
POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE
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přesun do auta

■ bezprsté
■ dlaň z materiálu se zvýšenou mechanickou

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

M (–, cm)
L (,– cm)
XL (–, cm)
XXL (,– cm)

Rukavice R1 Active Pro    07/0005246

Prkno přesouvací ADL 23 

■ zahnuté
■ protiskluzová úprava spodní

strany
■ rozměr: ×, cm

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

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

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

M (–, cm)
L (,– cm)
XL (–, cm)
XXL (,– cm)

Rukavice R2 Adrenalin    07/0005246

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

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

Rukavice R3 Quadru Max    07/0005246

Vesta fixační RP/114

■ univerzální použití
■ uchycení pomocí suchých zipů

Pracovní podnos RP/113

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

Pláštěnka 618

■ nepromokavý prodyšný a elastický
materiál BreakWind®, dvě barvy

■ nepromokavost:   mm HO
■ prodyšnost:   g/m/ h

■ bezpečnostní reflexní pruhy
■ tři velikosti: S (výška do  cm)

M (výška do  cm)
L (výška nad  cm)

obal

detailergonomické zapínáníergonomické zapínání

použití

uchycení k vozíku

jednoduché navlékanípoutka pro svléknutípoutka pro svléknutí
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POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE

naložení vozíku

■ duralová
■ dvě délky: MR  A:  cm

MR  B:  cm

Rampa nájezdová teleskopická MR 207

Rampa přejezdová TRP-DB

Označení rampy

MR 207A, MR 207B 150|210 25,8 19 x x x 2×5|2×6 100

MR 107 200 20,9 18,1 105,5 - 4,8 2×5,1 250

MR 307 200 20,9 18,1 100 - 4,8 2×5,4 250

MR 407 200 74 72 108 43,2 9,5 23 250

TRP-DM5, TRP-DM7 50|77 70 70 - - 5,5 3,8|6,8 250

TRP-DB6, TRP-DB10 60|100 70 70 - - 6|10 4|8,6 250

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

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ gumové zarážky

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

Rampa nájezdová teleskopická MR 107

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ zkosené konce

Rampa nájezdová skládací MR 407

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ zkosené konce

■ manipulační madlo
■ čtyřdílná konstrukce

Rampa nájezdová TRP-DM

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ manipulační madlo

■ dvě délky: TRP-DM:  cm
TRP-DM:  cm

Rampa nájezdová skládací MR 307

■ duralová
■ protiskluzový povrch
■ zkosené konce

■ manipulační madlo

složená rampa

složená rampa složená rampa

použitípoužití
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STANDARDNÍ MECHANICKÉ VOZÍKY
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■ skládací ocelový rám
■ odnímatelné plné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ nastavitelné stupačky
■ plná přední a zadní kola
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: chrom

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/

pevná nebo skládací, mělká nebo hluboká
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0023993 Adaptér těžiště RP/

po amputaci dolních končetin
07/0025420 Opěrky proti převrácení RP/

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

■ shodné s typem 
+ pneumatická zadní kola
+ plná přední kola × mm

- WHD + dvojitý kříž - šířky , ,  cm
+ zvýšená nosnost  kg 

- + adaptér těžiště po amputacích
- (PT) + nafukovací přední kola
- FB + skládací opěrka zad

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/

pevná nebo skládací, mělká nebo hluboká
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0023993 Adaptér těžiště RP/

po amputaci dolních končetin
07/0025420 Opěrky proti převrácení RP/

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

3002    07/0023955 PLNĚ HRAZENO

218-23 07/0023954 PLNĚ HRAZENO
218-23 WHD 07/0023958 PLNĚ HRAZENO
218-2383 07/0023991 PLNĚ HRAZENO
218-23 (4PT) 07/0023956 PLNĚ HRAZENO
218-23 FB 07/0023957 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

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

218-23 92 šířka sedu + 20 105 40, 46, 51, 56, 60 40 51 40–53 19 115, 140

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

WHD WHD WHD WHD
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STANDARDNÍ MECHANICKÉ VOZÍKY

■ skládací ocelový rám
■ odklopné a odnímatelné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ pneumatická zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola 
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ snadné přizpůsobení těžiště při amputaci dolních 

končetin
■ bezpečnostní popruh
■ vyztužovací vzpěra opěrky zad
■ parkovací brzdy
■ zvýšená nosnost  kg u šířky sedačky  a  cm
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/

pevná nebo skládací, mělká nebo hluboká
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0025420 Kolečka proti převrácení RP/

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

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/

pevná nebo skládací, mělká nebo hluboká
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/

