
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

KATALOG 2022/2023

PRAHA
Hrusická 2538/5
141 00  Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz

BRNO
Cejl 107
602 00  Brno - Zábrdovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyra.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Matice školské 192/14
370 01  České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

JANSKÉ LÁZNĚ
nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25  Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelazne@meyra.cz

LIBEREC
Generála Svobody 185/16
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyra.cz

OSTRAVA
Bendlova 377/8
709 00  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyra.cz

PLZEŇ
vchod: Lochotínská 29
Keřová 343/13
301 00  Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyra.cz

PODĚBRADY – Expediční sklad
Stavební 57
290 01  Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: s-sklad@meyra.cz

www.meyra.cz
www.pomucky.cz

Z
D

R
A

V
O

T
N

IC
K

É
 P

R
O

S
T

Ř
E

D
K

Y
2

0
2

2
/2

0
2

3

QR kód ke stažení či sdílení
elektronické verze 
tohoto katalogu.
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POLAR WHITE
CODE 212

SIGNAL WHITE
CODE 4023

ALUMINIUM NATURAL, 
UNCOATED
CODE 176

CHROME SILVER
CODE 4925

SILVER METALLIC
CODE 183

SILVERLINE
CODE 4919

TITANIUM GREY
CODE 130

GREYSTAR
CODE 187

BURGUNDY
CODE 230

RED METALLIC
CODE 132

TORNADO RED
CODE 4066

SIGNAL RED
CODE 215

CROSS RED
CODE 4910

ORANGE METALLIC
CODE 4923

ORANGE REFLEX
CODE 179

SUN YELLOW
CODE 214

CROSS YELLOW
CODE 4912

GOLD
CODE 4915

LEMON REFLEX
CODE 180

GREEN METALLIC
CODE 4922

GRASS GREEN
CODE 192

NAVY BLUE
CODE 229

BLUESTAR
CODE 184

DARK VIOLET
CODE 203

BORDEAUX 
WITH CLEAR COAT
CODE 4914

AUBERGINE
CODE 210

BLACKSTAR
CODE 188

JET BLACK
CODE 216

BLUE METALLIC
CODE 224

MAGIC BLUE
CODE 186

VIOLETSTAR
CODE 189

MATT BLACK
CODE 206

MOSS GREEN
CODE 4013

SIGNAL WHITE MATT
CODE 4045

DOWNTOWN GREY
CODE 4040

RED METALLIC MATT
CODE 4044

PAPRIKA REFLEX
CODE 178

GREEN METALLIC MATT
CODE 4046

BLUE METALLIC MATT
CODE 4042

MAGIC BLUE MATT
CODE 4041

PURPLE METALLIC MATT
CODE 4047

BROWN METALLIC MATT
CODE 4043

COPPER METALLIC MATT
CODE 4048

MATT BLACK 
STRUCTURE
CODE 207

CROSS ORANGE
CODE 4913
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Barva vytištěná v katalogu nemusí odpovídat skutečnému

odstínu barvy na konkrétním konstrukčním materiálu. 

Barvy uvedené v katalogu slouží pro inspiraci a jejich nabídka

pro konkrétní typ invalidního vozíku se může lišit. Pro aktuální

informace kontaktujte naše prodejce. 
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Použité značky v katalogu

Ceny u produktů hrazených zdravotními pojišťovnami 
a výše doplatků či spoluúčastí jsou pro přehlednost 
zaokrouhlené na celé koruny.

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

OBSAH

Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami

Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami

XXL velikost

Novinka

5 let záruka

Všechny výrobky prezentované v tomto materiálu jsou
zdravotnickými prostředky, pokud není uvedeno jinak.*
Před jejich použitím si přečtěte návod k použití.**

** Výrobky označené „není ZP" nejsou zdravotnickými prostředky.
Netýká se uvedeného příslušenství k invalidním vozíkům.

** Pokud byl výrobcem zdravotnického prostředku vydán.

Naskenujte QR kód pomocí vašeho telefonu a získejte
přístup k aktuálním informacím o produktu – aktuální cena,
úhrada ZP, detailní technické specifikace, návod k použití
a jiné.
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U produktů s volitelnou konfigurací
mají použité fotografie pouze
ilustrační charakter.
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INFORMACE K POSTUPU ZÍSKÁNÍ POUKAZU 
NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU

Zdravotnické pomůcky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Se změnou
zákona se správcem tzv. „číselníku“ stal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na Poukaz lze předepsat pouze zdravotnickou
pomůcku, které byl přidělen kód SÚKL a tím byl zařazen do Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz. Seznam hrazených
ZP SÚKL je aktualizován a zveřejněn každý měsíc. 

CO JE POUKAZ?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem
a zdravotní pojišťovnou. Úplný název a označení je „VZP-13-Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, z čehož vyplývá
účel použití. V případě, že potřebujete nějakou léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, Váš lékař Vám vystaví poukaz
(u některých pomůcek je třeba ještě schválení revizním lékařem), se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb
a pomůcku si objednáte nebo rovnou vyzvednete.  

Nově se na poukazu musí zaškrtnout např., zda je pomůcka ve vlastnictví zdravotní pojišťovny a vyplnit datum uplatnění.
Aktuální podoba poukazu – přední a zadní strana:  

www.meyra.cz
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JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJI ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU?

1. krok: Konzultace a výběr
O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poraďte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem
dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou
na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují
všechny Vaše individuální potřeby.
Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte
pracovníka dodavatele o kód pomůcky.  V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo
pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny.

2. krok: Vystavení poukazu
Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá
schválení revizním lékařem, pak s obdrženým poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním
lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o schválení/povolení“. Dále již záleží na individuální
dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.
Pozor – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš
předepisující lékař do žádanky dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky z ohledem na Váš zdravotní stav. 
Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou cirkulovatelnou pomůcku skupiny 07, která byla hrazena zdravotní
pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „Posouzení stavu ZP“.
V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte
lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojišťoven VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo
servisní technik dodavatele pomůcky).

3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem
Možná vyjádření revizního lékaře:
a) indikace a úhrada pomůcky je schválena, přičemž:

– potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (= postup pojišťoven VZP i SZP),
– nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se

na vyzvednutí pomůcky (= postup pojišťoven SZP),
– nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám, pokračujte krokem 4. níže (= postup pojišťoven SZP). 

b) indikace a úhrada pomůcky je zamítnuta – revizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás,
c) schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku,
d) dojde k výdeji repasované pomůcky (pro více informací nás neváhejte kontaktovat).

4. krok: Výdej pomůcky
S poukazem se všemi náležitostmi se obrátíte na odborného pracovníka dodavatele pomůcky (např. do pobočky MEYRA ČR),
kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo objednána na základně individuálních potřeb žadatele a vydána v domluvené
dodací lhůtě.
Nově došlo od 1. 12. 2019 k zavedení 10% spoluúčasti na medicínsky zdůvodnitelné příslušenství k vozíkům. Tuto částku je
výdejna ZP povinně vybrat, má regulativní charakter.

Postup pro vyřízení poukazu na elektrický vozík a další podrobnější informace jsou k nalezení na našich webových
stránkách www.meyra.cz/poukaz

Cirkulace ZP
Od 1. 12. 2019 se mění i podmínky cirkulace některých zdravotnických pomůcek (repasování a opětovné vydání ZP). V příloze
zákona uvedené necirkulovatelné zdravotnické pomůcky přechází při výdeji automaticky do vlastnictví pojištěnce. Je-li
pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim
cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje
2 000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku
do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi
skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady.
U zdravotnické pomůcky ve vlastnictví pojištěnce zákon stanovuje maximální výši úhrad oprav zdravotnické pomůcky, které
hradí zdravotní pojišťovny po dobu užívání.

Ostatní informace
Mohou nastat i situace, že zdravotnická pomůcka není lékařem předepsána nebo že poukaz na základě žádanky nebyl
revizním lékařem schválen. V tomto případě si pomůcku musí žadatel hradit sám. Pokud nemá sám dostatečné finanční
možnosti, existují nadace, které mohou pomoci s úhradou zdravotnické pomůcky. Některé z nadací uvádíme na našich
webových stránkách: www.meyra.cz/nadace. Dá se ovšem předpokládat, že podmínky příspěvku na úhradu zdravotnického
prostředku se u jednotlivých nadací liší. Je třeba se dopředu informovat.
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KDO VÁM MŮŽE POMŮCKU PŘEDEPSAT?

  Kategorie pomůcek Předepisující lékař Poznámky

Mechanické vozíky

Základní a základní variabilní mechanické vozíky
Základní odlehčené a odlehčené částečně variabilní
Odlehčené variabilní
Aktivní
Dětské odlehčené variabilní
Dětské aktivní
Speciální nadměrné
Speciální dvouobručové
Speciální multifunkční
Speciální multifunkční dětské
Příslušenství k mechanickým vozíkům

NEU, ORT, REH, PRL, DIA, GER, PED, INT
NEU, ORT, REH, INT, PED
NEU, ORT, REH, INT 
NEU, ORT, REH
NEU, ORT, REH
NEU, ORT, REH
NEU, ORT, REH
NEU, ORT, REH
NEU, ORT, REH, INT 
NEU, ORT, REH, INT, PED
NEU, ORT, REH, INT, PED

RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL

R
R
R

R

R

R
R

1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let

Elektrické vozíky  
Interiérové základní
Interiérové variabilní, exteriérové variabilní
Příslušenství k elektrickým vozíkům

NEU, ORT, REH, INT 
NEU, ORT, REH
NEU, ORT, REH

RL
RL
RL

R
R
R

1 ks / 7 let
1 ks / 7 let
1 ks / 7 let

Zdravotní kočárky a příslušenství NEU, ORT, REH RL 1 ks / 3 roky

Pomůcky pro chůzi

Berle podpažní a předloketní
Berle předloketní speciální
Chodítka kolová a bodová
Chodítka kolová s podpůrnými prvky
Opěrné kozičky 

NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV, DIA, INT, TRA, SLO
NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV, SLO
NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV
NEU, ORT, REH, GER, ORP, REV
NEU, ORT, REH, GER, ORP, REV

2 ks / 2 roky
1 pár / 2 roky
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let
1 ks / 5 let

Nástavce na WC NEU, ORT, REH, PRL, GER, REV 1 ks / 3 roky

Zvedáky

Vanové zvedáky elektrické a příslušenství
Pojízdné zvedáky
Závěsy k pojízdným zvedákům

NEU, ORT, REH, PRL, GER
NEU, ORT, REH, GER, INT
NEU, ORT, REH, PRL, GER, INT

RL
RL
RL

R
R

1 ks / 5 let
1 ks / 10 let
1 ks / 3 roky

Polohovací pomůcky

Polohovací lůžka elektrická, pojízdná
Polohovací zařízení pro sezení a příslušenství
Polohovací zařízení vertikalizační

NEU, ORT, REH, PRL, GER, INT
NEU, ORT, REH
NEU, ORT, REH

RL
RL
RL

R
R
R

1 ks / 10 let
1 ks / 7 let
1 ks / 7 let

Antidekubitní pomůcky

Antidekubitní matrace s potahem
Antidekubitní podložky sedací střední a vysoké riziko 
vzniku dekubitů

NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI

NEU, ORT, REH, PRL, GER

RL

RL

1 ks / 3 roky

1 ks / 3 roky

Bandáže a ortézy

Krční ortézy a fixační límce
Ortézy pro trup a páteř
Bederní ortézy
Ortézy pro horní končetiny
Ortézy pro dolní končetiny
Pooperační bota s odlehčenou špičkou
Pás břišní s otvorem pro stomii

NEU, ORT, REH, CHI, ORP, OST, REV, TVL, TRA
NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA
NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA
NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA
NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA, DIA
ORT, REH, CHI, ORP, DIA, POP
GER, CHI, INT, NEF, ONK, PED, PRL, URN, SLO

1 ks / 1 rok
1 ks / 1 rok
1 ks / 1 rok
1 ks / 1 rok
1 ks / 1 rok
1 ks / 1 rok
1 ks / 1 rok

Ochranné přilby NEU, PSY, REH 1 ks / 2 roky

RL

DIA
GER
CHI
INT
NEF
NEU
ONK
ORP
ORT
OST

Nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Diabetolog a endokrinolog
Geriatr
Chirurg
Internista
Nefrolog
Neurolog
Klinický onkolog
Ortopedický protetik
Ortoped
Klinický osteolog

R

PED
POP
PRL
PSY
REH
REV
SLO
TRA
TVL
URN

Pomůcka je cirkulovatelná (zapůjčená zdravotní pojišťovnou)

Pediatr
Lékař popáleninové medicíny
Praktický lékař
Psychiatr
Rehabilitační lékař
Revmatolog
Sestra v lékařských oborech
Traumatolog
Tělovýchovný lékař
Urolog

Význam zkratek

www.meyra.cz
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STANDARDNÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 40–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20     cm

Nosnost: 125 kg

TITANUM
VCWK9AT

• Základní mechanický invalidní
vozík pro použití doma i venku.

• Lehký hliníkový skládací rám.

• Velmi nízká váha vozíku.

• Možnost nastavení výšky sedu.

• Odnímatelné podnožky.

• Rychloupínací zadní kola.

• Sedací polštář 3 cm, stabilizační
kolečka proti přepadnutí
a bezpečnostní dvoubodový pás
v základní výbavě.

7

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 120 kg

SERVICE
3.600

• Standardní skládací mechanický
vozík se stabilní a pevnou
konstrukcí z tenkostěnných
ocelových trubek vhodný
pro celodenní využití v interiéru
i exteriéru.

• Možnost volby snadno
čistitelných koženkových
potahů.

• Vhodný pro klienty s inkontinencí.

• Vhodný pro nemocniční a jiná
zařízení.

• S použitím stabilizační vzpěry
nosnost až 150 kg.

Kód ZP: 07-5005934
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5008513
podléhá schválení revizním lékařem

www.meyra.cz

cena od 9 637 Kč
(doplatek od 638 Kč)

cena od 8 568 Kč
(doplatek od 568 Kč)
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STANDARDNÍ / ODLEHČENÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 40, 45, 50 cm
Celková šíře: šíře sedu + 19     cm

Nosnost: 125 kg

CAMELEON
VCWK9AC

• Odlehčený mechanický invalidní
vozík.

• Velmi dobře vybavený lehký
vozík v elegantním designu.

• Lehký hliníkový skládací rám.

• Nízká váha vozíku.

• Výškově nastavitelné područky.

• Odnímatelné, úhlově nastavitelné
podnožky.

• Potah z hypoalergenního
a prodyšného materiálu.

• Sedací polštář 3 cm, stabilizační
kolečka proti přepadnutí
a bezpečnostní dvoubodový pás
v základní výbavě.

• Nově také v šíři sedu 50 cm.

8

Kód ZP: 07-5008606
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

BUDGET
9.050

• Standardní skládací mechanický
vozík se stabilní a pevnou
konstrukcí z tenkostěnných
ocelových trubek vhodný
pro celodenní využití v interiéru
i exteriéru.

• Nejužší vozík ve své třídě.

• Možnost nastavení přední i zadní
výšky sedu bez použití
náhradních dílů.

• Změnou polohy variobloku
(uchycení hnacích kol) lze vozík
snadno přizpůsobit potřebám
klientů s nízkou nebo střední
amputací dolních končetin.

Kód ZP: 07-5005935
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 12 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 9 637 Kč
(doplatek od 638 Kč)
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Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

EUROCHAIR
1.750

• Variabilní skládací vozík vhodný
pro uživatele s různým
postižením.

• Vhodný pro mnoho typů
postižení díky rozsáhlým
možnostem úprav.

• Možnost odejmutí poháněcích
kol, bočních opěrek a podnožek.

Kód ZP: 07-5005936
podléhá schválení revizním lékařem

ODLEHČENÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

FORMAT
3.940

• Standardní odlehčený
mechanický vozík.

• Součástí standardní výbavy je
3 cm sedací polštář.

• Možnost nastavení přední i zadní
výšky sedu bez použití
náhradních dílů.

• Možnost volby bubnových
brzd pro doprovod v základní
výbavě.

• Změnou polohy variobloku
(uchycení hnacích kol) lze vozík
snadno přizpůsobit potřebám
klientů s nízkou nebo střední
amputací dolních končetin.

Kód ZP: 07-5005971
podléhá schválení revizním lékařem

9 www.meyra.cz

cena od 19 780 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 12 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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ODLEHČENÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 38–48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 130 kg

EUROCHAIR HEMI
1.750-HEMI

• Variabilní skládací vozík
s dvouobručí a spřaženou
brzdou pro jednoruční
ovládání.

• Ovládání pro pravou nebo levou
ruku.

• Díky speciálnímu pohonu
pro jednu ruku je vozík ideální
pro pacienty po cévní mozkové
příhodě (CMP, Ictus) nebo při
jednostranných amputacích
horní končetiny.

Kód ZP: 07-5012647
podléhá schválení revizním lékařem

10

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 / 150 kg

EUROCHAIR
1.850

• Odlehčený skládací vozík
z hliníkové slitiny vhodný
pro pohyb v místnosti i exteriéru.

• Změnou polohy variobloku
(uchycení hnacích kol) lze vozík
snadno přizpůsobit potřebám
klientů s nízkou nebo střední
amputací dolních končetin.

• Možnost odejmutí poháněcích
kol, bočních opěrek a podnožek.

• S použitím stabilizační vzpěry
nosnost až 150 kg.

• Vozík je možno upravit pro
jednoruční ovládání pomocí
dvojobruče a spřažené brzdy
(varianta HEMI), případně
snížením výšky sedu pro ovládání
„cupitáním“.

Kód ZP: 07-5005939
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 24 939 Kč
(doplatek od 939 Kč)

cena od 20 797 Kč
(doplatek od 798 Kč)
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ODLEHČENÉ VOZÍKY

11

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 130 kg

EUROCHAIR 2
2.750

• Odlehčený vozík vhodný
pro dlouhodobé každodenní
využití.

• Široké možnosti nastavení
pro různé typy postižení.

• Výškově nastavitelné
područky, sedací polštář,
bezpečnostní kurt, kolečka
proti přepadnutí a držák hole
ve standardní výbavě vozíku.

Kód ZP: 07-5005937
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 43, 48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22     cm

Nosnost: 130 kg

EUROCHAIR 2 POLARO

• Varianta odlehčeného vozíku
Eurochair 2 ve variantě
s plynulým polohováním
zádové opěry, odnímatelným
prodloužením zádové opěry
o 30 cm a posunem těžiště.

• Zádová opěra v řemínkové
variantě s prodloužením za hlavu
nebo v pevné variantě
s ergonomickou zádovou opěrou.

Pro bližší informace
ohledně možnosti
konfigurace a úprav
kontaktujte naše
odborné prodejce.

www.meyra.cz

cena od 17 998 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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Šíře sedu: 30–58 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 75 / 135 / 160 kg

Avanti UNI
1.736

• Skládací mechanický vozík
z hliníkové slitiny, který svým
inovativním konstrukčním
pojetím vyplňuje mezeru mezi
vozíky odlehčenými a aktivními.

• Náš nejoblíbenější
a nejvariabilnější vozík ve své
kategorii.

• Tři varianty délky rámu včetně
provedení Junior vhodné pro děti
a osoby malého vzrůstu.

• Nízká hmotnost.

• Rozšířené možnosti úprav oproti
klasickým odlehčeným vozíkům.

Kód ZP: 07-5005942
podléhá schválení revizním lékařem

ODLEHČENÉ VOZÍKY

12

Šíře sedu: 36–58 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 135 kg

AVANTI PRO
1.735

• Odlehčený mechanický vozík
z hliníkové slitiny se skládacím
rámem pro každodenní
používání.

• Vozík vychází z populárního
modelu Avanti 1736. 

• Dvě varianty délky rámu.

• Integrované podnožky v rámu
vozíku.

Kód ZP: 07-5005940
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 23 863 Kč
(doplatek od 3 864 Kč)

cena od 23 863 Kč
(doplatek od 3 864 Kč)
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ODLEHČENÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 48–65 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20     cm

Nosnost: 160 / 200 kg

• Variabilní vozík určený pro
uživatele s vyšší hmotností se
zachováním všech výhod lehkých
skládacích vozíků.

• Speciální zesílený rám
s dvojitým křížem.

• Možnost zvýšení nosnosti
vozíku až na 200 kg.

• Široká nabídka nadstandardního
vybavení.

EUROCHAIR 2 XXL
2.850

Kód ZP: 07-5005943
podléhá schválení revizním lékařem

REHAB 4200 XXXL
B-4200/XXXL

• Skládací mechanický vozík určený pro
uživatele s vysokou hmotností.

• Výrazně zesílená konstrukce vozíku.

• Odnímatelné područky.

• Odklopné a odnímatelné podnožky.

• Pevné uchycení zadních kol.

• Textilní potahy.

Šíře sedu: 66 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23     cm

Nosnost: 295 kg

REHAB 4200 XXL
B-4200/XXL

• Skládací mechanický vozík určený
pro uživatele s vyšší hmotností.

• Zesílený rám.

• Odnímatelné područky.

• Odklopné a odnímatelné podnožky.

• Pevné uchycení zadních kol.

• Koženkové potahy.

Šíře sedu: 56, 61 cm

Celková šíře: šíře sedu + 21     cm

Nosnost: 200 kg

www.meyra.cz

cena od 21 309 Kč
(doplatek od 6 310 Kč)

cena od 39 800 Kč

cena od 17 900 Kč

Katalog MEYRA 2022_001-074_Sestava 1  03.05.22  9:35  Stránka 13



Katalog MEYRA 2022_001-074_Sestava 1  03.05.22  9:35  Stránka 14



TECHNICKÉ PARAMETRY

15 www.meyra.cz

Šíře sedu (cm) 40 / 43 / 45 / 51 38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51

Hloubka sedu (cm) 40 44

Výška zádové opěry (cm) 43 40

Polohování zádové opěry × ×

Celková šíře vozíku od (cm) 62,5 / 65 / 67,6 / 70,1 šíře sedu + 22 cm

Celková délka vozíku (cm) 102 108

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 31 31

Přední výška sedu (cm) 51 52

Zadní výška sedu (cm) 44–49 49

Velikost poháněcích kol (palce) 24" 24"

Obutí kol PU PU

Hmotnost od (kg) 13 19

Nosnost (kg) 125 120

Sedací polštář ◆ •
Bubnové brzdy pro doprovod × ×

Stabilizační kolečka proti přepadnutí ◆ •
Dvoubodový bezpečnostní kurt ◆ •
Barva rámu šedostříbrná šedostříbrná

TECHNICKÉ PARAMETRY
TITANUM

VCWK9AT

SERVICE
3.600

Šíře sedu (cm) 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51 40 / 45 / 50

Hloubka sedu (cm) 43 40,5

Výška zádové opěry (cm) 42 43

Polohování zádové opěry × ×

Celková šíře vozíku od (cm) šíře sedu + 18 cm 59 / 64 / 70

Celková délka vozíku (cm) 104 101,5

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28 37

Přední výška sedu (cm) 47–51 49

Zadní výška sedu (cm) 44–49 44–49

Velikost poháněcích kol (palce) 24" 24"

Obutí kol PU PU

Hmotnost od (kg) 19 16

Nosnost (kg) 130 125

Sedací polštář • ◆
Bubnové brzdy pro doprovod • ×

Stabilizační kolečka proti přepadnutí • ◆
Dvoubodový bezpečnostní kurt • ◆
Barva rámu šedostříbrná černá

BUDGET
9.050

CAMELEON
VCWK9AC

◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství

• Nadstandardní příslušenství
× Nenabízí se
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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Šíře sedu (cm) 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53

Hloubka sedu (cm) 40 / 43 40 / 43 / 46

Výška zádové opěry (cm) 42 40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry × ×

Celková šíře vozíku od (cm) šíře sedu + 18 cm šíře sedu + 18 cm

Celková délka vozíku (cm) 104 104

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28 28

Přední výška sedu (cm) 47–51 43,5–51,5

Zadní výška sedu (cm) 44–49 39–43

Velikost poháněcích kol (palce) 24" 24"

Obutí kol PU PU / PNEU

Hmotnost od (kg) 17,5 16

Nosnost (kg) 130 130

Sedací polštář ◆ •
Bubnové brzdy pro doprovod ◆ •
Stabilizační kolečka proti přepadnutí • •
Dvoubodový bezpečnostní kurt • •
Barva rámu šedostříbrná šedostříbrná

FORMAT
3.940

EUROCHAIR
1.750

Šíře sedu (cm) 38 / 40 / 43 / 46 / 48 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50

Hloubka sedu (cm) 40 / 43 / 46 40 / 43 / 46

Výška zádové opěry (cm) 40 / 42 / 44 35 / 38 / 42 / 45

Polohování zádové opěry × ×

Celková šíře vozíku od (cm) šíře sedu + 23 cm šíře sedu + 18 cm

Celková délka vozíku (cm) 105 102

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 35 28

Přední výška sedu (cm) 43,5-51,5 42-52

Zadní výška sedu (cm) 39-43 42-49,5

Velikost poháněcích kol (palce) 24" 22" / 24"

Obutí kol PU PU / PNEU

Hmotnost od (kg) 19 15

Nosnost (kg) 130 120 / 150

Sedací polštář • •
Bubnové brzdy pro doprovod • •
Stabilizační kolečka proti přepadnutí • •
Dvoubodový bezpečnostní kurt • •
Barva rámu šedostříbrná dle výběru

EUROCHAIR HEMI
1.750-HEMI

EUROCHAIR
1.850

◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství

• Nadstandardní příslušenství
× Nenabízí se
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17

TECHNICKÉ PARAMETRY

www.meyra.cz

◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství

• Nadstandardní příslušenství
× Nenabízí se

38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 43 / 48 30-58 (po 2 cm) 36–58 (po 2 cm)

40 / 43 43 / 46 33–53 35–50

40 / 42 / 44 50 (+30) 34–50 34–50

× 30° (30°) ×

šíře sedu + 20 cm šíře sedu + 22 cm šíře sedu + 18 cm šíře sedu + 18 cm

105 109 88–112 87–101,5

28 32 28 28

47–52 44–52 42–56 44–52

47–52 44–52 40–52 42–52

24" 24" 22" / 24" 24"

PU PU dle výběru dle výběru

17,5 20 14 11

130 130 75 / 135 / 160 135

◆ ◆ • •
• • • •
◆ ◆ • •
◆ ◆ • •

šedostříbrná šedostříbrná dle výběru dle výběru

Avanti UNI
1.736

Avanti PRO
1.735

EUROCHAIR 2
2.750

EUROCHAIR 2 POLARO

48 / 50 / 53 / 58 / 65 56 / 61 66

43 / 46 / 49 46 51

40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 44 47

× × ×

šíře sedu + 20 cm šíře sedu + 21 cm 89

107 120 124

31 31 35

47,5–56 54 50

47,5–56 51 48

24" 24" 24"

PU PU PU

19 27,5 / 30 45

160 / 200 200 295

• × ×

• × ×

• × ×

• × ×

šedostříbrná chrom šedočerná

REHAB 4200 XXXL
B-4200/XXXL

EUROCHAIR 2 XXL
2.850

REHAB 4200 XXL
B-4200/XXL
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Netti 4U CE 
1.210

• Netti 4U CE je ekonomická verze
modelu CE PLUS se stejnou
nosností a minimálními vnějšími
rozměry.

• Vozík je dodáván s hygienickými
a snadno čistitelnými potahy
Easy Care. 

• Multifunkční vozík Netti 4U CE
je vhodný zejména pro použití
v nemocnicích, zdravotnických
a sociálních zařízeních, kde se
uživatelé vozíku často mění.

• Flexibilní sedadlo vozíku
umožňuje snadné nastavení
hloubky sedu bez nutnosti
výměny jakýchkoli komponentů.

• Ergonomicky tvarované polstrování
zádové opěry s integrovaným
bočním vedením trupu.

• Polohování zádové opěry v rozmezí
od 92° do 137° a záklonu sedu
od –5° do 20° umožňuje
ergonomický sed s vysokou mírou
přizpůsobitelnosti individuálním
potřebám konkrétního uživatele.

• Možnost volby ze tří typů
hlavových opěr v základní výbavě.

• Ideální volba při neurologických
onemocněních či pro geriatrické
pacienty.

MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

www.meyra.cz19

Šíře sedu: 43–46 / 48–51 cm

Celková šíře: min. 62–69 cm

Nosnost: 130 / 160 kg

SOLERO Light
9.072

• Speciální mechanický vozík
s pevným rámem a polohováním
sedu.

• Součástí základní výbavy vozíku
jsou bubnové brzdy
pro doprovod, hlavová opěrka,
polohovací podnožky s úhlově
nastavitelnými stupačkami
a stabilizační kolečka.

• Vhodný pro osoby s potřebou
podpory sedu.

• Možnost volby textilních nebo
inkontinentních potahů.

Kód ZP: 07-5005948
podléhá schválení revizním lékařem

cena 34 980 Kč

cena od 42 826 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 25–35 cm

Celková šíře: max. 51,5 cm

Nosnost: 75 kg

Netti S
1.245

• Speciální multifunkční
polohovací vozík Netti S je určen
pro částečně nebo plně imobilní
děti a mládež s tělesným a/nebo
mentálním postižením.

• Jeho konstrukce podporuje růst
dítěte možným nastavením
hloubky a šířky sedu, délky
podnožek a výšky zádové opěrky.

• Umožňuje časté polohování
s rozsahem náklonu
optimalizovaným jak pro činnosti
(–3°), tak pro relaxaci (35°).

• Součástí vozíku jsou mimo jiné
výškově nastavitelné područky,
bubnové brzdy, výškově
nastavitelná madla pro doprovod,
bezpečnostní pás a otočná
stabilizační kolečka.

20

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

Netti 4U CES Plus
1.215-S

• Dětská, zkrácená verze vozíku 
Netti 4U CE Plus.

• Speciální polohovací mechanický
vozík s pevným rámem,
bubnovými brzdami pro
doprovod a poháněcími koly 22".

• Ergonomicky tvarovaný sedák 
a zádová opěra.

• Možnost polohování sedu 
od –5° do 20° a zad od 90° 
do 135°.

• Nastavitelná hloubka sedu.

• Mechanicky polohovatelné
podnožky.

Kód ZP: 07-5011219
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5014045
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 58 960 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 68 890 Kč
(doplatek od 3 890 Kč)
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MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 35, 40, 43, 45, 50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18     cm

Nosnost: 160 kg

Netti 4U CED
1.225

• Nejvyšší model řady Netti
v naší nabídce, nabízí nejvíce
možností kompenzace různých
asymetrií a vyniká i svou
manévrovatelností a jízdními
vlastnostmi. 

• Prémiové zpracování,
nadstandardní provedení - přední
vidlice z lehkých slitin, zesílené
postranice, spojené,
polohovatelné madlo pro
doprovod, řemínková záda. 

• Nastavitelné uchycení stupaček
pro kompenzaci délky nohou při
asymetrii kyčlí nebo rotaci pánve.

• Ergonomicky tvarovaný sedák
a zádová opěra s bočním
vedením.

www.meyra.cz21

Šíře sedu: 40 / 45 / 50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18     cm

Nosnost: 135 kg

• Velmi dobře nastavitelný
speciální invalidní vozík
s bubnovými brzdami pro
doprovod v základní výbavě.

• Vynikající manévrovatelnost
a jízdní vlastnosti.

• Polohování zádové opěry 
od 90° do 135° a záklonu sedu
od –5° do 20° umožňuje
ergonomický sed s vysokou
mírou přizpůsobitelnosti
individuálním potřebám
konkrétního uživatele a zároveň
usnadňuje přesuny z vozíku.

• V individuálních případech je
možné rozsah polohování zádové
opěry přizpůsobit.

• Anatomicky tvarovaná zádová
opěra s bočním vedením. 

Kód ZP: 07-5011218
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5014238
podléhá schválení revizním lékařem

Netti 4U CE Plus
1.215

cena od 49 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 59 890 Kč
(doplatek od 9 891 Kč)
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NETTI – VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Netti Uno Seat 

• Standardní třívrstvý sedák
uzpůsobený pro dobré
rozložení tlaku.

• Prodyšné 3D nebo otíratelné
potahy Easy Care.

Netti Sit 

• Vícevrstvý sedák
s integrovanou boční oporou
s dobrým rozložením tlaku
a kvalitní stabilitou.

• Voděodolná a paropropustná
vložka.

• Prodyšné 3D nebo otíratelné
potahy Easy Care.

Netti Smart 

• Ergonomicky tvarovaná
vícevrstvá zádová opěra.

• Přesně umístěná bederní
opěra.

• Integrované boční vedení
12 cm pro větší stabilitu
trupu.

Netti Super Stabil 

• Vícevrstvá, ergonomicky
tvarovaná zádová opěra pro
lepší vnoření těla.

• Vyztužené integrované boční
vedení 17 cm pro maximální
stabilitu trupu.

• Dvě ergonomické bederní
opěrky lze individuálně
nastavit nebo odstranit
podle potřeby.

HEMI polštářek 

• HEMI polštářek pro pohodlné
a bezpečné uložení ruky
v klíně.

• Výplň z měkké pěny
Cospoflex.

Netti Stabil 

• Ergonomicky tvarovaná
zádová opěra.

• Více pěnových vrstev
umožňuje lepší vnoření těla.

• Integrované boční vedení
17 cm pro maximální
stabilitu trupu.

Netti Uno Back 

• Standardní jednodílná
pěnová zádová opěra
s ergonomickým tvarováním. 

• Integrované boční vedení
10 cm.

Netti Kyphotic 

• Ergonomicky tvarované
vícevrstvé pěnové jádro
zádové opěry s vlastnostmi
uvolňujícími tlak ve střední
části podél distorze páteře.

• Nízká boční podpora
s ventilovanými 3D kryty.
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NETTI – VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Hlavová opěra
typ A 

• Měkká polstrovaná hlavová
opěra s hlubokým bočním
vedením pro stabilizaci hlavy.

• Volitelná v základní výbavě.

Hlavová opěra
typ B 

• Oválná opěra hlavy
s polstrovaným hlavovým
polštářem, určena pro
uživatele s dobrou stabilitou
hlavy.

• Volitelná v základní výbavě.

Hlavová opěra
typ D 

• Hlavová opěra
s ergonomickým tvarem,
který kopíruje přirozené
zakřivení krku. 

• Vhodné zejména pro
uživatele, kteří potřebují
získat oporu v cervikální
oblasti C2 až po hlavu.

Hlavová opěra
typ E 

• Měkká polstrovaná hlavová
opěra s možností
individuálního úhlového
nastavení bočního vedení.

• Snadné řešení specifických
potřeb uživatele.

Abdukční klín 

• Pro zabránění dislokace kyčlí
a stlačení kolen (v důsledku
svalového napětí), může být
používán abdukční klín, který
tlačí stehenní kosti od sebe.

