42,45cm, šíře křesla +36cm
- nosnost 140 kg, hmotnost 28,5 kg
- výška sedu 50-60 cm a úhel 86-115°
- polohovací stupačka s lýtkovou opěrkou
- nastavitelná odklopná pracovní plocha
- pětibodový pás, kolečka s brzdou

Casa Med II
- polohování hlavové a nožní části
- lamelový rošt 200x90 cm, zdvih 40-80 cm
- vnější rozměry lůžka: 103x207 cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 102 kg
- hrazdička, integrované postranice, kolečka
- ovládání lůžka ovladačem se zámkem
- jednoduchá výdřeva čel lůžka
- možné kovové postranice

Zvedák pojízdný Zvedák pojízdný stavěcí Zvedák kolejnicový

5719
- nastavitelná výška sedu 41-56 cm
- omyvatelné vinylové polstrování
- boční opěrka hlavy
5719A – čalouněné polstrování
5718
- bez boční opěrky hlavy
- omyvatelné vinylové polstrování
5718A – čalouněné polstrování

Křeslo polohovací pojízdné

Sito stavěcí
- pro stavění osob na nohy lze i za účelem
  přesunutí z vozíku na lůžko 
- rozměr podvozku (š x d): 63-92 x 124 cm
- výška hrazdy bez závěsu: 44-177 cm
- nosnost 160 kg, hmotnost 49 kg
- skládací konstrukce pro snadný transport

HM2540
- transport po kolejnici i bez doprovodu 
- zdvih přímo ze země
- nosnost 200 kg
- bezdrátový ovladač
HM2545
- přenosný motor s použitím na více 
  kolejových částí, nutný doprovod
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Matrace vzduchová bublinová Matrace vzduchová válcová Matrace vzduchová Matrace s paměťovou pěnou

Matrace s komorovou pěnou Matrace se studenou pěnou

Noční stolek Stolek pojízdný Stolek přes lůžko

Samostojná hrazda

Opěradlo do lůžkaLůžková podložka

WMS - 5
- tichý kompresor zajišťuje 
  střídavý tlak 2 zón, cyklus 5 min
- individuální nastavení tlaku  
- rozměr matrace: 198x86x5 cm
- nosnost 160 kg

PA15 - nosnost 100kg
- střídání 2 zón, cyklus 5min
- rozměr matrace: 200x90x10cm
PA35 - nosnost 120kg, výška 12cm
- stabilní tři válce pod hlavou
PA55 - nosnost 140kg, výška 20cm
- 3 zóny, cykly 5, 10, 15, 20 min

Soflex Roho  - 18x8 buněk
- tlak se rovnoměrně rozloží 
- 3 části lze i rozdělit a použít 
  s pěnovou matrací s výřezem
- rozměr: 207x91x8cm
Prodigy Roho - 12x5 buněk

Ergonomic -  nosnost 140 kg
- silná vrstva paměťové pěny
  zajišťuje měkkost 
- rozměr: 200x90x14 cm
Prevent - nosnost 150 kg
- slabší vrstva paměťové pěny
  zajišťuje tuhost, výška 15 cm

Audy soft
- prořezy cirkuluje vzduch
- potah omyvací paroprodyšný
- nosnost 120 kg, výška 12 cm
Prema
+ zpevněné okraje tužší pěnou

Matra 13
- neprořezaná studená pěna 
- potah bavlněný
- nosnost 120 kg, výška 12 cm
Wafle
+ prořezaná studená pěna

799
- rozměr (š x v x h) 62x187x92 cm
- výška hrazdičky 95-131 cm

615
-  pět poloh
- rozměr: 57 x 56 cm

620ABCD
- vlněný materiál vhodný 
  jako vložka do lůžka 
- rozměry dle potřeby

Jídelní stolek

Závěs ke zvedáku Závěs ke zvedáku toaletníZávěs s oporou hlavy
 

1202
- textilní polstrovaný
Sito - textilní nebo síťovaný

1602
- textilní polstrovaný
- s opěrkou hlavy

1802
- textilní polstrovaný
- toaletní s fixačním pásem na 
  suchý zip

Casa Randy 2
- nastavitelná výška i sklon desky
- oboustranné použití
- rozměr (š x v x h) 53x87x45 cm
Casa Randy 1 - výklopná deska

751C
- nastavitelná výška 77-117 cm 
- náklon desky, kolečka s brzdou
751B - bez koleček

Casa Med 110
- nasazovací přes postranice
- rozměr 110x36 cm
- pro šířku postranic 93 cm

109
- výška 75-90 cm, s brzdou
- dvě odjímatelné police
199 WT
- výška 82-96 cm, bez brzd
- dvě dřevěné police
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Polohovací podložky

Podložka pod hlavu a krk

P9704
- polohování krční páteře a hlavy
- náplň mikrokuličky
- potah bavlněný a omyvatelný
- průměr 50cm

Podložka pod hlavu 

C120
- polohování krční páteře a hlavy
- paměťová pěna
- potah textilní
- rozměr: 50 x 32 x 10 cm