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

218-24 WHD    07/0023963 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

218-24 WHD 95 šířka sedu + 18 105 43, 46, 48, 51 42 54 41–49 19 100, 130

108-23 95 šířka sedu + 20 105 43, 46, 48, 51 42 54 41–49 22 100, 130

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

složený vozík

odklopné postranice

vyztužená opěrka zad

108-23    07/0023953 PLNĚ HRAZENO

brzdy pro doprovod

nastavitelné područky

uchycení zadního kola

ŠS 48, 51 cm

ŠS 51, 51 cm
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ODLEHČENÉ MECHANICKÉ VOZÍKY
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■ skládací odlehčený duralový rám
■ odklopné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ zadní pneumatická rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ snadné přizpůsobení těžiště při amputacích dolních

končetin
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

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

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

■ shodné s typem Dupont Primeo
+ skládací chrom-molybdenový rám
+ výškově nastavitelné područky
+ variabilní uchycení zadního kola
+ barevné provedení:

modrá nebo stříbrná metalíza
+ možnost objednat s transportními koly

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0025420 Stabilizační kolečka RP/
07/0025422 Polohovatelná opěrka zad RP/
07/0025423 Polohovatelná podnožka RP/
07/0025531 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0025534 Bezpečnostní pás RP/
07/0025535 Prodloužené páky brzd RP/
07/0025585 Ovládaní pro jednu ruku RP/
07/0025586 Područka pro hemiplegiky RP/
07/0025587 Toaletní sedátko s výřezem RP/

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

Dupont Primeo    07/0025332 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

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

Dupont Pluriel 100 šířka sedu + 20 112, 115 39, 42, 45, 48, 51, 54 40, 43, 46 45 – 17 100, 130

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

odklopné postranice

uchycení zadního kola

vyztužená opěrka zad

Dupont Pluriel    07/0025336 PLNĚ HRAZENO

odklopné postranice

uchycení zadního kola

vyztužená opěrka zad

ŠS 51, 54 cm
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ODLEHČENÉ MECHANICKÉ VOZÍKY

■ odlehčený duralový rám
■ odklopné odnímatelné postranice
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově a úhlově nastavitelné stupačky
■ skládací opěrka zad
■ pneumatická zadní rychloupínací kola
■ plná přední kola 
■ měnitelné výškové uchycení zadního kola
■ snadné přizpůsobení těžiště při amputaci dolních 

končetin
■ bezpečnostní popruh
■ vyztužovací vzpěra opěrky zad
■ podložka z PU pěny
■ parkovací brzdy
■ zvýšená nosnost  kg u šířky sedačky  cm
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/

pevná nebo skládací, mělká nebo hluboká
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/
07/0025420 Kolečka proti převrácení RP/

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

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019308 Chrániče drátů RP/
07/0019488 Silikonové návleky RP/
07/0135077 Nastavitelná opěrka hlavy RP/

pevná nebo skládací, mělká nebo hluboká
07/0019494 Polohovatelné podnožky RP/

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

348-23    07/0023976 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

348-23 95 šířka sedu + 18 105 40, 46, 51 42 54 41–49 16 100, 130

318-23 95 šířka sedu + 20 105 40, 46, 51 42 54 41–49 19 100, 130

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

složený vozík

skládací opěrka zad

nastavitelná tuhost

318-23    07/0023968 PLNĚ HRAZENO

nastavitelné područky

uchycení zadního kola

vyztužená opěrka zad

ŠS 51 cm

ŠS 51 cm
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Progeo Basic Light    07/0135061 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

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

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

48, 51, 54

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

Progeo Basic Light Plus    07/0135062 PLNĚ HRAZENO

stabilizační kolečko

odklopné postranice

pásky na suchý zip

složený vozík

nastavitelné područky

uchycení zadního kola

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

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

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

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

(šířky sedu ,  a  cm pouze v modré barvě)

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

Plášť plný bezdušový RP/
Plášť Marathon Plus RP/
Brzdy pro doprovod RP/
Madla pro doprovod RP/
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Držák berlí RP/
Rukavice pro vozíčkáře R, R, R viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
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DĚTSKÉ MECHANICKÉ VOZÍKY A KOČÁRKY

■ skládací odlehčený rám
■ nastavitelná madla pro doprovod
■ odnímatelné postranice
■ výškově nastavitelné područky
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ zadní pneumatická rychloupínací kola
■ plná přední kola
■ variabilní uchycení zadního kola
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ chrániče drátů
■ parkovací brzdy
■ barevné provedení: stříbrná metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
07/0019488 Silikonové návleky RP/

Držák berlí RP/
Antidekubitní podložka Viscoflex Pro viz str.
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Rukavice pro vožíčkáře R, R, R viz str. 
Pláštěnka  viz str. 

■ skládací odlehčený duralový rám
■ odnímatelná výškově nastavitelná jednodílná 

stupačka
■ madla pro doprovod
■ fixační bezpečnostní pětibodový pás
■ polstrování bočnic
■ polstrovaná sedačka
■ nákupní košík
■ stříška proti slunci
■ pláštěnka
■ oteplovací nánožník
■ plná přední i zadní kola
■ nášlapné brzdy zadních kol
■ průměr kol:  cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kompletní příslušenství je součástí standardního vybavení

228-24J (4PT)    07/0023967 PLNĚ HRAZENO

Označení vozíku

228-24J (4/PT) 83 šs + 20 89 26, 31, 36 30 43 ano 0 0 14 100

822 Major Buggy 108 54 70 39 29 57/49 20, 26, 38 16 30 7 50

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

chrániče drátů

odnímatelné postranice

madla pro doprovod

822 Major Buggy    07/0023982 PLNĚ HRAZENO

pláštěnka

polstrované bočnice

bezpečnostní pás
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