• Dostupné v různých
velikostech.

Hlavová opěra
typ A+ 

• Měkká polstrovaná hlavová
opěra s hlubokým bočním
vedením a fixačním páskem.

• Vhodné pro uživatele
s nízkou stabilitou hlavy
a problémy s rovnováhou
nebo pro osoby, vyžadující
vzpřímené držení hlavy, např.
pro lepší dýchání.

Hlavová opěra
typ C 

• Velká polstrovaná hlavová
opěra s širokou kontaktní
plochu. 

• Určeno pro uživatele
s potřebou zvětšeného
prostoru pro pohyb a menší
boční podporou.

• Volitelná v základní výbavě.

Hlavová opěra
typ F 

• Měkká polstrovaná hlavová
opěra s nastavitelnou
mandibulární podporou.
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Šíře sedu (cm) 43 / 48 40 / 45 / 50

Možnost zúžení sedu (cm) 5 (2x 2,5) 4 (2x 2)

Možnost rozšíření sedu (cm) 3 ×

Hloubka sedu (cm) 42–48 42,5 / 45 / 47,5 / 50

Výška zádové opěry (cm) 53–56 50

Rozsah výšky sedu měřený na desku sedadla (cm) 44 (52) 44–50

Hmotnost vozíku od (kg) 38 28
Max. nosnost (kg) 130 / 150 125 

Max. nosnost při přepravě v automobilu (kg) 136 125 

Polohování sedu –2°–25° –5°–20°

Polohování zádové opěry 90°–135° 92°–137°

Celková šíře vozíku (cm) min. 62 š. s. + 18 

Délka standardních polohovacích podnožek (cm) 35–50 32–68

Výška opěrky ruky od sedlové desky k loketní opěrce (cm) 21–27 26–35,5

Velikost poháněcích kol (palce) 24" 24"

Velikost řídících koleček (palce) 8" 7"

Obutí kol polyuretan polyuretan

Volba z více typů anatomických sedáků × •
Volba z více typů anatomických zádových opěr × ×

Abdukční klín • •
Hlavová opěra ◆ ◆
Nabídka atypických hlavových opěr • ×

Nabídka hrudních stabilizačních prvků • ×

Nabídka atypických loketních opěrek × 16" / 12 ½"

Nabídka atypických zadních kol × •
Přítlačné brzdy pro jezdce ◆ ◆
Bubnové brzdy pro doprovod ◆ ×

Polohovací podnožky ◆ ◆
Box pro nohy × ×

Voděodolné paropropustné potahy ◆ ◆
Textilní potahy ◆ ×

Prodyšné 3D potahy × ×

Barva rámu – standard šedostříbrná modrá

Stručná charakteristika Pohodlný a plně polohovatelný
invalidní vozík. 

Výhodný poměr 
ceny a kvality.

Brzdy pro doprovod již
v základní konfiguraci.

Velmi dobře nastavitelný speciální
invalidní vozík. Nízká váha, dobrá

manévrovatelnost a výborné
jízdní vlastnosti. Omezená

nabídka volitelného
příslušenství. Model bez
bubnových brzd. Vhodný

zejména pro použití
v nemocnicích, zdravotnických
a sociálních zařízeních, kde se
uživatelé vozíku často mění.

24

TECHNICKÉ PARAMETRY
SOLERO Light

9.072

Netti 4U CE
1.210

◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství

• Nadstandardní příslušenství
× Nenabízí se

•
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35 / 40 / 45 / 50 35 / 40 / 43 / 45 / 50 35 / 40 25 / 30 / 35

4 (2x 2) 3 (2x 1,5) 4 (2x 2) 0–7 (2x 0 – 3,5)

2 / 4 (2x 1 / 2) 2,4 (2x 1,2) 2 / 4 (2x 1 / 2) ✕
42,5 / 45 / 47,5 / 50 42,5 / 45 / 47,5 / 50 37,5 / 40 / 42,5 / 45 25 / 27,5 / 30 / 32,5 / 35 / 39,5 / 44

50–60 50–60 50–60 40

44–50 44–50 44–50 44 (47)

28,5 29 28,5 25
135 160 135 75 

135 136 135 75 

–5°–20° –5°–20° –5°–20° –3°–35°

90°–135° 92°–137° 90°–135° 90°–125°

š. s. + 18 š. s. + 18 š. s. + 18 22" š. s. + 34,5  (16" š. s. + 15,5 )

32–68 32–68 32–68 22–32

27–36 26,5–35,5 27–36 12–29

24" 24" 22" 22"

7" 7" 6" 6"

polyuretan polyuretan polyuretan polyuretan

• • • ×

• • • •
• • • •
◆ ◆ ◆ ◆

• • • •
• • • •

22" / 16" / 12 ½" 22" / 16" / 12 ½" 16" / 12 ½" 16"

• • • •
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
× • × •
◆ • ×

× × × ×

• ◆ ◆
šedostříbrná šedá šedostříbrná bílá

Velmi dobře nastavitelný
speciální invalidní vozík. Nízká
váha, dobrá manévrovatelnost

a výborné jízdní vlastnosti.
Mnoho možností

nastavení, bohatá nabídka
příslušenství. Brzdy pro

doprovod již v základní
konfiguraci.

Nejvyšší model řady Netti
v naší nabídce. Prémiové

zpracování, nadstandardní
provedení – přední vidlice

z lehkých slitin, zesílené postranice,
spojené, polohovatelné madlo
pro doprovod, řemínková záda,

nastavitelné uchycení
stupaček pro kompenzaci
délky nohou při asymetrii

kyčlí nebo rotaci pánve.

Velmi dobře nastavitelný
speciální invalidní vozík se
zkráceným rámem. Nízká

váha, dobrá manévrovatelnost
a výborné jízdní vlastnosti.

Mnoho možností
nastavení, bohatá nabídka

příslušenství. Brzdy pro
doprovod již v základní

konfiguraci.

Dětský speciální vozík
v atraktivním designu

kombinovaném s vysokou
funkčností. Vysoká flexibilita

nastavení pro měnící se potřeby
rostoucího dítěte. Bohatá

nabídka příslušenství. 
Snadné skládání 

a výborné ovládání.

www.meyra.cz25

TECHNICKÉ PARAMETRY
Netti 4U CES Plus

1.215-S

Netti S
1.245

Netti 4U CE Plus
1.215

Netti 4U CED
1.225

◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství

• Nadstandardní příslušenství
× Nenabízí se

• • • •
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AKTIVNÍ VOZÍKY

26

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

Avanti AKTIV
1.736-A

• Aktivní mechanický vozík
z hliníkové slitiny se skládacím
rámem pro každodenní
používání.

• Vozík vychází z populárního
modelu Avanti 1.736.

• Dvě varianty délky rámu.

• Odnímatelné a odklopné
podnožky.

Kód ZP: 07-5005975
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg

SMART S
2.370

• Skládací aktivní invalidní vozík
s odklopnými podnožkami. 

• Perfektní kombinace nízké váhy,
stability a přesného ovládání
vozíku. 

• Optimalizovaný skládací systém.

• Nové technologie.

• Funkční prvky snadno
ovladatelné jednou rukou
a s extrémní lehkostí.

Kód ZP: 07-5005945
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 44 979 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 48 182 Kč
(doplatek od 3 183 Kč)
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Šíře sedu: 32–48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

NANO X
1.156

• Skládací aktivní vozík
s otevřeným kompaktním
rámem a integrovanými
podnožkami.

• Novinka mezi aktivními vozíky.

• Snadná manipulace.

• Nízká hmotnost.

• Čistý minimalistický design.

Kód ZP: 07-5013363
podléhá schválení revizním lékařem

AKTIVNÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg

SMART F
2.360

• Skládací aktivní invalidní vozík
s integrovanými podnožkami.

• Perfektní kombinace nízké
váhy, stability a přesného
ovládání vozíku.

• Optimalizovaný skládací systém.

• Nová technologie trubek.

• Funkční prvky snadno
ovladatelné jednou rukou
a s extrémní lehkostí.

www.meyra.cz27

Kód ZP: 07-5005944
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 60 299 Kč
(doplatek od 15 300 Kč)

cena od 48 182 Kč
(doplatek od 3 183 Kč)
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AKTIVNÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 30–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 17     cm

Nosnost: 130 kg

NANO
1.155

• Aktivní vozík s pevným rámem.

• Díky jedinečným jízdním
vlastnostem, nízké hmotnosti
a optimální funkčnosti nabízí
svým uživatelům nezávislost
pohodlí a snadnou ovladatelnost.

• Individuální nastavitelnost
a široká nabídka příslušenství
umožňují přizpůsobit vozík
specifickým potřebám
uživatele.

• Čistý, minimalistický design.

• Mnoho barevných variant rámu.

Kód ZP: 07-5005946
podléhá schválení revizním lékařem

28

Šíře sedu: 38–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 16     cm

Nosnost: 100 kg

NANO C
1.158

• Aktivní karbonový vozík
s pevným otevřeným rámem.

• Díky jedinečným jízdním
vlastnostem, velmi nízké
hmotnosti a optimální funkčnosti
nabízí svým uživatelům
nezávislost, pohodlí a snadnou
ovladatelnost.

• Plně nastavitelný dle požadavků
uživatele.

• Minimální přepravní rozměry.

• Čistý, minimalistický design.

Kód ZP: 07-5014381
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 54 619 Kč
(doplatek od 9 620 Kč)

cena od 118 900 Kč
(doplatek od 73 901 Kč)
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AKTIVNÍ VOZÍKY

Nosnost: 150 kg

Hurricane DAILY
1.880

Individualita v každém
detailu.

• Aktivní vozík vyrobený uživateli
na milimetr a úhel přesně.

• Varianta vozíku s uzavřeným
rámem.

• Vysoce aktivní vozík pro
každodenní použití, jehož
koncepce vychází z modelové
řady sportovních vozíků
Hurricane.

• Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 100 kg

Hurricane S
1.880

Individualita v každém
detailu.

• Aktivní vozík vyrobený uživateli
na milimetr a úhel přesně.

• Varianta vozíku s otevřeným
rámem.

• Vysoce aktivní vozík pro
každodenní použití, jehož
koncepce vychází z modelové
řady sportovních vozíků
Hurricane.

• Vysoký podíl ruční práce.

www.meyra.cz29

cena od 119 800 Kč

cena od 119 800 Kč
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TECHNICKÉ PARAMETRY

30

Avanti AKTIV
1.736-A

SMART S
2.370

SMART F
2.360

NANO X
1.156

NANO
1.155

NANO C
1.158

Šíře sedu (cm) 38–50 (po 2 cm) 32–52 (po 2 cm)

Celková šíře vozíku (cm) šíře sedu + 18 cm šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28 28

Hloubka sedu (cm) 40–50 38–50

Přední výška sedu (cm) 44–56 40–54

Zadní výška sedu (cm) 42–51 40–53

Výška zádové opěry (cm) 34–46 25–50

Celková délka vozíku (cm) 88–112 88–103

Velikost poháněcích kol (palce) 24" 24" / 25" / 26"

Hmotnost od (kg) 12 10,5

Transportní hmotnost od (kg) 8 6,5

Nosnost (kg) 135 150

Šíře sedu (cm) 32–52 (po 2 cm) 32–48 (po 2 cm)

Celková šíře vozíku (cm) šíře sedu + 18 cm šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28 28

Hloubka sedu (cm) 38–50 38–50

Přední výška sedu (cm) 44–53 45–53

Zadní výška sedu (cm) 40–53 36–51

Výška zádové opěry (cm) 25–50 25–45

Celková délka vozíku (cm) 88–103 72–92

Velikost poháněcích kol (palce) 24" / 25" / 26" 24" / 25" / 26"

Hmotnost od (kg) 9,5 9

Transportní hmotnost od (kg) 7,4 6,5

Nosnost (kg) 150 130

Šíře sedu (cm) 30–50 (po 2 cm) 38–44 (po 2 cm)

Celková šíře vozíku (cm) šíře sedu + 17 cm šíře sedu + 16 cm

Hloubka sedu (cm) 38–50 38–46

Přední výška sedu (cm) 45–53 45–53

Zadní výška sedu (cm) 36–51 36–51

Výška zádové opěry (cm) 25–45 25–40

Celková délka vozíku (cm) 72–92 80–98

Velikost poháněcích kol (palce) 24" / 25" / 26" 24" / 25" / 26"

Hmotnost od (kg) 9,5 7,5

Transportní hmotnost od (kg) 6,5 5

Nosnost (kg) 130 100
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Kolo 
AKTIV WHEEL 24" 

• Kompletní kolo dostupné
v barevném provedení:
červené, modré, bílé, černé
a zlaté.

• Dvoustěnný komorový ráfek.

• Plášť Schwalbe RightRun
ACTIVE – KevlarGuard.

• Obruč AL s povrchovou
úpravou Hard Elox.

Kolo CROSS 24" 

• Kompletní kolo zajišťující
velmi dobrou trakci bez
prokluzu, minimální valivý
odpor a dostatečnou
ochranu proti defektu. 

• GrandRock – černý elox.

• Plášť Schwalbe
Landcruiser – KevlarGuard.

• Obruč AL – černý elox.

Kolo Loop Wheel

• Revoluční odpružená kola
vyrovnávající většinu vibrací,
otřesů a nárazů pro
maximální komfort při jízdě
po nezpevněných površích. 

• Kola jsou dodávaná
bez obutí.  

• Množství barevných
kombinací.

Kolo LIGHT

• Nejlehčí kolo ve své
kategorii.

• Hmotnost 1 278 g.

Kryty kol

• Kvalitní kryty kol primárně
určené k ochraně uživatele
před nechtěným vsunutím
prstů do výpletu kol při jízdě.

• V nabídce kryty čiré
i s potisky.

Kolo Spinergy LX

• Legendární kola předního
výrobce. 

• Důraz kladen na design,
nízkou hmotnost, maximální
pevnost a životnost. 

• V nabídce různé barevné
provedení výpletu.

Kolo 
SPIDER WHEEL 24"

• Kompletní magnesiové kolo.

• Různá barevná provedení.

• Plášť Schwalbe Marathon
Plus Evolution.

• Obruč AL nebo titan.

Kolečko AKTIV 

• Kompletní kolečko, zajišťující
vysoký komfort díky
extrémně nízkému valivému
odporu.

• Průměry 100, 125, 130
a 150 mm.

• Nešpinící PU obutí.

• Různá barevná provedení.

cena 3 960 Kč / ks

cena od 6 980 Kč / ks

cena 3 490 Kč / ks

cena 15 960  Kč / ks

cena 2 960 Kč / ks

cena od 11 960 Kč / ks

DOPRODEJ

cena 1 150 Kč / ks
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Obruč CURVE L
Tetra Grip

• Pogumovaná ergonomicky
tvarovaná obruč vhodná
zejména pro kvadruplegiky.

Obruč CURVE L

• Ergonomicky tvarovaná
hliníková obruč
s eloxovaným povrchem
pro lepší úchop.

Obruč QUADRO

• Profil obruče QUADRO,
je navržen s ohledem
na biomechaniku
tetraplegiků bez tricepsové
funkce. Poskytuje podstatně
větší uchopovací plochu
a díky extrémně robustnímu
protiskluzovému povrchu
nabízí nepřekonatelnou
přilnavost pro efektivní
pohon i maximální kontrolu
při brzdění a při korekci
směru jízdy.

Obruč nerez

• Velmi odolná obruč.

• Snadná péče.

Obruč GEKKO

• Ergonomicky tvarovaná
hliníková obruč
s eloxovaným povrchem
a šikovně zabudovaným
gumovým páskem na vnější
straně pro snazší ovládání
vozíku.

Obruč „kormidlo"

• Obruč s výstupky pro snazší
ovládání vhodná zejména
pro kvadruplegiky.

Pogumovaná
obruč 

• Obruč s pogumovanou
úpravou vhodná nejen
pro kvadruplegiky.

• Nešpiní ruce.

• Vhodná ke všem typům
mechanických invalidních
vozíků.

Silikonový návlek
na obruč 

• Silikonový návlek sloužící
nejen k usnadnění úchopu
obruče, ale i jako zpříjemnění
pohybu při nepříznivém
a chladném počasí.

cena 4 990 Kč / ks

cena 2 726 Kč / ks

cena 4 190 Kč / ks

cena 4 990 Kč / ks

cena 780 Kč / ks

cena 4 990 Kč / ks

cena 2 019 Kč / ks

cena 1 326 Kč / ks
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Plášť Schwalbe
ONE 24" 

• Plášť Schwalbe ONE má
velice nízký valivý odpor,
výbornou přilnavost
a trvanlivost.

Plášť Schwalbe
Marathon Plus
Evolution 24" 

• Plášť Schwalbe Marathon
Plus Evolution se díky
ochranné vložce SmartGuard
vyznačuje vysokou odolností
proti defektu a dlouhou
trvanlivostí.

• V nabídce i ve variantě
s reflexním pruhem.

Taška na kola
velká 

• Taška až na 4 kola 
s PVC zátěrem.

• Ochrana kol před
poškozením při transportu.

• Praktická vnitřní kapsa
na osičky nebo jiná
příslušenství.

Plášť Schwalbe
RightRun

• Zdvojená ochrana proti
defektu.

• Různé barevné varianty.

Taška na kola
malá

• Taška na 2 kola s PVC
zátěrem.

• Ochrana kol před
poškozením při transportu.

• Praktická vnitřní kapsa
na osičky nebo jiná
příslušenství.

Plášť Schwalbe
DownTown

• Všestraný plášť pro časté
střídání povrchů.

Plášť Standard

• Osvědčené pláště s nízkým
valivým odporem.

Plášť PU

• Plný (bezdušový) plášť
ze speciální směsi
polyuretanu.

• Varianta tzv.
„bezúdržbového“ obutí.

cena 1 390 Kč / ks

cena 990 Kč / ks

cena 1 980 Kč

cena od 550 Kč / ks

cena 1 680 Kč

cena od 690 Kč / ks

cena od 269 Kč / ks

cena od 529 Kč / ks
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Tarta BAG 

• Taška k invalidnímu vozíku
s jedním velkým úložným
prostorem a třemi menšími
kapsami.

• Praktické umístění pod
sedákem.

• Snadné připevnění
a odnímání.

• Doporučeno k vozíkům
s pevným rámem.

Kapsa ETUE 

• Příruční malá kapsa (taška)
s popruhem a přezkou,
jednoduše připevnitelná
na invalidní vozík.

• Doporučené umístění mezi
stupačkami vozíku.

• Barva šedá nebo tmavě
modrá.

Síťovka

• Praktický doplněk určený
především pro mechanické
vozíky.

Síťovka s vložkou 

• Síťovka doplněná o vložku
pro zneviditelnění obsahu.

• Praktický doplněk především
pro mechanické vozíky.

Rolko BAG 

• Variabilní připevnění
k invalidnímu vozíku pomocí
nastavitelných popruhů

• Díky praktickému vnitřnímu
řešení nabízí dostatek
prostoru. 

• Zip s extra velkými úchyty
pro snadné každodenní
použití.

Rolko Messenger

• Tašku lze snadno připevnit
k rámu invalidního vozíku
pomocí dvou elastických
poutek.

• Díky praktickému vnitřnímu
řešení nabízí dostatek
prostoru. 

• Zip s extra velkými úchyty
pro snadné každodenní
použití.

Nožní pás Raeda 

• Příslušenství k brašně Raeda
Sportbag. 

• Pás umožňuje připevnění
brašny na nohu vozíčkáře
pro usnadnění přístupu
k osobním věcem.

• Chrání Vaše osobní věci před
nenechavými prsty zlodějů. 

• V nabídce různé velikosti.

Raeda Sportbag

• Menší příruční brašna/taška
pro každodenní použití. 

• Tři samostatné kapsy. 

• Dotyková kapsa na mobilní
telefon.

• Voděodolná povrchová
úprava

• Možnost připevnění nožním
pásem Raeda.

cena 2 190 Kč

cena 399 Kč

cena 199 Kč
cena 249 Kč

cena 690 Kč
cena 1 490 Kč

cena 890 Kč cena od 284 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Pláštěnka RFM

• Pláštěnka s rukávy, kapucí
a krytím přes nohy.

• Kapuce s průzory pro lepší
výhled do stran.

• Pláštěnka je vyrobena
z lehké, nepromokavé
a větruodolné nylonové
tkaniny.

• V nabídce různé velikosti.

Podzimní fusak
Rolko

• Podzimní fusak nabízí
optimální ochranu proti
vlhkosti a chladu.

• Nepromokavá a větruodolná
svrchní vrstva.

• Jednoduché zapínání
pomocí popruhů
s patentními knoflíky. 

• Univerzální velikost.

Kotníková fixace
Rolko

• Komfortní a dynamická
alternativa k pevným fixacím
nohou. 

• Rovnoměrné rozložení tlaku
po celém kotníku. 

• Fixace je určena k připevnění
na stupačky mechanických či
elektrických vozíků. 

• Dodáváno v páru, včetně úchytů.

• V nabídce různé velikosti.

Lýtkový kurt
Rolko

• Kurt pro fixaci nohou
v oblasti lýtek.

• Vhodný pro každodenní použití
nebo jen jako fixace nohou při
sportovních aktivitách.

• Snadné zapínání pomocí
spony a suchého zipu.

• Univerzální velikost.

Stehenní kurt
Rolko

• Čalouněný kurt pro fixaci
nohou v oblasti stehen.

• Vhodný pro každodenní použití
nebo jen jako fixace nohou při
sportovních aktivitách.

• Snadné zapínání pomocí
spony a suchého zipu.

• V nabídce různé velikosti.

Hrudní pás
MC DUP 

• Hrudní fixační pás
pro uživatele se zhoršenou
stabilitou sedu.

• Tři varianty v celkové délce
150, 180 nebo 200 cm.

Fusak do zimy
RFM

• Fleecový fusak vhodný
do chladného počasí. 

• Díky kvalitnímu a odolnému
materiálu, který se snadno
udržuje, fusak neprofoukne
a je voděodolný. 

• Různé velikosti.

Pláštěnka
PONCHO 

• Pláštěnka s kapucí
pro vozíčkáře chránící před
deštěm a nepřízní počasí.

• Univerzální velikost.

cena 1 280 Kč

cena 980 Kč

cena 1 590 Kč

cena 590 Kč cena 290 Kč

cena 1 431 Kč

cena 1 990 Kč

cena 180 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Čtyřbodový
bezpečnostní
kurt

• Fixuje trup uživatele
na vozíku. 

• Zajišťuje bezpečnost
a zvyšuje pocit bezpečí. 

• Vedení kolem pasu a přes
ramena uživatele.

• Možnost použití
k mechanickým i elektrickým
vozíkům.

Dvoubodový
bezpečnostní
kurt

• Fixace uživatele na vozíku. 

• Zajišťuje bezpečnost
a zvyšuje pocit bezpečí. 

• Instalace kolem pasu uživatele.

• Možnost použití
k mechanickým i elektrickým
vozíkům.

Terapeutický
stolek 

• Terapeutický stolek je
praktické příslušenství
k mechanickým invalidním
vozíkům.

• O výběru vhodného typu
pro konkrétní invalidní vozík
se poraďte s našimi
odbornými prodejci.

Držák holí 

• Univerzální držák holí a berlí
pro standardní a odlehčené
invalidní vozíky.

• O jeho použitelnosti
u aktivních vozíků se poraďte
s našimi odbornými prodejci.

Bezdrátový
vysokotlaký
kompresor

• Kompaktní bateriový vysokotlaký
kompresor.

• Díky vyměnitelným koncovkám
lze použít pro různé druhy
ventilků.

• Digitální nastavení tlaku.

• Po dosažení nastaveného tlaku
kompresor sám přestane
dofukovat.

• Součástí balení je síťová
nabíječka i nabíječka pro
autozásuvky.

• Maximální tlak: 150 PSI / 10,3 bar.

cena dle typu

cena dle typu

cena od 4 190 Kč

cena 390 Kč

cena 1 560 Kč
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OCHRANNÉ RUKAVICE

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

Rukavice Argon 
Premium Kevlar II 
11216 není ZP

• Elastický svršek z materiálů 
Lycra a Spantex.

• Dlaň s protiskluzovým
aramidovým lemováním pro
nejlepší odolnost proti oděru
a perfektní přilnavost.

• Anatomicky tvarované gelové
polstrování, navržené speciálně
pro uživatele invalidních vozíků,
chrání karpální tunel a ulnární
nerv.

• Elastická manžeta na zápěstí
s bezpečným suchým zipem.

• Zesílená oblast palce.

• Dvojité šití pro delší životnost.

• Poutka pro snazší vysvlékání.

Rukavice Athletic 
30410 není ZP

• Háčkovaná svrchní část.

• Dokonalé odvětrávání.

• Anatomicky tvarované polstrování dlaní.

• Módní retro design.

• Manžeta na zápěstí s bezpečným
suchým zipem.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

Rukavice Windstopper 
11116 není ZP

• Elastická svrchní část z termo textilu.

• Větruvzdorné a prodyšné.

• Velmi robustní dlaň z uhlíkového vlákna
s oříznutím z mikrovlákna pro nejlepší
přilnavost a nejvyšší trvanlivost.

• Hřejivé neoprenové vystýlky v oblasti
zápěstní.

• Zesílená oblast palce.

• Dvojité šití pro delší životnost.

• Poutka pro snazší vysvlékání.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

www.meyra.cz39

cena 1 198 Kč

cena 398 Kč

cena 1 298 Kč
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TRACK WHEEL Double Arm 
RTW12DC není ZP

Přídavné Outdorové přední kolo
TRACK WHEEL je ideálním pomocníkem
na vašich cestách městem i přírodou.
Pohyb po městské dlažbě
či nezpevněných cestách tak bude
mnohem snazší.

Double Arm – Dvoubodový systém
uchycení určený pro invalidní vozíky
s pevným nebo skládacím rámem
a integrovanou podnožkou.

• Karbonový rám.

• Snadná instalace bez nářadí.

• Vysoký komfort díky velkému
nafukovacímu kolu 12″.     

• Speciální vidlice eliminující kmitání kola.

Hmotnost: 4,5 kg

TRACK WHEEL Single Arm 
RTW12SC není ZP

Přídavné Outdorové přední kolo
TRACK WHEEL je ideálním pomocníkem
na vašich cestách městem i přírodou.
Pohyb po městské dlažbě
či nezpevněných cestách tak bude
mnohem snazší.

Single Arm – Jednobodový systém
uchycení určený pro invalidní vozíky
s pevným rámem a integrovanou
stupačkou.

• Karbonový rám.

• Snadná instalace bez nářadí.

• Vysoký komfort díky velkému
nafukovacímu kolu 12″.     

• Speciální vidlice eliminující kmitání kola.

Hmotnost: 2,6 kg

www.meyra.cz41

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Nosnost: 120 kg

Speedy B26
SPE-B26 není ZP

• Handbike pro aktivní uživatele
s možností uchycení na jakýkoli
mechanický vozík.

• Zvláště vhodný pro aktivní
uživatele, kteří chtějí sportovat
přímo na svém vozíku.

• Velmi snadná a rychlá montáž
a demontáž.

• Dynamická kvalitní konstrukce.

• Široké příslušenství
ke standardnímu modelu.

• Nabízí čisté potěšení z jízdy.

• 27-stupňový převodník.

• Díky menší prostorové náročnosti
oproti standardním handbikům
je skladování i transport handbiku
Speedy jednodušší.

cena od  109 800 Kč

cena 18 900 Kč

cena 12 900 Kč
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Vyzdvihněte svou individualitu!

• Anatomické zádové opěry TARTA EMYS si nyní můžete nechat vyrobit ve vlastním designu! 
Stačí dodat podklady, nebo si vytvořit návrh dle svých představ.

• Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.

42

příplatková cena 4 190 Kč
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www.meyra.cz43

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 120 kg

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 120 kg

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 120 kg

Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Contour
TARTA-E3x-C (varianta 3V), TARTA-E4x-C (varianta 4V), TARTA-E5x-C (varianta 5V)

• Univerzální systém s větší podporou trupu
a vyšším stupněm vedení a držení postury.

• Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě
flexibility a dynamického sedu i boční
vedení, které však taktéž není fixní 
a i přes podporu vedení trupu zachovává
volnost v protažení do stran a do rotací.

• Varianty 3V, 4V a 5V definují výšku zádové
opěry, tedy počet lamel.

Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Standard
TARTA-E3x-S (varianta 3V), TARTA-E4x-S (varianta 4V)

• Univerzální systém z otevřených
nekonturovaných lamel.

• Vhodná pro uživatele, kteří nevyžadují
boční vedení trupu, ale přesto ocení
flexibilitu zádové opěry umožňující
dynamický sed na vozíku.

• Varianty 3V a 4V definují výšku zádové
opěry, tedy počet lamel.

Anatomická zádová opěra TARTA EMYS DeepContour
TARTA-E4x-D (varianta 4V), TARTA-E5x-D (varianta 5V)

• Univerzální systém s maximální
podporou trupu a vysokým stupněm
vedení a držení postury.

• Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě
flexibility a dynamického sedu i boční
stabilizaci (hloubka 14,5 cm). Opěra si 
i přes podporu vedení trupu zachovává
volnost v protažení do stran a do rotací.

• Varianty 4V a 5V definují výšku zádové
opěry, tedy počet lamel.

podléhá schválení revizním lékařem

podléhá schválení revizním lékařem

podléhá schválení revizním lékařem

ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA

Kód ZP: 07-5010969 (varianta 3V)

Kód ZP: 07-5010968 (varianta 4V)

Kód ZP: 07-5010964 (varianta 4V)

Kód ZP: 07-5010963 (varianta 5V)

Kód ZP: 07-5010966 (varianta 3V)

Kód ZP: 07-5010967 (varianta 4V) 

Kód ZP: 07-5010965 (varianta 5V) 

cena 25 990 Kč (spoluúčast 2 599 Kč)

cena 27 680 Kč (spoluúčast 2 768 Kč)

cena 23 890 Kč (spoluúčast 2 389 Kč)

cena 25 990 Kč (spoluúčast 2 599 Kč)

cena 27 680 Kč (spoluúčast 2 768 Kč)

cena 23 890 Kč (spoluúčast 2 389 Kč)

cena 25 990 Kč (spoluúčast 2 599 Kč)
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ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA

44

Hledali jsme novou myšlenku s důrazem na funkčnost, flexibilitu, odolnost,
spolehlivost a design. Našli jsme adaptabilní opěrný systém TARTA vyvinutý
zkušenými odborníky v oblasti ergonomie, protetiky a užitého designu.
TARTA je modulární systém, a proto je schopen řešit širokou škálu
individuálních potřeb.

Jednou z nejdůležitějších vlastností systému TARTA je extrémní flexibilita 
a schopnost přizpůsobit se. S každým „obratlem“ můžeme nastavit zakřivení 
jak v předozadním směru (kyfotické či lordotické), tak v bočním směru, 
a jsme proto schopni přizpůsobit zádovou opěru například i různým
úrovním skoliózy.

Anatomická zádová opěrka TARTA je v základu tvořena z jednotlivých
„obratlů“ spojených mezi sebou tvarovatelnými ocelovými plátky. Na každý
„obratel“ takto sestavené páteře můžeme připevnit lamely různých typů
a velikostí a individuálně nastavit jejich sklon. Každou z lamel můžeme navíc
doplnit různými typy prodyšného čalounění. Dokážeme Vám proto sestavit
zádovou opěru přesně podle Vašich potřeb.

Zádový systém TARTA je možné uchytit na téměř jakýkoli invalidní vozík
s pevným nebo skládacím rámem.

Anatomická zádová opěra TARTA Contour
TARTA-4A (varianta 4V), TARTA-5A (varianta 5V), TARTA-6A (varianta 6V)

• Univerzální systém s větší podporou trupu
a vyšším stupněm vedení a držení postury.

• Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě
flexibility a dynamického sedu i boční
vedení, které však taktéž není fixní 
a i přes podporu vedení trupu zachovává
volnost v protažení do stran    a do rotací.

• Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové
opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Anatomická zádová opěra TARTA Standard
TARTA-4S (varianta 4V), TARTA-5S (varianta 5V), TARTA-6S (varianta 6V)

• Univerzální systém z otevřených
nekonturovaných lamel.

• Vhodný pro uživatele, kteří nevyžadují
boční vedení trupu, ale přesto ocení
flexibilitu zádové opěry umožňující
dynamický sed na vozíku.

• Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové
opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost 
uživatele: 100 kg

Anatomická zádová opěra TARTA Individual
TARTA-4I (varianta 4V), TARTA-5I (varianta 5V), TARTA-6I (varianta 6V)

• Systém s možností maximálního
přizpůsobení individuálním potřebám.

• Vhodný pro uživatele, kteří uvítají řešení
„šité na míru“.

• Nutnost přesného zaměření.

• Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové
opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

podléhá schválení revizním lékařem

podléhá schválení revizním lékařem

podléhá schválení revizním lékařem

Více informací a produktová videa najdete na našich webových stránkách www.meyra.cz/tarta

Kód ZP: 07-5010971 (varianta 4V)

Kód ZP: 07-5010972 (varianta 5V)

Kód ZP: 07-5010973 (varianta 6V)

Kód ZP: 07-5010974 (varianta 4V)

Kód ZP: 07-5010975 (varianta 5V)

Kód ZP: 07-5010976 (varianta 6V)

Kód ZP: 07-5010977 (varianta 4V)

Kód ZP: 07-5010979 (varianta 5V)

Kód ZP: 07-5010980 (varianta 6V)

cena 26 490 Kč (spoluúčast 2 649 Kč)

cena 27 990 Kč (spoluúčast 2 799 Kč)

cena 29 490 Kč (spoluúčast 2 949 Kč)

cena 25 670 Kč (spoluúčast 2 567 Kč)

cena 27 260 Kč (spoluúčast 2 726 Kč)

cena 28 750 Kč (spoluúčast 2 875 Kč)

cena 24 990 Kč (spoluúčast 2 499 Kč)

cena 26 490 Kč (spoluúčast 2 649 Kč)

cena 27 990 Kč (spoluúčast 2 799 Kč)
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ZÁDOVÉ SYSTÉMY RIDE DESIGNS

Anatomická zádová opěra JAVA Back GRANDE
JB-xx22 / JB-xx22DP

• Anatomická biomechanická zádová
opěra.

• Patentovaný biomechanický design
Java Back poskytuje flexibilitu pro
snadnou a nezávislou optimalizaci
podpory pánve a vyvážení trupu, čímž
podporuje přirozený pohyb těla.

• K dispozici ve dvou variantách
konturace.
REGULAR (standard): 8 cm
DEEP: 15 cm

Výška: 56 cm

Šířka: 36–51 cm

Max. 
hmotnost 
uživatele: 136 kg

Anatomická zádová opěra JAVA Back TALL
JB-xx18 / JB-xx18DP

• Anatomická biomechanická zádová
opěra.