Podložka pod hlavu speciální

C150
- polohování krční páteře a hlavy
- 2 typy paměťové pěny
- oboustranné použití – 2 výšky
- potah textilní
- rozměr: 50 x 40 x 11/12 cm

Podložka pod tělo

Bumerang P9705
- polohování trupu, pánve 
  a rukou
- náplň mikrokuličky
- potah bavlněný a omyvatelný
- délka 135 cm
P9706 - podhlavník k P9705

Podložka pod trup a nohy

P9707
- polohování trupu a nohou
- náplň mikrokuličky
- potah bavlněný a omyvatelný
- délka 158 cm

Podložka pod bok

P911
- polohování trupu na bok
- paměťová pěna
- potah omyvatelný paroprodyšný

Podložka trup

Želva
- polohování trupu
- náplň mikrokuličky
- potah omyvatelný paroprodyšný
- rozměr: 82 x 45 cm i volitelný

Podložka pro sed na lůžku

Taburet
- podpora trupu v sedu na lůžku
- náplň polystyren s pěnou
- potah omyvatelný paroprodyšný
- rozměr: 60x50x40 cm 
  popř. volitelný

Podložka abdukční

Abdukční klín
- podpora fixace nohou
- náplň studená pěna
- potah omyvatelný paroprodyšný
- rozměr: 55x15 cm i volitelný

Podložka kruhová

631
- podložní kruh
- náplň studená pěna
- průměr 46 cm, otvor 13 cm
632 - podložní ovál
- rozměr: 40 x 34 x 7 cm
PC4 – kruh z dutého vlákna
- průměr 40 cm, otvor 24 cm

Podložka pod nohy abdukční

P9702
- polohování nohou
- náplň mikrokuličky
- potahy: bavlněný a omyvatelný
- průměr 20 cm, délka 60 cm
P9703
- abdukční polštář k P9702
Válec – ze studené pěny

Podložka pod lýtko

P902
- polohování nohou
 2 typy paměťové pěny
 potah omyvatelný
P904
- pro polohování jedné nohy

Podložka pod ruce

P912
- polohování rukou oboustranné
- paměťová pěna
- potah omyvatelný paroprodyšný

Podložka pod patu

P903
- polohování lýtka a paty
- paměťová pěna
- potah omyvatelný
P901
- možné nastavení úhlu kotníku 

Podložka pod patu

PC1
-  podložka pod patu
- náplň z dutého vlákna
626
- vlněná podložka pod patu

PC2
-  podložka pod loket
- náplň z dutého vlákna
627
- vlněná podložka pod loket

Podložka pod loket
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Elektrický vanový zvedák

Capri
- skládací rám
- rozměr podstavce 33 x 62 cm
- rozměr sedáku s postraními křídly 70x41 cm
- výška sedu 7,2 – 42 cm
- nosnost 140 kg, hmotnost 13 kg
- hmotnost nejtěžšího dílu 5,9 kg
Dento - otočná a posuvná deska 
- pro přesun do středu zvedáku

Vana s dvířky

101B
- sedátko, opěrka hlavy, sprchová hlavice
- rozměr (šxvxh): 85 x 99 x 105 cm
- rozměr sedátka 63 x 36 cm
- možný masážní systém se 6 tryskami
106B
- kombinovaná vana s dvířky, sedátkem
  uvnitř a sprchovým koutem se zástěnou
  a zrcadlem, rozměr 151,5 x 208 x 81 cm

Sprchový a toaletní vozík

Mc Wet
- měkčené sedátko s výřezem
- odklopné područky a stupačka
- nosnost 130 kg, hmotnost 15 kg
- šíře vozíku 62cm, šíře sedu 43cm
808
- odnímatelné dělené stupačky
- nastavitelná výška sedu 52-57cm
- nosnost 100 kg, hmotnost 18,5 kg

808C
- měkčené sedátko s výřezem
- nastavitelná výška sedu 52-57cm
- odnímatelné dělené stupačky
- nosnost 100kg, hmotnost 13kg
- šíře křesla 55,5cm, šíře sedu 43cm
4140 – odklopná jednodílná stupačka
- nosnost 130kg, hmotnost 10kg
- výška sedu 53cm, šířka křesla 55cm

Sprchové a toaletní křesloSprchové a toaletní křeslo

Mnichov
- konstrukce z tvrzeného plastu
- odklopné nastavitelné stupačky
- odklopné bočnice
- plastový sedák s otvorem, měkčené víko
- nosnost 100kg, hmotnost 22kg
- šíře vozíku 72cm, šíře sedu 46cm

Sprchový a toaletní vozík

Bonn
- konstrukce z tvrzeného plastu
- odklopné stupačky a bočnice
- plastový sedák s otvorem, měkčené víko
- nosnost 130kg, hmotnost 14kg
- šíře křesla 56cm, šíře sedu 46cm
Boston
- nosnost 150kg, hmotnost 14,6kg
- šíře křesla 62cm, šíře sedu 52cm

