
VOZÍK INVALIDNÍ STANDARDNÍ 

Pojišťovna hradí: ANO 
Předepisuje: INT, ORT, REH, NEU 
Schválení RL: ANO 
Nosnost: 100 kg 
Dodávané šířky:  48, 51 cm 

Skládací ocelový rám, odklopné a 
odnímatelné postranice, výškově a 
podélně nastavitelné područky, 
odklopné odnímatelné podnožky, 
výškově nastavitelné stupačky, 
brzdy pro doprovod, snadné 
přizpůsobení těžiště při amputaci 
dolních končetin, podložka z PU pěny 
5 cm, vyztužovací vzpěra opěrky 
zad. 

 

 

 

TOALETNÍ A SPRCHOVÉ KŘESLO POJÍZDNÉ BONN 

 
Pojišťovna hradí: ANO 
Předepisuje: GER, ORT, REH, NEU, PRL 
Schválení RL: NE 
Nosnost: 120 kg 
 
 
Sklopné područky, odklopné a 
odnímatelné podnožky, plastové toaletní 
sedátko, odnímatelný polstrovaný sedák, 
toaletní nádoba s víkem, odnímatelná 
opěrka zad, hrazdička pro ovládání 
křesla, kolečka s nášlapnou brzdou.  
K zapůjčení bez plastového kbelíku, 
využitelné k přepravení nepohyblivé 
osoby nad toaletu, omytí apod. 
S vozíkem lze najet nad WC mísu. 
 

 



 
CHODÍTKO STABILO  
 
s podpůrnou deskou 
  
 
Pojišťovna hradí: ANO 
Předepisuje: REH, NEU, ORP 
Schválení RL: ANO 
Výška: 900 - 1420 mm 
 

• podpůrná polstrovaná deska  
• polohování držadel  
• nášlapné brzdy 

 

 

 

 

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ  

Pojišťovna hradí: ANO 
Předepisuje: REH, NEU, ORP 
Schválení RL:  ANO 
 
 
Konstrukce z ocelových trubek, lakovaná 
výškově nastavitelná vodítka snadné 
skládání obutí PUR šíře vodítek 58 cm 
výška 76 až 98 cm nákupní koš a 
odkládací tácek v základním vybavení, 
nosnost: 130 kg, celková hmotnost: 11 
kg, šířka: 58 cm, výška držadel: 76-98 
cm. 

 

 

 

 



SEDAČKA NA VANU 

Pojišťovna hradí: ANO 
Předepisuje: PRL, GER, ORT, REH, NEU 
Schválení RL: NE 
Nosnost: 190 kg 

 
• stavitelná šířka dle vnitřního rozměru 
vany 
• variabilní provedení délky ve třech 
krocích 
• madlo pro snažší a bezpečnější pohyb 
• velmi rychlý odtok vody  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
HRAZDA K POLOHOVÁNÍ PACIENTA 
 
Předepisuje:  ORT, REH, NEU 
Schválení RL: ANO 
Užitná doba: 10 let 
Nosnost: 115 kg 
 
• příslušenství k lůžku 
• nastavitelná výška hrazdičky 95 – 131 cm 
• celkové rozměry 62 x 79 x 187 cm 
• výška základny 4,5 cm 
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