• Patentovaný biomechanický design
Java Back poskytuje flexibilitu pro
snadnou a nezávislou optimalizaci
podpory pánve a vyvážení trupu, čímž
podporuje přirozený pohyb těla.

• K dispozici ve dvou variantách
konturace.
REGULAR (standard): 8 cm
DEEP: 15 cm

Výška: 46 cm

Šířka: 36–51 cm

Max. 
hmotnost 
uživatele: 136 kg

Anatomická zádová opěra JAVA Back REGULAR
JB-xx14 / JB-xx14DP

• Anatomická biomechanická zádová
opěra.

• Patentovaný biomechanický design
Java Back poskytuje flexibilitu pro
snadnou a nezávislou optimalizaci
podpory pánve a vyvážení trupu, čímž
podporuje přirozený pohyb těla.

• K dispozici ve dvou variantách
konturace. 
REGULAR (standard): 8 cm
DEEP: 15 cm

Výška: 36 cm

Šířka: 36–51 cm

Max. 
hmotnost 
uživatele: 136 kg

www.meyra.cz45

Kód ZP: 07-5014294 (Regular)

Kód ZP: 07-5014295 (Deep)
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5014294 (Regular)

Kód ZP: 07-5014295 (Deep)
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5014294 (Regular)

Kód ZP: 07-5014295 (Deep)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 17 900 Kč
(doplatek 1 790 Kč)

cena 18 900 Kč
(doplatek 1 890 Kč)

cena 17 900 Kč
(doplatek 1 790 Kč)

cena 18 900 Kč
(doplatek 1 890 Kč)

cena 17 900 Kč
(doplatek 1 790 Kč)

cena 18 900 Kč
(doplatek 1 890 Kč)
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Zádová opěrka Varilite ICON TALL
ORTO-46030

• Vysoká zádová opěrka s podporou
po ramena.

• Vhodná pro uživatele, kteří potřebují
anatomická záda s bočním vedením.

• Možnost hlubšího provedení nebo
přidání opěrek pro zvýšení boční fixace.

• V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 2,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg / 45 kg (Junior)

Zádová opěrka Varilite ICON MID
ORTO-46020

• Zádová opěrka střední výšky s podporou
těsně pod lopatky.

• Pevná opora pro spodní a střední část
trupu v kombinaci s mírnou boční
oporou.

• Zachován plný rozsah pohybu paží.

• V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg

Hmotnost: 1,1 kg

Nosnost: 45 kg

Zádová opěrka Varilite ICON LOW
ORTO-46010

• Nízká zádová opěrka vhodná pro aktivní
uživatele.

• Pevná opora pro spodní část trupu
v kombinaci s mírnou boční oporou.

• Zachován plný rozsah pohybu v horní
části trupu.

• V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,5 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg

Kód ZP: 07-5003886
podléhá schválení revizním lékařem 

ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE

Kód ZP: 07-5003887
podléhá schválení revizním lékařem 

Kód ZP: 07-5003888
podléhá schválení revizním lékařem 

Zádová opěrka Varilite JUNIOR MID
ORTO-46021

Kód ZP: 07-5003897
podléhá schválení revizním lékařem 

• Zádová opěrka určená k instalaci
na mechanický vozík o šíři sedu 
23 až 28 cm.

• Šíře duralového korpusu je 22 cm
a výška 23,5 cm. Přesah polstrování
2,5 cm.

• Polstr s vzduchovou komorou.

cena 11 350 Kč
(spoluúčast 1 135 Kč)

cena 11 930 Kč
(spoluúčast 1 193 Kč)

cena 12 510 Kč
(spoluúčast 1 251 Kč)

cena 11 550 Kč
(spoluúčast 1 155 Kč)
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ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE

Pevné hrudní peloty Varilite LSS (PAL)
ORTO-46040

• Pevné hrudní peloty pro zvýšení laterální
fixace trupu.

• Možnost instalace na jakoukoli pevnou
zádovou opěrku díky univerzálnímu
držáku.

• Možnost nastavení šířky nebo šířky
a úhlu v rozsahu 20°.

• Možnost zakoupení páru či jen levé
nebo pravé peloty.

• Možnost volby rovných nebo
konturovaných polstrů.

Rozměry polstru: 8 x 10 cm

10 x 13 cm

13 x 15 cm

Zádová opěrka Varilite JUNIOR DEEP
ORTO-46221

• Zádová opěrka s výrazným bočním
vedením určená k instalaci
na mechanický vozík o šíři sedu 
23 až 28 cm.

• Boční vedení poskytuje výraznou
stabilizaci trupu dítěte.

• Šíře duralového korpusu je 25 cm
a výška 23,5 cm. Přesah polstrování
2,5 cm.

• Polstr s vzduchovou komorou.

Hmotnost: 1,3 kg

Nosnost: 45 kg

Zádová opěrka Varilite ICON TALL DEEP
ORTO-46220

• Zádová opěrka s oporou po ramena.

• Hluboké boční vedení zajišťující vyšší
stabilitu trupu.

• Vhodné použití i pro vozíky s polohou
„relax“ nebo jako zádová opěrka
do elektrických vozíků.

• V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 3,3 kg

Nosnost: 136 kg

47

Odklopné hrudní peloty Varilite LSS (PAL)
ORTO-46050

• Odklopné hrudní peloty pro
neomezující dosedání do vozíku.

• Zvýšení laterální fixace trupu.

• Možnost instalace na jakoukoli pevnou
zádovou opěrku díky univerzálnímu
držáku.

• Možnost nastavení šířky nebo šířky
a úhlu v rozsahu 20°.

• Možnost zakoupení páru či jen levé
nebo pravé peloty.

• Možnost volby rovných nebo
konturovaných polstrů.

Rozměry polstru: 8 x 10 cm

10 x 13 cm

13 x 15 cm

Kód ZP: 5003889
podléhá schválení revizním lékařem 

Kód ZP: 5003898
podléhá schválení revizním lékařem 

Kód ZP: 5003908
podléhá schválení revizním lékařem 

Kód ZP: 5003907
podléhá schválení revizním lékařem 

www.meyra.cz

cena 14 780 Kč
(spoluúčast 1 478 Kč)

cena 12 080 Kč
(spoluúčast 1 208 Kč)

cena 3 407 Kč
(spoluúčast 341 Kč)

cena 7 990 Kč
(spoluúčast 799 Kč)
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ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Výška sedáku: 6–9 cm

Nosnost: až 135 kg (dle typu)

Antidekubitní sedák
ALOVA s abdukčním
klínem
WNC-VCAG BP
• Varianta s odnímatelným

abdukčním klínem.

• Antidekubitní polštáře ALOVA
představují novou řadu produktů
s pěnovou výplní Visco Elastic. 

• Tvarovaný antidekubitní polštář
ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím
zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá
tak v prevenci vzniku dekubitů
středního až vysokého rizika. 

• Anatomické tvarování.

• Nepromokavý a prodyšný potah.

• V základní výbavě potah pro
použití sedáku bez abdukčního
klínu.

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6–12 cm (dle typu)

Nosnost: až 200 kg (dle typu)

Antidekubitní sedák
ALOVA
WNC-VCAG

• Antidekubitní polštáře ALOVA
představují novou řadu produktů
s pěnovou výplní Visco Elastic. 

• Tvarovaný antidekubitní polštář
ALOVA zvyšuje kontaktní plochu,
tím zlepšuje rozložení tlaku
a pomáhá tak v prevenci vzniku
dekubitů středního až vysokého
rizika. 

• Anatomické tvarování.

• Nepromokavý a prodyšný potah.

• Náhradní potah v základní
výbavě.

• V nabídce různé velikosti.

Kód ZP: 07-5010805
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5010804
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 384 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 4 497 Kč
(doplatek 0 Kč)
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ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Antidekubitní sedák
Ride JAVA CUSHION
JC-xxxx

Ergonomický antidekubitní sedák
Java® Cushion svou patentovanou
konstrukcí a konturací snižuje
tlakové a střižné síly v rizikových
oblastech (kostrč a hrboly sedacích
kostí) a tlak naopak přenáší
na oblasti, které jsou tolerantnější. 
Konstrukce pomáhá snižovat
dlouhodobé riziko ohrožení kůže
a působí tak preventivně proti
vzniku dekubitů a napomáhá lepší
stabilitě sezení pro lepší funkční sed.

• Patentovaná konturovaná základna.
• Polštář neabsorbuje vlhkost

a uchovává kůži chlazenou a suchou.
• Polštář lze rozebrat a vyprat nebo

dezinfikovat.
• Sedák je vhodný pro osoby

se středním a vysokým rizikem
vzniku dekubitů.

• V nabídce různé velikosti
pro dospělé i děti.

Antidekubitní sedák
Ride FORWARD
FCD-xxxx

Ergonomicky tvarovaný
antidekubitní sedák, který svým
provedením a netypickou konturací
dokáže velmi efektivně odlehčit
kritické partie (hrboly sedacích kostí
a kostrč) a předcházet tak
dekubitům. Zároveň svou
konstrukcí pomáhá zlepšit stabilitu
sedu a kontrolu držení trupu.

• Patentovaná konturovaná základna.
• Polštář neabsorbuje vlhkost

a uchovává kůži chlazenou a suchou.
• Polštář lze rozebrat a vyprat nebo

dezinfikovat.
• Sedák je vhodný pro osoby

se středním a vysokým rizikem
vzniku dekubitů.

• V nabídce různé velikosti
pro dospělé i děti.

www.meyra.cz49

Kód ZP: 07-5014296
podléhá schválení revizním lékařem

Výška sedáku: 5–7 cm (dle typu)

Nosnost: 160 kg

Kód ZP: 07-5014298
podléhá schválení revizním lékařem

Výška sedáku: 8 / 15 cm

Nosnost: 160 kg

cena 9 990 Kč
(doplatek 2 490 Kč)

cena 12 490 Kč
(doplatek 4 990 Kč)
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Kód ZP: 07-5010807
podléhá schválení revizním lékařem

Dvoukomorový
antidekubitní sedák
KINÉRIS
WNC-V 2EL

• Antidekubitní polštáře KINÉRIS
jsou složené ze vzduchových
buněk, které jsou navzájem
propojené.

• Dvoukomorový systém
pro uživatele s poruchou
stability sedu.

• Zaručeno plynulé rozložení tlaku
a individuální přizpůsobení. 

• Sedáky jsou vhodné pro osoby
s vysokým rizikem vzniku dekubitů.

• Pumpička s manometrem
v základní výbavě.

• V nabídce různé velikosti.

50

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 150 kg 
(dle velikosti)

Kód ZP: 07-5010807
podléhá schválení revizním lékařem

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 150 kg 
(dle velikosti)

Jednokomorový
antidekubitní sedák
KINÉRIS
WNC-V 1EL

• Antidekubitní polštáře KINÉRIS
jsou složené ze vzduchových
buněk, které jsou navzájem
propojené.

• Jednokomorový systém
pro uživatele bez poruch
stability sedu.

• Zaručeno plynulé rozložení tlaku
a individuální přizpůsobení. 

• Sedáky jsou vhodné pro osoby
s vysokým rizikem vzniku dekubitů.

• Pumpička s manometrem
v základní výbavě.

• V nabídce různé velikosti.

cena 9 576 Kč
(doplatek 2 076 Kč)

cena 9 886 Kč
(doplatek 2 386 Kč)
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ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Antidekubitní sedák Varilite JUNIOR
ORTO-46071

• Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem
a PSV ventilem.

• Pěnové jádro s integrovaným
abdukčním klínem poskytuje částečnou
mediální stabilizaci trupu dítěte.

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 7,4 cm

Nosnost: 261 kg

Antidekubitní sedák Varilite ZOID
ORTO-46070

• Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem
a PSV ventilem.

• Vhodný pro osoby se středním rizikem
vzniku dekubitů.

• Vhodný pro osoby bez potřeby výrazné
stabilizace sedu.

• Ventil PSV pro jednoduché nastavení
požadovaného tlaku.

• Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný
pro uživatele aktivních vozíků.

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 cm

Hmotnost: 567 g

Nosnost: 280 kg

Výška sedáku: 8 cm

Hmotnost: 865 g

Nosnost: 280 kg

Kód ZP: 07-5003890
podléhá schválení revizním lékařem

Antidekubitní sedák
Varilite REFLEX
ORTO-46060

• Antidekubitní sedák s pěnovým
jádrem a automatickým ventilem.

• Vhodný pro osoby se středním
rizikem vzniku dekubitů
vyžadující pouze základní
stabilizaci sedu.

• Automatický ventil bez nutnosti
nastavování.

• Pěnové jádro se zabudovaným
abdukčním klínem.

• Díky nízké hmotnosti je sedák
vhodný pro uživatele aktivních
vozíků.

• V nabídce různé velikosti.

Kód ZP: 07-5003899 
podléhá schválení revizním lékařem 

Kód ZP: 07-5003891 
podléhá schválení revizním lékařem 

cena 8 090 Kč
(doplatek 590 Kč)

cena 7 810 Kč
(doplatek 310 Kč)

cena 3 895 Kč
(doplatek 0 Kč)
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ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Antidekubitní sedák Varilite MERIDIAN
ORTO-46100

• Antidekubitní sedák vhodný pro osoby
s vysokým rizikem vzniku dekubitů.

• Vhodný pro osoby s požadavky
na výraznou mediální a symetrickou
laterální stabilizaci sedu.

• Dvě samostatné vzduchové komory.

• Rozdílným nastavením tlaku v komorách
lze zamezit nežádoucímu sklonu pánve.

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg

52

Sedací systém Varilite PROFORM NX
ORTO-46210

• Antidekubitní sedák nabízející maximální
možnosti pro individuální přizpůsobení.

• Kompenzace různé délky nohou, polohy
pánve a skoliózy páteře.

• Vhodný pro osoby s vysokým rizikem
vzniku dekubitů.

• Výrazná symetrická i asymetrická
laterální stabilizace sedu.

• Klín, vzduchové a pěnové komory
pro mediální stabilizaci sedu.

• Desku a klín je možné individuálně
upravit seříznutím.

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 12 cm

Hmotnost: 1 450 g

Nosnost: 280 kg

Sedací systém Varilite MERIDIAN WAVE
ORTO-46200

• Antidekubitní sedák Varilite Meridian
podložený konturovanou deskou z tvrdé
pěny v provedení LPB.

• Deska s výraznou laterální oporou (LPB)
a dvě samostatné komory pro maximální
stabilizaci sedu.

• Vhodný pro osoby s vysokým rizikem
vzniku dekubitů.

• Konturovanou desku LPB lze na přání
v rámci ceny zaměnit za provedení CPB
nebo CPW (CPB = deska s laterální
oporou a abdukčním klínem; CPW = klín
s laterální oporou a abdukčním klínem).

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 13 cm

Hmotnost: 1 320 g

Nosnost: 280 kg

Kód ZP: 07-5003895
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5003896
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5003894
podléhá schválení revizním lékařem

Antidekubitní sedák Varilite EVOLUTION PSV
ORTO-46080 / ORTO-46090 (vel. 55 x 50 cm / 60 x 45 cm)

• Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem
a PSV ventilem.

• Vhodný pro uživatele s požadavkem
na zvýšenou symetrickou stabilizaci
sedu.

• Vyšší pěnové jádro s integrovaným
abdukčním klínem pro střední mediální
stabilizaci.

• Ventil PSV pro jednoduché nastavení
požadovaného tlaku.

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg

Kód ZP: 07-5003892 (ORTO-46080) 
podléhá schválení revizním lékařem 

Kód ZP: 07-5003893 (ORTO-46090) 
podléhá schválení revizním lékařem 

cena 9 760 Kč
(doplatek 2 260 Kč)

cena 8 005 Kč
(doplatek 505 Kč)

cena 9 480 Kč
(doplatek 1 980 Kč)

cena 7 810 Kč
(doplatek 310 Kč)

cena  9 350 Kč
(doplatek 1 850 Kč)
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ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Qmed Comfort Seat
DRQE3K1NCXUXP

• Univerzální profilovaný sedák
Qmed Comfort Seat je dokonalým
řešením pro lidi, kteří hledají pohodlí
a správnou polohu těla při sezení. 

• Pěna s tvarovou pamětí se přizpůsobuje
hmotnosti uživatele a umožňuje
rovnoměrné rozložení tělesné
hmotnosti. 

• Dodatečné profilování pod stehny
pomáhá zaujmout správnou polohu.

• Prevence vzniku dekubitů.
• Prevence přetížení bederní páteře.
• Vhodné pro dlouhodobé sezení.

Hustota: 45 kg/m3

Rozměry: 45 x 37 x 9 cm   

Otočný sedák Qmed
DRQE3M0BBXXXP

• Měkký otočný sedák z paměťové pěny,
s bambusovým vláknem a přídavkem
chladivého gelu je ideální pro osoby,
které tráví hodně času vsedě, na různých
typech křesel a židlí. 

• Rozsah pohybu 360° umožňuje snadné
otáčení v požadovaném směru.  

• Ideální při práci v kanceláři.

• Snadnější změna polohy.

• Chladivý gel pro větší pohodlí.

Hustota: 40 kg/m3

Rozměry: 39 x 5 cm   

www.meyra.cz53

Antidekubitní sedák Vitea Care
DRVCT

• Prodyšný sedák s patentovaným
systémem rozložení tlaku při sezení.

• Snadné čištění povlaku.

• Protiskluzová podložka.

• Regulace tlaku umožňující 
změnu výšky sedáku a tvrdost.

• V nabídce různé velikosti.

Rozměry: 38 x 40 x 8 cm
40 x 40 x 8 cm
45 x 40 x 8 cm

Nosnost: 180 kg
Kód ZP: 07-5008593

podléhá schválení revizním lékařem

Antidekubitní sedák Qmed
DRQE3E1CDXUXP není ZP

• Paměťová pěna napomáhá zmírnit tlak
na spodní část sedací kosti a kostrč.

• Anatomický design a dvojitá vrstva
s různou hustotou paměťové pěny.

• Vhodné k užití na kancelářskou židli,
invalidní vozík, k domácímu užití 
i v automobilu.

• Pomocný pásek pro fixaci požadované
polohy, protiskluzová spodní část.

Hustota: 80 / 110 kg/m3

Rozměry: 46 x 41 x 7,5 cm   

cena 949 Kč

cena 849 Kč

cena 2 719 Kč
(doplatek 520 Kč)

cena 998 Kč
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PŘÍKLADY POUŽITÍ DLE DIAGNÓZ 
(doporučené, nikoli striktní)

ALS = Amyotrofická laterální skleróza 
Vysoká míšní léze 
Duchennova svalová dystrofie
SMA = Spinální svalová atrofie

Kraniocerebrální trauma

Roztroušená skleróza 

Poškození mozku v raném dětství
ICP = intrakraniální tlak

Nízká míšní léze

Obezita

Parkinsonova nemoc
CMP = Cévní mozková příhoda

Amputace nohy/nohou
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  SROVNÁNÍ 
JÍZDNÍCH KONFIGURACÍ
Uživatelé zpravidla potřebují čas, aby si zvykli na jízdní vlastnosti. Kromě rozdílných poloh těžiště má každý
z typů pohonu své jedinečné vlastnosti a výhody.

Jízdní konfigurace

Pohon na zadní kola

Pohon na zadní kola je
standardní, pokud jde
o elektrické invalidní vozíky.
Velmi dobré a stabilní jízdní
vlastnosti zaručují dobré
manévrování, zejména při použití
v exteriéru.

Pohon na přední kola

Elektrický vozík s pohonem
předních kol posouvá osu
poloměru otáčení do přední části
vozíku, což vozíku předurčuje lepší
manévrovací schopnosti
ve stísněných prostorech. Tato
konstrukce navíc umožňuje zajet
blíže ke stolu a podobným
objektům. Náhon na přední kola
a volně otáčecí zadní kolečka
umožňují použít kromě
standardních stupaček i centrální
stupačku, která může být
mechanicky či elektricky
polohovatelná do 90°.

Pohon na přední kola
+ servo řízení zadních kol

Vozík Optimus je vybaven silným
motorem, který pohání přední
velká kola. Manévrování a otáčení
vozíku je prováděno servo řízením
zadních kol (obdobně jako např.
vysokozdvižný vozík). Vozík tak
potřebuje mnohem větší poloměr
otáčení, ale tato konstrukce mu
dává jedinečné jízdní vlastnosti
v exteriéru, zejména v terénu.
V interiéru je manévrování s tímto
typem pohonu složitější a vyžaduje
více prostoru, než u vozíku
s klasickým pohonem zadních
či předních kol.

54
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 38–50 / 43–55 cm

Celková šíře: 59–70 cm

Nosnost: 120 kg

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah

Hmotnost: 69 kg

Hmotnost 
bez baterií: 38 kg

CLOU
9.500

• Kompaktní a snadno ovladatelný
skládací elektrický vozík vhodný
především do interiéru.

• Snadný transport.

• Skládací rám.

• Určený pro uživatele se
zachovanou stabilitou trupu.

• Díky možnosti složení umožňuje
snadný transport i v osobním
voze.

Kód ZP: 07-5005972
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 43–55 cm

Celková šíře: max. 59 cm

Nosnost: 120 kg

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 50 Ah

iChair MC Basic
1.609

• Dobře ovladatelný elektrický
vozík pro použití v interiéru
i exteriéru.

• Dobré odpružení poháněcích kol
usnadňuje pohyb v exteriéru.

• Integrovaná stabilizační kolečka.

• Nejlevnější vozík ve své třídě
a kvalitě.

Kód ZP: 07-5009652
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 76 998 Kč
(doplatek od 1 998 Kč)

cena od 89 900 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 38–48 cm

Celková šíře: max. 75 cm

Nosnost: 120 kg

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 50 Ah

iChair MC1 Light
1.610

• Výborný elektrický vozík pro
použití v interiéru i exteriéru. 

• Plynulé elektrické polohování
sedu a zádové opěry součástí
základní výbavy vozíku.

• Kompaktní podvozek
s integrovanými kolečky proti
překlopení.

• Elegantní design.

Kód ZP: 07-5014587
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 62 cm

Nosnost: 160 kg 

Motory: 2x 220 W

Baterie: 2x 50 Ah (80 Ah)

iChair MC2
1.611

• Vysoce pohyblivý elektrický vozík
pro použití v interiéru i exteriéru 
s promyšlenými funkcemi 
a moderním designem. 

• Dobré odpružení poháněcích kol
ulehčuje dlouhý čas strávený
na vozíku.

• Integrovaná stabilizační kolečka.

• Široká nabídka  nadstandardního
příslušenství v základní sestavě.

• Nový elegantní design.

Kód ZP: 07-5009650
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 115 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 126 999 Kč
(doplatek od 1 999 Kč)
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 58–63,5 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 300 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 80 Ah

iChair MC2 RS
1.615

• Osvědčený model elektrického
invalidního vozíku MC2
pro vnitřní i venkovní použití
ve sportovním vybavení RS.

• Kompaktní podvozek
s integrovanými kolečky proti
překlopení, usnadňující použití
i ve stísněných prostorech.

• Zesílené motory.

• Rychlost jízdy až 13 km/h.

• Výborné odpružení zadních kol.

• Elegantní černo-červený design.

www.meyra.cz57

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Nosnost: 75 kg

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 50 Ah (80 Ah)

iChair MC S
1.616

• Dětská varianta osvědčeného
el. vozíku iChair MC2.

• Vhodné použití v interiéru
i exteriéru.

• Uzpůsobený pro děti nebo
uživatele malého vzrůstu.

• Široká nabídka základního
i nadstandardního příslušenství.

• Vozíky iChair jsou od letošního
roku v novém elegantním designu.

cena 126 979 Kč

cena od 164 980 Kč
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 220 W

Baterie: 2x 50 Ah (80 Ah)

iChair MC3
1.612

• Vysoce pohyblivý elektrický vozík
pro použití v interiéru i exteriéru.

• Dělený odpružený rám zajišťuje
komfortní jízdu i na nezpevněných
cestách.

• Integrovaná stabilizační kolečka.

• Široká nabídka „nadstandardního“
příslušenství v základní sestavě.

• Elegantní design.

Kód ZP: 07-5009648
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 220 W

Baterie: 2x 80 Ah

iChair MC3 Lift
1.612-27

• Vysoce pohyblivý elektrický vozík
pro použití v interiéru i exteriéru.

• Dělený odpružený rám zajišťuje
komfortní jízdu i na nezpevněných
cestách.

• Integrovaná stabilizační kolečka.

• Široká nabídka „nadstandardního“
příslušenství v základní sestavě.

• Součástí modelu MC3 Lift je tele-
skopické zvedání sedačky o 30 cm.

• Elegantní design.

Kód ZP: 07-5009647
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 126 999 Kč 
(doplatek od 1 999 Kč)

cena od 143 998 Kč
(doplatek od 1 999 Kč)
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 62–80 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 220 W

Baterie: 2x 50 Ah (80 Ah)

iChair MC FRONT
1.613

• Elektrický invalidní vozík 
s pohonem předních kol.

• Díky velkým pneumatikám 
a pohonu předních kol je
snadno ovladatelný v interiéru
i exteriéru.

• Kompaktní rám a odpružení
poháněcích kol je standardem,
který zajišťuje bezpečné 
a pohodlné cestování.

• Nový elegantní design.

Kód ZP: 07-5005958
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5011169
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 60–69 cm

Nosnost: 120 / 160 kg

Motory: 2x 180 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 80 Ah

iChair ORBIT
1.618

• Nový elektrický vozík
se středovým pohonem.

• Vynikající jízdní vlastnosti
v exteriéru a zároveň výborné
manévrovací možnosti
v interiéru.

• Velké množství příslušenství.

• Možnosti individuálního
nastavení.

cena od 126 999 Kč
(doplatek od 1 999 Kč)

cena od 141 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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Šíře sedu: 38–56 cm

Celková šíře: 68 cm

Nosnost: 150 kg

Motor: 950 W

Baterie: 2 x 80 Ah

OPTIMUS 2
2.322

• Exteriérový elektrický vozík
vhodný především do
náročnějšího terénu.

• Silný, robustní a snadno
ovladatelný i na neupravených
cestách.

• Odpružení kol.

• Vhodný při potřebě překonávání
obrubníků.

• Dojezd až 70 km.

• Stoupání až 18 %.

Kód ZP: 07-5005959
podléhá schválení revizním lékařem

60

ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 53–70 cm

Celková šíře: 68–85 cm

Nosnost: 160 / 200 kg

Motory: 2x 300 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 80 Ah

iChair XXL
1.614

• Elektrický vozík iChair XXL
s nosností až 200 kg.

• I přes zvýšenou nosnost vyniká
vozík iChair XXL vynikajícími
jízdními vlastnostmi, stabilitou
a komfortní jízdou.

• Široká nabídka nadstandardního
vybavení.

Kód ZP: 07-5014027
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 143 998 Kč
(doplatek od 1 999 Kč)

cena od 164 900 Kč
(doplatek od 22 901 Kč)
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Šíře sedu: 40–53 cm

Celková šíře: min. 64 cm

Nosnost: 140 kg

Motory: 2x 350 W

Baterie: 2x 60 Ah (80 Ah)

iChair SKY
1.620

• Elektrický vertikalizační vozík
je zvláště vhodný pro uživatele
s měnícím se klinickým obrazem
a závažnými funkčními poruchami. 

• Díky své důmyslné konstrukci
umožňuje iChair SKY nezávislou
mobilitu s velmi dobrou
ergonomií pro trvalé, celodenní
použití v interiéru i v exteriéru. 

• Zvláště vhodný pro pacienty
s amyotrofickou laterální
sklerózou (ALS), svalovou
dystrofií, spinální svalovou
atrofií (SMA) a podobným
onemocněním.

• Veškeré el. polohovatelné prvky
vozíku jsou obsaženy již v jeho
základní výbavě.

Kód ZP: 07-5014488
podléhá schválení revizním lékařem

ELEKTRICKÉ VOZÍKY

cena od 359 800 Kč
(doplatek od 219 801 Kč)
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* Rychlost 10 / 15 km/h nelze v případě úhrady vozíku zdravotními pojišťovnami!

TECHNICKÉ PARAMETRY

62

CLOU
9.500

iChair MC Basic
1.609

iChair MC1 Light
1.610

iChair MC2
1.611

Typ náhonu zadní zadní

Nosnost (kg) 120 120

Rychlost (km/h) 6 6

Výkon motoru (W) 2x 180 2x 180

Celková max. šíře vozíku (cm) 70 59

Poloměr otáčení (cm) 100 84

Šíře sedu (cm) 38–55 43–55

Hloubka sedu (cm) 43 40–53

Výška sedu (cm) 51 44–51

Baterie (Ah) 2x 45 2x 45

Max. dojezd (km) 30 28

Polohování sedu – mechanické x 0°–10°

Polohování sedu – elektrické x x

Polohování zádové opěry – mechanické 30° (–)10°–30°

Polohování zádové opěry – elektrické x x

Zdvih (cm) x x

Typ náhonu zadní zadní

Nosnost (kg) 120 160

Rychlost (km/h) 6 / 10* 6 / 10*

Výkon motoru (W) 2x 180 / 2x 300 2x 220 / 2x 300

Celková max. šíře vozíku (cm) 63 62

Poloměr otáčení (cm) 84 84

Šíře sedu (cm) 38–60 38–65

Hloubka sedu (cm) 40–53 40–56

Výška sedu (cm) 44–51 44–60

Baterie (Ah) 2x 50 / 2x 80 2x 50 / 2x 80

Max. dojezd (km) 30 / 40 30 / 40

Polohování sedu – mechanické 0°–10° 0°–10°

Polohování sedu – elektrické (–)4°–24° (–)2°–26° / 0°–50°

Polohování zádové opěry – mechanické (–)10°–30° (–)10°–30°

Polohování zádové opěry – elektrické (–)10°–50° (–)10°–50°

Zdvih (cm) x 30
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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* Rychlost 10 / 15 km/h nelze v případě úhrady vozíku zdravotními pojišťovnami!

iChair MC3 / MC3 Lift
1.612 / 1.612-27

iChair MC S
1.616

iChair MC2 RS
1.615

iChair ORBIT
1.618

iChair XXL
1.614

OPTIMUS 2
2.322

iChair MC FRONT
1.613

iChair SKY
1.620

zadní zadní zadní středový

160 75 160 130 / 160

6 / 13,5* 6 / 10* 6 / 10* 6 / 10*

2x 300 / 2x 350 2x 180 / 2x 300 2x 220 / 2x 300 2x 180 / 2x 350

63,5 58 63 69

84 84 90 63

38–65 30–44 38–65 38–65

40–53 30–40 40–56 40–56

53–60 42–47 46–59 43–51

2x 80 2x 50 / 2x 80 2x 50 / 2x 80 2x 50 / 2x 80 

40 30 / 40 30 / 40 35 / 40

0°–10° 0°–10° 0°–10° 0°–10°

(–)2°–26° 0°–22° / 0°–30° (–)2°–26° 0°–30° / 0°–50°

(–)10°–30° (–)10°–30° (–)10°–30° (–)10°–30°

(–)10°–50° 0°–30° (–)10°–50° (–)10°–50°

x 20 30 30

přední přední zadní středový

160 150 / 170 160 / 200 140

6 / 10* 6 / 10* / 15* 6 / 10* 6

2x 220 / 2x 300 950 2x 300 / 2x 350 2x 350

80 68 80 64

65 120 95 64

38–65 38–53 53–70 40–53

40–53 50 43–60 40–52,5

44–51 61 46–63 45–52

2x 50 / 2x 80 2x 80 2x 80 2x 60

30 / 40 70 / 60 / 50 35 35

0°–10° 0°–10° 0°–10° x

(–)2°–26° / 0°–50° (–)2°–26° 0°–18° 40°

(–)10°–30° (–)10°–30° (–)10°–30° x

(–)10°–50° (–)10°–50° (–)10°–50° 90°

30 x x 20
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Celková délka v mm 970

Celková šířka v mm 560

Výška sedu v mm 520

Hloubka sedu v mm 380

Výška zádové opěrky v mm 450

Šířka sedu v mm 450

Transportní výška v mm 300

Počet kol 4

Průměr předního kola v mm 170

Průměr zadního kola v mm 200

„Světlá výška“ v mm 70

Maximální výška překážky v mm 60

Poloměr otáčení v mm 970

Dlouhodobý výkon motoru 200 W

Nejvyšší výkon motoru 800 W

Baterie 10,4 Ah Li-Ion

Nabíječka 2 Ah

Elektronika 50 A

Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km 10

Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech) 3° (6 %)

Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg 23

Přípustná hmotnost uživatele v kg 120

Přípustná celková hmotnost v kg 150

Maximální rychlost v km/h 6

ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Cestovní el. vozík
iTRAVEL
1.054

• iTravel je nový skládací elektrický
vozík s hmotností pouhých 23 kg.

• Ideální společník při nakupování,
práci a cestování.

• Komfortní, ergonomicky
tvarovaný sedací systém.

• Nastavitelný sklon zádové opěry.

• Výklopné područky.

• Velmi snadné skládání
bez potřeby odnímání
stupačky a područek.

• Automatický stabilizační program
(ESP) pro lepší výkon a stabilitu
v zatáčkách.

64

cena 68 900 Kč
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Mikroskútr
Mikroskútr UP
1.064 / 1.064-24

• Unikátní řešení pro Váš
svobodný pohyb.

• Díky malému poloměru otáčení
je velmi vhodný do malých
prostor.

• Otočná a výškově nastavitelné
sedadlo s nastavitelnými
područkami.

• Snadné rozkládání do tří dílů
velmi usnadňuje případný
transport.

• Intuitivní ovládání.

• I přesto, že je mikroskútr navržen
pro jízdu v interiéru,  je možné
jej využít i při projížďkách
po zpevněných cestách v okolí
Vašeho bydliště.

Mikroskútr ve variantě UP
je vybaven elektrickým zdvihem
sedu o 10 cm.

Celková délka v mm 760

Celková šířka v mm 580

Výška sedu v mm, nastavitelná 400–550

Hloubka sedu v mm 400

Výška zádové opěrky v mm 400

Šířka sedu v mm, nastavitelná 550

Transportní výška 
(při složeném řídícím sloupku a bez sedáku) v mm 470

Počet kol 5

Průměr předního kola v mm 110

Průměr zadního kola v mm 220

„Světlá výška“ v mm 50

Maximální výška překážky v mm 15

Poloměr otáčení v mm 500

Dlouhodobý výkon motoru 200 W

Nejvyšší výkon motoru 800 W

Baterie 18 Ah

Nabíječka 2 Ah

Elektronika 50 A

Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km 17

Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech) 3° (6 %)

Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg 47

Přípustná hmotnost uživatele v kg 120

Přípustná celková hmotnost v kg 170

Maximální rychlost v km/h 6

Mikroskútr cena 39 800 Kč
Mikroskútr Up cena 44 900 Kč
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY

66

Rychlost: 10 km/h

Dojezd: cca 30 km

Nosnost: 120 kg

Motor: 500 W

Baterie: 2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)

Rozměry: 130,5 / 62 cm

Světlá výška: 11 cm

Stoupání: max. 15 %

EL-GO/M    
1273-4

• Čtyřkolový elektrický skútr
určený především pro jízdu
na zpevněných cestách
a v mírném terénu.    