Sprchové toaletní křeslo polohovací

Swift Mobil Tilt
- pístové polohování sedu
- plastový sed, řemínková záda
- výška sedu 45-60cm, šíře sedu 50cm
- nosnost 135kg, hmotnost 19,7kg
- možný měkčený sedák s otvorem i bez
- možné fixační a bezpečnostní prvky 
- možná polohovací stupačka

Sprchové křeslo s výřezem

Berlín
- šíře křesla 56cm, šíře sedu 46cm
- nosnost 130kg, hmotnost 15,9kg
New York
- šíře křesla 62cm, šíře sedu 52cm
- nosnost 150kg, hmotnost 15kg
Denver - šíře sedu 58cm, nosnost 175kg
Atlanta - šíře sedu 64cm, nosnost 175kg

Sprchová sedačka pojízdná

546 BFR
- plastová sedačka, kolečka s brzdami
- výsuvná stupačka
- nosnost 140kg, hmotnost 6kg
- šíře sedu 46 cm
546B - bez stupačky, šíře sedu 43 cm
546BD + odnímatelná madla, bez stupačky
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Sedačka přes vanu

528
- pro šířku vany 48-69 cm
- rozměr: 71 x 29 cm
- nosnost 190 kg

Sedačka přes vanu s madlem

556
- pro šířku vany 54-72 cm
- rozměr: 78,5 x 37 cm
- nosnost 100 kg
Dubastar 902
- rozměr: 69 x 29 nebo 74 x 29 cm
- nosnost 130 kg

Sedačka závěsná za okraj vany

530 W- s výřezem
- pro šířku vany 50 - 60 cm
- sedák 40 x 40 cm
- nosnost 130 kg
530P – bez výřezu
- pro šířku vany 60-70 cm
- rozměr sedáku 37 x 27 cm

Sedačka závěsná s opěrkou

559
- protiskluzové přísavky
- tři výšky sedu 15, 20, 30 cm
- sedák: 46 x 27 cm
- nosnost 190 kg

602
- výška 23 cm, nosnost 160 kg
- rozměr desky: 36 x 29 cm
601 - bez podpůrného madla
4055 - bez podpůrného madla 
- protiskluzové přísavky
- výška 20-25 cm, nosnost 136 kg

536
- aretace po 90°
- pro šířku vany 58 cm
- sedák 40 x 40 cm
- nosnost 100 kg
536V - s výřezem

Sedačka do vany Sedačka otočná na vanu

ADL 17
- nafukovací vanička
- zásobník na vodu se sprchou
- rozměr: 61x15x71 cm

Stolička k vaně s madlem Vanička na mytí hlavy 
                    se sprchou

Profilo V
- sedák 42 x 38 cm
- nosnost 130 kg
554 
- pro šířku vany 50 - 60 cm
- sedák 40 x 40 cm, s výřezem

Sedačka sprchová pevná

537 B
- sedátko s madly
- výška sedu 35-45 cm
- šířka 51 cm, nosnost 136 kg
540 - s výřezem bez madel
- výška 47-57 cm, šířka 47 cm
542A - s výřezem a madly

4237
- opěrka zad a sklopná madla
- sedák 46x32 cm
- výška sedu 48-56 cm
- nosnost 160 kg

538D
- sedák s madly, podpěrné nohy
- sedák 49x28cm, nosnost 160kg
538 - bez nohou, nosnost 114kg
Profilos - bez madel a nohou
sedák 38x42cm, nosnost 130kg
4261G - s výřezem a nohama

Alu 901068
- sedátko s madly
- výška sedu 35-45 cm
- šířka 51 cm, nosnost 100 kg
4300A - zesílená, nosnost 228 kg
541A - s výřezem bez madel
- výška 68-78cm, šíře sedu 41cm

Sedačka sprchová pevná 
                          s opěrkou

Sedačka sprchová sklopná Sedačka sprchová sklopná 
                         s opěradlem

566
- upevnění na vanu
- šířka okraje vany 8-18 cm
- výška madla 32 cm

Madlo na vanu

5010
- perforovaná chromová úprava
- použití nad vanu
- otočné do strany s aretací
- rozměr 80x40cm, od zdi 5cm

Madlo nad vanu

5110
- perforovaná chromová úprava
- použití u umyvadla
- rozměr (š x v x h) 16x30x50 cm
- levé a pravé madlo

Madlo k umyvadlu

5160
- perforovaná chromová úprava
- použití do koupelny
- rozměr (š x v x h) 76x61x76cm 

Madlo rohové 
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Křeslo pojízdné Křeslo pevné Křeslo pevné zesílené

Nástavec na toaletu měkčenýNástavec na toaletu Nástavec na toaletu s madly

Bidet na wc elektrickýKřeslo dřevěné

HCDA
- ocelový rám, plastový sedák
- odnímatelné stupačky, odklopné bočnice
- kolečka s brzdou
- rozměr sedu 45x45 cm, výška 54 cm
- nosnost 120 kg, hmotnost 14 kg 
512 BCS
- Nastavitelná výška sedu 54-64 cm
 

508
- měkčené sedátko, 2 fixační šrouby
- výška 10 cm
Reha1
- měkčené sedátko, výška 10 cm

TSE-A 
- fixační šrouby
- odklopná madla
- nastavitelná výška 8, 12, 16 cm
Easysafe
- fixační zámek
- integrovaná madla
- výška 10 nebo 14 cm

508A - výška 15cm
508B - výška 10cm
508C - výška 5cm 
508A Super - výška 15cm, 2 fixační šrouby
575B - výška 10cm, 2 fixační šrouby
508C Super - výška 5cm, 2 fixační šrouby
508A Deluxe - výška 15cm, 2 šrouby, poklop
508B Deluxe - výška 10cm, 2 šrouby, poklop
508C Deluxe  - výška 5cm, 2 šrouby, poklop
 

Clean
- individuálně nastavitelný umývací, sušící
  a masážní mechanismus včetně nastavení
  teplot, tlaku a polohy trysky
- samočištění trysky, odsávání pachů
- vyhřívání sedátka

Dubai
- sklopné stupačky, odklopné postranice
- individuálně nastavitelný umývací, sušící
  a masážní mechanismus
- šířka 62 cm, šíře sedu 52 cm
- výška sedu 56 cm
- nosnost 150 kg, hmotnost 24,6 kg

519C
- plastový sedák, polstrovaný kryt
- rozměr sedu (š x v x h) 48x48x42 cm
519
- polstrovaný kryt a opěrka zad
- rozměr sedu (š x v x h) 45x47x46 cm
519B - celopolstrované křeslo

521A
- plastový sedák s polstrovaným krytem
- nastavitelná výška 50-65 cm
- rozměr sedu 50 x 37 cm
- nosnost 133 kg, hmotnost 7,8 kg
521AD + odnímatelná madla
513 
- jako 521A + polstrovaný sedák šíře 45cm
513S - jako 513 + odnímatelná madla

526 BCS
- polstrovaný sedák
- rozměr sedu 62 x 53 cm, výška 48 cm
- nosnost 318 kg, hmotnost 20 kg
513D
- plastový sedák s polstrovaným krytem
- nastavitelná výška 46-56 cm
- rozměr sedu 46x46 cm
- nosnost 130 kg, hmotnost 14 kg

Bidet pojízdný elektrický
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Toaletní nástavec s podpěrou

511
- plastové sedátko s poklopem
- podpůrná konstrukce s madly
- výška sedu 47-63 cm
- rozměry základny 51x55 cm
510E - bez poklopu

Toaletní podpěra

501EL
- výška podpěry 67-83 cm
- rozměr základny 59x45 cm
501ELF
- upevnění k zemi
4321EX
- nastavitelná šířka 60-73 cm

Madlo sklopné k toaletě

H83 – hladké, bílé
 zdvojené, délka 83, 90 cm
5120 - perforované, chromové
 délky 60, 85 cm
4231 – hladké, bílé
- s opěrnou nohou, délka 69 cm

Madlo pevné k toaletě 

5060
- chromové perforované
   upevnění k zemi a ke zdi
- pravé a levé
- rozměr (š x v x h) 15x85x85 cm

Madlo rovné kovové

Madlo bílé hladké
- délky 30, 46, 61, 70, 91, 120, 150, 
  180, 200 cm 
Madlo chromové hladké
- délky 30, 46, 61, 91 cm
Madlo chromové perforované
- délky 30, 46, 61, 70, 80, 91, 110, 
  150 cm

Madlo rovné plastové

726
- délky 30, 46, 64 cm
726ANG
- Lomené madlo, délka 30 cm

Madlo lomené kovové

EH1212
- hladké bílé  
- délka 30 x 30 cm
EH1818 
- délka 45 x 45 cm 

Madlo pravoúhlé kovové

EH1224D - hladké
- délka 30 x 60 cm
EH1224S - hladké
- délka 30 x 90 cm
5130 - perforované
- délka 46x61 cm, levé i pravé
5020 - perforované
- délka 40x81 cm, levé i pravé

Madlo dlouhé kovové

EH76VF 
- hladké bílé
- upevnění k zemi
- délka 190 cm
5150
- chromované perforované
- upevnění mezi zem a strop
- délka 230 – 255 cm 

Madlo rohové  kovové

EH2626 
- hladké bílé
- délka 65 x 65 cm
EH3030 
- délka 75 x 75 cm

Podavač předmětů

711 - délka 78,5 cm
- klešťový úchop, magnet
710 -  délka 62 cm
713 -  délka 62 cm
- skládací, délka při složení 32 cm
714 - délka 80-120 cm 

Protiskluzová podložka

ADL12
- protiskluzový povrch
- možnost vystřižení libovolného 
  tvaru
- role 200 x 40 cm