• Nastavitelná šíře područek.

• V základu nákupní košík
s nosností 15 kg.

• Možnost vybavení skútru
bateriemi s větší kapacitou 
2 x 50 Ah umožňující delší dojezd. 

Rychlost: 10 km/h

Dojezd: cca 30 km

Nosnost: 120 kg

Motor: 500 W

Baterie: 2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)

Rozměry: 136,5 / 61 cm

Světlá výška: 11 cm

Stoupání: max. 15 %

EL-GO
1273-3

• Tříkolový elektrický skútr
určený především pro jízdu
na zpevněných cestách
a v mírném terénu.    

• Nastavitelná šíře područek.

• V základu nákupní košík
s nosností 15 kg.

• Možnost vybavení skútru
bateriemi s větší kapacitou 
2x 50 Ah umožňující delší dojezd. 

cena 54 900 Kč

cena 54 900 Kč
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY

Rychlost: 10 km/h

Dojezd: cca 35 km

Nosnost: 165 kg

Motor: 400 W

Baterie: 2x 50 Ah

Rozměry: 120 / 61 cm

Světlá výška: 10 cm

Stoupání: max. 16 %

Rychlost: 10 km/h

Dojezd: cca 30 km

Nosnost: 136 kg

Motor: 210 W

Baterie: 2x 35 Ah

Rozměry: 120 / 61 cm

Světlá výška: 10 cm

Stoupání: max. 16 %

CITYLINER 510
1.264

• Nový kompaktní čtyřkolový el. skútr
se silnějšími motory, vyšší nosností
a výbornou manévrovatelností.

• Velmi snadná obsluha.

• Výškově nastavitelná, posuvná
a otočná sedačka s bezpečnostním
pásem.

• Hliníkové ráfky.

• Odpružení.

• Úsporné LED osvětlení.

• Barva: šedá metalíza.

www.meyra.cz67

CITYLINER 409
1.254

• Kompaktní čtyřkolový el. skútr
s výbornou manévrovatelností.

• Velmi snadná obsluha

• Výškově nastavitelná, posuvná
a otočná sedačka
s bezpečnostním pásem.

• Hliníkové ráfky.

• Odpružení.

• Úsporné LED osvětlení.

• Barva: oranžová nebo modrá.

cena 62 900 Kč

cena 72 900 Kč
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY
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Rychlost: 15 km/h

Dojezd: cca 30 (45) km

Nosnost: 200 kg

Motor: 700 W

Baterie: 2x 50 Ah (2x 75 Ah)

Rozměry: 153 / 68,5 cm

Světlá výška: 8,5 cm

Stoupání: max. 17,6 %

EL-GO/M XXL
1273-4 XXL

• Čtyřkolový elektrický skútr s vyšší
nosností vhodný i do těžšího
terénu.

• Nastavitelná šíře područek.

• V základu nákupní košík
s nosností 15 kg.

• Možnost vybavení skútru
bateriemi s větší kapacitou 
2x 75 Ah umožňující delší dojezd.

Délka: vel. XL 145 cm

vel. XXL 155 cm

Šířka: 70 cm

Výška: 110 cm

Ochranný kryt
WRG-XL není ZP

WRG-XXL

• Univerzální ochranný kryt pro
tříkolové a čtyřkolové elektrické
skútry.

• Ideální ochrana proti
povětrnostním vlivům a prachu.

• Vodotěsná, mrazuvzdorná 
a UV ochrana.

• Šňůrky na stažení a popruhy
pro optimální fixaci.

• Poutka pro snazší manipulaci
a sušení.

• Reflexní páska po celé délce krytu.

• Barva: modrá.

cena 99 800 Kč

cena 1 480 Kč
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NÁJEZDOVÉ RAMPY

Nájezdové rampy RFM Ricmar 
09287724 (pro výšku překážky 3–7 cm) není ZP

09287730 (pro výšku překážky 5–15 cm)

• Mobilní rampy nejen pro invalidní
vozíky.

• Extrémně robustní a odolné. 

• Protiskluzový povrch.

• Snadná manipulace.

Výška překážky: 3–7 cm / 5–15 cm

Délka: 6 + 34 cm / 6 + 54 cm

Šíře: 72 cm 
(97 cm s krycí hranou)

Nosnost: 250 kg

Trojdílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T3
PT302890

• Délku lze nastavit vysouváním 
a zasouváním teleskopické části.

• Vyrobeno z hliníkových profilů odolných
proti korozi.

• Speciálně rýhovaný povrch 
s protiskluzovými vlastnostmi.

• Ochranné bočnice proti bočnímu
sklouznutí.

• Součástí ramp je zámek a madla pro
snadný a bezpečný transport.  

Celková délka: 289 cm

Šířka tratě: 18 cm

Max. převýšení: 58 cm

Hmotnost (pár): cca 16 kg 

Max. zatížení na pár: 250 kg

Dvoudílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T2
PT202030

• Délku lze nastavit vysouváním 
a zasouváním teleskopické části.

• Vyrobeno z hliníkových profilů odolných
proti korozi.

• Speciálně rýhovaný povrch 
s protiskluzovými vlastnostmi.

• Ochranné bočnice proti bočnímu
sklouznutí.

• Součástí ramp je zámek a madla pro
snadný a bezpečný transport.

Celková délka: 203 cm

Šířka tratě: 19,5 cm

Max. převýšení: 40 cm

Hmotnost (pár): cca 12 kg 

Max. zatížení na pár: 300 kg

Dvoudílné přechodové rampy PONDUS
PFD04225

• Sada 2 ks sklopných přechodových
ramp.

• Rýhovaný povrch s protiskluzovými
vlastnostmi.

• Protiskluzové podložky na spodní straně
ramp.

• Madla pro snazší manipulaci.

Výška překážky: 3–7 cm

Velikost: 2x 40 x 25 cm

Hmotnost: 2 kg (set)

Nosnost: 350 kg (set)

www.meyra.cz69

cena 2 490 Kč

09287724 cena 3 490 Kč
09287730 cena 4 990 Kč

cena (pár) 11 690 Kč

cena (pár) 8 980 Kč
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DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY

Šíře sedu: 34 cm

Celková šíře: 59,5 cm

Nosnost: 30 kg

DIXIE Plus
D4PWKPYYY

• Rehabilitační kočárek s lehkým
hliníkovým rámem vyrobeným
za použití technologie ALUX.

• Nový, důmyslný systém uchycení
sedačky v požadovaném směru
pomocí adaptéru „clip-A-go“.

• Kočárek lze složit do kompaktní
velikosti.

• Produkt je určen pro menší děti
s lehkým postižením.

• Široká škála speciálního
příslušenství.

• Splňuje nejnovější EC standardy,
jakož i hygienické, technické
a bezpečnostní požadavky.

Šíře sedu: 24–35 cm

Celková šíře: 59 cm

Nosnost: 50 kg

PIPER Comfort
PIC34PYYY

• Rehabilitační kočárek typu buggy,
určený pro transport dětí se
speciálními potřebami.

• Plně a kompaktně složitelný
podvozek.

• Úhlově nastavitelná zádová
opěra.

• Velmi vhodný pro městské
podmínky a veřejnou dopravu,
ale i pro transport mimo město.

• Široká škála speciálního
příslušenství.

• Odpovídá nejnovějším normám
EU, jakož i hygienickým,
technickým a bezpečnostním
požadavkům.

70

Kód ZP: 07-5003239
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5003238
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 18 732 Kč
(doplatek od 2 733 Kč)

cena od 18 618 Kč
(doplatek od 2 619 Kč)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOČÁRKŮM

Stříška

• Sklopná a odnímatelná
stříška.

Pláštěnka

• Pláštěnka do nepříznivého
počasí.

• Okénko pro přívod vzduchu

Flexi sada

• Flexi sada s bočními
výplněmi pro úpravu šířky
sedu.

Pásy nožní 
poutací

• Poutací pásky na nohy.

Nánožník letní

• Nánožník nejen
do nepříznivého počasí.

• Letní provedení.

Nánožník zimní

• Nánožník nejen
do nepříznivého počasí.

• Zimní, vyteplené provedení.

Brašna STYLE

• Závěsná praktická brašna
na doplňky.

• Cena provedení dle typu
kočárku.

Zimní návleky

• Zimní návleky vodítka 
– rukavice.

• Praktické příslušenství
do nepříznivého a mrazivého
počasí.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo zkontaktujte naše odborné prodejce.

Kód ZP: 07-5004427 (DIXIE Plus)
Kód ZP: 07-5004429 (PIPER Comfort)

Kód ZP: 07-5004423 (DIXIE Plus)
Kód ZP: 07-5004445 (PIPER Comfort)

cena od 1 269 Kč

cena 1 965 Kč
(spoluúčast 196 Kč)

cena 807 Kč
(spoluúčast 81 Kč)

DIXIE Plus cena 2 225 Kč

PIPER Comfort cena 2 996 Kč
DIXIE Plus cena 725 Kč

PIPER Comfort cena 645 Kč

DIXIE Plus cena 1 332 Kč

PIPER Comfort cena 1 480 Kč

DIXIE Plus cena od 3 455 Kč

PIPER Comfort cena 3 988 Kč

cena 629 Kč
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DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY
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Šíře sedu: 24–40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75  kg

FLASH
1.135

• Dětský skládací invalidní vozík 
s maximální variabilitou.  

• Pro aktivní děti a mládež.

• Rám midi a maxi.

• Standardní madla pro doprovod.

• Otevřená koncepce předního
rámu ponechává dostatečný
prostor pro dolní končetiny
a usnadňuje přesuny.

Kód ZP: 07-5005950
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 30–36 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg

Avanti AKTIV Junior
1736-AJ

• Dětská varianta aktivního
mechanického vozíku AVANTI.

• Lehký vozík z hliníkové slitiny.

• Snadné nastavení dle
individuálních potřeb uživatele.

• Široký výběr příslušenství.

Kód ZP: 07-5005976
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 52 532 Kč
(doplatek od 12 532 Kč)

cena od 42 826 Kč
(doplatek od 2 826 Kč)
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Netti S 
1.245

• Speciální multifunkční polohovací
vozík Netti S je určen pro částečně nebo
plně imobilní děti a mládež s tělesným
a/nebo mentálním postižením.

• Vhodný pro kvalitní dlouhodobé sezení. 

• Jeho konstrukce podporuje růst dítěte
možným nastavením hloubky a šířky
sedu, délky podnožek a výšky zádové
opěrky.

• Umožňuje časté polohování dítěte
nebo mladistvého s rozsahem náklonu
optimalizovaným jak pro činnosti (-3°),
tak pro relaxaci (35°).

• Součástí vozíku jsou mimo jiné výškově
nastavitelné a jednou rukou snadno
odnímatelné područky, bubnové brzdy,
výškově nastavitelná madla pro
doprovod, bezpečnostní pás a otočná
stabilizační kolečka.

Šíře sedu: 25–35 cm

Celková šíře: max. 51,5 cm

Nosnost: 75 kg

Netti 4U CES Plus
1.215-S

• Dětská, zkrácená verze vozíku 
Netti 4U CE Plus.

• Speciální polohovací mechanický vozík
s pevným rámem, bubnovými brzdami
pro doprovod a poháněcími koly 22".

• Ergonomicky tvarovaný sedák 
a zádová opěra.

• Možnost polohování sedu 
od –5° do 20° a zad od 90° 
do 135°.

• Nastavitelná hloubka sedu.

• Mechanicky polohovatelné podnožky.

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

www.meyra.cz73

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 75 kg

iChair MC S
1.616

• Dětská varianta osvědčeného
el. vozíku iChair MC2.

• Vhodné použití v interiéru
i exteriéru.

• Uzpůsobený pro děti nebo
uživatele malého vzrůstu.

• Široká nabídka základního
i nadstandardního příslušenství.

Kód ZP: 07-5011219
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5014045
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 126 979 Kč

cena od 58 960 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 68 890 Kč
(doplatek od 3 890 Kč)
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TECHNICKÉ PARAMETRY

74

* Platí pro negativní odklon kol 0°.

Technické parametry elektrického vozíku iChair MC S najdete na str. 63.

Technické parametry multifunkčních polohovacích vozíků Netti S a Netti 4U CES Plus najdete na str. 25.

PIPER Comfort
PIC34PYYY

DIXIE Plus
D4PWKPYYY

Šíře sedu (cm) 35 34

Hloubka sedu (cm) 29 28

Výška zádové opěry (cm) 68 53

Náklon sedu 26° 5°

Polohování zádové opěry 90°–135° 115°–170°

Délka stupaček (cm) 25–37,5 20–30

Brzda nožní nožní

Celková šíře kočárku (cm) 59 59,5

Celková délka kočárku (cm) 108 83

Celková výška kočárku (cm) 100 91-108

Rozměr kočárku ve složeném stavu (cm) 102 x 31 x 30 120 x 59,5 x 39

Hmotnost od (kg) 14,5 15

Nosnost (kg) 50 30

FLASH
1.135

Avanti AKTIV Junior
1.736-AJ

Šíře sedu (cm) 24–40 (po 2 cm) 30–36 (po 2 cm)

Hloubka sedu (cm) 24–40 (po 2 cm) 33–38

Výška zádové opěry (cm) 25–40 34–44

Celková šíře vozíku (cm) šíře sedu + 18 cm* šíře sedu + 18 cm*

Celková délka vozíku (cm) 67–93 88

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) × 28

Přední výška sedu (cm) 39–48 42–50

Zadní výška sedu (cm) 36–47 40–47

Velikost poháněcích kol (palce) 22" / 24" 22"

Hmotnost od (kg) 10 12

Transportní hmotnost od (kg) 8 8

Nosnost (kg) 75 75
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POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Dětská autosedačka
FUN BABY 
DRVR0B

Fun Baby je moderní, funkční
a bezpečná dětská rehabilitační
autosedačka určená k přepravě dětí
především se svalovými
poruchami, dětskou mozkovou
obrnou či rozštěpem páteře.

Možnost použití speciální
autosedačky ve třech
hmotnostních třídách je
jedinečným řešením na trhu
autosedaček, které ji umožňuje
využívat pro děti od narození
do přibližně 12 let.

• Výškově nastavitelná opěrka
hlavy s vystýlkami pro stabilizaci
hlavy.

• Nastavitelná výška zádové opěrky
pro přizpůsobení autosedačky
měnící se výšce dítěte.

• Boční podpěry pro stabilizaci
trupu a pánve.

• Nastavitelný 5-bodový
bezpečnostní pás.

• Autosedačka je vybavena
upevňovacími prvky ISOFIX.

• Autosedačku lze instalovat
po směru i proti směru jízdy.

• Snadné vkládání a vyjímání dítěte
díky otočné desce o 360°.

• Nastavitelný sklon autosedačky
„kolébka“.

• Odnímatelné čalounění
z prodyšné distanční látky.

• K dispozici ve dvou barevných
variantách: červeno-černá nebo
šedo-černá.

Autosedačku lze dále dovybavit
např. abdukčním klínem, páskem
pro fixaci hlavy a dalšími
nadstandardními doplňky.

Max. šířka sedáku (cm) 35

Max. hloubka sedáku (cm) 33

Celková šířka (cm) 49

Celková výška (cm) 61

Délka základny (cm) 39 (+ 18)

Úhel sklonu opěradla 165°

Výška opěrky hlavy (cm) 20

Hmotnost autosedačky (kg) 11

Hmotnost dítěte (kg) 0–36 kg

Výška dítěte (cm) 50–140

75 www.meyra.cz

cena 11 980 Kč

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:42  Stránka 75



POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Tarta KID PRO 

Tarta KID PRO je inovativní
ergonomický sedací systém
dodávaný ve dvou velikostech
pro děti ve věku 3–6  a 5–8 let.

Díky své inovativní konstrukci je
sedací systém Tarta KID PRO velmi
dobře nastavitelný a tvarovatelný.
Dokáže tak dítěti zajistit správnou
polohu sedu i držení těla. S dítětem
dokáže růst.

Zádová opěra má mechanismus
určený k nastavení pružnosti.
Je možné mít opěradlo zcela tuhé
nebo flexibilní podle Vašich potřeb.

Systém Tarta KID PRO umožňuje
provádět veškeré úpravy
a nastavení jednoduše a rychle.

Základní model lze na základě
specifických potřeb dítěte
dovybavit množstvím podpůrného
a doplňkového příslušenství.

Pomocí speciálních platforem je
možné sedací systém Tarta KID PRO
uchytit k různým typům
interiérových i exteriérových
podvozků, ke kočárkům či
invalidním vozíkům. Tyto platformy
nejsou součástí základní výbavy.

vel. 1 vel. 2

Věk dítěte 3–6 let 5–8 let

Max. nosnost (kg) 30 35

Hloubka sedadla (cm) 27–35 33–41

Šířka sedadla (cm) 18–29 22–33

Šířka kolena (cm) 6–9 6–9

Úhel abdukce +20° +20°

Úhel addukce –10° –10°

vel. 1 vel. 2

Výška zádové opěry (cm) 30–38 36–44

Výška hrudních pelot (cm) 25–36 31–42

Hloubka hrudních pelot (cm) 14–17 16–19

Šířka zádové opěry (cm) 16–26 22–30

Šířka bederní opěrky (cm) 18–26 18–28

Polohování zádové opěry –5°/+25° –5°/+25°

Výška loketních opěrek (cm) 13–19 13–19

76

cena 37 900 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Opěrka hlavy 

• Výškově a úhlově
nastavitelná.

• Mělká varianta.

• Nadstandardně lze opěrku
dovybavit mandibulární
oporou (3 380 Kč).

Loketní opěry

• Výškově, hloubkově
vertikálně i horizontálně
nastavitelné.

• Měkké polstrování.

• Možnost dodání i pouze levé
nebo pravé opěrky.

• Možnost doplnění o loketní
zarážky (nadstandard).

Čtyřbodový
fixační kurt

• Kurt určený uživatelům
s potřebou výrazné fixace
v oblasti hrudníku.

• Možnost doplnění
o uchycení s podporou
ramen.

Dvoudílná
stupačka

• Výškově a úhlově
nastavitelná.

• Umožňuje individuální
nastavení pro levou a pravou
nohu zvlášť.

• Možnost doplnění o fixační
sandálky (nadstandard).

Interiérová 
stolička 

• Skládací interiérová stolička
pro Tarta KID PRO vel. 1
včetně adaptérů k uchycení.

• Nastavení výšky 55–80 cm.

• Nastavení úhlu sedu 8°–22°.

• Přední kolečka pro snazší
přesun.

Pánevní pás 

• Určený k fixaci pánve
a upevnění pozice v sedu.

• Zabraňuje posunu pánve
vpřed (tzv. sklouzávání).

Hrudní podpora 

• Silná, ale pohodlná opora
v oblasti hrudníku.

• Zajišťuje stabilitu trupu
a zachovává volný pohyb
ramenních kloubů.

Terapeutický
stolek

• Nastavitelný stolek s okraji.

• Pohotové odklopení do
vnější strany nebo vyjmutí.

• Nutná kombinace
s loketními opěrkami.

cena 5 980 Kč

cena 9 360 Kč / pár

cena 4 680 Kč

cena 8 580 Kč

cena 4 160 Kč

cena 2 780 Kč

cena 6 760 Kč

cena 20 540 Kč
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POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Polohovací zařízení
MADITA
7300000 (vel. 0),
7301000 (vel. 1),
7302000 (vel. 2)

• Dětská terapeutická polohovací
židle podporující uvolněné,
aktivní sezení dodávaná ve třech
velikostech.

• Volitelné nastavení úhlu sedu
a fixace pánve uvolňuje svalové
napětí.

• Individuálně nastavitelná sedačka
a podpůrné peloty pro stabilní
a vzpřímenou polohu v sedě.

• Snadné nastavení sklonu sedadla
pomocí plynového pístu.

• Možnost nastavení uvolňovací
relaxační polohy.

• Všestranné možnosti úprav
a nastavení.

• Vhodné pro všechny věkové
kategorie od nejmenších
po dospívající, doma i ve škole.

vel. 0 vel. 1 vel. 2

Hloubka sedu (cm) 15–25 21–30 30–42

Šíře sedu (cm) 16–26 20–30 28–38

Výška krátké zádové opěry (cm) 35–43 35–43 42–52

Výška dlouhé zádové opěry (cm) 42–52 42–52 53–62

Výška sedu (cm) 46–58 46–58 46–58

Délka stupačky (cm) 17–24 22–32 30–48

Celková šíře rámu (cm) 45 45 53

Celková délka rámu (cm) 66 66 77

Úhel sedu (–5)–37° (–5)–37° (–5)–37°

Úhel zádové opěry (–5)–25° (–5)–25° (–5)–25°

Hmotnost od (kg) 16 17 19

Max. nosnost (kg) 30 30 50

Madita vel. 0

78

Kód ZP: 07-5005700
podléhá schválení revizním lékařem

Madita vel. 1

Kód ZP: 07-5005702
podléhá schválení revizním lékařem

Madita vel. 2

Kód ZP: 07-5005704
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 59 214 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 59 832 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 65 899 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Polohovací zařízení
MADITA Maxi
3003000

• Varianta polohovacího zařízení
Madita vhodná pro dospělé
uživatele.

• Volitelné nastavení úhlu sedu
a fixace pánve uvolňuje svalové
napětí.

• Individuálně nastavitelná sedačka
a podpůrné peloty pro stabilní
a vzpřímenou polohu v sedě.

• Snadné nastavení sklonu sedadla
pomocí dvojitého plynového
pístu.

• Možnost nastavení uvolňovací
relaxační polohy.

• Všestranné možnosti úprav
a nastavení.

• Madita Maxi je vhodná i pro
využití v geriatrické oblasti.

Hloubka sedu (cm) 36–47

Šíře sedu (cm) 34–44

Výška krátké zádové opěry (cm) 40

Výška dlouhé zádové opěry (cm) 48

Výška krátké zesílené zádové opěry (cm) 48

Výška dlouhé zesílené zádové opěry (cm) 56

Výška sedu (cm) 48–60

Délka stupačky (cm) 18–45

Celková šíře rámu (cm) 64

Celková délka rámu (cm) 80

Úhel sedu (–5)–30°

Úhel zádové opěry (–5)–25°

Hmotnost od (kg) 26

Max. nosnost (kg) 120

Kód ZP: 07-5005708
podléhá schválení revizním lékařem

www.meyra.cz79

cena od 81 890 Kč
(doplatek od 11 890 Kč)
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VERTIKALIZAČNÍ POMŮCKY

80

Parapodium
Dynamic
PD

    • Rehabilitační vertikalizační
pomůcka vhodná pro pacienty
s paraplegií, rozštěpem páteře
a mozkovou obrnou.

• Vlastnosti dynamické ortézy
pro horní a dolní polovinu těla.

• Optimální stabilizace těla ve
frontálním a laterálním směru.

• Prodloužené rukojeti
připomínající berle při revmatu.

• Protiskluzové zabezpečení se
stupačkami na nohy.

• Obloukové kolenní opěrky.

• Možnost přizpůsobení
pacientovým potřebám.

• Široké příslušenství.

Kód ZP: 07-5008599
podléhá schválení revizním lékařem

Parapodium Dynamic Junior
PD

• Dětská rehabilitační vertikalizační
pomůcka vhodná pro pacienty
s paraplegií, rozštěpem páteře
a mozkovou obrnou.

• Vlastnosti dynamické ortézy pro horní
a dolní polovinu těla.

• Optimální stabilizace těla ve frontálním
a laterálním směru.

• Prodloužené rukojeti připomínající berle
při revmatu.

• Protiskluzové zabezpečení
se stupačkami na nohy.

• Obloukové kolenní opěrky.

• Možnost přizpůsobení pacientovým
potřebám.

• Široké příslušenství.

Dětská velikost: 125 cm

Kód ZP: 07-5008599
podléhá schválení revizním lékařem

Velikost 100 125 150 180 200

Šířka korzetu (cm) 21–29 25–35 29–43 37–61,5 37–61,5

Hloubka korzetu (cm) 16,5–23 20–28 23–34 26–38 29–41 

Celková šířka (cm) 42,5–58 48–68 52–79 62–99 62–99

Celková délka (cm) 58–61 64–70 83–88 83–88 83–88

Celková výška (cm) 66–86 77–96 93–120 118–155 128–165

Výška uživatele (cm) 85–105 105–125 125–155 155–185 185–205

Nosnost (kg) 30 50 70 90 110

cena 56 877 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 56 877 Kč
(doplatek 0 Kč)
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VERTIKALIZAČNÍ POMŮCKY

Výška stolku*: 93–120 cm

Výška kolenních 
opěr*: 38–56 cm

Výška madel*: 80–104 cm

Celková délka: 110 cm

Vnitřní šířka: 61,5 cm

Celková šířka: 78,8 cm

Rozměr stolku: 75 x 60 cm

Hmotnost: 62 kg

Nosnost: 150 kg

* výška od stupačky

Vertikalizační stojan VISION
VS-1000

• Elektrická vertikalizační pomůcka.

• Účinný rehabilitační prostředek pro zlepšení tělesných
funkcí.

• Prevence zhoršení zdravotního stavu.

• Snadné samostatné ovládání uživatelem.

• 4 kolečka vybavená brzdami pro ochranu proti posunutí.

• Polohovatelné opěrky kolen, univerzální zvedací kurt,
polohovací stolek.

Hmotnostní třídy 
Standard: 43, 55, 68, 82, 100 kg

Hmotnostní třídy 
XXL: 90, 115, 130, 160 kg

Max. nosnost: 100 / 160 kg

Zvedací sedák Uplift
3801300 (Standard), není ZP

3801301 (XXL)

• Podpora při vstávání z pozice vsedě.

• Zdvih 80 % hmotnosti.

• Protiskluzová vrstva na spodní straně.

• Nastavitelný dle hmotnostních tříd.

cena 79 980 Kč

Standard cena 3 980 Kč

XXL cena  4 980 Kč
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POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

Kód ZP: 07-5006609
podléhá schválení revizním lékařem

Ecofit Plus
270000001

• Pojízdné, plně elektricky
polohovatelné lůžko.

• Snadné ovládání s možností
uzamknutí funkcí.

• Součástí hrazda s rukojetí.

Ecofit S
270000003

• Plně elektricky polohovatelné pojízdné
lůžko.

• Oproti modelu Ecofit Plus méně
robustní.

• Bez dřevěného obložení čel.

• Hrazda s rukojetí je součástí základního
vybavení.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

Ecofit XTRA

• Plně elektricky polohovatelná
pojízdná lůžka Ecofit XTRA jsou
určena pro klienty s hmotností až
500 kg. 

• Lůžko se vyznačuje zvlášť vysokou
stabilitou.

• Hrazda s rukojetí je součástí
základního vybavení.

• Matrace k lůžku pouze na individuální
poptávku/objednávku.

Ložná plocha: 120 cm x 200 cm / 140 cm x 200 cm

Nosnost: 300 kg / 400 kg / 500 kg

Prodloužení ložné plochy
o 20 cm

Prodloužení ložné plochy o 20 cm

Kód ZP: 07-4100011
podléhá schválení revizním lékařem

Pro tuto úpravu lůžka je nutná kalkulace!

plocha 120 x 200 cm (300 kg)
Kód ZP: 07-5013935

podléhá schválení revizním lékařem

plocha 140 x 200 cm (300 kg)
Kód ZP: 07-5013934

podléhá schválení revizním lékařem

prodloužení ložné plochy o 20 cm
Kód ZP: 07-4100011

podléhá schválení revizním lékařem

cena  6 900 Kč

cena 69 890 Kč (doplatek 42 891 Kč)

cena 79 890 Kč (doplatek 52 891 Kč)

cena 9 900 Kč (doplatek 99 Kč)

cena 26 999 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena  19 998 Kč

cena 6 900 Kč
(spoluúčast 69 Kč)
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POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rehabilitační madlo – žebřík 
DRQM3G0AAXXXP

• Praktické rehabilitační madlo
usnadňující zvedání na lůžku. 

• Osoba ležící na lůžku má s pomocí
žebříku více motivace pracovat
na zvyšování svých fyzických
schopností a tím posiluje svaly rukou
a paží. 

• 4-stupňový žebřík.

• Fosforeskující konce madel.

Délka: 3 m

Zatížení: max. 90 kg

Volně stojící hrazda RFM
03429465

• Ramenová hrazda pro podporu
aktivního pohybu na lůžku.

Výška: 176 cm

Hmotnost: cca 11 kg

Rozměry 
základny: 82,5 x 75,5 x 5,0 cm

Nosnost: 100 kg

Barva: světle šedá

Pojízdný stolek RFM
01689593 (bílá), 07748658 (hnědá) není ZP

• Stolek k lůžku s nastavitelnou výškou.

• Ocelový skládací rám.

• Snadné manipulování.

• 2 kolečka vybavena brzdou.

Celková šířka: 61 cm

Celková 
hloubka: 45 cm

Výška: 65–94 cm

Hmotnost: 7,5 kg

Rozměry 
desky: 62 x 41 cm

Nosnost: 10 kg

Barva: bílá, hnědá

Opěrka do lůžka
DRVF01

• Zádová opěrka pro snadné provedení
hygienických úkonů a jiných denních
aktivit (např. stravování) u ležících
pacientů.

• Snadné ovládání s možností nastavení
napůl vzpřímené pozice pro prevenci
nežádoucích účinků způsobených
dlouhým ležením.

• Zlepšení pohodlí v každodenním životě.

• Odolný hliníkový rám s netoxickým
lakem.

• 5 polohovacích pozic.

Šířka: 62 cm

Barva: kostkovaný modrý vzor

www.meyra.cz83

cena 289 Kč

cena 3 490 Kč

cena 1 090 Kč

cena 2 690 Kč
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ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Bohemia Clinic 14 NEO

• Matrace pro uživatele se středním
rizikem vzniku dekubitů.

• Výborná cirkulace vzduchu a par,
tvarová stálost a pružnost.

• Na spodní straně prořezy pro lepší
polohování matrace na lůžku.

• Patentovaný a chráněný vzor
průřezu, lepší rozložení tlaku
na matraci.

• Snímatelný potah SAFR nebo PES.

Rozměr: 200 x 90 cm

Výška: 14 cm

Nosnost: 170 kg Kód ZP: 07-5010788
podléhá schválení revizním lékařem

Bohemia Prevent 14 NEO

• Matrace pro uživatele se středním
rizikem vzniku dekubitů.

• Kombinace základové HR pěny
(10 cm) a vrchní visco pěny (4 cm).

• Profilace do 7 zón.

• Na spodní straně prořezy pro lepší
polohování matrace na lůžku.

• Snímatelný potah SAFR nebo PES.

Rozměr: 200 x 90 cm

Výška: 14 cm

Nosnost: 170 kg

84

Bohemia Ergonomic 14 NEO

• Matrace pro uživatele s vysokým
rizikem vzniku dekubitů.

• Kombinace základové studené pěny
(8 cm) a vrchní líné, viscoelastické
paměťové pěny (6 cm).

• Profilace do 3 anatomických zón.

• Profilace vrchní vrstvy napomáhá
k správnému prokrvení tkání
a provzdušnění matrace.

• Snímatelný potah SAFR nebo PES.

Rozměr: 200 x 90 cm

Výška: 14 cm

Nosnost: 180 kg

Bohemia Luxura 14 NEO

• Matrace pro uživatele s vysokým
rizikem vzniku dekubitů.

• Kombinace HR pěny a speciální
4G kontaktní pěny s výbornou
elasticitou, vzdušností
a flexibilitou.

• Profilace do 5 anatomických zón.

• Snímatelný potah SAFR nebo PES.

Rozměr: 200 x 90 cm

Výška: 14 cm

Nosnost: 180 kg

Bohemia Orthopedic 17 NEO

• Matrace pro uživatele s vysokým
rizikem vzniku dekubitů.

• Unikátní jádro matrace tvořené
z buněk různých tuhostí
zasazených do mřížek.

• Jádro matrace je zasazeno do FLEX
rámu, nabízející oporu při vstávání
a lepší orientaci pacienta na lůžku.

• Snímatelný potah SAFR nebo PES.

Rozměr: 200 x 90 cm

Výška: 17 cm

Nosnost: 180 kg

Kód ZP: 07-5010789
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5010790
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5010791
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5010792
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 213 Kč
(doplatek 213 Kč)

cena 5 197 Kč
(doplatek 2 197 Kč)

cena 6 508 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 8 384 Kč
(doplatek 384 Kč)

cena 11 010 Kč
(doplatek 0 Kč)
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ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Materiál: PVC

Rozměry: 200 x 90 x 6,5 cm

Nosnost: 120 kg

Barva: tělová

Trvání jednoho 
cyklu: 10–12 min

Antidekubitní matrace
se střídavým tlakem
vč. kompresoru
VCM202-SET

• Sada vzduchové antidekubitní matrace
s kompresorem pro uživatele se středním rizikem
vzniku dekubitů. 

• Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin,
ale i při jejich léčbě.

• Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku
ve všech částech antidekubitní matrace.

• Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.

• Možnost upnutí na obyčejnou matraci.

• Snadná instalace a údržba.

• Na poptávku lze dodat matraci či kompresor
samostatně.

85

Materiál: odolné PVC

Povrch: tubulární

Šířka: 85 cm

Délka: 190 cm

Výška: 12 cm

Nosnost: 140 kg

Barva: modrá

Antidekubitní tubulární
matrace se střídavým tlakem
vč. kompresoru
VCM502-SET

• Sada tubulární vzduchové antidekubitní matrace
s kompresorem pro uživatele se středním rizikem
vzniku dekubitů. 

• Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin,
ale i při jejich léčbě.

• Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku
ve všech částech antidekubitní matrace.

• Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.

• Možnost upnutí na obyčejnou matraci.

• Snadná instalace a údržba.

• Součástí balení i jeden náhradní tubus.

• Na poptávku lze dodat matraci či kompresor
samostatně.

Kód ZP: 07-5008691
pomůcka podléhá schválení revizním lékařem 

www.meyra.cz

cena 3 000 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 980 Kč
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KRYTÍ MATRACE / ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

POLŠTÁŘEK KID 
DRQE3L0PAXXXP

• Dětský prodyšný polštář z paměťové
pěny. 

• Měkký a ergonomický polštář chrání
přirozený kulatý tvar hlavičky dítěte
během spánku nebo podřimování. 

• Je vyroben z prodyšného,
hypoalergenního, certifikovaného
materiálu s odvětrávaným systémem
průduchů, který odvádí vlhkost a zvyšuje
cirkulaci vzduchu.

• Doporučeno pro děti starší 2 let.

Hustota: 45 kg/m3 – měkký

Rozměry: 50 x 30 x 5,5 cm

Krycí matrace Qmed PREMIUM 
DRQN3C3XAA04P

• Tenká profilovaná matrace je ideální
jako ortopedická podložka na
standardní matraci, která rovnoměrně
rozloží tělesnou hmotnost na matraci
a zajišťuje vyváženou podporu ke
zlepšení pohodlí při spánku
a odpočinku. 

• Je vyrobena z paměťové pěny, která
reaguje na tělesnou teplotu a váhu. 

• Matrace má příjemný potah, který
zlepšuje pocit měkkosti a pohodlí.

Rozměry: 90 x 200 x 4 cm

Materiál: 100% LRPU

Hustota: 45 kg / m3 – měkké

Barva: bílá

Matracový chránič PU 
DAD-050002 není ZP

• Paropropustný matracový chránič
s polyuretanovým zátěrem.

• Výborná ochrana matrace zamezující
průsaku tekutin a mechanickému
poškození.

• Praktická, hygienická a užitečná
pomůcka.

Rozměry: 90 x 200 cm

Materiál: 80 % bavlny, 20 % polyester

Zátěr: 100% PU (polyuretan)

Barva: bílá

86

POLŠTÁŘEK BABY
DRQE3C1AAXUXP

• Anatomicky tvarovaný polštářek určený
novorozencům (0–6 měsíců).

• Ergonomický tvar polštářku zajišťuje
dítěti optimální podporu hlavy.

• Zabraňuje prohloubení deformací
a napomáhá k jejich odstranění.

• Přizpůsobuje se kojenci, poskytuje
optimální podporu a umístění hlavičky.

Hustota: 35 kg/m3 – měkký

Rozměry: Ø 25 cm

cena 490 Kč

cena 2 490 Kč

cena 389 Kč

cena 598 Kč
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

POLŠTÁŘ PREMIUM
MDQ001108

• Anatomicky tvarovaný polštář
z paměťové pěny s oboustranným
profilováním pro šíji.

• Díky oboustrannému profilování lze
zvolit preferovanou výšku.

• Vysoce kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort
a dostatečnou podporu hlavy a krku.

• Doporučený pro spánek na zádech
i na boku.

• Vnitřní povlak = bavlna, 
vnější povlak = froté.

Hustota: 80 kg/m3 – tvrdý

Rozměry: 60 x 35 x 12/10 cm

POLŠTÁŘ STANDARD PLUS
MDQ001106

• Univerzální anatomicky tvarovaný
polštář z paměťové pěny
s profilováním pro šíji.

• Předchází bolesti zad, problémům
s nespavostí, chrápání a nervovému
napětí.

• Doporučený pro spánek na zádech
i na boku.

• Vnitřní povlak = bavlna, 
vnější povlak = froté.

• Univerzální velikost.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 54 x 33 x 12/6 cm

POLŠTÁŘ STANDARD
MDQ001105

• Univerzální anatomicky tvarovaný
polštář z paměťové pěny.

• Předchází bolesti zad, problémům
s nespavostí, chrápání a nervovému
napětí.

• Doporučený pro spánek na zádech.

• Univerzální velikost.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

POLŠTÁŘ BAMBOO
MDQ001109

• Anatomicky tvarovaný polštář
z paměťové pěny z bambusového uhlí.

• Přírodní vlastnosti bambusového uhlí
regulují vlhkost a tlumí zápachy.

• Kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort
a dostatečnou podporu hlavy a krku.

• Doporučený pro spánek na zádech.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

www.meyra.cz87

cena 979 Kč

cena 898 Kč

cena 1 269 Kč

cena 898 Kč
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

POLŠTÁŘ ANTI SNORING
DRQR3C0AAXUXP

• Anatomický polštář má za cíl umístit
hlavu a krk do polohy pro spaní tak,
aby pomohl omezit ucpávání dýchacích
cest a tudíž omezil chrápání.

• Centrální oblast polštáře je tenčí než
boční části.

• Pro snadnější a tišší dýchání při spánku.

• Vhodný pro spaní v jakékoliv poloze.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 57 x 36 x 11,5 cm
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POLŠTÁŘ ERGO 
DRQE3H03PAUXP

• Anatomický polštář s jedinečným
ergonomickým tvarem. 

• Jedinečný tvar podporuje volné dýchání
během spánku.

• Pohodlný a zdravý spánek lidem spícím
na boku a na zádech.

• Paměťová pěna se v reakci na tělesnou
teplotu přizpůsobuje anatomickým
křivkám a její použití zefektivňuje
rovnoměrné rozložení tělesné
hmotnosti. 

Hustota: 50 kg/m3 – měkký

Rozměry: 61 x 35,5 x 10 / 5 cm

POLŠTÁŘ VARIO 
DRQE3F0AAXXXP

• Jemně zakřivená strana polštáře
poskytuje vhodnou oporu pro krk
a hlavu během spánku na zádech.

• Druhá, rovná strana polštáře, poskytuje
optimální oporu pro krk a hlavu při
spánku na straně. 

• Měkká a hladká pěna předchází bolesti
krční páteře.

• Vhodný pro spaní na zádech a boku.

Hustota: 45 kg/m3 – měkký

Rozměry: 60 x 40 x 13 cm

POLŠTÁŘ COMFORT GEL
MDQ001114WU

• Speciální kombinace paměťové pěny 
a vrstvy gelu zlepšující proudění
vzduchu během spánku.

• Obě strany polštáře jsou pokryté tenkou
gelovou vrstvou s chladivým efektem.

• Měkká a hladká pěna předchází bolesti
krční páteře.

• Vhodné pro spaní na zádech, boku 
i břiše.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 60 x 40 x 13 cm

cena 1 169 Kč

cena 1 098 Kč

cena 1 098 Kč

cena 1 199 Kč
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

KNEE & LEG 
DRQM3J0CDXXXP

• Anatomický polštář KNEE & LEG
je převážně určen k používání
v uzavřené formě (plná krychle). 

• Polštář zajišťuje správnou anatomickou
polohu boků a pánve při ležení na boku. 

• Velmi vhodné pro pohodlné spaní
například v těhotenství nebo po operaci
náhrady kyčelního kloubu.

• Lze použít i v rozložené formě, kdy
poskytuje oporu pro spodní část nohou.

• Zabraňuje otlakům.

Hustota: 35 kg/m3 – měkký

Rozměry: 25 x 20 x 17 cm

www.meyra.cz89

POLŠTÁŘ HEAD
MDQ001110C

• Polštář s unikátním tvarem
pro všestranné použití.

• Vhodný pro podporu krční páteře,
bederní oblasti páteře či pro podepření
nohou.

• Praktický pružný fixační pásek pro
možnost uchycení na opěrku sedadla.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 12 x 27 cm

POLŠTÁŘ SLIM
MDQ001113C (měkčí), MDQ001113 (tvrdší)

• Anatomický polštář vhodný
pro jakoukoli pozici při spánku.

• Speciální tvar usnadňuje dýchání.

• Doporučený pro spánek na břiše.

Rozměry: 56 x 48 x 13 cm (měkčí)

56 x 48 x 10 cm (tvrdší)

POLŠTÁŘ ARCH 
DRQE3G1AAXUXP

• Anatomický polštář s jedinečným
ergonomickým tvarem. 

• Jedinečný tvar ve formě oblouku
umožňující pohodlné odlehčení horní
končetiny ve fyziologicky přirozené
poloze.

• Pohodlný a zdravý spánek lidem spícím
na boku či na břiše.

• Paměťová pěna se v reakci na tělesnou
teplotu přizpůsobuje anatomickým
křivkám a její použití zefektivňuje
rovnoměrné rozložení tělesné
hmotnosti.

Hustota: 45 kg/m3 – měkký

Rozměry: 36 x 30 x 13 / 14,7 cm

cena 489 Kč

cena 989 Kč

cena 589 Kč

cena 398 Kč
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

POLŠTÁŘ LUMBAR SUPPORT
DRQE3D0DAXUXP

• Podložka z paměťové pěny pro podporu
bederní oblasti páteře při sezení.

• Optimální tvar pro zajištění správného
držení trupu.

• Minimalizace možných negativních
následků způsobených každodenním
dlouhým sezením.

• Praktický upínací popruh na suchý zip.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 40 x 33 x 12 cm

Cestovní polštář PROFILED TRAVELING
DRQE3J1CDXUXP

• Anatomický polštář Profiled Traveling
je ideální pro dlouhé cesty autem,
letadlem nebo vlakem. 

• Použití polštáře zajišťuje stabilizaci
krční páteře a výrazně zlepšuje komfort
nejen při cestování. 

• Polštář je vyroben z viskoelastické
paměťové pěny, která díky svým
vlastnostem reaguje na tělesnou teplotu
a váhu uživatele a dokonale se
přizpůsobí křivce krku.

• Polštář lze snadno složit a uložit
do zavazadla. 

Hustota: 45 kg/m3 – měkký

Rozměry: 24 x 23 x 12,5 cm

90

POLŠTÁŘ FLEX 
DRQE3F1CDXUXP

• Multifunkční polštář Flex ve tvaru válce
vyrobený z líné pěny a dovybaven
ohýbacím modulem, díky kterému se
snadno tvaruje. 

• Poskytuje vynikající oporu pro hlavu,
záda nebo unavené nohy. 

• Je vhodný pro použití při rehabilitaci
dolních končetin a páteře. 

• Zklidňuje bolesti zad a hlavy. Poskytuje
pohodlnou polohu během odpočinku.

Hustota: 35 kg/m3 – měkký

Rozměry: 10 x 63,5 cm

LUMBAR HALF ROLL
DRQE3A1CDXUXP

• Univerzální tvar polštáře umožňuje jeho
všestranné použití. 

• Je ideální pro krk, bederní páteř, kolena,
chodidla i pro použití mezi koleny jako
oddělovač. 

• Polštář je vyroben z paměťové pěny
a dokonale odpovídá anatomickým
křivkám těla. 

• Polštář je vybaven nastavitelným
popruhem, který umožňuje správné
umístění polštáře na opěradlo židle
nebo křesla.

Hustota: 35 kg/m3 – měkký

Rozměry: 42 x 18 x 10 cm

cena 429 Kč

cena 389 Kč

cena 569 Kč

cena 449 Kč
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Čtyřkolové chodítko IDEAL Rollator
3061982

• Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné
pro interiér i exteriér.

• Plynule nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Sedátko, odnímatelný podnos a košík.

• Držák hole (berle).

• Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 68 cm

Výška madel: 79–99 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 61 cm

Hmotnost: 11 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná

92

Šířka: 61 cm

Hloubka: 66 cm

Výška madel: 74–102 cm

Šíře sedu: 46 cm

Hmotnost: 7,2 kg

Nosnost: 150 kg

Čtyřkolové chodítko
Rehasense SERVER
SRxxL600

Kód ZP: 07-5005963
Čtyřkolové chodítko ROLLATOR 2
3061982-R

• Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné
pro interiér i exteriér.

• Plynule nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Sedátko, odnímatelný podnos a košík.

• Držák hole (berle).

• Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–95 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška 
sedátka: 60 cm

Hmotnost: 9,5 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná

• Vysoce kvalitní odlehčené
čtyřkolové chodítko.

• Stylové, nadčasové a vkusné,
přičemž hlavními prioritami jsou
bezpečnost, pohodlí a funkčnost.

• Uživatelsky přívětivá a snadno
nastavitelná výška ergonomických
rukojetí.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.
• Bezpečnostní odrazky na rámu,

rukojetích i nákupní tašce.
• Velká nákupní taška s nosností

až 5 kg.
• Snadné a pohodlné skládání

a rozkládání.
• Možnost dovybavení zádovou

opěrou.
• V nabídce více barevných provedení.

cena 7 990 Kč

cena 2 934 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Šířka: 60 cm

Hloubka: 70 cm

Výška madel: 75,5–95 cm

Šíře sedu: 44 cm

Výška 
sedátka: 51,5–57 cm

Hmotnost: 7,3 kg

Nosnost: 120 kg

Čtyřkolové chodítko
ROCKY
VCBK23231

• Čtyřkolové chodítko se skládacím
hliníkovým rámem.

• Měkký sedák pokrytý koženkou.

• Plynule nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností
aretace.

• Odnímatelný úložný prostor.

• Odklopná zádová opěra.

• Držák hole (berle).

Kód ZP: 07-5008554

Čtyřkolové chodítko se stupačkou ROSE
VCBK222T

• Čtyřkolové chodítko s integrovanou
odklopnou stupačkou umožňující
i transport uživatele doprovodnou
osobou.

• Skládací hliníkový rám.

• Měkký sedák pokrytý koženkou.

• Plynule nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Odnímatelný úložný prostor.

• Nastavitelná zádová opěra.

Šířka: 61 cm

Výška madel: 77–88 cm

Šíře sedu: 45 cm

Výška 
sedátka: 54 cm

Hloubka 
se stupačkou: 92 cm

Hmotnost: 8,5 kg

Nosnost: 120 kg

Kód ZP: 07-5013541

Tříkolové chodítko BILLY
VCBK5221

• Tříkolové skládací chodítko.

• Skládací hliníkový rám.

• Plynule nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Vpředu nákupní košík s podnosem.

• Uzavíratelná nákupní taška.

Šířka: 62 cm

Hloubka: 58 cm

Výška madel: 82–97 cm

Hmotnost: 5,6 kg

Nosnost: 110 kg

Kód ZP: 07-5008611

cena 3 950 Kč
(doplatek 451 Kč)

cena 2 900 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 4 139 Kč
(doplatek 640 Kč)
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Šířka: 67 cm

Hloubka: 70 cm

Výška madel: 80–92 cm

Šíře sedu: 46 cm

Hmotnost: 7 kg

Nosnost: 136 kg

Barva: šedostříbrná

Čtyřkolové chodítko
MOBILUS Lite
VCBK222B

• Odlehčené stabilní čtyřkolové
chodítko vhodné pro interiér 
i exteriér.

• Jednoduše nastavitelná výška
ergonomicky tvarovaných madel.

• Integrovaná zádová opěra.

• Přítlačné brzdy s možností
aretace.

• Textilní sedátko.

• Odnímatelná taška.

• Držák hole (berle).

Čtyřkolové chodítko Gentleman LC XXL
3066002-R není ZP

• Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko
vhodné pro interiér i exteriér.

• Jednoduše nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Sedátko se zádovou opěrou.

• Nákupní taška.

• Držák hole (berle).

• Bezúdržbová gumová kolečka.

• Skládací křížový hliníkový rám (snadné
přenášení a transport).

Šířka: 74 cm

Hloubka: 66 cm

Výška madel: 79–92 cm

Šíře sedu: 58 cm

Hmotnost: 9,5 kg

Nosnost: 225 kg

Barva: eloxovaná 
šedostříbrná

Čtyřkolové předloketní chodítko EDI
VCBK223

• Stabilní předloketní čtyřkolové chodítko
vhodné pro interiér i exteriér.

• Skládací rám.

• Plynule nastavitelná výška madel.

• Hloubkově a úhlově nastavitelná madla.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Sedátko, držák hole, odnímatelný
podnos a košík.

• Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Výška područek: 98–120 cm

Výška sedátka: 61 cm

Šíře sedu: 42 cm

Hloubka: 68 cm

Hmotnost: 11,8 kg

Nosnost: 130 kg
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Kód ZP: 07-5011692

Kód ZP: 07-5008624

cena 8 490 Kč

cena 3 941 Kč
(doplatek 442 Kč)

cena 6 972 Kč
(doplatek 1 772 Kč)
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Šířka: 64 cm

Výška madel: 109–152 cm

Hmotnost: 10 kg

Nosnost: 120 kg

Kód ZP: 07-5011693

Čtyřkolové chodítko
AMBONA
VCBK2A

• Čtyřkolové chodítko s podpůrnou
deskou.

• Ocelový rám.

• Snadno nastavitelná výška
polstrované podpůrné desky
(područek).

• Snadno nastavitelná výška a úhel
madel.

• Zadní kolečka s brzdami.

Čtyřkolové chodítko AMBONA Maxi
VCBK2A-5

• Čtyřkolové chodítko s podpůrnou
deskou.

• Zúžená verze chodítka Ambona (59 cm)
a většími kolečky 5" pro snazší
překonávání prahů.

• Snadno nastavitelná výška polstrované
podpůrné desky.

• Snadno nastavitelná výška a úhel madel.

• Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 59 cm

Výška madel: 103–149 cm

Hmotnost: 12 kg

Nosnost: 120 kg

Čtyřbodové chodítko dvouúrovňové WAVE
VCBP0032-2U

• Čtyřbodové pevné skládací chodítko.

• Hliníkový vyztužený rám.

• Navrženo pro snadné vstávání ze sedu.

• Gumové zakončení.

• Ergonomické úchyty.

• Snadné nastavení výšky po 2,5 cm.

Šířka: 62 cm

Hloubka: 54 cm

Výška 
horních 
madel: 81–91 cm

Výška 
dolních 
madel: 55–65 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Nosnost: 110 kg

Kód ZP: 07-5008572

www.meyra.cz95

Kód ZP: 07-5008568

cena 5 334 Kč
(doplatek 134 Kč)

cena 4 530 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 916 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Čtyřbodové chodítko dvojfunkční DUAL
VCBP0031-2F

• Dvojfunkční chodítko, které může být
použito jako pevné nebo kloubové.

• Možnost nastavení výšky v krocích
po 2,5 cm.

• Skládací, lehké provedení.

• Ergonomické úchyty.

Šířka: 56 cm

Hloubka: 47 cm

Výška madel: 81–98 cm

Výška: 82–99 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Nosnost: 110 kg

LOKOMOČNÍ PROGRAM
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Šířka: 56 cm

Hloubka: 47 cm

Výška madel: 81–100 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Hmotnost 
s kolečky: 2,3 kg

Nosnost: 110 kg

Kód ZP: 07-5008564

Chodítko trojfunkční
TRIPLA
VCBP0031-3F

• Trojfunkční chodítko, které může
být použito jako pevné, kloubové
nebo dvoukolové.

• Lehký hliníkový rám s možností
složení.

• Pevná a stabilní konstrukce.

• Nastavitelná výška madel.

Čtyřbodové chodítko FIX
VCBP0032

• Stabilní čtyřbodové skládací chodítko.

• Lehká hliníková konstrukce.

• Pevné, skládací provedení.

• Nastavitelná výška madel.

Šířka: 57 cm

Hloubka: 48 cm

Výška madel: 81–98 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Nosnost: 110 kg

Kód ZP: 07-5008627

Kód ZP: 07-5008559

cena 1 998 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 399 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 998 Kč
(doplatek 0 Kč)

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:43  Stránka 96



LOKOMOČNÍ PROGRAM

Francouzská berle
VCBP0042C (černá), VCBP0042B (modrá)

• Možnost nastavení výšky v krocích 
po 2,5 cm.

• Reflexní prvky pro zajištění bezpečnosti.

• Nízká hmotnost díky hliníkové
konstrukci.

Výška rukojeti: 97–117 cm

Hmotnost: 0,4 kg

Nosnost: 140 kg

Barva: modrá, černá

Dětská francouzská berle
B-4373 není ZP

• Možnost nastavení výšky v krocích 
po 2,5 cm.

• Nízká hmotnost díky hliníkové
konstrukci.

• Veselé barevné provedení.

Výška rukojeti: 55–76 cm

Nosnost: 100 kg

www.meyra.cz97

Výška rukojeti: 62–86 cm

Výška opory 
předloktí od rukojeti: 21–30 cm

Hmotnost: 0,6 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: černá

Kód ZP: 07-5008586 (1 ks)

Francouzská berle
s dvojím nastavením
VCBP0042PU

• Výškově nastavitelná francouzská
hůl (berle).

• Nízká hmotnost, výborná
stabilita.

• Nastavitelná výška rukojeti.

• Nastavitelná výška opory
předloktí.

• Moderní estetický vzhled.

Kód ZP: 07-5008582 (1 ks)

cena 254 Kč (1 ks)
(doplatek 5 Kč)

cena 390 Kč (1 ks)

cena 187 Kč (1 ks)
(doplatek 7 Kč)
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Skládací hůl
VCBP0022

• Možnost nastavení výšky v krocích 
po 2,5 cm.

• Nízká hmotnost.

• Anatomicky tvarovaná rukojeť.

• Protiskluzový gumový násadec.

Výška: 80–90 cm

Hmotnost: 0,35 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: bronz/černá

Kód ZP: 07-5008579 (1 pár)

Podpažní berle
VCBP0041

• Duralové, výškově nastavitelné podpažní
berle s podpažní a dlaňovou vložkou
z hřejivé polyuretanové pěny.

• Velikosti S, M, L.

Výška madla: 93–113 cm (vel. S)
113–133 cm (vel. M)
133–153 cm (vel. L)

Hmotnost: 1,6 kg
1,7 kg
1,8 kg

Nosnost: 100 kg

Kód ZP: 07-5008620

Kód ZP: 07-5008616

Tříbodová hůl
VCBP0024

• Tříbodová opěrná kozička.

• Možnost nastavení výšky v krocích
po 2,5 cm.

• Anatomicky tvarovaná rukojeť.

• Protiskluzové gumové násadce.

Výška: 73,5–96 cm

Hmotnost: 0,7 kg

Nosnost: 100 kg

Čtyřbodová hůl
VCBP0021

• Čtyřbodová opěrná kozička.

• Možnost nastavení výšky v krocích 
po 2,5 cm.

• Anatomicky tvarovaná rukojeť.

• Vysoká stabilita díky širokému
rozestupu nožek.

• Protiskluzové gumové násadce.

Výška: 73,5–96 cm

Hmotnost: 0,8 kg

Nosnost: 100 kg

cena 369 Kč

cena 428 Kč (1 pár)
(doplatek 28 Kč)

cena 650 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 539 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Držák lahve 
U-FL-H (bez lahve), U-FL-H750 (s lahví) není ZP

• Držák lahve použitelný pro téměř
všechny typy chodítek.

• Možné použití i u mechanických vozíků.

• Úchyt pro průměr trubek 16–32 mm.

• Úchyt otočný o 360°.

• Lahev o objemu 750 ml.

• Lahev lze umývat v myčce na nádobí
na max. 80 °C.

www.meyra.cz99

Protiskluzový kovový nástavec s hroty 
ERI002 není ZP

• Protiskluzový kovový nástavec s pěti
hroty.

• Doplněk k lokomočním pomůckám
zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.

• Po stlačení plastových koncovek se
protiskluzový nástavec sklopí do funkční
polohy. 

• Hodí se na všechny typy holí a berlí.

Materiál: ocel

Protiskluzový kovový nástavec s bodcem 
PAT001 není ZP

• Protiskluzový kovový nástavec s jedním
bodcem.

• Doplněk k lokomočním pomůckám
zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.

• Po stlačení plastových koncovek se
protiskluzový nástavec sklopí do funkční
polohy. 

• Hodí se na všechny typy holí a berlí.

Materiál: ocel

Univerzální držák holí a berlí – klips 
3060582 není ZP

• Univerzální, velmi praktický držák holí
a berlí.

• Klips je opatřen polštářkem
z protiskluzové pěnové pryže.

• Držák je vhodný pro průměry holí a berlí
až 25 mm.

U-FL-H750 cena 290 Kč

U-FL-H750 cena 490 Kč

cena 119 Kč

cena 169 Kč

cena 119 Kč
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KOUPELNOVÁ MADLA

Nosnost: 100 kg

Délka: 30 / 60 / 90 cm

Modulární madlo
ETAC FLEX
81707110 30 cm (1 x 30 cm)
81707120 60 cm (2 x 30 cm)
81707130 90 cm (3 x 30 cm)
81706110 rozšíření o 30 cm

• Speciální tvar a povrch madla
zajistí pevné uchopení.

• Díky stavebnicovému systému
můžete lehce sestavit délku a tvar
(počet spojených madel není
omezen).

• Uchycení pomocí šroubů.

Madlo lomené ETAC HANDY
80210046 není ZP

• Plastové madlo s hliníkovou výztuhou
pro větší pevnost.

• Protiskluzové gumové kroužky
na povrchu madla.

Nosnost: 160 kg

Délka: 40 cm

Madlo rovné ETAC HANDY
80210040 (délka: 30 cm) není ZP

80210042 (délka: 40 cm)

80210044 (délka: 60 cm)

• Plastové madlo s hliníkovou výztuhou
pro větší pevnost.

• Protiskluzové gumové kroužky
na povrchu madla.

• Universální použití: horizontální,
vertikální i diagonální.

Nosnost: 160 kg

Délka: 30 / 40 / 60 cm

cena 749 Kč

81707130 cena 1 890 Kč

81706110 cena   890 Kč

81707110 cena   890 Kč

81707120 cena 1 290 Kč

80210040 cena 498 Kč

80210042 cena 539 Kč

80210044 cena 749 Kč
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KOUPELNOVÁ MADLA

Nerezové 
rovné madlo 
DUBASAFE 5179X

není ZP

• Vysoce kvalitní ušlechtilá
nerezová ocel.

• Žlábkovaný povrch umožňuje
bezpečné 
držení i v mokrém prostředí.

• Universální použití: horizontální,
vertikální i diagonální.

Madlo na vanu 4290
8092247 není ZP

• Madlo na vanu pro zvýšení
soběstačnosti a bezpečnosti při vstupu
a výstupu z vany.

• Vhodné pro standardní typ
vestavěných van.

• Ergonomicky tvarovaný úchop.

• Masivní kovová konstrukce s práškově
lakovanou povrchovou úpravou.

• Tři upínací šrouby s ochrannými
plastovými krytkami

• Jednoduchá instalace.

Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5120
292512532 (délka: 60 cm) není ZP

292512522 (délka: 85 cm)

• Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.

• Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné
držení i v mokrém prostředí.

• Univerzální použití na levou i pravou
stranu.

Šíře svorek: 7–12 cm

Barva: bílá slonová kost

Délka: 60 / 85 cm

Délka: 30–150 cm

cena 1 490 Kč

292512532 cena 2 890 Kč

292512522 cena 3 390 Kč

292512002 (30 cm)  cena   620 Kč

292512092 (40 cm)  cena   690 Kč

292512012 (45 cm)  cena   690 Kč

292512022 (50 cm)  cena   740 Kč

292512032 (60 cm)  cena   740 Kč

292512042 (70 cm)  cena   980 Kč

292512052 (80 cm)  cena   980 Kč

292512062 (90 cm)  cena   980 Kč

292512072 (110 cm)  cena 1 090 Kč

292512082 (150 cm)  cena 1 590 Kč
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Výška: 93 cm

Výška madel: 49–94 cm

Délka madel: 57,5 cm

Základna: 20 x 15 cm

Nosnost: 150 kg

Madlo k WC sklopné,
otočné a výškově
nastavitelné 
3011572 není ZP

• Výškově nastavitelné madlo k WC
montované do podlahy.

• Jedinečné řešení, při nemožnosti
montáže madel do zdi.

• Individuálně nastavitelná výška
madel s možností aretace.

• Možnost otáčení madla kolem
své osy po krocích.
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KOUPELNOVÁ MADLA

Délka: 73,5 cm

Výška: 80 cm

Nosnost: 150 kg

Madlo k WC sklopné
Etac OptimaL 
80303006 (1 ks)

80303006-P (1 pár)

• Sklopné, prostorově úsporné
madlo s podpůrnou nohou
pro zajištění větší stability.

• Výjimečné řešení zajišťující
stabilitu madla v odklopené
poloze.

• Rukojeť pro pohodlnější sklápění.

80303006 (1 ks) cena 1 890 Kč

80303006-P (1 pár) cena 3 690 Kč

cena 7 990 Kč
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KOUPELNOVÁ MADLA

Délka: 70 / 85 cm

Hmotnost: 3,6 / 4 kg

Nosnost: 150 / 150 kg

www.meyra.cz103

Sklopné madlo 
Etac REX s podporou
81705030 (délka 70 cm)
81705050 (délka 85 cm)

• Sklopná, prostorově úsporná
madla pro Vaši spolehlivou
podporu ve variantě
s podpůrnou nohou.

• Inteligentní konstrukce zajišťuje,
že madla zabírají ve složeném
stavu velmi malý prostor.

• Madla jsou navržena tak, aby bylo
jejich sklápění vždy jemné a plynulé.

• Atraktivní design.

Délka: 60 / 70 / 85 cm

Hmotnost: 2,7 / 2,9 / 3,3 kg

Nosnost: 135 / 135 / 100 kg

Sklopné madlo 
Etac REX
81705010 (délka 60 cm)
81705020 (délka 70 cm)
81705040 (délka 85 cm)

• Sklopná, prostorově úsporná
madla pro Vaši spolehlivou
podporu.

• Inteligentní konstrukce zajišťuje,
že madla zabírají ve složeném
stavu velmi malý prostor.

• Madla jsou navržena tak, aby bylo
jejich sklápění vždy jemné a plynulé.

• Atraktivní design.

60 cm cena 4 980 Kč

70 cm cena 5 290 Kč

85 cm cena 5 490 Kč

70 cm cena 7 690 Kč

85 cm cena 7 890 Kč
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Toaletní nástavec Etac My-LOO s víkem
80301522 (výška 6 cm), 80301523 (výška 10 cm)

• Toaletní nástavec s víkem My-LOO
vyniká zvýšeným komfortem a rychlou
a bezpečnou instalací. Velké otvory
a velkorysé vybrání usnadňují
přístupnost při osobní hygieně.
K dispozici je ve dvou různých výškách.
Toaletní nástavec Etac My-LOO má
elegantní design a vynikající ergonomii.

• Snadná montáž a demontáž.

• Odolný plast.

• Jednoduchá údržba díky hladkým
povrchům.

• Lze použít na většinu WC.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 190 kg

Kód ZP: 07-5003053

Toaletní nástavec Etac My-LOO
80301520 (výška 6 cm), 80301521 (výška 10 cm)

• Toaletní nástavec bez víka My-LOO
vyniká zvýšeným komfortem a rychlou
a bezpečnou instalací. Velké otvory
a velkorysé vybrání usnadňují
přístupnost při osobní hygieně.
K dispozici je ve dvou různých výškách.
Toaletní nástavec Etac My-LOO má
elegantní design a vynikající ergonomii.

• Snadná montáž a demontáž.

• Odolný plast.

• Jednoduchá údržba díky hladkým
povrchům.

• Lze použít na většinu WC.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 190 kg

Kód ZP: 07-5003051

Toaletní nástavce VITEA CARE
VCTP0031 (bez poklopu), VCTP0031-1 (s poklopem)

• Univerzální nástavce na WC určené
k zvýšení dosedací plochy. 

• Použitím nástavce zvýšíte WC o 12,5 cm
a usnadníte tak vstávání z toalety
osobám se zhoršenou pohyblivostí. 

• Snadná fixace pomocí přítlačných
šroubů bez použití nářadí.

• V nabídce provedení bez poklopu
nebo s poklopem.

Výška: 12,5 cm

Nosnost: 100 kg

Toaletní nástavce MOLETT
3011522 (bez poklopu), 3011532 (s poklopem)

• Univerzální nástavce na WC určené
k zvýšení dosedací plochy. 

• Použitím nástavce zvýšíte WC o 10 cm
a usnadníte tak vstávání z toalety
osobám se zhoršenou pohyblivostí. 

• Snadná fixace pomocí přítlačných
šroubů bez použití nářadí.

• V nabídce provedení bez poklopu
nebo s poklopem.

Výška: 10 cm

Nosnost: 150 kg

Kód ZP: 07-5005969

Kód ZP: 07-5005970

Kód ZP: 07-5014364

Kód ZP: 07-5014363

cena 1 150 Kč
(doplatek 201 Kč)

cena 1 200 Kč
(doplatek 251 Kč)

3011522 cena 873 Kč
(doplatek 0 Kč)

3011532 cena 949 Kč
(doplatek 0 Kč)

VCTP0031 cena 898 Kč
(doplatek 0 Kč)

VCTP0031-1 cena 949 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED 
80301513 (výška 6 cm), 80301514 (výška 10 cm)

• Toaletní nástavec s pevným upevněním
k záchodové míse.

• Sedací plocha s víkem.

• Rychlá a snadná instalace.

• Mimořádně velký otvor sedadla
a velkorysé hygienické prohlubně
pro usnadnění osobní hygieny.

• Odolné a kvalitní materiály.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg

Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED s madly 
80301511 (výška 6 cm), 80301512 (výška 10 cm)

• Toaletní nástavec s pevným upevněním
k záchodové míse a patentovaným
řešením odklopných madel pro snazší
vstávání.

• Sedací plocha s víkem.

• Rychlá a snadná instalace.

• Mimořádně velký otvor sedadla
a velkorysé hygienické prohlubně
pro usnadnění osobní hygieny.

• Odolné a kvalitní materiály.

80301513 Kód ZP: 07-5013552
80301514 Kód ZP: 07-5013553

www.meyra.cz105
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Výška: 8 / 11 / 14 cm

Nosnost: 130 kg

Kód ZP: 07-5005968

Toaletní nástavec
s madly TRILETT 2
3011492

• Snadné nastavení tří výšek sedu.

• Odklopná madla pro snazší
vstávání.

• Pevné uchycení k WC.

• Sedací plocha s víkem.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg

80301511 Kód ZP: 07-5013554
80301512 Kód ZP: 07-5013555

cena 1 349 Kč
(doplatek 400 Kč)

cena 2 980 Kč
(doplatek 2 031 Kč)

cena 3 790 Kč
(doplatek 2 841 Kč)
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Polyuretanový toaletní nástavec MEYRA
3010502

• Snadná fixace díky přečnívajícím
okrajům.

• Možná instalace přímo na toaletní
prkénko.

Výška: 3,5 cm

Nosnost: 130 kg

Kód ZP: 07-5005967

Pěnový toaletní nástavec SOFT 4575
8451245 (bez víka), 8451240 (s víkem) není ZP

• Měkká polyuretanová pěna.

• Speciální tvarování pro intimní péči.

• Snadná fixace díky přečnívajícím
okrajům.

Výška: 11 cm

Nosnost: 120 kg

Dětský toaletní nástavec 
3010392 (vel. 1), 3010402 (vel. 2) není ZP

• Dětský toaletní nástavec s abdukčním
klínem a zádovou opěrou.

• Vel. 1 pro děti do 6 let.
Vel. 2 pro děti do 12 let.

• Čtyřbodový bezpečnostní kurt.