Koupelnová sada sebeobslužných pomůcek

Sada Beautiful
a - kartáč k mytí vlasů 36 cm, b - hřeben na vlasy s rukojetí 37 cm
c - mycí houba s rukojetí 37 cm, d - pilník s rukojetí
e - houba k mytí zad 77 cm, f - houba meziprstní s kartáčkem 60 cm

Kuchyňská sada sebeobslužných pomůcek

Sada Happy
a - miska se zvýšeným okrajem 
     a protiskluzovou přísavkou
b - hrnek s 2 víky a pítkem
c - nůž mazací pravoúhlý
d - nůž krájecí rovné ostří
e - lžíce zakřivená ergonomická

a
b

c d
e

f
a

b

c

d e
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Kočár polohovací nastavitelný Kočár polohovací Kočár buggy polohovací

Tom Classic
- odnímatelná a otočná sedačka, volba kol
- nastavitelný náklon sedu, zad a stupačky
varianty:       min         std              max
šíře sedu       30            33               37cm
hloubka        27-31      27-31       32-43cm
výška zad      45-60     52-68       57-68cm
nosnost        35            35               50kg
hmotnost    17           18               20kg

Ben
- přední kola pevná nebo otočná
- nastavitelný náklon sedu, zad a stupačky
varianty:     min       std         max       sm
šíře sedu     30          34          37          42cm
hloubka       25          28          36         38cm
výška zad    53          63          71          71cm
nosnost       35          35          50          75kg
hmotnost    15          16,5       17,5       21kg

Corzo
- nastavitelný úhel zad, výška rukojetí, 
- stupačky, 5ti bodový fixační pás
- možnost polstrovaného potahu
varianty:     min       std         max       sm
šíře sedu     30           34          38           42cm
hloubka       26-34    30-37    32-39   32-40cm
výška zad    54-63    58-67    67-93     67-93cm
nosnost       45          55          75           75kg
hmotnost    12          13          14          14,7kg

Kočár buggy Vozík s pevným rámem Vozík s pevným rámem

Major Buggy
- nastavitelná stupačka, 5ti bodový fixační 
  pás, košík, stříška, pláštěnka, nánožník
- polstrovaná sedačka a bočnice
- skládací duralový rám
- šíře sedu 39cm, hloubka sedu 29cm
- nosnost 50kg, hmotnost 7kg

Bravo Racer
- nastavitelná zádová opěrka, stupačka 
  a náklon kol
- šíře sedu 20 – 36cm, hloubka 24 – 38cm
- výška sedu 31-51cm, výška zad 20-40cm
- nosnost 60kg, hmotnost 8,5kg

FX One Junior
- řemínková záda, blatníky s karbonovou
  výplní, jednodílná pevná stupačka
- šíře sedu 30-48cm, hloubka 34-46cm
- výška sedu 43-51cm, výška zad 25-45cm
- nosnost 120kg, hmotnost 9kg

Vozík skládací odlehčený Vozík skládací lehký Vozík elektrický

E-Avanti Junior
- odnímatelné odklopné bočnice a stupačky
- šíře sedu 32-58cm, hloubka 33-53cm
- výška sedu 42-56cm, výška zad 34-44cm
- nosnost 75 nebo 125kg, hmotnost 12kg
- možné polohování zad, spojená stupačka,
  dvojobruč pro ovládání jednou rukou 

Avantgarde Teen
- blatníky, plná nebo dělená stupačka
- šíře sedu 22-36cm, hloubka 24-40cm
- výška sedu 42-52cm, výška zad 17-40cm
- nosnost 90kg, hmotnost 10kg
- možná řemínková záda, polohování zad, 
  bočnice s opěrkou 

Skippi
- skládací konstrukce
- řemínková záda
- šíře sedu 26-38cm, hloubka 30-37cm
- výška sedu 43cm, výška zad 34-46cm
- nosnost 50kg, hmotnost 68kg
- možné ovládání pro doprovod
- možný ochranný třmen před nohy 
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Polohovací sedačka

Tobi 1
- polohování zad, sedu, stupačky, područek
- šíře sedu 16-30cm, hloubka sedu 21-30cm
- výška sedu 45-57cm, nosnost 30kg
- možná hlavová opěrka, boční peloty, 
  kyčelní opěrky, abdukční klín, stolek aj.
Tobi 2
- šíře sedu 26-38cm, hloubka sedu 30-42cm
- výška sedu 45-57cm, nosnost 50kg

Polohovací sedačka

JX Junior
- nastavitelné dle růstu a správného sedu
- kyčelní a lordózní opory, peloty, hlavová
  opěra, fixace chodidel, náklon sedu i zad
- tvarovaný sedák s paměťovým efektem
- šíře sedu 12-30cm, výška sedu 30-76cm
- hloubka sedu 21-30 nebo 27-39cm
- výška zad 30-42 nebo 40-52cm

Polohovací sedačka

Aris 2
- nastavení sklonu zad a sedu, 
- dřevěná omyvatelná konstrukce
- šíře sedu 34cm, hloubka sedu 22-34cm
- výška sedu 37-56cm, nosnost 11kg
Aris 3
- šíře sedu 40cm, hloubka sedu 25-40cm
- výška sedu 48cm, nosnost 14kg 
 

Stabilflex Move
- fixace dolní poloviny těla a stavěcí funkce
- přizpůsobitelná konstrukce
  varianty                        1        2         3       4
  min výška postavy     80      95      125   135
  max výška postavy    110    120    166   174
  nosnost                        50      50       75     85
- možnost velkých ovládacích kol včetně brzd

Vertikalizační stojan ze sedu i z lehu Vertikalizační stojan 

Mirek
- celková fixace postavy, stavěcí funkce
- nastavitelná konstrukce pro přizpůsobení
- nastavitelná pracovní plocha
- rozměr základny 116 x 69cm
- výška 130 – 200cm, nosnost 125kg

Vertikalizační stojan 

Bantam
- vertikalizace s možností změny polohy 
  postupně až do lehu nebo sedu
- hlavová opěrka a fixace dle potřeb dítěte
- terapeutický stolek
- nosnost 23 nebo 45kg, hmotnost 25kg
- hloubka sedu 15-28 nebo 25-38cm
- výška zad 28-33 nebo 30-36cm 

Polohovací lůžko elektrické

PLE-P70-0
- polohování výšky, hlavové a nožní části
- integrované posuvné postranice
- rozměry ložné plochy 70x170cm
- zdvih ložné plochy 41-81cm
- nosnost 170kg, hmotnost 100kg

Polohovací vanové lehátko

Rubby
- polohování hlavy, horní poloviny těla, 
  stehenní a lýtkové části
- hrudní a nožní pásy, propustný materiál
- plovací hlavová opěrka pro bezpečnost
- šířka 38cm, nosnost 4kg

Rehabilitační trenažér

Motren Duo 3
- oddělené procvičování horních a dolních
  končetin vsedě nebo vleže
- pohyb zajišťuje elektromotor, který
  reaguje na spasmy cvičícího
- variabilní nastavení ramene pro různé
  polohy při cvičení
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Trojkolka

115D
 - přímý pohon „furtošlap“
 - délka 105cm, šíře 69cm
 - výška postavy 90-130cm
115J
- výška postavy 105-150cm

Chodítko bodové skládací

230ELJ
- kloubové - pro nácvik chůze
- nastavitelná výška 73 – 84cm
- šířka 52cm, hmotnost 3kg
233ELJ
- bez kloubu, šířka 57cm
- hmotnost 2,7kg

Chodítko dvoukolové skládací

Air
- šířka 66cm, výška 49cm
- nosnost 100kg, hmotnost 1,8kg
243A
- výška 41-53cm, šířka 42cm
- nosnost 75kg, hmotnost 3,1kg

Chodítko s přední oporou 

Fox
- skládací konstrukce s brzdami
- kolečka, sedátko, barevnost
- výška 69-77cm, šířka 57cm
- nosnost 100kg, hmotnost 5,3kg

Chodítko s opěrnou deskou

Pluto
- kolečka s brzdami
- výška 42-72cm nebo 50-80cm
- šířka 66cm nebo 68cm
- hmotnost 6,2kg nebo 6,6kg
- nosnost 60kg nebo 80kg
- možné sedadlo

U2BD
- výška desky 80-92cm
- rozměr 60x52cm
- pojízdná konstrukce
- madla pro držení

Chodítko s celkovou oporou

205J
- výška madla 93-113cm
- výška sedátka 50-70cm
- rozměry: 56x74cm
- nosnost 80kg, hmotnost 15,5kg 

Vícebodová berle a hůl

a- Fun Kids - čtyřbodová barevná
- výška rukojeti 65-88cm
- rozměr základny 35x23cm
b- 424AJ - tříbodová barevná
- výška rukojeti 49-59cm

Berle s otevřenou opěrkou

FDD91 – klasická rukojeť
- délka 77-102cm
222JSC – měkčená rukojeť
- výška rukojeti 65-85cm
222JASC – ergonomická rukojeť
- výška rukojeti 65-85cm 

Berle s uzavřenou opěrkou

121JDA 
- výška rukojeti 54-79cm
- nastavitelná výška opěrky
- nosnost 100kg, hmotnost 0,4kg

Podpažní berle

Quick
- výška rukojeti 48-70cm
- výška opěrky 83-103cm
Quick soft
- měkčená rukojeť 

Autosedačka

Monterey
- výška hlavové opěry 55-68cm 
- šíře sedu 30cm, hloubka 37cm
- nosnost 36kg, hmotnost 5kg
- nastavitelná bederní opora
- pětibodový pás

Toaletní křeslo pevné

521AJ
- plastové prkénko
- nastavitelná výška sedu
- šíře sedu 38cm, nosnost 100kg
- bezpečnostní pás

Toaletní a sprchové křeslo

Augsburg
- šíře sedu 38cm, hloubka 35cm
- výška sedu 47, 50, 55 cm
- nosnost 80kg, hmotnost 16,9kg
- možná nastavitelná opěrka 
a područky, které rostou s dítětem