• Hodí se na všechny typy WC.

• Snadná montáž a demontáž.

Sedačka do vany / Schůdek k vaně MOBALUX
3013942 není ZP

• Sedátko do vany použitelné alternativně
i jako pomocný schůdek k vaně.

• Ergonomická, protiskluzová sedací
(nášlapná) plocha s perforací pro odtok
vody.

• Protiskluzové gumové nástavce.

Rozměry: 39 x 39 x 18 cm

Nosnost: 130 kg

Hloubka sedu: 29 cm (vel. 1)

33 cm (vel. 2)

Šířka sedu: 27 cm (vel. 1)

33 cm (vel. 2)

Výška zad: 39,5 cm (vel. 1)

51,5 cm (vel. 2)

Vel. otvoru: 14 x 18 cm (vel. 1)

17 x 22 cm (vel. 2)

Nosnost: 50 kg
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cena 794 Kč
(doplatek 0 Kč)

8451245 cena 1 390 Kč

8451240 cena 1 790 Kč

cena 1 380 Kč

vel. 1 cena 5 490 Kč

vel. 2 cena 6 990 Kč
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Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 130 kg

Sedačka na vanu
MEYRA
3012902 (69 cm), 

3012912 (74 cm)

• Snadno nastavitelná fixace.

• Integrované podpůrné madlo.

• Odolný a snadno čistitelný
povrch.

• Povrch sedačky s protiskluzovou
úpravou a perforací pro snazší
odtok vody.

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 150 kg

Sedačka na vanu
ETAC FRESH
81600014 (69 cm),

81600024 (74 cm)

• Snadno nastavitelná fixace.

• Odnímatelné podpůrné madlo.

• Odolný a snadno čistitelný
povrch.

• Povrch sedačky s protiskluzovou
úpravou a perforací pro snazší
odtok vody.

www.meyra.cz107

cena 890 Kč

cena 1 298 Kč
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Délka: 68 / 73 cm

Nosnost: 200 kg

108

Sedačka na vanu
ETAC RUFUS
81202001 (68 cm),

81202002 (73 cm),

81302023 (madlo)

• Snadno nastavitelná fixace.

• Podpůrné madlo není součástí
základní výbavy.

• Odolný a snadno čistitelný
povrch.

Sedačka do vany se zádovou opěrou DUBASTAR
3016752

• Sedací plocha s hygienickým výřezem.

• Spojovací prvky z nerezové oceli.

• Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací 
plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

Sedačka do vany DUBASTAR
3016742

• Sedací plocha s hygienickým výřezem.

• Spojovací prvky z nerezové oceli.

• Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací 
plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena 1 890 Kč

cena 2 290 Kč

68 cm cena 1 198 Kč

73 cm cena 1 198 Kč

madlo cena 690 Kč
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www.meyra.cz109

Sklopná sedačka MOBALUX
3013972

• Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.

• Perforace sedací plochy pro snazší odtok
vody.

• Práškově lakované hliníkové díly.

Sedací 
plocha: 25 x 32 cm

Nosnost: 130 kg

Sklopná sedačka DUBASTAR
3016732

• Sedací plocha s hygienickým výřezem.

• Výškově nastavitelné podpůrné nohy.

• Spojovací prvky z nerezové oceli.

• Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka / hloubka: 47,5 / 48,5 cm

Hloubka v zaklopeném 
stavu: 11,5 cm

Nosnost: 120 kg

Sklopná sedačka ETAC RELAX s područkami
81703020, 81703040 (varianta s podpůrnými nohami)

• Atraktivní design.

• Odklopné područky pro snazší vstávání.

• Maximální úspora místa.

• Vysoce kvalitní a odolný plast.

• Upevňovací šrouby nejsou součástí
balení.

Šířka / hloubka: 53 / 45 cm

Hloubka v zaklopeném 
stavu: 11,5 cm

Výška sedu: 45–55 cm

Nosnost: 125 / 150 kg

Sklopná sedačka ETAC RELAX
81703010, 81703030 (varianta s podpůrnými nohami)

• Atraktivní design.

• Maximální úspora místa.

• Vysoce kvalitní a odolný plast.

• Upevňovací šrouby nejsou součástí
balení.

Šířka / hloubka: 40 / 45 cm

Hloubka v zaklopeném 
stavu: 8 / 9 cm

Výška sedu: 45–55 cm

Nosnost: 125 / 150 kg

cena 2 690 Kč

cena 1 890 Kč

81703020 cena 4 890 Kč

81703040 cena 5 890 Kč

81703010 cena 3 490 Kč

81703030 cena 4 590 Kč
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Stolička do sprchy ETAC SMART
81951010

• Obdélníkové sedátko z vysoce
kvalitního a odolného plastu.

• Perforovaný protiskluzný povrch
pro snazší odtok vody.

• Výškově nastavitelné hliníkové nohy
s patentovanými protiskluznými
nástavci.

• Snadná montáž i demontáž bez použití
nářadí.

Rozměr sedu: 43 x 38 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg

Stolička do sprchy ETAC EDGE
81801010

• Praktická trojnožka umožňuje použití
i v malých sprchových koutech.

• Trojúhelníkové sedátko z vysoce
kvalitního a odolného plastu.

• Perforovaný protiskluzný povrch
pro snazší odtok vody.

• Výškově nastavitelné hliníkové nohy
s patentovanými protiskluznými
nástavci.

• Snadná montáž i demontáž bez použití
nářadí.

Rozměr sedu: 45 x 40,5 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg
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Stolička do sprchy ETAC EASY
81901010

• Kulaté sedátko z vysoce kvalitního
a odolného plastu.

• Perforovaný protiskluzný povrch
pro snazší odtok vody.

• Výškově nastavitelné hliníkové nohy
s patentovanými protiskluznými
nástavci.

• Snadná montáž i demontáž bez použití
nářadí.

Průměr sedu: 40 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg

Polstrování sedu
81801132 (Etac Edge), 80209502 (Etac Smart), 80209501 (Etac Easy)

80209503 (otočné polstrování sedu)

• Hřejivé polstrování sedu.

• Odolné proti vodě.

• Neklouzavý povrch.

• Snadná montáž a demontáž.

• V nabídce též otočná polstrovaná
podložka umožňující snadné otáčení
bez tření.

Materiál: Polypropylen

cena 1 980 Kč

cena 1 980 Kč

cena 1 980 Kč

cena 1 290 Kč

otočná podložka cena 2 490 Kč
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Stolička do sprchy Vitea Care 
VCTP0011

• Plastové sedátko s protiskluzovou
úpravou.

• Integrované úchyty pro pohodlnější
dosedání a vstávání.

• Perforovaný povrch pro snazší odtok
vody.

• Snadno nastavitelná výška sedu.

• Hliníková konstrukce.

Šíře: 49 cm

Výška sedu: 35–54 cm

Nosnost: 100 kg

Stolička do sprchy Vitea Care BLU 
VCTP0011-RB

• Kulaté plastové sedátko s otočným
polstrováním sedu umožňující snadné
otáčení bez potřeby vstávat.

• Snadno nastavitelná výška sedu.

• Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 28 cm

Výška sedu: 43–53 cm

Nosnost: 110 kg

www.meyra.cz111

Stolička do sprchy Vitea Care
VCTP0011-R

• Kulaté plastové sedátko.

• Snadno nastavitelná výška sedu.

• Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 32 cm

Výška sedu: 35–53 cm

Nosnost: 100 kg

Stolička do sprchy se zádovou opěrou Vitea Care
VCTP0021

• Plastové sedátko s protiskluzovou
úpravou.

• Integrované úchyty pro pohodlnější
dosedání a vstávání.

• Perforovaný povrch pro snazší odtok
vody.

• Snadno nastavitelná výška sedu.

• Hliníková konstrukce.

Šíře: 51 cm

Výška sedu: 45–56 cm

Nosnost: 100 kg

cena 980 Kč

cena 1 590 Kč

cena 1 190 Kč

cena 1 690 Kč

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:43  Stránka 111



TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY

Sedací plocha: 39 x 39 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Nosnost: 130 kg

Stolička do sprchy
MOBALUX
3013952-SET

• Sedací plocha s protiskluzovou
úpravou.

• Perforovaný povrch pro snazší
odtok vody.

• Teleskopicky nastavitelná výška
sedu.

• Stolička do sprchy včetně zádové
opěry a područek.
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Stolička do sprchy DUBASTAR
3016702

• Sedací plocha s hygienickým výřezem.

• Integrovaná madla pro snazší vstávání.

• Spojovací prvky z nerezové oceli.

• Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 44 / 65–72 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

Stolička do sprchy DUBASTAR se zádovou opěrou
3016712

• Sedací plocha s hygienickým výřezem.

• Integrovaná madla pro snazší vstávání.

• Spojovací prvky z nerezové oceli.

• Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 53 / 82–89 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena za komplet 
1 980 Kč

cena 2 390 Kč

cena 2 890 Kč
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Rozměry: 54 / 55 / 80–95 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg

Toaletní a sprchová
židle ETAC SWIFT
KOMMOD
81702030

• Sedadlo z vysoce kvalitního
a odolného plastu.

• Lze využít i jako nástavec nad WC.

• Toaletní nádoba s víkem.

• Odnímatelné polstrování sedu 
a zádové opěry.

• Výškově nastavitelné hliníkové
nohy s patentovanými
protiskluznými nástavci.

• Snadná montáž i demontáž
bez použití nářadí.

Šířka sedu: 54 cm

Šíře mezi 
područkami: 45 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg

113

Toaletní nástavec
Etac SWIFT
81702020

• Volně stojící toaletní nástavec.

• Stabilní opora.

• Možnost nastavení s mírným
předním náklonem pro odlehčení
kyčelním kloubům a snazší
vstávání.

• Snadná montáž a demontáž.

• Možnost použití i jako sprchovou
židli.

Kód 07-5003055

www.meyra.cz

cena 3 690 Kč

cena za komplet 
1 916 Kč

(doplatek 967 Kč)
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Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg

Pojízdné toaletní křeslo HCDA
8308098

• Odklopná madla.

• Odklopné a odnímatelné podnožky.

• Možnost umístění nad běžná WC.

• Toaletní nádoba s víkem.

• Odnímatelné polstrování sedu.

• Otočná kolečka 5“.

• Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

• Varianta v chromové, vysoce odolné úpravě.

114

Rozměr sedu: 60 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 160 kg

Pojízdné toaletní křeslo HCDA XXL
8308099

• Pojízdné toaletní křeslo v nadměrné velikosti, které po vyjmutí toaletní nádoby
lze použít i nad pevnou mísou WC.

• 4x otočná kolečka vel. 5" (zadní kolečka vybavena nášlapnou brzdou).

• Odklopné područky.

• Odklopné a odnímatelné stupačky.

• Odnímatelné polstrování sedu.

• Včetně toaletní nádoby s víkem.

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg

Pojízdné toaletní křeslo HCDB 
8309098

• Odklopná madla.

• Odklopné a odnímatelné podnožky.

• Možnost umístění nad běžná WC.

• Toaletní nádoba s víkem.

• Odnímatelné polstrování sedu.

• Otočná kolečka 5“.

• Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

• Varianta v šedé barvě.

cena 5 490 Kč

cena 7 290 Kč

cena 5 290 Kč
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TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY

Rozměry: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

Toaletní a sprchové
křeslo MC WET 24“
8013039

• Varianta s předními otočnými
kolečky vel. 5" a zadními
poháněcími koly 24".

• Rám včetně stupačky a područek
je vyroben z vysoce pevného
hliníku odolného proti korozi.

• Spojovací díly z nerezové oceli.

• Polstrovaná sedací plocha.

• Hygienický výřez v přední části
sedu.

• Kryt hygienického výřezu.

• Odklopné područky a stupačka.

• Možnost umístění nad běžná WC.

• Toaletní nádoba s víkem.

www.meyra.cz115

Toaletní a sprchové křeslo MC WET 5“
8013040

• Rám včetně stupačky a područek
je vyroben z vysoce pevného hliníku
odolného proti korozi.

• Spojovací díly z nerezové oceli.

• Polstrovaná sedací plocha.

• Hygienický výřez v přední části sedu.

• Kryt hygienického výřezu.

• Odklopné područky a stupačka.

• Možnost umístění nad běžná WC.

• Toaletní nádoba s víkem.

• Otočná kolečka 5“.

• Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměry: 56 / 89 / 92,5 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

Toaletní a sprchové křeslo MC WET Combi
8013041

• Kombinovaná varianta oblíbených
toaletních a sprchových křesel 
MC WET 5" a 24".

• Čtyři kolečka 5" (zadní opatřena
nášlapnou brzdou).

• Snadno odnímatelná zadní poháněcí
kola 24" pomocí rychloupínacích osiček.

• Vlastnosti křesla stejná jako u výše
zmíněných variant.

• Toaletní nádoba s víkem.

Rozměr sedu: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena 7 980 Kč

cena 9 690 Kč

cena 10 890 Kč

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:43  Stránka 115



116

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY

Toaletní a sprchové
křeslo ETAC CLEAN
80229210 (v. s. 49 cm, zelené),

80229270 (v. s. 49 cm, bílé),

80229211 (v. s. 55 cm, zelené),

80229271 (v. s. 55 cm, bílé)

• Sedadlo z vysoce kvalitního 
a odolného plastu.

• Do detailu promyšlené toaletní
křeslo vyvinuté s terapeuty, klienty
a pečovateli, které nabízí jedinečný
komfort jak uživateli, tak osobě
pečující.

• Odnímatelné područky.
• Nastavitelná a odklopná stupačka.
• Možnost umístění nad běžná WC.
• Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
• Křeslo je standardně dodáváno

bez toaletní nádoby.
• Jedinečná nízkoúdržbová

konstrukce křesla zabezpečuje
dlouhou životnost i při
dlouhodobém intenzivním
používání.

• Široká nabídka příslušenství, která
zvyšuje funkčnost a pohodlí.

Výška sedu 49 / 55 cm

Prostor pod sedadlem bez úchytů toaletní nádoby 43,5 / 49,5 cm

Prostor pod sedadlem s úchyty toaletní nádoby 42 / 48 cm

Šířka sedadla 48 cm

Šířka mezi područkami 43,5 cm

Hloubka sedadla 44 cm

Hygienický otvor š. 21,5 x hl. 36 cm

Celková výška 103 / 107 cm

Celková šířka 50 cm

Celková délka se zasunutou podnožkou 56,5 cm

Kolečka 5" (12,5 cm), 
4x brzděná

Hmotnost 14 / 14,5 kg

Nosnost 130 kg

Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN 24"
80229216 (v. s. 55 cm, zelené), 80229276 (v. s. 55 cm, bílé)

• Oblíbené toaletní a sprchové křeslo
ETAC CLEAN ve variantě se zadními
poháněcími koly 24" a přítlačnými
brzdami.

cena 8 990 Kč

cena 19 890 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Toaletní nádoba
8020 9254
• Varianta bez víka vč. lišt

k uchycení.

Plné polstrování
sedu
8020 9247
• Polyuretanové polstrování

bez hygienického výřezu
při potřebě plného sedu.

Polstrování sedu
8020 9227
• Polyuretanové polstrování

sedu s hygienickým výřezem.

• Výška 4 cm, šíře
hygienického výřezu 18 cm.

Hřejivé
polstrování sedu
8020 9260
• Polstrování sedu

s hygienickým výřezem
odrážející teplo. 

• Neklouzavý povrch.

Hřejivé 
polstrování 
zádové opěry
8020 9261
• Polstrování zádové opěry

odrážející teplo. 

• Neklouzavý povrch.

Textilní zádová
opěra
8020 9225
• Nastavitelná zádová opěra

pro zajištění komfortního
sedu obzvláště
při deformitách zad.

Bezpečnostní pás
8020 9440
• Dvoubodový bezpečnostní

pás s přezkou.

Bezpečnostní pás
hrudní
8020 9034
• Dvoubodový bezpečnostní

pás pro větší stabilitu a pocit
bezpečí.

Bezpečnostní
madlo
8030 3034
• Zvyšuje pocit bezpečí

a umožňuje uživateli
pocitově bezpečnější
přidržení.

Odkládací
vanička
8020 9266
• Odkládací vanička na toaletní

potřeby s možností uchycení
sprchové hlavice.

8020 9255
• Varianta s víkem vč. lišt

k uchycení.

cena 980 Kč

cena 3 790 Kč

cena 2 190 Kč

cena 2 290 Kč

cena 1 090 Kč

cena 598 Kč

cena 980 Kč

cena 2 980 Kč

cena 1 190 Kč

cena 1 090 Kč

cena 1 690 Kč
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TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY

Toaletní a sprchové
křeslo ETAC SWIFT
MOBIL 2
80229401

• Snadno ovladatelné toaletní
a sprchové křeslo umožňující
pečovatelům nejlepší možný
přístup při pomoci s osobní
hygienou uživatele.

• Sedadlo z vysoce kvalitního
a odolného plastu.

• Nastavitelná výška sedu
45–60 cm.

• Odklopné područky.

• Možnost úpravy šířky mezi
područkami o ± 6 cm.

• Odklopné a odnímatelné
stupačky.

• Možnost umístění nad běžná WC.

• Čtyři brzděná kolečka v sestavě.

• Zvýšená nosnost 160 kg.

• Křeslo je standardně dodáváno
bez toaletní nádoby.

Polohovací toaletní
a sprchové křeslo
ETAC SWIFT MOBIL
TILT 2
80229410 (Standard), 
80229480 (XL) 

• Toaletní a sprchové křeslo Etac
SWIFT MOBIL 2 doplněné o funkci
polohování sedu. 

• Zvýšení stability a komfortu pro
uživatele.

• Usnadnění péče o klienta jeho
ošetřovatelům.

• Polohování sedu v rozmezí -5° až
30° / 0° až 35°.

• Hlavová opěra v základní výbavě.

• Křeslo je standardně dodáváno
bez toaletní nádoby.

Verze XL

• Model s širším rámem zádové
opěry, rozšiřující prostor mezi
područkami o 6 cm a s adaptéry
stupaček, rozšiřující prostor mezi
chodidly o 12 cm (6 cm
na každou stranu).

cena 14 900 Kč

Standard cena 34 900 Kč
XL cena 37 900 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Toaletní nádoba
8020 9255
• Toaletní nádoba s víkem včetně

lišt k uchycení.

Boční podpora
8020 9509
• Individuálně nastavitelné boční

vedení trupu pro větší stabilitu.

Plné polstrování
sedu
8020 9434
• Polyuretanové polstrování bez

hygienického výřezu při potřebě
plného sedu.

• Výška 4 cm.

Polstrování sedu
8020 9519
• Polyuretanové polstrování sedu

s hygienickým výřezem.

• Výška 4 cm.

Bezpečnostní
madlo
8030 3034 (délka 60,5 cm),

8020 9452 (délka 66,5 cm)

• Zvyšuje pocit bezpečí
a umožňuje uživateli pocitově
bezpečnější přidržení.

Zámky područek
8020 9445
• Zajištění područek proti

odklopení.

Bezpečnostní pás
8020 9440
• Dvoubodový bezpečnostní pás

s přezkou.

Bezpečnostní pás
břišní
8020 9442
• Dvoubodový bezpečnostní pás

pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

Hlavová opěra
8020 9521
• Multifunkční opěrka hlavy

s tvarovaným polštářem, výškově,
hloubkově a úhlově nastavitelná. 

• Komplet s uchycením.

Chránič
8020 9430
• Chránič proti rozstřiku moči.

• Nelze použít v kombinaci
s polstrováním sedu.

www.meyra.cz119

cena 2 090 Kč

cena 4 890 Kč

cena 1 090 Kč

cena 1 090 Kč

cena 1 690 Kč

cena 980 Kč

cena 3 690 Kč

cena 1 690 Kč

cena 1 090 Kč

cena 5 490 Kč
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ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Šířka sedačky 
bez postranic: 37,5 cm

Šířka sedačky 
s postranicemi: 71 cm

Výška sedu: 6,5–45,5 cm

Největší sklon 
zádové opěry: 40°

Hmotnost: 10,5 kg

Nosnost: 140 kg

Baterie: Li-Ion

Kód ZP: 07-5005623
podléhá schválení revizním lékařem

Elektrický vanový
zvedák CAPRI 3
3013622

• Vysoce odolný plast.

• Snadná obsluha, snadná údržba.

• Rychlá montáž a demontáž.

• Bezpečnost sedu díky
strukturovanému povrchu.

• Nabíječka součástí.

Otočná sedací podložka LUNA
291360061

• Sedání do vany pomocí
otáčivého pohybu.

• Protiskluzová spodní plocha.

• Komfort při sezení.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Hmotnost: 0,82 kg

Nosnost: 140 kg

Kód ZP: 07-5005635
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5005630
podléhá schválení revizním lékařem

Otočná a posuvná sedací podložka VIA
291360062

• Sedání do vany pomocí otáčení
a bočního posunu.

• Přizpůsobí se povrchu sedačky.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Délka: 41,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Nosnost: 140 kg

cena 15 277 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 2 066 Kč
(spoluúčast 207 Kč)

cena 2 452 Kč
(spoluúčast 246 Kč)
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ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Závěsný elektrický zvedák SAMSON
DRVF02

Závěsný elektrický zvedák SAMSON umožňuje pohodlné
zvedání a přepravu pacientů v závěsném kurtu. 

Díky své kvalitě a funkčnosti je SAMSON neocenitelným
pomocníkem v každodenní péči o pacienty. 

Pevná konstrukce zvedáku v kombinaci s vhodně zvoleným
závěsným kurtem zaručují bezpečnost a pohodlí jak pro
pacienty, tak pro pečovatele.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení
zvedáku.

• Snadné skládání a rozkládání.

• Ovládací rukojeť ve tvaru písmene „U“.

• Mechanické rozevírání nohou pojezdu pomocí pedálů.

• Ovládání zdvihu je možné nejen pomocí ovladače,
ale i pomocí funkcí na řídící jednotce.

• Řídicí jednotka vybavená bezpečnostním tlačítkem
nouzového zastavení.

• Indikátor stavu baterií.

• Funkce nouzového mechanického spouštění umožňující
bezpečné spuštění pacienta v případě vybití baterie.

• Otočná přední kola. 

• Zadní kola s brzdou.

Kód ZP: 07-5008673
podléhá schválení revizním lékařem

Celková délka 120 cm

Min. šířka 65,5 cm

Min. rozteč podvozku 60 cm

Max. rozteč podvozku 100 cm

Výška závěsu 55–168 cm

Rozsah zdvihu 120 cm

Baterie PB 5 Ah 2x 12 V

Motor 24 V / 8 000 N

Doba nabíjení 6–8 h

Rychlost zdvihu 3,1 cm/s

Hmotnost 39 kg

Max. nosnost 180 kg

cena 28 000 Kč
(doplatek 0 Kč)
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ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Závěsný kurt Vitea Care s oporou hlavy 
DRVF02-K

• Prodloužený závěsný kurt s oporou
hlavy.

• Síťované provedení pro možné použití
v koupelně a na WC.

• Několik alternativních smyček
na ramenních a nožních popruzích, pro
možné upravení úhlu sedu podle potřeb
uživatele, včetně vzpřímené polohy
vsedě.

• Vhodný pro pacienty s malou stabilitou
trupu.

• Jedna univerzální velikost.

Závěsný kurt s oporou hlavy
8013150 (standardní), 8013160 (síťovaný)

• Prodloužená varianta s opěrou hlavy.

• Textilní provedení pro běžné použití.

• Síťované provedení pro použití 
v koupelně a na WC.

• Vhodný pro pacienty 
s malou stabilitou trupu.

Závěsný kurt standardní
8013121 (standardní), 8013120 (síťovaný)

• Textilní provedení pro běžné použití.

• Síťované provedení pro použití 
v koupelně a na WC.

• Pohodlný vzpřímený sed pacienta.

Závěsný kurt dvoudílný
8013149

• Textilní provedení.

• Vhodné pro pacienty s velmi dobrou
stabilitou trupu.

• Příslušenství k závěsnému zvedáku SITO,
Samson.

www.meyra.cz123

Kód ZP: 07-5008680 (standardní)
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5008684 (síťovaný)
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5008678 (standardní)
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5008675 (síťovaný)
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5014641
podléhá schválení revizním lékařem

cena 980 Kč

cena 1 577 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 2 032 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 2 248 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 2 827 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 3 000 Kč
(doplatek 0 Kč)

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:44  Stránka 123



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Závěsný 
elektrický zvedák
Molift SMART 150
M10200

Konstrukce elektrického
zvedáku Molift Smart 150 je
speciálně navržena tak, aby jej
bylo možné co nejsnadněji
přepravovat či přenášet tam,
kde je ho potřeba. 

Velmi snadné skládání zvedáku
Molift Smart 150 bez použití
jakéhokoli nářadí.
Díky své nízké hmotnosti, malým
rozměrům a jedinečné konstrukci
je Molift Smart 150 velmi snadno
ovladatelný i v úzkých prostorech.
Velkorysý rozsah zvedání poskytuje
vynikající maximální a zároveň
i velmi nízkou výšku zdvihu, což
umožňuje a usnadňuje zvedání
pacienta z podlahy. 
Standardní čtyřbodový závěs
zajišťuje uživateli pohodlnou
a prostornou polohu pro zvedání.
Díky svým vlastnostem je
maximálně vhodný pro domácí
péči, cestování a snadné skladování. 
Závěsný kurt není součástí
standardního vybavení zvedáku.

124

Kód ZP: 07-5013051
podléhá schválení revizním lékařem

Celková délka 120 cm

Min. šířka 66 cm

Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější 54,5 / 66 cm

Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější 92,5 / 103 cm

Výška závěsu 21,5–166,5 cm

Rozsah zdvihu 145 cm

Baterie NiMH 14,4 V – 2,6 Ah

Doba nabíjení 3 h

Rychlost zdvihu 6 cm/s

Počet zdvihů 40 (při 75 kg)

Hmotnost 26 kg

Max. nosnost 150 kg

cena 89 900 Kč
(doplatek 61 900 Kč)
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ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Závěsný 
elektrický zvedák
Molift MOVER 205
M14001

Molift MOVER 205 je flexibilní
všestranný mobilní závěsný
elektrický zvedák vhodný
pro všechny situace zvedání
a přepravy nejen v domácím
prostředí, ale především
v ošetřovatelských, ústavních
a nemocničních zařízeních. 

Jedinečná konstrukce a použité
materiály zajišťují zvedáku Molift
MOVER 205 nejen nízkou celkovou
hmotnost, vhodnou pro řízení
a ovladatelnost, ale i bezpečné
pracovní zatížení 205 kg.

Standardní čtyřbodový závěs lze,
díky funkci rychlého uvolnění,
snadno vyměnit za jiný typ závěsu
bez použití nářadí. Nejčastěji se
může jednat například o závěs
s váhou pro snadné vážení
pacientů.

Závěsný kurt není součástí
standardního vybavení zvedáku.

www.meyra.cz125

Kód ZP: 5013052
podléhá schválení revizním lékařem

Celková délka 128,5 cm

Min. šířka 69 cm

Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější 55 / 69 cm

Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější 106,5 / 120,5 cm

Výška závěsu 35,5–180,5 cm

Rozsah zdvihu 145 cm

Baterie NiMH 26,4 V - 2,6 Ah

Doba nabíjení 3 h

Rychlost zdvihu 4 cm/s

Počet zdvihů 50 (při 75 kg)

Hmotnost 39,3 kg

Max. nosnost 205 kg

cena 98 600 Kč
(doplatek 70 600 Kč)
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ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Závěsný elektrický
zvedák Molift
PARTNER 255
M13000

Molift Partner 255 představuje
ideální řešení zdvihu pacientů
při složitých situacích v oblastech
akutní a kritické péče v nemocnicích
i pečovatelských zařízeních.
Systém přímého sloupkového
zdvihu v kombinaci s pevným
závěsným ramenem poskytují
vynikající stabilitu a udržují
uživatele v bezpečné
vzdálenosti od sloupku po celou
dobu zdvihu.

S vynikajícím rozsahem zvedání
39–168 cm umožňuje Molift
Partner 255 snadné zvedání
z podlahy i z vyšších ploch.
S celkovou hmotností 42,5 kg
je Molift Partner 255 jedním
z nejlehčích ve své kategorii.
Vynikající konstrukční řešení
zvedáku v kombinaci s nízkou
hmotností, optimálním umístěním
kol a nízkým, elektricky
rozevíratelným podvozkem,
neuvěřitelně usnadňují
manévrování a používání.
Závěsný kurt není součástí
standardního vybavení zvedáku.

126

Celková délka 128,5 cm

Min. šířka 69 cm

Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější 55 / 69 cm

Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější 106,5 / 120,5 cm

Výška závěsu 39–168 cm

Rozsah zdvihu 129 cm

Baterie NiMH 26,4 V – 2,6 Ah

Doba nabíjení 3 h

Rychlost zdvihu 3 cm/s

Počet zdvihů 50 (při 75 kg)

Hmotnost 42,5 kg

Max. nosnost 255 kg

cena 119 800 Kč

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:44  Stránka 126



Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:44  Stránka 127



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Molift RgoSling Ampu 
17211xx

Závěsný kurt Molift RgoSling Ampu poskytuje
podporu nezbytnou pro zvedání a převážení
uživatelů se sníženým svalovým tonusem nebo
amputovanými končetinami. RgoSling Ampu má
anatomický střih a polstrování, které poskytuje
výjimečnou podporu  a bezpečí ve všech
situacích zvedání a převozu. 

Velikosti: XXS–XXL

Nosnost: 300 kg

Molift RgoSling HighBack 
17202xx (standardní), 17204xx (síťovaný)

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack je
všestranný kurt, který poskytuje zvýšenou oporu
těla a hlavy pro použití v domácím prostředí či
zdravotnickém zařízení.

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack
umožňuje uživateli sedět v mírně nakloněné
poloze, která je pohodlná a vhodná pro uživatele
se zhoršenou stabilitou trupu a hlavy. 

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack je
vhodný i pro zvedání pacienta z polohy vleže
z lůžka nebo po pádu ze země.

• Možnost výběru standardního či síťovaného
provedení do vlhkého prostředí.

Velikosti: XXS–XXL

Nosnost: 300 / 350 kg

Molift RgoSling MediumBack 
17201xx (standardní), 17203xx (síťovaný)

Závěsný kurt Molift RgoSling MediumBack je
všestranný kurt, který poskytuje dostatečnou
oporu těla pro použití v domácím prostředí či
zdravotnickém zařízení.

Závěsný kurt Molift RgoSling MediumBack
poskytuje podporu tělu a umožňuje uživateli
sedět v pohodlné, mírně nakloněné poloze.

• Možnost výběru standardního či síťovaného
provedení do vlhkého prostředí.

Velikosti: XXS–XXL

Nosnost: 300 / 350 kg

Molift RgoSling Toilet 
17205xx

Flexibilní popruh s optimálními funkcemi pro
využití na toaletě a intimní hygienu.

Závěsný kurt Molift RgoSling Toilet má několik
alternativních smyček na ramenních a nožních
popruzích, pro možné upravení úhlu sedu podle
potřeb uživatele, včetně vzpřímené polohy
vsedě. 

Pomocí spon lze kurt snadno nastavit tak, aby se
dosáhlo optimální polohy při zachování dobré
stability a bezpečnosti.

Velikosti: XXS–XXL

Nosnost: 300 kg

128

Kód ZP: 07-5013054
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5013053
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5013053
podléhá schválení revizním lékařem

cena 9 984 Kč
(doplatek 6 984 Kč)

cena 8 216 Kč
(doplatek 5 216 Kč)

cena 8 216 Kč
(doplatek 5 216 Kč)

cena 12 490 Kč
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Závěsná váha Molift 
1430121 (váha vč. 2-bodového závěsu), 1530110 (váha vč. 4-bodového závěsu)

• Bezpečné zatížení 350 kg.

• Váha je dodávána ve variantách 
s 2-bodovým nebo 4-bodovým
závěsem.

• Váha splňuje všechny současné
technické normy (třída III).

• Jednoduchým dotykem můžete
vypočítat BMI (Body Mass Index). 

• Díky funkci rychlého uvolnění lze závěs
s váhou snadno nainstalovat na rameno
zvedáku bez použití nářadí.

• Vhodné především pro využití
v ošetřovatelských, ústavních
a nemocničních zařízeních.

• Tyto varianty váhy lze použít pouze
v kombinaci se zvedacím zařízením
Molift Mover.

Molift Stretcher 
M2150108

Molift Stretcher je flexibilní nosítko určené
převážně pro nemocnice a zdravotnická
zařízení. 

Je určeno pro horizontální přesuny
pacientů tam, kde je zvedání pomocí
popruhů považováno za nevhodné
z důvodu zdravotního stavu. Je
optimálním řešením pro přesuny klientů
v kómatu nebo pod sedativy, dále klientů
s podezřením na poranění páteře a/nebo
s mnohočetnými zlomeninami.

Nosítko Molift Stretcher lze podélně
rozdělit na dvě části a lze je tedy snadno
umístit pod klienta.

Pět rukojetí na každé straně umožňuje
alternativu ručního zvedání a přesun
pacienta.

Rozměr: 198 x 63 x 12,5 cm

Nosnost: 300 kg

Molift RgoSling Ambulating Vest 
17213xx

Ambulantní vesta je vyvinuta pro
bezpečnou rehabilitaci, jako je nácvik
chůze, cvičení ve stoje nebo cvičení
rovnováhy.

Ambulantní vesta Molift RgoSling
má dvojitý přezkový široký polstrovaný
pás, který rovnoměrně rozkládá tlak
na větší plochu. Polstrované tříselné
popruhy zabraňují sklouznutí vesty
z uživatele.

Samoutahovací závěsné smyčky zabraňují
uklouznutí nebo pádu uživatele.

Velikosti: XXS–XL

Nosnost: 300 kg

Náhradní baterie Molift 
0541000 (Molift Smart 150), 0341000 (Molift Mover 205)

• Náhradní baterie, díky kterým bude Vaše
zvedací zařízení vždy připravené
k použití.

• Vhodné především pro využití
v ošetřovatelských, ústavních
a nemocničních zařízeních.

• Externí nabíječka je součástí standardní
výbavy zvedacího zařízení.

Molift Smart 150

NiMH 14,4 V – 2,6 Ah

Molift Mover 205

NiMH 26,4 V – 2,6 Ah

www.meyra.cz129

cena 43 890 Kč

cena 8 137 Kč

1430121 cena 41 500 Kč
1530110 cena 46 500 Kč

0541000 cena 3 000 Kč
0341000 cena 5 400 Kč
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Kód ZP: 04-5006237

NT-BAC Plus 
DRQA0C

• Měkký krční límec zesílený odnímatelnou výztuží
pro dysfunkce v oblasti krční páteře. 