Toaletní a sprchový vozík

Augsburg
- šíře sedu 38cm, hloubka 35cm
- výška sedu 47, 50, 55 cm
- nosnost 80kg, hmotnost 16,9kg
- velikost zadních kol 24´´

Individuální sedací ortéza

Chodítko se zadní oporou

Postura
- individuálně vyrobená pro 
  podporu a zlepšení sedu
- komplexní řešení včetně volby 
  nebo přizpůsobení vozíku 
  a prostředí uživatele

a b



strana 21

BARIÉRY
Řešení schodišť a nájezdů

více na  www.siv.cz

Pásový schodolez

Climber
- rychlost 6,5m/min nahoru, 7,7m/min dolu
- sklon schodiště 35°
- prostor k vytočení 100x160cm
- rozměr (š x d x v) 31x96x18cm
- nosnost 130kg

Kolečkový schodolez k vozíku

Uni
- rychlost: 10, 14 nebo 18 schodů za minutu
- maximální výška schodu: 23cm
- prostor k vytočení: 110 x 90cm
- šířka při rozložení: 76cm
- nosnost 130kg (160kg Uni 160)
- na rovná i točitá schodiště s doprovodem
- hmotnost 28kg

Kolečkový schodolez se sedadlem

Ocelové rampy
- instalace převážně u vchodů do budov
- nutný dostatek prostoru pro jejich umístění
- vyráběny z oceli a chráněny proti korozi 
  žárovým pozinkováním
- šířka nejméně 1,5m
- rampy musí být po obou stranách opatřeny 
  madly ve výši 0,9 m

Schodišťová sedačkaNájezdové rampy

Outdoor
- rychlost: 10, 14 nebo 18 schodů za minutu
- maximální výška schodu: 23cm
- prostor k vytočení: 80 x 90cm
- šířka při rozložení: 505cm
- nosnost 120kg (150kg Outdoor 150)
- hmotnost 34kg, rozměr sedu 50x67cm
- rovná i točitá schodiště s doprovodem

Nájezdové ližiny  

Schodišťová plošina Svislá plošina bez šachty

CPMS 
- přímá nebo do zatáčky
- úhel sklonu 0 - 50°
- max. rozměry přepravní desky 1,4×0,9m
- nosnost plošiny 225 kg
- pojezdová rychlost 0,06 - 0,12 m/s
- délka pojezdu až 50 m

Svislá plošina se šachtou

NPMS
- provedení s ohrazením na plošině i podestě
- nosnost plošiny - maximálně 250 kg
- rychlost zdvihu - 0,06 m/s
- max. výška zdvihu - 1,7 m
- max. rozměry přepravní desky 1,4×1,1 m

FlowS
- na přímá schodiště nebo do zatáčky
- dráha těsně u jedné strany schodiště
- sklon schodiště max 55°
- nosnost 127-160kg
- pohon elektromotorem
- napájení bateriemi a dobíjení automatické 
  v koncových stanicích

VPS
- umístění v montované nebo zděné šachtě 
   i bez šachty s brankami
- nosnost plošiny max. 250 kg
- rychlost zdvihu 0,06 - 0,1 m/s
- maximální výška zdvihu 6m
- max. rozměry přepravní desky 1,4 × 1,1 m

Duralové ližiny
- jednodílné, délka 55, 110cm
- dvojdílné teleskopické, délky (max/min):
  150/73, 190/106, 202/116, 333/165cm
- trojdílné teleskopické, délky (max/min):
  202/87, 285/87cm
- povrch perforovaný nebo protiskluzový
  nástřik
- nosnost min 300kg dle typu
- hmotnost 1,6 - 8,2 kg/ks dle typu
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Elektrický trenažér pro nohy a ruce

Thera Live DHK
- aktivní i pasivní cvičení pro ruce a nohy
- volba rychlosti, směru otáčení, odporu
  a délky cvičení
- jednoduchý ovladač s displejem
- možné příslušenství pro fixaci končetin
Thera Live DK
- aktivní i pasivní cvičení pro nohy

Elektrický trenažér pro nohy a ruce

Motren Duo 2
- aktivní i pasivní cvičení pro ruce i nohy
- volba rychlosti, směru otáčení, odporu
  a délky cvičení
- překlopné rameno pro cvičení rukou
  nebo držení
- možné příslušenství pro fixaci končetin

Elektrický trenažér pro nohy, ruce

Fit Plus
- aktivní i pasivní cvičení pro nohy nebo
- ruce odděleně, výbava: nášlapky i madla
- volba rychlosti, směru otáčení a odporu
- malé rozměry, hmotnost 12kg 
- infračervené ovládání
Fit
- cvičení silou uživatele

Thera Joy
- aktivní i pasivní cvičení nohou pro ležící
- uchycení na lůžko
- jednoduchý infračervený ovladač
- volba rychlosti, směru a odporu motoru

Elektrický trenažér pro nohyElektrický trenažér pro nohy z lůžka

Motren bed
- aktivní i pasivní cvičení nohou pro ležící
  uživatele nebo i rukou při sezení
- nastavitelný sklon ramene
-  volba rychlosti, délky cvičení, odporu
   a směru otáčení
- pojízdná konstrukce

Elektrický trenažér pro nohy z lůžka

Motren solo
- aktivní i pasivní cvičení nohou
- nastavitelné madlo pro držení
- volba rychlosti, délka cvičení, 
  odpor a směr otáčení
- možné fixace pro nohy a doplňky

Mechanický trenažér

Rotren duo 2
- aktivní cvičení rukou a nohou
- cvičení rukou i nohou za pomoci asistenta
- nastavitelné rameno
- možný tachometr

Vertikalizační stojan

Vision
- elektrický stojan pro rehabilitaci ve stoje
- bezdrátové ovládání, zvedací pás, 
  terapeutický stolek, opěrky kolen, 
  opěrky pat a kolečka s brzdou
- možná opěrka hýždí, zad, boků a hlavy

Balanční a vertikalizační stojan

Balance
- rehabilitace ve stoji a nácvik rovnováhy
- pozitivní vliv na krevní oběh, zažívací  
   trakt, posílení svalstva, zlepšení dýchání, 
   trénink vnímání
- nastavení výkyvu v sedmi stupních
- možné elektrické navíjení pásu
- možná opora horní poloviny těla
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Pedálová pomůcka

350
- pro cvičení nohou
- nastavitelná obtížnost šlapání
- protiskluzové nástavce

Míč klasický hladký

Gymball
- pro sezení a zdravotní cvičení
- průměr 45, 55, 65, 75, 85, 90cm
- nosnost 120kg
- možný zesílený pro 400kg v 
  průměrech 85 a 95cm

Míč dvouplášťový

Gymball ABS
- při defektu se bezpečně   
  vyfoukne a nepraská
- protiskluzový
- průměr 55, 65, 75, 85 cm
- nosnost 120 kg
- možný zesílený 300kg 
  v průměrech 85cm a 95cm

Míč s nožičkami 

Gymball massage
- výstupky po celém povrchu  
- vhodné pro stimulaci krevního
  a lymfatického systému
- průměr 65, 75, 100cm
- nosnost 200kg

Eggball
- k cvičení se zvýšenou stabilitou
- rozměr 45x65, 55x85,   65x95, 
  85x125cm
- nosnost 300kg

Physioroll 
- k cvičení se zvýšenou stabilitou
- dvouplášťový a protiskluzový
- rozměr 55x90, 70x115cm
- nosnost 300kg
Sensoroll – masážní
- rozměr 55x90cm, nosnost 300kg

Míč masážní Dvojmíč

Overball
- podpora správného sezení
- víceúčelové použití
- průměr 26cm, nafukovací
- protiskluzový příjemný povrch

Oválný míč Míček ke cvičení i polohování

Sit Solution
- pět nožiček pro stání v prostoru 
  nevadí při cvičení na míči
- dvouplášťový a protiskluzový
- průměr 45, 55, 65cm
- nosnost 400kg

Sedací klín

Fit Sit
- zamezuje deformaci páteře 
  a stimuluje správné držení těla
- nafukovací pružný klín
- měkké výstupky
- rozměr 38x37x7cm

Gelový míček
- průměr 5cm, různé tuhosti
Gelový kroužek
- průměr 7cm
Gumový kroužek
- průměr 9,5 / 4,5 cm

Aeroband 
- zlepšení hybnosti, pomoc 
  při pooperačních stavech a 
  při léčení chronických chorob
- délka dle potřeby uživatele
- doporučená délka je 2,5m 
- tuhost 30 nebo 50

Balance
- aktivní sed, balanční cvičení
- s hladkým povrchem 
  průměrem: 34, 40, 51, 60cm
- s výstupky z jedné strany a 
  průměry: 33, 39, 50, 55, 80cm

Balanční sedací kruh Posilovací a cvičební guma Silič dlaní

Yogamat
- protiskluzová mírně lepkavá
- rozměr 173x61cm
- tloušťka 4 nebo 6 mm
- možný obal na podložku

Cvičební podložka

TPE profimat
- protiskluzová, oboustranná
- kvalitní odolná podložka
- rozměr 173x61cm
- tloušťka 6mm

Cvičební podložka

Ježek
- nemačkací pouze masážní
- průměr 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm
Nopen
- mačkací míček i pro posilování
- průměr 7, 8, 9, 10cm

Masážní míček

Twinroll
- výstupky nezpůsobují bolest
- tuhost lze nastavit
- rozměr 16x6,5cm
Stimulroll
- postranní držení, míry 32x8cm

Masážní válečky 



Provozovna: SIV Kladno s.r.o.
Hřebečská 2678
272 01 Kladno

Terénní poradci: Čechy a Morava 
lze objednat na infolince

Infolinka: +420 312 666 138
fax: +420 321 003 005
e-mail: info@siv.cz

E-shop: www.siv.cz

Karlovy Vary
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