• Mírně omezuje pohyb krční páteře, prohřívá měkké tkáně,
uvolňuje svalové napětí. 

• Po zlepšení stavu je možné odejmout výztuhu a používat
dále jako měkký límec s nižším stupněm stabilizace.

• Indikace: poúrazové stavy krční páteře, poranění měkkých
tkání, whiplash syndrom, diskopatie, osteoartritida,
revmatická onemocnění.

Kód ZP: 04-5006236

NT-BAC 
DRQA0B

• Měkký krční límec Schanzova typu s antimykotickou
úpravou bez výztuže pro lehké dysfunkce v oblasti krční
páteře.

• Mírně omezuje pohyb krční páteře, prohřívá měkké tkáně,
uvolňuje svalové napětí.

• Indikace: osteoartritis, diskopatie, další potíže spojené
s bolestmi krční páteře.

Krk
Krční límce a ortézy jsou používány u široké škály potíží v oblasti krční páteře. Aplikují se pro omezení
rozsahu pohybu a kontrolu polohy krční páteře. 

Měkké límce méně omezují pohyb, stimulují propriocepci a působí myorelaxačně na svaly v oblasti
krční páteře. 

U ortéz semirigidních s pevnější konstrukcí je hlavním cílem zajištění stabilní polohy krční páteře.
Typické použití je po úrazech, nebo po operacích. Stabilizační efekt můžeme zvýšit použitím doplňků
pro fixaci hlavy, případně hrudní opěrkou.

29,5–32,5 32,6–35,5 35,6–38,5 38,6–41,5 41,6–44,5 44,6–47,5

10 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Výška límce / Obvod krku (cm)

29,5–32,5 32,6–35,5 35,6–38,5 38,6–41,5 41,6–44,5 44,6–47,5

10 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Výška límce / Obvod krku (cm)

cena 350 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 200 Kč
(doplatek 0 Kč)

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:44  Stránka 131



BANDÁŽE A ORTÉZY

132

Velikost: univerzální

COLLAR STARK HALO
MQA3L

• Zlepšuje stabilizaci krční páteře prostřednictvím fixace hlavy.

• Neobsahuje kovové díly, je RTG, CT i MR kompatibilní.

• Indikace: stejné jako u Collar Stark s vyššími nároky
na stabilizaci krční páteře. 

• Nelze použít samostatně.

Kód ZP: 04-5013232

COLLAR STARK 
MQA2D

• Krční límec z pevného materiálu typu Philladelphia
k imobilizaci (znehybnění) krční páteře. 

• Stabilizuje a odlehčuje obratlové klouby.

• Ortézu je možné doplnit o prvky rozšiřující oblast fixace
o hlavu „Collar Stark Halo“ a hrudní páteř „Collar Stark
Stabilizer“. 

• Indikace: pooperační a poúrazové stavy krční páteře
a následná rehabilitace; první pomoci a transport pacienta
s poraněnou krční páteří.

Velikost: univerzální

COLLAR STARK STABILIZER 
MQA3Y

• Semi-rigidní (polotuhá) konstrukce.

• Neobsahuje kovové díly, je RTG, CT i MR kompatibilní.

• Indikace: stejné jako u Collar Stark s vyššími nároky
na stabilizaci krční páteře. 

• Nelze použít samostatně.

25–33 33–40 40–48 48+

6 S1 M1 L1 XL1

8 S2 M2 L2 XL2

11 S3 M3 L3 XL3

13 S4 M4 L4 XL4

Výška límce / Obvod krku (cm)

cena 399 Kč

cena 849 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 599 Kč
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Kód ZP: 04-5008186

LUMBO medical LIGHT 
MY27440

• Prodyšný bederní pás se čtyřmi vyjímatelnými
a tvarovatelnými výztuhami.

• Při zlepšení stavu je možné kovové výztuhy vyjmout
a používat bez nich.

• Indikace: lumbago (ústřel bederní páteře), akutní bolesti
zad, bolesti v bederní oblasti různého původu, hyperlordóza.

Trup
Nejčastěji využívanými trupovými ortézami jsou bezesporu bederní pásy. Ty se liší výškou, tuhostí
podpůrných elementů i použitými materiály. Tyto ortézy stabilizují a odlehčují bederní páteř.
Využívají se u akutních potíží i u chronických problémů vzniklých v důsledku degenerativních změn. 

Kromě bederních pásů najdete v této skupině i pásy břišní pro stomiky, pásy břišní pro ženy
po porodu, bandáže po úrazu klíční kosti a upomínací bandáže pro korekci vadného držení těla.

Kód ZP: 04-5008184

LUMBO medical PRO 
MY27430

• Anatomicky tvarovaný úpletový bederní pás se čtyřmi
integrovanými výztuhami. 

• Indikace: bolesti zad v bederní oblasti, symfyzeolýza
– rozestup stydké spony, dráždění z meziobratlových
kloubů, degenerativní změny páteře, hyperlordóza.

Velikost 1 2 3 4 5 6

Obvod pasu (cm) 70–80 80–90 90–100 100–110 110–120 120–130

Velikost 1 2 3 4 5 6

Obvod pasu (cm) 64–72 72–80 80–90 90–100 100–110 110–120

cena 887 Kč
(doplatek 187 Kč)

cena 1 015 Kč
(doplatek 315 Kč)
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Kód ZP: 03-5013280

Support Stoma Waistband 
DRQH0T

• Břišní pás zajišťující ochranu a stabilizaci břišní stěny
s otvorem pro stomii.

• Flexibilní materiál perfektně kopírující křivky těla opatřený
zesíleným otvorem pro stomii.

• Zajišťuje optimální kompresi tkání.

• Výška pásu 24 cm, velikost otvoru 8,5 cm.

• Indikace: stavy po operacích břicha spojené s vyústěním
stěnou břišní (stomie); břišní kýly v kombinaci se stomií.

Kód ZP: 04-5013233

LS Support 
QBE010

• Bederní pás s pěti kovovými výztuhami pro stabilizaci
bederní páteře a se dvěma přídavnými pásky pro zvýšení
komprese.

• Výška pásu 24 cm.

• Indikace: bolesti zad různého původu v oblasti bederní
a křížové oblasti, stavy po neurochirurgických
a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení
bederní páteře.

Kód ZP: 04-5013279

Abdominal Binder 
DRQH6

• Břišní pás zajišťující ochranu a stabilizaci břišní stěny
po operaci, nebo po porodu.

• Flexibilní materiál perfektně kopírující křivky těla.

• Zajišťuje optimální kompresi tkání.

• Výška pásu 26 cm.

• Indikace: stavy po břišních operacích, po porodu (diastáza
břišních svalů), kýly.

Velikost S M L XL XXL

Obvod pasu (cm) 56–71 69–84 81–96 94–109 107–122

Velikost S M L XL XXL

Obvod pasu (cm) 56–71 69–84 81–96 94–109 107–122

Velikost S M L XL XXL

Obvod pasu (cm) 56–71 69–84 81–96 94–109 107–122

cena 549 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 699 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 449 Kč
(doplatek 49 Kč)
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Kód ZP: 04-5013205

Spincare Rigid II 
DRQH0J

• Komfortní vysoký bederní pás stabilizující kromě bederní
a křížové oblasti i dolní hrudní páteř.

• Je vyroben z pružné tkaniny obsahující vlákna Lycra®.

• Materiál odvádí vlhkost a teplo z povrchu kůže.

• Výška ortézy 33 cm (velikost 1–3) a 35 cm (velikost 4–5).

• Indikace: bolesti zad různého původu v oblasti dolní hrudní,
bederní a křížové oblasti; stavy po neurochirurgických
a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení
bederní páteře.

Kód ZP: 04-5006866

Premium S 
DRQH0R

• Vysoký bederní pás s vyměnitelnými výztuhami v zádové
části.

• Příjemně lehký, měkký a prodyšný materiál, hypoalergenní.

• Ortéza je dodávaná se dvěma variantami uživatelsky
vyměnitelných bederních výztuh o různé tuhosti.

• Výška pásu 29 cm.

• Indikace: bolesti zad různého původu v oblasti bederní
a křížové oblasti, stavy po neurochirurgických
a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení
bederní páteře.

Kód ZP: 04-5013278

Spincare Flex II 
DRQH0B

• Vysoký bederní pás stabilizující kromě bederní a křížové
oblasti i dolní hrudní páteř.

• Pasivní stabilizaci zajišťují čtyři pružné výztuhy.

• Výška ortézy 31 cm.

• Indikace: bolesti zad různého původu v oblasti dolní hrudní,
bederní a křížové oblasti; stavy po neurochirurgických
a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení
bederní páteře.

Velikost S M L XL XXL

Obvod pasu (cm) 85–95 95–105 105–115 115–125 125–135

Velikost 1 2 3 4 5 6

Obvod pasu (cm) 52–62 63–74 75–89 90–105 106–120 121–140

Velikost 1 2 3 4 5

Obvod pasu (cm) 52–62 63–74 75–89 90–105 106–120

cena 2 039 Kč
(doplatek 1 339 Kč)

cena 1 364 Kč
(doplatek 664 Kč)

cena 899 Kč
(doplatek 199 Kč)
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Kód ZP: 04-5013204

Spincare Extensor 
DRQH0L

• Bandáž s výztuhami zádové části slouží jako upomínací
a korekční u vadného držení těla a hyperkyfózy hrudní
páteře.

• Oblast hrudní páteře stabilizována čtyřmi pružnými
výztuhami.

• Indikace: úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba;
vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé
syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

Kód ZP: 04-5006912

Premium TLS 
DRQH0S

• Ortéza TLS (thorako-lumbo-sakrální) stabilizující páteř
od hrudní po křížovou oblast.

• Pružné výztuhy pro stabilizaci a odlehčení.

• Popruhy v horní části korigují správné držení těla
(rovnač zad).

• Indikace: vícečetné diskopatie, nestability páteře,
chronické bolesti zad různého původu, stabilizace
po operacích a následná léčba.

Velikost: univerzální
Kód ZP: 04-5013231

Klavikulární ortéza – Rovnač zad osmičkový 
QSM00091

• Bandáž slouží primárně jako klavikulární po úrazech klíční
kosti, nebo alternativně jako upomínací pro korekci
u vadného držení těla a napřímení hrudní páteře.

• Indikace: úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba;
vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé
syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

Velikost S M L XL XXL

Obvod pasu (cm) 85–95 95–105 105–115 115–125 125–135

Velikost 1 2 3 4 5 6

Obvod hrudníku (cm) 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100

cena 771 Kč
(doplatek 422 Kč)

cena 1 936 Kč
(doplatek 137 Kč)

cena 466 Kč
(doplatek 117 Kč)
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Velikost: stranově i velikostně univerzální

Velikost: stranově i velikostně univerzální

Kód ZP: 04-5013208

MANU Universal 
DRQF3C

• Univerzální ortéza zápěstí, jedna velikost, oboustranná,
s odnímatelným prvkem pro fixaci palce. 

• Zajišťuje imobilizaci zápěstí ve funkčním postavení
s možností imobilizace palce. 

• Anatomicky profilovaná hliníková tvarovatelná dlaha.

• Indikace: poúrazové stavy zápěstí, palce a distálního
předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí;
ochrana palce a zápěstí při sportu, nebo práci při
činnostech, kde hrozí přetížení, nebo úraz.

Kód ZP: 04-5006238

Prohand 
DRQF0F

• Elastická bandáž zápěstí.

• Jednoduché použití.

• Vysoce elastický, prodyšný materiál.

• Indikace: stavy po úrazech zápěstí, záněty zápěstí, bolesti
různého původu; ochrana zápěstí při sportu a v práci
po předchozím úrazu.

Horní končetiny
Ortézy a bandáže horních končetin zahrnují oblast ruky, zápěstí, prstů, dále pak lokte a ramenního
kloubu.

Při potřebě stabilizace kloubu, můžeme u funkčních ortéz zápěstí volit řešení od jednoduchých
bandáží až po ortézy vyztužené dlahami. 

Při nutnosti imobilizace zápěstí volíme ortézy imobilizační s podporou pod prsty a komfortním
vyložením. V případě loketního kloubu lze využít pooperační ortézu s pevným rámem
a nastavitelným kloubem s možností imobilizace, nebo ortézu s vymezením terapeutického rozsahu
pohybu. 

Hmotnost končetiny po úrazech nebo operacích můžeme odlehčit pomocí závěsu ramenního kloubu.
V případě potřeby polohování ramenního kloubu v abdukčním postavení (např. po operaci) volíme
nastavitelnou abdukční ramenní ortézu.

cena 513 Kč
(doplatek 164 Kč)

cena 300 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5008190

MANU medical PLUS 
MY2761

• Lehká ortéza zápěstí a palce s volárně uloženou hliníkovou
tvarovatelnou dlahou.

• Prodyšný materiál.

• Snadné nasazení a výborná fixace.

• Indikace: poúrazové stavy zápěstí a palce, bolesti spojené
s chronickou instabilitou, diskokace zápěstí, artrotické
změny, revmatoidní artritida.

Kód ZP: 04-5008189

MANU medical 
MY2762

• Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou hliníkovou
tvarovatelnou dlahou.

• Prodyšný materiál.

• Snadné nasazení a výborná fixace.

• Indikace: bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí,
diskokace zápěstí, artrotické změny, revmatoidní artritida.

Kód ZP: 04-5013165

Versa Fit 
MQC2E

• Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou anatomicky
profilovanou hliníkovou tvarovatelnou dlahou.

• Měkce polstrovaná pro příjemné nošení.

• Indikace: poúrazové stavy zápěstí a distálního předloktí,
bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí, ochrana
zápěstí při sportu, nebo práci, kde je riziko přetížení, nebo
úrazu.

Velikost 1 2 3 4

Obvod zápěstí (cm) 13–16 16–19 19–22 22–25

Velikost 1 2 3 4

Obvod zápěstí (cm) 13–16 16–19 19–22 22–25

Velikost XS Standard XL

Obvod zápěstí (cm) < 9 9–25 > 22

Varianty: pravá / levá

Varianty: pravá / levá

Varianty: pravá / levá

cena 526 Kč
(doplatek 177 Kč)

cena 526 Kč
(doplatek 177 Kč)

cena 466 Kč
(doplatek 117 Kč)
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Kód ZP: 04-5013210

UNI Hand 
DRQF3D

• Fixační ortéza zápěstí s oporou pod prsty.

• Lehká otevřená konstrukce potažená příjemně měkkým
hypoalergenním materiálem. 

• Vyjímatelná anatomicky tvarovaná kovová výztuha.

• Indikace: stavy vyžadující imobilizaci a stabilizaci zápěstí,
záprstí, prstů např. po chirurgickém zákroku, tendinitidy,
syndrom karpálního tunelu. Polohování ruky
u neurologických diagnóz, např. paréza (obrna)
nervus radialis, cévní mozková příhoda a další.

Kód ZP: 04-5013166

Thumb Versa Fit 
MQC2C

• Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou anatomicky
profilovanou hliníkovou tvarovatelnou dlahou a další
samostatnou dlahou pro palec.

• Měkce polstrovaná pro příjemné nošení.

• Indikace: poúrazové stavy palce, zápěstí a distálního
předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí,
ochrana zápěstí při sportu, nebo práci, kde je riziko přetížení,
nebo úrazu.

RHIZO medical 
MY2763 není ZP

• Lehká ortéza s tvarovatelnou hliníkovou dlahou stabilizující
klouby palce ruky.

• Indikace: úrazy a nestability kloubů palce, rhizartróza
(degenerativní onemocnění postihující CMC – sedlový kloub
palce), lyžařský palec.

Velikost 1 2 3

Obvod zápěstí (cm) 12,5–16 16–20 20–23

Velikost S M L

Obvod zápěstí (cm) 12,5–15,5 15,5–17,5 17,5–20,5

Šířka ruky (cm) 8 9 10

Velikost XS Standard XL

Obvod zápěstí (cm) < 9 9–25 > 22

Varianty: pravá / levá

Varianty: pravá / levá

Stranově univerzální cena 462 Kč
(doplatek 113 Kč)

cena 466 Kč
(doplatek 117 Kč)

cena 320 Kč
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Kód ZP: 04-5013209

SPLINT 
Q42006

Kód ZP: 04-5013256

Stack Apparatus 
DRQF3A

• Prstová dlaha pro imobilizaci kloubu prstu v extenzi
(natažení).

• Lehký, pevný materiál.

• Indikace: poranění úponu extenzorů prstu, fraktura
posledního článku prstu (distální interfalangeální kloub).

• Anatomicky tvarovaná ortéza ruky a předloktí s oporou pod
prsty a samostatnou dlahou pro palec.

• Lze použít jako polohovací u periferních i centrálních paréz
nebo jako fixační u poúrazových stavů.

• Lehká otevřená konstrukce.

• Snímatelný potah.

• Indikace: polohování ruky u neurologických diagnóz např.
cévní mozková příhoda, periferní paréza (obrna) n. radialis
a další. Pooperační stavy, revmatoidní artritida, syndrom
karpálního tunelu. 

Velikost XS S M L

Šířka ruky (cm) 6–7 7–8 8–9 9–10

Velikost 2 3 4 5 5,5

Obvod kloubu (cm) 5,5–6 6–6,5 6,5–7 7–7,5 7,5–8

Varianty: pravá / levá
cena 570 Kč

(doplatek 221 Kč)

cena 50 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Varianty: pravá / levá

Velikost: univerzální

Stranově univerzální

Stranově univerzální

Kód ZP: 04-5013226

Elbow Rush 
DRQF0H

• Ortéza lokte pro imobilizaci loketního kloubu a pro
následnou rehabilitaci s možností nastavení rozsahu
pohybu.

• Přizpůsobení pro délku a obvod paže i předloktí klienta
pomocí nastavitelných dlah.

• Nastavení rozsahu pohybu a omezení flexe a extenze
v krocích po 10°.

• Rychlý zámek – uzamčení kloubu v poloze 0°, 15°, 30°, 45°.

• Indikace: stavy po úrazech a operacích v oblasti loketního
kloubu vyžadující imobilizaci, případně omezení rozsahu
pohybu. Rehabilitace po úrazech loketního kloubu.

Kód ZP: 04-5008159

EPI medical 
MY27310

• Bandáž lokte se silikonovými výztuhami.

• Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvarům
končetiny.

• Rozložení tlaku v oblasti epikondylů lokte díky silikonovým
pelotkám.

• Indikace: entezopatie – úponové bolesti (tenisový, golfový,
oštěpařský loket); artrotické a revmatické změny, distorze
lokte.

Kód ZP: 04-5013227

Elbow Safe 
DRQF0G

• Elastická bandáž předloktí s přídavným páskem a pelotkami.

• Vysoce elastická, prodyšná tkanina zajišťuje optimální
přizpůsobení tvaru těla.

• Zvýšení komprese pomocí pásku se zapínáním na suchý zip.

• Indikace: stavy po úrazech loketního kloubu; bolesti
loketního kloubu, tenisový a golfový loket, prevence
přetížení.

Velikost 0 1 2 3 4 5 6

Obvod lokte (cm) 17–19 19–21 21–23 23–25 25–27 27–29 29–31

Velikost 1 2 3 4 5

Obvod předloktí pod loktem (cm) 20–23 23–26 26–29 29–32 32–34

cena 2 399 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 651 Kč
(doplatek 251 Kč)

cena 399 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5008192

AS-15° medical 
MY27520

• Závěs horní končetiny k odlehčení ramenního kloubu
v mírné abdukci 15°. 

• Polstrovaný závěs paže.

• Anatomickou abdukční podušku lze oddělit od ortézy
a samostatně čistit.

• Indikace: stavy po operaci a po TEP ramenního kloubu,
luxace ramenního kloubu, fraktury pažní kosti.

Kód ZP: 04-5013212

Acromed 
DRQJ0B

• Ramenní bandáž stabilizuje ramenní kloub přitom
významně neomezuje v pohybu. 

• Stimuluje propriocepci a díky dodatečným páskovým tahům
brání subluxačnímu postavení kloubu.

• Indikace: pooperační stavy v oblasti ramenního kloubu,
dislokace, degenerativní onemocnění ramenního kloubu.
Prevence subluxace a luxace ramenního kloubu
u neurologických onemocnění např. cévní mozková příhoda
(mozková mrtvice), parézy brachiálního plexu.

Kód ZP: 04-5013258

Arm Sling 
PHAG011

• Závěs horní končetiny k odlehčení ramenního kloubu.

• Nízká hmotnost.

• Příjemný materiál.

• Indikace: odlehčení hmotnosti imobilizované horní
končetiny (např. po frakturách, operacích), stavy po úrazech
ramenního kloubu.

Velikost 1 2 3 4 5

Obvod paže (cm) < 26 26–29 29–33 33–36 36–39

Velikost S M L XL

Délka předloktí (cm) 20–25 25–30 30–35 35–40

Velikost 0 1 2

Délka předloktí (cm) 30–36 36–42 42–48

Varianty: pravá / levá

Stranově univerzální

Stranově univerzální

cena 867 Kč
(doplatek 597 Kč)

cena 667 Kč
(doplatek 167 Kč)

cena 249 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5013230

Arm Abduction Orthosis 15°—90°
DRQJ0A

• Abdukční dlaha pro ramenní kloub se snadným nastavením
vhodného úhlu po krocích 15° bez nutnosti vkládání
polohovacích klínů díky lehkému ocelovému rámu
s kloubem.

• Popruhy zajišťují stabilizaci odlehčované končetiny,
rovnoměrně rozkládají její hmotnost a brání přetěžování
krční páteře na opačné straně.

• Indikace: léčba po dislokaci ramenního kloubu, Bankartova
léze, poranění a rekonstrukce rotátorové manžety,
artroskopie ramenního kloubu, pooperační stabilizace
ramenního kloubu, totální endoprotéza ramenního kloubu.

Kód ZP: 04-5013257

Orthopeadic Vest – Dessault 
DRQC

• Fixační bandáž (obdoba klasického Dessaultova obvazu)
zajišťuje odlehčení horní končetiny a její postavení v addukci
a vnitřní rotaci v ramenním kloubu.

• Nastavení úhlu v loketním kloubu ve flexi 90°–120°.

• Indikace: léčba a rekonvalescence po zhmoždění (kontuzi)
a dalších úrazech ramene, paže, nebo lokte. Degenerativní
změny a záněty, dislokace (subluxace a luxace) v oblasti
kloubů klíční kosti.

Kód ZP: 04-5013211

Arm Abduction Orthosis 15°—60° 
QSM000

• Abdukční ortéza ramenního kloubu, polohování do abdukce
15°–60° pomocí polohovacích klínků.

• Otevřená konstrukce umožňuje zahájit rehabilitaci
a aktivovat svaly předloktí při imobilizaci ramene.

• Indikace: stavy po operacích a po úrazech vyžadující
polohování v abdukci, subluxace a luxace ramenního
kloubu, následná léčba a rehabilitace po rekonstrukci
rotátorové manžety.

Velikost S M L XL

Délka předloktí (cm) 25–28 28–30 30–33 33–36

Velikost S M L

Výška postavy (cm) 150–165 165–170 > 170

Typ
Děti 

do 3 let

Děti 

3–9 let

Děti 

9–14 let

Dospělí 

S

Dospělí 

M

Dospělí 

L

Velikost R0 R1 R2 R3 R4 R5

Obvod hrudníku (cm) < 60 60–70 70 –80 80–90 90–120 > 120

Stranově univerzální

Stranově univerzální

Stranově univerzální
cena 2 564 Kč

(doplatek 0 Kč)

cena 924 Kč
(doplatek 349 Kč)

cena 1 377 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Velikost: stranově i velikostně univerzální

Kód ZP: 04-5008153

TALU medical 
MY2721310

• Stabilizační ortéza pro zpevnění hlezenního kloubu.

• Anatomicky tvarované pevné skořepiny pro lepší stabilizaci
kloubu.

• Pěnové vyložení ortézy pro optimální přizpůsobení
a komfort uživatele.

• Indikace: distorze hlezenního kloubu (podvrtnutí, výron
kotníku), ruptury vazů, nestability hlezenního kloubu,
rehabilitace po operaci.

Kód ZP: 04-5008147

MALLEO medical 
MY2722

• Bandáž hlezenního kloubu z elastického materiálu se
silikonovými tlakovými výztuhami.

• Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvaru
končetiny.

• Elastický okraj nezaškrcuje končetinu.

• Indikace: poranění vazů kotníku, distorze hlezenního
kloubu, nestability hlezenního kloubu, prevence poranění.

Dolní končetiny
Dolní končetiny mají u člověka nosnou funkci a výběr vhodné funkční ortézy je pro pacienta velmi
důležitý. U lehkých instabilit a bolestí, používáme bandáže zpravidla při zátěži (zajistí kompresi
a zlepšují senzomotorickou kontrolu). U středních instabilit a bolestech při běžné zátěži, indikujeme
obvykle ortézy vyztužené dlahami (s vyšším stabilizačním efektem). U výrazných instabilit,
po vazových poraněních kolenního kloubu nebo v pooperačním období, volíme rámové ortézy
s možností limitace pohybu pomocí dorazů.

Kromě funkčních ortéz jsou k dispozici i ortézy imobilizační s nastavitelným rozsahem pohybu, 
nebo ortézy rigidní.

Kromě ortéz pro ortopedické indikace lze zvolit i peroneální dlahu či polohovací dlahy pro klienty
s neurologickými diagnózami.

Velikost 1 2 3 4 5 6

Obvod přes kotník (cm) 17–19 19–21 21–23 23–25 25–27 27–29

Varianty: pravá / levá

cena 617 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 716 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5013282

AeroStab 
DRQI0P

• Stabilizační ortéza hlezenního kloubu vyztužená kovovými
dlahami pro prevenci poranění kotníku a při distorzi
hlezenního kloubu I° a II°.

• Snadný způsob natažení ortézy na nohu za pomoci poutek
po stranách, dotažení šněrováním a následně pásky
na suchý zip pro zvýšení stability. 

• Lze používat v běžné obuvi.

• Indikace: nestability, distorze hlezenního kloubu I°–II°
(podvrtnutí, výron kotníku) – po úrazu i během rehabilitace.
Brání extrémním pohybům do inverze a everze, prevence
poranění kotníku.

Kód ZP: 04-5008142

ACHILLO medical 
MY2721

• Bandáž hlezenního kloubu k odlehčení Achillovy šlachy
z elastického materiálu se silikonovými tlakovými výztuhami
a podpatěnkou.

• Boční silikonové pelotky pro odlehčení Achillovy šlachy.

• Silikonový patní klín pro snížení napětí.

• Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvaru
končetiny.

• Elastický okraj nezaškrcuje končetinu.

• Indikace: stavy po poranění, ruptuře, operaci Achillovy
šlachy.

Kód ZP: 04-5013281

AFO Soft 
DRQI0H

• Stabilizační bandáž hlezenního kloubu vyrobená
z prodyšného materiálu, díky otevřené konstrukci se snadno
nasazuje.

• Materiál AIR-X velmi dobře prodyšný a propustný pro
vlhkost.

• Vyměkčení v kritických oblastech kotníku.

• Otevřená konstrukce umožňuje použití i při menších
objemových změnách kotníku – otoky.

• Indikace: lehká nestabilita v hlezenním kloubu, např.
poúrazové stavy. Poranění kloubního pouzdra a tendinitidy,
prevence poranění po předchozích úrazech.

Velikost 1 2 3 4 5

Obvod přes kotník (cm) 17–19 19–21 21–23 23–25 25–27

Velikost S M L

Obvod přes nárt a patu (cm) 27–30 30–33 33–36

Velikost S M L

Obvod přes kotník (cm) 19–22 23–25 26–28

Varianty: pravá / levá

Stranově univerzální

Stranově univerzální

cena 749 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 851 Kč
(doplatek 102 Kč)

cena 590 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5013168

AFO — Night 
DRQI3A

• Noční polohovací dlaha AFO (Ankle Foot Orthosis) zajišťující
během spánku vhodnou polohu v hlezenním kloubu
u neurologických i ortopedických pacientů.

• Otevřená konstrukce ortézy usnadňuje její nasazování
i u ležícího pacienta.

• Lze mírně korigovat postavení nohy ve směru inverze nebo
everze.

• Polohovací ortéza, kterou lze díky protiskluzné podrážce
použít i k časné vertikalizaci.

• Indikace: peroneální parézy, cévní mozková příhoda (ictus,
mozková mrtvice), dětská mozková obrna, roztroušená
skleróza, lehké equinovarózní postavení nohy.

Kód ZP: 04-5013216

Hybrid Night Splint 
OV3001

• Vysoce komfortní nastavitelná noční polohovací dlaha AFO
(Ankle Foot Orthosis) s dlahou na dorzální (hřbetní) straně
nohy. 

• Zajišťuje nejen během spánku korektní polohu v hlezenním
kloubu.

• Jednoduché nastavení polohy nohy ve vhodném postavení
za pomoci pásku se suchým zipem.

• Indikace: peroneální parézy (obrny, ochrnutí), foot drop
syndrom, cévní mozková příhoda (ictus, mozková mrtvice),
zánět plantární aponeurózy, pooperační stavy v oblasti nohy
a bérce.

Kód ZP: 04-5013167

AFO — Fit 
DRQI1A

• Peroneální dlaha zajišťující postavení nohy v neutrální pozici
v hlezenním kloubu u klientů se syndromem foot drop –
přepadávající špička nohy.

• Usnadňuje chůzi a zabraňuje zakopávání o špičku.

• Konstrukce z pružného plastu zajistí polohu špičky nohy
ve švihové fázi kroku a ve stojné fázi umožní přirozený odval
nohy.

• V oblasti kotníku je volný prostor, netlačí.

• Snadná dezinfekce.

• Indikace: peroneální parézy centrálního i periferního
původu (cévní mozkové příhody, poúrazové a pooperační
stavy). Syndrom „foot drop“.

Velikost S M L XL

Velikost obuvi 35–37 37–39 39–41 41–44

Velikost S–M L–XL

Velikost obuvi 37,5–42,5 43–49

Velikost S M L

Délka chodidla (cm) < 23 24,5 > 26

Varianty: pravá / levá

Stranově univerzální

Stranově univerzální

cena 746 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 122 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 037 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5013213

Pneumatic Walking Brace 
OV1000

• Fixační pneumatická ortéza hlezenního kloubu typu Walker
s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky
s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi a otáčení.

• Odolná konstrukce z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.

• Nízká hmotnost a vysoká pevnost.

• Indikace: úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce.
Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze)
distální části bérce, v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží.
Distorze kotníku II.–III. stupně.

Kód ZP: 04-5006989

AFO — Walker 3/4 
DRQI3H

• Pooperační tříčtvrteční ortéza hlezenního kloubu typu
Walker umožňující nastavení terapeutického rozsahu
pohybu.

• Kloub ortézy umožňuje omezení plantární a dorzální flexe
v rozsahu 0°–70° v krocích po 10°.

• Nášlapná část opatřena podrážkou a tvarovaná
pro usnadnění odvalu nohy při chůzi.

• Výška ortézy 25,4 cm (všechny velikosti).

• Indikace: stavy po operacích a úrazech v oblasti nohy
a hlezenního kloubu, úrazy měkkých tkání nohy.

Kód ZP: 04-5013234

Pneumatic Short Walking Brace 
OV1010

• Nízká pneumatická fixační ortéza hlezenního kloubu typu
Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované
pumpičky s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi
a otáčení.

• Odolná konstrukce z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.

• Nízká hmotnost a vysoká pevnost.

• Indikace: úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce.
Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze)
v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží.

Velikost S M L XL

Velikost obuvi 34–39 39–44 44–47 47–50

Velikost XS S M L

Velikost obuvi 34–36 37–39 40–44 45–47

Velikost XS S M L

Velikost obuvi 34–36 37–39 40–44 45–47

Stranově univerzální

Stranově univerzální

Stranově univerzální cena 1 645 Kč
(doplatek 645 Kč)

cena 1 453 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 645 Kč
(doplatek 645 Kč)
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Kód ZP: 04-5013171

Reflex WA 
MQB3K

• Funkční kolenní ortéza – otevřená varianta s kovovými
dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu. 

• WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje
nasazování.

• Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze
dotvarovat a přizpůsobit.

• Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním
a tlakem.

• Indikace: bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty
svalů a vazů. Mírná nestabilita kolenního kloubu, která
nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu
po úrazu v průběhu rehabilitace.

Kód ZP: 04-5008134

GENU meyra 
MY27110

• Kolenní úpletová bandáž s patelárním silikonovým
kroužkem a bočními pružnými výztuhami.

• Patelární (čéškový) silikonový kroužek pro lepší rozložení
tlaku. Laterální pružné výztuhy.

• Okraj elastického úpletu nezaškrcuje končetinu.

• Indikace: lehké nestability kolenního kloubu, poranění
a insuficience vazů kolene, stavy po operacích a traumatech
kolene, výpotek a otok kloubu, gonartróza.

Velikost: stranově i velikostně univerzální
Kód ZP: 04-5013217

Patella Tendon Strap 
QKN00091

• Infrapatellární páska.

• Vložená silikonová pelotka pro zvýšení tlaku na lig. patellae
(patelární šlacha).

• Indikace: patellofemorální syndrom, skokanské koleno,
patellární tendinitida (zánět patelárního vazu), 
Osgood-Schlatterova nemoc.

Velikost 0 1 2 3 4 5 6

Obvod stehna (cm) 35–38 38–41 41–44 44–47 47–50 50–53 53–56

Obvod lýtka (cm) 25–28 28–31 31–34 34–37 37–40 40–43 43–46

Velikost 7 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL

Obvod stehna (cm) 56–59 47–50 50–53 53–56 56–59 59–62

Obvod lýtka (cm) 46–49 34–37 37–40 40–43 43–46 46–49

Velikost XS S M L XL XXL XXXL

Obvod stehna (cm) 30–36 36–44 44–50 50–57 57–64 64–72 72–78

Stranově univerzální

Stranově univerzální

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 715 Kč
(doplatek 115 Kč)

cena 256 Kč
(doplatek 76 Kč)

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:45  Stránka 148



BANDÁŽE A ORTÉZY

www.meyra.cz149

Kód ZP: 04-5013174

Reflex Long C 
MQB3O

• Funkční dlouhá kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem
s možností limitace rozsahu pohybu. 

• Dlouhá verze ortézy Reflex má delší postranní dlahy a je
vybavena dvěma pásky navíc oproti standardní, zajišťuje tím
lepší stabilitu kolenního kloubu.

• C (Closed) – uzavřená varianta je vybavena stabilizací čéšky.

• Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze
dotvarovat a přizpůsobit.

• Indikace: bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů
a vazů. Stabilizace kolenního kloubu u mírné nestability, která
nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu
po úrazu v průběhu rehabilitace.

Kód ZP: 04-5013172

Reflex C 
MQB3M

• Funkční kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem
s možností limitace rozsahu pohybu. 

• C (Closed) – uzavřená varianta je vybavena stabilizací čéšky.

• Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze
dotvarovat a přizpůsobit.

• Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním
a tlakem.

• Indikace: bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty
svalů a vazů. Stabilizace kolenního kloubu u mírné
nestability, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace
kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.

Kód ZP: 04-5013173

Reflex Long WA 
MQB3N

• Funkční dlouhá otevřená kolenní ortéza s kovovými dlahami
a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.

• Dlouhá verze ortézy Reflex má delší postranní dlahy a je
vybavena dvěma pásky navíc oproti standardní, zajišťuje tím
lepší stabilitu kolenního kloubu.

• WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje nasazování.

• Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze
dotvarovat a přizpůsobit.

• Indikace: bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů
a vazů. Mírná nestabilita kolenního kloubu, která nevyžaduje
imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu
v průběhu rehabilitace.

Velikost XS S M L XL XXL XXXL

Obvod stehna (cm) 30–36 36–44 44–50 50–57 57–64 64–72 72–78

Velikost XS S M L XL XXL

Obvod stehna (cm) 30–36 36–44 44–50 50–57 57–64 64–72

Velikost XS S M L XL XXL

Obvod stehna (cm) 30–36 36–44 44–50 50–57 57–64 64–72

Stranově univerzální

Stranově univerzální

Stranově univerzální

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5008138

GENU meyra IMS 
MY27120

• Kolenní pooperační imobilizační ortéza s pevnými dlahami
bez kloubu.

• Ortéza je polstrována, okraje jsou měkké pro komfort
uživatele.

• Anatomicky tvarované a zesílené postranní dlahy.

• Indikace: imobilizace kolenního kloubu po operacích,
stavy po úrazech kolenního kloubu a patelly (čéšky).

Kód ZP: 04-5006950 (var. WA)

S-Move WA / C
DRQI0I (var. WA), DRQI0D (var. C)

• Funkční kolenní ortéza s vyjímatelnými kovovými dlahami
a polycentrickým kloubem s možností limitace rozsahu
pohybu do flexe i extenze.

• Varianta WA (Wrap-Around) – otevřená varianta 
usnadňuje nasazování.

• Varianta C (Closed) – uzavřená (natahovací) varianta.

• Prodyšná tkanina AirX® výborně odvádí vlhkost a poskytuje
optimální pohodlí při používání.

• Postranní dlahy s polycentrickým kloubem stabilizují 
koleno a kopírují fyziologický pohyb v kloubu.

• Indikace: mírná nestabilita kolenního kloubu, 
konečná fáze rehabilitace po úrazech a operacích kolene,
bolesti kloubu (akutní, subakutní i chronické) různého původu.
Odlehčení a stabilizace kolene při přetížení.

Velikost 1 2 3 4 5

Obvod stehna (cm) 36–39 40–43 44–48 49–54 55–60

Velikost 1 2 3

Celková délka ortézy (cm) 40 48 58

Velikost: univerzální

Kód ZP: 04-5013259

Game Changer 
OV 49001 (levá) / OV 49002 (pravá)

• Lehká kolenní ortéza s jednostrannou dlahou pro odlehčení
vnitřního nebo zevního kompartmentu kolene
při osteoartritidě.

• Vhodným stranovým nastavením ortézy můžeme odlehčit
přetíženou vnitřní (varózní postavení kolene – O), nebo zevní
část (valgózní postavení – X) kolene. 

• Nastavení je snadné a rychlé pomocí přiloženého klíče.

• Indikace: osteoartróza a jiné degenerativní změny kolene
s potřebou stabilizace, korekce a odlehčení vnitřního nebo
zevního kompartementu kloubu.

Kód ZP: 04-5006945 (var. C)

WA C

Stranově univerzální

Stranově univerzální

cena 3 223 Kč
(doplatek 1 024 Kč)

cena 2 854 Kč
(doplatek 655 Kč)

cena 819 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 6 257 Kč
(doplatek 4 658 Kč)
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Kód ZP: 04-5006965

FOLLOW 
DRQI0E

• Čtyřbodová rámová kolenní ortéza po operaci i při konzervativní
léčbě při poranění kolenních vazů.

• Pevná rámová kolenní ortéza s odlehčenou konstrukcí, materiál
je odolný vodě, soli, chloru a nízkým teplotám.

• Patentovaný kloub ortézy kopíruje fyziologický pohyb
v kolenním kloubu a umožňuje limitovat rozsah pohybu podle
potřeby.

• Indikace: nestabilita kolenního kloubu různé etiologie,
používá se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz), PCL
(zadní zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazu,
po operaci a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě při
poranění vazů a nestabilitě kolene.

Kód ZP: 04-5014380

FOLLOW FORCE 
DRQI0Q

Velikost XS S M L XL

Obvod stehna (cm) 33–39 39–47 47–53 53–59 59–67

Obvod kolene (cm) 30–33 33–35 35–38 38–43 43–48

Obvod lýtka (cm) 25–30 30–35 35–40 40–47 47–50

Velikost XS S M L XL

Obvod stehna (cm) 33–39 39–47 47–53 53–59 59–67

Obvod kolene (cm) 30–33 33–35 35–38 38–43 43–48

Obvod lýtka (cm) 25–30 30–35 35–40 40–47 47–50

Kód ZP: 04-5006984

FIRST 
DRQI5A

• Čtyřbodová základní rámová kolenní ortéza po vazových
poraněních kolene.

• Pevný anatomicky tvarovaný rám ze slitiny hliníku.

• Polycentrický kloub ortézy kopíruje fyziologický pohyb
v kolenním kloubu uživatele, umožňuje limitovat rozsah
pohybu pomocí dorazů.

• Indikace: nestabilita kolenního kloubu různé etiologie,
používá se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz),
PCL (zadní zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazu,
po operaci a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě.

Velikost XS S M L

Obvod stehna (cm) 33–39 39–47 47–53 53–59

Varianty: pravá / levá

Varianty: pravá / levá

Varianty: pravá / levá

• Čtyřbodová pevná rámová kolenní ortéza s komfortním systémem
pásků a polstrování vhodná po operaci i při konzervativní léčbě
při poranění kolenních vazů. 

• Oproti základní verzi FOLLOW disponuje FOLLOW FORCE
komfortnějším systémem pásků a polstrování, které zajišťují
správnou polohu ortézy a lépe brání jejímu nechtěnému pohybu.

• Indikace: Nestabilita kolenního kloubu různé etiologie, používá
se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz), PCL (zadní
zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazu, po operaci
a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě při poranění vazů
a nestabilitě kolene, snížená svalová síla čtyřhlavého stehenního
svalu (m. quadriceps femoris).

cena 6 416 Kč
(doplatek 3 416 Kč)

cena 6 490 Kč
(doplatek 3 490 Kč)

cena 4 171 Kč
(doplatek 1 171 Kč)

Katalog MEYRA 2022_075-155_Sestava 1  03.05.22  9:45  Stránka 151



BANDÁŽE A ORTÉZY

152

Kód ZP: 04-5013283

HIP Joint Orthosis 
DRQI0B

• Zpevňující ortéza kyčelního kloubu z elastického materiálu
s výztuží.

• Ortéza z elastického materiálu Lycra®, kyčelní výztuž
vyrobená z polyuretanové pěny, laminovaná velurovou
pleteninou. 

• Stabilizuje kyčelní kloub, zajišťuje kompresi měkkých tkání
a umožňuje uživateli kontrolovaný pohyb.

• Indikace: stavy po operacích, úrazech kyčelního kloubu,
po totální endoprotéze. Bolesti a přetížení oblasti kyčelního
kloubu.

Velikost: stranově i velikostně univerzální

Kód ZP: 04-5013169

RUSH 
DRQI0N

• Lehká pooperační kolenní ortéza s nastavitelným rozsahem
pohybu v kolenním kloubu a délkově nastavitelnými
dlahami.

• Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami,
které lze snadno délkově přizpůsobit.

• Nastavení rozsahu pohybu v krocích po 10° v rozmezí flexe:
0°–120°, extenze 0°–90°.

• Rychlý zámek pro imobilizaci v úhlu 0°, 15°, 30°, nebo 45°.

• Nízká hmotnost.

• Indikace: imobilizace kolene po operacích nebo úrazech,
následná rehabilitace.

Velikost: stranově i velikostně univerzální

Varianty: pravá / levá

Kód ZP: 04-5013170

Compact PRO 
OV51600

• Pooperační kolenní ortéza s nastavitelným rozsahem
pohybu v kolenním kloubu a délkově nastavitelnými
dlahami.

• Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami,
které lze snadno délkově přizpůsobit.

• Nastavení rozsahu pohybu v rozmezí flexe 0°–120°, extenze
0°–90°.

• Rychlý zámek pro imobilizaci v úhlu 0°, 15°, 30°, nebo 45°.

• Indikace: imobilizace kolene po operacích nebo úrazech,
následná rehabilitace.

Velikost S M L XL

Obvod přes boky (cm) 75–90 90–105 105–120 120–140

cena 940 Kč
(doplatek 521 Kč)

cena 3 199 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 809 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Kód ZP: 04-5014379

KID RUSH 
DRQI0V

• Lehká dětská poúrazová a pooperační kolenní ortéza
s nastavitelným rozsahem pohybu v kolenním kloubu a délkově
uživatelsky nastavitelnými dlahami.

• Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami,
které lze snadno délkově přizpůsobit dítěti.

• Intuitivně ovladatelný monocentrický kloub, umožňující
nastavit rozsah pohybu v krocích po 10° v rozmezí flexe: 0°–120°,
extenze 0°–90°.

• Rychlý zámek pro imobilizaci v plné extenzi nebo flexi: 
15°, 30°, 45°.

• Nízká hmotnost.

• Indikace: stavy, které vyžadují imobilizaci nebo kontrolu rozsahu
pohybu kolene po operacích nebo úrazech, rehabilitace
po úrazech kolenního kloubu a jeho měkkých tkání.

DĚTSKÉ BANDÁŽE A ORTÉZY

154

Velikost: stranově i velikostně univerzální

Kód ZP: 04-5013219 (standard)

KID Manu Universal 
DRQF3F (standard) / DRQF3G (long)

• Univerzální dětská ortéza zápěstí, jedna velikost,
oboustranná, s odnímatelným prvkem pro fixaci
palce. 

• Zajišťuje imobilizaci zápěstí ve funkčním postavení
s možností imobilizace palce. 

• Anatomicky profilovaná hliníková tvarovatelná
dlaha.

• Indikace: poúrazové stavy zápěstí, palce
a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou
instabilitou zápěstí. Ochrana palce a zápěstí
při sportu.

Velikost: univerzální Kód ZP: 04-5013223

KID Prospine Clavicle Support 
DRQH0W

• Dětská klavikulární bandáž – rovnač zad osmičkový.

• Bandáž slouží jako klavikulární po úrazech klíční kosti, nebo
jako upomínací pro korekci u vadného držení těla
a napřímení hrudní páteře.

• Indikace: úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba.
Vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé
syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

Standard

Long

Stranově i velikostně univerzální (pro dětské uživatele) 

Ortéza umožňuje nastavení v rozmezí:
celková délka 41–55 cm; stehenní dlaha 20–27 cm; bércová dlaha 21–28 cm.

Kód ZP: 04-5013220 (long)

cena 3 199 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 718 Kč
(doplatek 369 Kč)

cena 504 Kč
(doplatek 155 Kč)
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DĚTSKÉ BANDÁŽE A ORTÉZY

Velikost: stranově i velikostně univerzální

Kód ZP: 04-5013224

KID AFO-Soft 
DRQI0U

• Dětská stabilizační bandáž hlezenního kloubu vyrobená
z prodyšného materiálu. Díky otevřené konstrukci se snadno
nasazuje.

• Materiál AIR-X velmi dobře prodyšný a propustný pro vlhkost.

• Vyměkčení v kritických oblastech kotníku.

• Otevřená konstrukce umožňuje použití i při menších
objemových změnách kotníku – otoky.

• Indikace: lehká nestabilita v hlezenním kloubu, např.
poúrazové stavy. Poranění kloubního pouzdra a tendinitidy,
prevence poranění po předchozích úrazech.

Kód ZP: 04-5013221

KID AeroStab 
DRQI0T

• Dětská stabilizační ortéza hlezenního kloubu vyztužená
kovovými dlahami pro prevenci poranění kotníku a při distorzi
hlezenního kloubu I° a II°.

• Snadný způsob natažení ortézy na nohu za pomoci poutek
po stranách, dotažení šněrováním a následně pásky na suchý
zip pro zvýšení stability. 

• Lze používat v běžné obuvi.

• Indikace: nestability, distorze hlezenního kloubu I°–II°
(podvrtnutí, výron kotníku) – po úrazu i během rehabilitace.
Brání extrémním pohybům do inverze a everze, prevence
poranění kotníku.

Velikost 1 2 3

Obvod přes nárt a patu (cm) 20–23 23–25 25–27

Stranově univerzální

Kód ZP: 04-5013222

KID AIR Walking Boot 
DRQI5G

• Dětská fixační ortéza hlezenního kloubu typu Walker
s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky.

• Ortéza je vybavena nastavitelnou ochranou prstů.

• Nášlapná část je opatřena podrážkou a tvarovaná pro
usnadnění odvalu nohy při chůzi.

• Indikace: úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce.
Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze)
distální v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží. Distorze
kotníku.

Velikost S M L

Velikost obuvi 23–26 27–30 31–33

Stranově univerzální

cena 549 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 027 Kč
(doplatek 278 Kč)

cena 1 851 Kč
(doplatek 851 Kč)
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Balení: 1 pár

Materiál: silikon

Velikost: M = výška 2 cm
L = výška 2,5 cm

I201 – Silikonový meziprstní korektor Qmed
SLID1F2AAEMXP (vel. M), SLID1F2AAELXP (vel. L)

• Rovná a koriguje vbočený palec. 

• Svojí mimořádnou měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje
tlaky a otřesy. 

• Odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty proti odřeninám.

Balení: 1 pár

Materiál: silikon

Velikost: M = výška 2,5 cm
L = výška 3 cm

I205 – Silikonová podpora prstů Qmed
SLID1H2AAEMXP (vel. M), SLID1H2AAELXP (vel. L)

• Silikonový korektor prstů podepírá, roztahuje a rovná kladívkové
a drápovité prsty.

• Podepřením prstů zmírňuje obtíže a bolesti.

• Chrání bříška prstů před odřením a otřesy.

• Podpora je tvarovaná zvlášť pro pravou a levou nohu.

Vbočený palec (hallux valgus) je velmi častou deformitou, která postupně vede k přetěžování
dalších částí nohy, otokům a bolestem. V rámci konzervativní terapie hraje významnou roli zejména
fyzioterapie, ale také používání vhodné obuvi a korekčních pomůcek. 

Korektory se používají ve fázi, kdy valgozita ještě není fixovaná. 

K dennímu použití slouží silikonové meziprstní korektory a bandáže. Thomsenova dlaha je vhodná
pro noční aplikaci k zabránění progrese a uvolnění svalových kontraktur. 

cena 179 Kč

cena 199 Kč
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Balení: 1 pár

Materiál: silikon

Velikost: univerzální

I212 – Qmed HALLUTRIO – Silikonový korektor
s dvojitým kroužkem a ochranou palce
DRQS3A3XXXXXP

• Spojení silikonového korektoru s dvojitým kroužkem a chráničem
palce. 

• Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje
korektor v prostoru mezi prsty.

• Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání
proti otlakům na kloubu palce. 

Balení: 1 pár

Materiál: silikon

Velikost: univerzální

I209 – Qmed HALLUCARE – Silikonový korektor
s ochranou palce
DRIE0B0XXXXUP

• Spojení silikonového korektoru s chráničem palce. 

• Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání
proti otlakům na kloubu palce. 

Balení: 1 pár

Materiál: silikon

Velikost: univerzální

I208 – Qmed HALLUDUO – Silikonový korektor
s dvojitým kroužkem
DRIE0C0XXXXUP

• Rovná a koriguje vbočený palec. 

• Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje
korektor v prostoru mezi prsty.

cena 139 Kč

cena 139 Kč

cena 139 Kč
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Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

Varianty: levá / pravá

I210 – Qmed HALLUSTOP – Bandáž pro korekci 
haluxů
DRIE0ALAXXULP (levá), DRIE0ALAXXUPP (pravá)

• Bandáž pro korekci vbočených palců. 

• Díky použití odolného a zároveň velmi flexibilního elastického
materiálu obnovuje přirozenou polohu špičky nohy a tím přispívá ke
snížení bolesti.

• Lze použít ve většině typů obuvi.

• Součástí bandáže je odnímatelná pelota ve tvaru kapky s reflexní
podpůrnou funkcí sloužící k podpoře klenby nohy, zejména
při potížích s plochou nohou. Pelota zabraňuje projevům únavy
chodidla a příjemně měkce podporuje klenbu.

Balení: 1 pár

Materiál: 100% TPE

Velikost: univerzální

I213 – Qmed HALLUCOMFORT – Pomůcka 
pro korekci haluxů
DRQS3B3YYXUXP

• Silikonová pomůcka pro korekci vbočeného palce. 

• Podporuje správné zarovnání špiček nohy.

• Snižuje napětí způsobené chůzí, umožňuje pohodlnější chůzi při
nošení obuvi. 

• Lze použít v různých typech obuvi.

• Pro použití v průběhu dne i v noci.

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

I206 – Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed
DRID1R4FAWUXP

• Elastická textilní bandáž s gelovou výplní stahuje přednoží v místě
příčné klenby. 

• Dokonale chrání kloub palce proti otlakům a odřeninám.

cena 498 Kč

cena 229 Kč

cena 198 Kč
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Balení: 1 pár

Velikost: S = obvod 18 cm
L = obvod 20 cm

I017 – Metatarsální bandáž 
DRID0R1FAC1UP (vel. S), DRID0R1FAC1DP (vel. L)

• Metatarsální bandáž pro sníženou klenbu nohy s měkkou podložkou
v centrální části, která aktivně stahuje klenbu.

• Vhodná k nošení pod ponožky nebo do bot.

• Indikace: příčné ploché nohy, podpora příčné klenby chodidla,
změna rozložení tlaku v přední části chodidla.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

I101 – Thomsenova dlaha Qmed
DRID0U0FGFUXP

• Kombinace dlahy a měkké kožené přezky s upínacím páskem, který
umožňuje stupňovat tlak na vyrovnání osy palce. 

• Velmi účinný způsob korekce.

• Dlaha je tvarována zvlášť pro levou a pravou nohu. 

• Používá se v klidové pozici nebo při spánku. 

• Dlaha není určena pro chůzi.

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

I211 – Qmed HALLUFIT – Aktivní korektor
vbočených palců
DRIF0D2BEX01P

• Aktivní korektor pomocí cviků cíleně aktivuje svaly palce. 

• Rovná a koriguje vbočený palec a pomáhá jej udržovat flexibilní
a mobilní.

• Každodenní cviky by měly být zaměřené nejen na palcové svaly ale
i na celé chodidlo.

cena 398 Kč

cena 139 Kč

cena 198 Kč
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Ochranné helmičky RIBCAP

Helmičky Ribcap jsou světově první módní měkké ochrany hlavy před poraněním.  

Kombinace ochranné funkce a módního designu helmiček je nejen vkusná, ale má za úkol
chránit svého uživatele i před nechtěnou stigmatizací.

Všechny modely nabízejí jedinečnou 360° úroveň ochrany hlavy. Díky speciálně vyvinuté
a patentované polyuretanové pěně, poskytují nejmodernější technologie použité pro tyto
helmičky optimální ochranu.

Ochranné helmičky Ribcap jsou navržené k ochraně Vašich blízkých před poraněními hlavy,
ke kterým může dojít především důsledkem pádů při problémech s rovnováhou či záchvaty,
při sebepoškozování apod. 

Helmičky vydrží výrazné a opakované nárazy. Jsou prodyšné a uzpůsobené pro dlouhodobé

nošení.

• EPILEPSIE

• PARKINSONS 

• ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA 

• AUTISMUS 

• MOZKOVÁ OBRNA

PREVENCE PÁDŮ A ZRANĚNÍ

• PO OPERACÍCH

• PŘI REHABILITACÍCH

160

Velikost MINI MIDI MAXI MIDI/MAXI S M S/M L XL L/XL

Obvod hlavy (cm) 47–49 50–52 53–55 50–55 53–55 56–58 53–58 59–61 62–65 59–61

FOX • • •
HARDY • • •

BASEBALL Cap • •
BASEBALL Cap KIDS •

BILLIE • • •
BIEBER • • •
IGGY • • •

LENNY • • • • • • •
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OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Ribcap 
FOX 

• Velikosti: S, M, L.

• Barva: černá.

Ribcap 
HARDY 

• Velikosti: S, M, L.

• Výběr z více barevných
provedení.

Ribcap 
BASEBALL Cap
KIDS 

• Verze s ochranou zátylku.

• Dětské velikosti: Midi/Maxi.

• Barva: Navy Blue.

Ribcap 
BIEBER 

• Dětské velikosti: Mini, Midi,
Maxi.

• Barva: hnědá.

Ribcap 
LENNY 

• Velikosti: S, M, L, XL.

• Dětské velikosti: Mini, Midi,
Maxi.

• Výběr z více barevných
provedení.

Ribcap 
BILLIE

• Velikosti: S, M, L.

• Barva: Navy Blue.

Ribcap 
BASEBALL Cap 

• Velikosti: S/M, L/XL.

• Dětské velikosti: Midi, Maxi.

• Výběr z více barevných
provedení.

Ribcap 
IGGY 

• Velikosti: S, M, L.

• Výběr z více barevných
provedení.

cena 2 980 Kč cena 2 980 Kč

cena 3 690 Kč

cena 2 980 Kčcena 2 980 Kč

cena 2 980 Kč

cena 2 980 Kč cena 2 980 Kč
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Obvod hlavy: 47–62 cm po 1 cm

Hmotnost: od 95 g

Barva: červená, modrá

Helma Starlight
Standard
5180

• Anatomicky tvarovaná helma
pro ochranu celé hlavy. 

• Ochranná helma je velmi účinnou
prevencí úrazů hlavy převážně
u osob s epilepsií či s mentálním
a kombinovaným postižením.

• Uši jsou volné.

• Možnost přidání chrániče brady.

• Bavlněná podšívka.

• Dostupná v červené a modré
barvě (jiné barvy za příplatek).

Helma Starlight Base
C40200

• Anatomicky tvarovaná helma pro
ochranu celé hlavy. 

• Ochranná helma je velmi účinnou
prevencí úrazů hlavy převážně u osob
s epilepsií, či s mentálním
a kombinovaným postižením.

• Uši jsou volné.

• Možnost přidání chráničů čela, zátylku
a bradu.

• Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)
2 (50–52 cm)
3 (53–55 cm)
4 (56–59 cm)
5 (60–65 cm)

Helma Starlight Secure
C40110

• Anatomicky tvarovaná helma pro
ochranu celé hlavy. 

• Ochranná helma je velmi účinnou
prevencí úrazů hlavy převážně u osob
s epilepsií, či s mentálním
a kombinovaným postižením.

• Uši jsou volné.

• Možnost přidání chráničů čela, zátylku
a bradu.

• Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)
2 (50–52 cm)
3 (53–55 cm)
4 (56–59 cm)
5 (60–65 cm)

Kód ZP: 04-5014597

Kód ZP: 04-5014598

Kód ZP: 04-5014599

Příslušenství:
Chránič brady

cena 1 390 Kč

Příslušenství:
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)

1 890 Kč
Chránič brady

cena 1 390 Kč

Příslušenství:
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)

1 890 Kč
Chránič brady

cena 1 390 Kč

cena 2 690 Kč
(doplatek 247 Kč)

cena 4 290 Kč
(doplatek 1 847 Kč)

cena 4 490 Kč
(doplatek 2 047 Kč)
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Velikosti: S = 23,5 cm
M = 25,5 cm
L = 27,5 cm
XL = 30 cm

Materiál: 100% polyester,
pěna EVA

Barva: černá

Pooperační bota
s odlehčenou
špičkou Qmed 
DRQI3P0LAX0xP

• Určeno pro doléčení a nerušené
hojení po ortopedických
operacích, po operacích haluxů,
a pod.

• Odlehčení a stabilizace celého
přednoží.

• Univerzálně použitelná pro
pravou nebo levou nohu.

• Pevná výztuž paty.

• Protiskluzová podrážka.

Velikosti: S = 24,6 cm
M = 26 cm
L = 27,8 cm
XL = 29,8 cm

Materiál: 100% polyester,
pěna EVA

Barva: černá

Ochranná bota
Qmed 
DRQI3R0LAX0xP

• Prodyšná ochranná bota na sádru
nebo obvaz.

• Univerzálně použitelná pro
pravou nebo levou nohu.

• Pevná výztuž paty.

• Protiskluzová podrážka.

• Díky odnímatelné přední části
lze použít jako botu s otevřenou
nebo zavřenou špičkou.

www.meyra.cz163

Kód ZP: 04-5008632

cena 690 Kč

cena 690 Kč
(doplatek 190 Kč)
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CVIČENÍ A REHABILITACE

Overball Qmed
DRQM3AMA006PBP

• Vhodný pro všechny druhy tradiční
léčby jako je fyzioterapie,
ergoterapie, cvičení zádových svalů,
prenatální cvičení, standardní
rehabilitace, cvičení psychomotoriky
a pro zlepšení držení těla.

Průměr: 25–30 cm

Nosnost: 100 kg

Gymnastický míč ABS
DRQM3A0MA001PGP (Ø 45 cm), DRQM3A0MA002PGP (Ø 55 cm), DRQM3A0MA003PGP (Ø 65 cm),

DRQM3A0MA004PGP (Ø 75 cm), DRQM3A0MA005PGP (Ø 85 cm)

• Nafukovací gymnastický míč
z kvalitního materiálu.

• Vhodný pro všechny druhy tradiční
léčby jako je fyzioterapie,
ergoterapie, cvičení zádových svalů,
prenatální cvičení, standardní
rehabilitace, cvičení psychomotoriky
a pro zlepšení držení těla.

Průměr: 45–85 cm

Výška 
uživatele: 116 

až >200 cm

Nosnost: 150 kg

Rozměr: 100 x 50 cm

Nosnost: 250 kg

Gymnastický míč
Peanut 
DRQM3I0BFXUXP

• Vhodný pro všechny druhy
tradiční léčby jako je fyzioterapie,
ergoterapie, cvičení zádových
svalů, prenatální cvičení,
standardní rehabilitace, cvičení
psychomotoriky a pro zlepšení
držení těla.

• Ideální pro rehabilitaci a cvičení
všech věkových skupin – je
vhodný pro děti i seniory.

• Speciální tvar poskytuje velmi
dobrou stabilitu.

• Během cvičení s pomůckou
posilujete vnitřní svaly, které jsou
důležité pro správnou koordinaci
těla a rovnováhu.

• Součástí balení je pumpička.

cena 99 Kč

Ø 45 cm cena 429 Kč
Ø 55 cm cena 449 Kč
Ø 65 cm cena 499 Kč
Ø 75 cm cena 598 Kč
Ø 85 cm cena 789 Kč

cena 599 Kč
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Masážní míček Qmed Standard Ball
DRQM3N3LAXXXP

• Masážní koule je perfektní pomůckou
pro každodenní masáž různých oblastí
těla. 

• Zaručuje úplné uvolnění vašich
hlubokých svalových skupin. 

• Při správně zvoleném cvičení můžete
léčit specifické potenciální zdroje
bolesti.  

• Zmírňuje bolesti a svalové napětí.

Průměr: 8 cm

Masážní míček Qmed Lacrosse Ball 
DRQM3W0KBXXXP (oranžový), DRQM3W0LAXXXP (černý)

• Klasický masážní míček pro bodovou
a přesnou samo-masáž vybraných částí
těla pro hlubokou relaxaci svalů a fascií.

• Správně provedená cvičení s použitím
míčku snižují svalové napětí, snižují
lokální bolest a obnovují správnou
funkci napjatých svalů, což přispívá
k rychlejší regeneraci.

• Vyrobeno z pěny se zvýšenou tvrdostí.

Průměr: 6 cm

Masážní míček Qmed
DRQM3H0EAX01P (zelený), DRQM3H0MAX02P (žlutý), DRQM3H0HAX03P (červený)

• Masážní míček s měkkými hroty – ježek.

• Míček je ideální pro masáže, reflexní
terapii, relaxační cvičení, cvičení
úchopové schopnosti a pohybu prstů.

• Koulení míčku v dlaních může mít vliv
na odbourávání stresu.

Průměr zelený: 7 cm

Průměr žlutý: 8 cm

Průměr červený: 9 cm

Gelový míček Qmed 
DRIE2A2JJAUXP (extra měkký), DRIE2A2JCBUXP (měkký), DRIE2A2JKAUXP (tvrdý)

• Navržený pro posilování rukou, prstů 
a předloktí.

• Vyrobený z materiálu příjemného 
na dotek.

• Dostupný ve třech variantách tvrdosti.

Průměr: 5 cm

www.meyra.cz165

cena 189 Kč

extra měkký (růžový) cena 99 Kč

měkký (modrý) cena 99 Kč

tvrdý (oranžový) cena 99 Kč

zelený cena 99 Kč

žlutý cena 99 Kč

červený cena 99 Kč

cena 189 Kč
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Balanční disky Qmed
DRQM3C0HA2UXPBP (červený), DRQM3C0CHXUXPBP (modrý), DRQM3C0BEXUXP (šedý)

• Navrženy pro balanční cvičení a cvičení
koordinace.

• Efektivní pomůcka pro zlepšení funkce
vzpřimovacích svalů páteře.

• Možnost využití pro masáž chodidel
a relaxaci.

• V nabídce tři barevné varianty.

Průměr: 35 cm

Nosnost: 200 kg

Dvojitý masážní míček Qmed Lacrosse Duo Ball
DRQM3U0KBXXXP (oranžový), DRQM3U0LAXXXP (černý)

• Speciálně navržený masážní váleček
ve tvaru dvou koulí spojených
dohromady.

• Pomáhá při hluboké masáži
parazpálních svalů, rozkládá napětí
ve svalových pleteních, spouštěcích
bodech a fascii.

• Jednoduchá a velmi užitečná pomůcka
při mobilizaci páteře a zvýšení její
pružnosti.

• Vyrobeno z pěny se zvýšenou tvrdostí.

Rozměr: 12 x 6 cm

Dvojitý masážní míček Qmed Duo Ball
DRQM3K0LAXXXP

• Dvojitý masážní míček je skvělá
pomůcka pro masáž namožených svalů
nebo relaxační masáž. Zaručuje
hlubokou masáž a současně poskytuje
úlevu jednotlivým strukturám svalu.
Díky jeho velikosti a velmi malé
hmotnosti ho můžete používat prakticky
kdekoliv.

• Efektivní pomůcka s mnohostranným
využitím.

• Možnost využití například i pro masáž
zad a relaxaci.

• Zmírňuje bolest svalového napětí.

Rozměr: 16 x 8 cm
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Balanční čočky Qmed
DRQM3GCH101P

• Efektivní balanční pomůcka pro
zlepšení motorických schopností 
a pro posílení celého těla.

• Možnost využití pro masáž chodidel 
a relaxaci.

• Sada 2 kusů.

Průměr: 16 cm

Nosnost: 100 kg

cena 399 Kč

cena 289 Kč

cena 298 Kč

cena 399 Kč
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Oblouk pro cvičení a protahování Qmed 
DRQM6F0NBXXXP

Oblouk Qmed pro protahovací
a rehabilitační cvičení podporuje záda při
tréninku, umožňuje plynulé, postupné
otevírání hrudníku a ramen, protahování
oblasti kyčlí a prsních svalů.

• Intenzivnější a zajímavější trénink.

• Široké využití.

• Protiskluzová úprava.

Rozměry: 38 x 20,3 x 13 cm

Nosnost: 150 kg

Cvičební válec Qmed Therapy Roller
DRQM3R0KBXXXP (oranžový), DRQM3R0LAXXXP (černý)

Terapeutický válec s výstupky je ideální
multifunkční pomůcka pro intenzivní
masáž těla, rehabilitační a korekční cvičení,
relaxaci a relaxační masáže. Válec neztrácí
svou tvrdost a nedeformuje se. 

• Efektivní pomůcka s mnohostranným
využitím.

• Poskytuje účinnou masáž těla.

• Zvyšuje mobilitu, má pozitivní vliv
na celulitidu.

• Zmírňuje bolesti a svalové napětí.

• Zlepšuje schopnost svalů pracovat
a regenerovat.

Rozměry: 33 x 14 cm

Nosnost: 150 kg

Qmed Back Stretching Support
DRQR3D2YYXXXP

Qmed Back Stretching Support je
pohodlná a snadno použitelná pomůcka,
která pomáhá protáhnout svaly bederní
páteře a zmírnit bolesti zad způsobené
svalovým napětím.

• Protažení svalů bederní páteře.

• Relaxace při protahování.

• Zmírňuje svalové napětí.

• Tři úrovně nastavení.

Rozměry: 38,5 x 25,4 x 3 cm

www.meyra.cz167

Cvičební válec Qmed Standard Roller
DRQM3L0LAXXXP

• Cvičební válec je multifunkční sportovní
pomůcka. Je ideální rovněž pro
rehabilitační a korekční cvičení, stejně
jako pro relaxaci a relaxační masáž. 

• Efektivní pomůcka s mnohostranným
využitím.

• Poskytuje účinnou masáž těla.

• Zvyšuje mobilitu.

• Zmírňuje bolesti a svalové napětí.

• Vhodné pro nácvik rovnováhy u dětí.

Rozměr: 45 x 15 cm

Nosnost: 120 kg

cena 559 Kč

cena 559 Kč

cena 649 Kč

cena 1 198 Kč
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Rozměr podložky: 74 x 44 x 3,5 cm

Rozměr polštářku: 40 x 27 x 9 cm

Akupresurní
podložka
s polštářkem
Qmed COCOMAT 
DRQN3G0NC2UXP není ZP

• Sada Qmed Cocomat je moderní
tváří akupresury, ideální pro
domácí použití. 

• Účinně pomáhá uvolnit unavené
a vystresované tělo. Pomáhá při
problémech s bolestmi zad, šije,
páteře, svalového napětí a křečí.

• Sada je ideální pro osoby
s pravidelnou fyzickou námahou
a duševní práci a se sedavým
způsobem života. 

• Pravidelné používání podložky
urychluje regeneraci celého těla.

• Podložka i polštář jsou pokryty
rovnoměrně rozmístěnými hroty.

• Produkt je vyroben z přírodních
materiálů jako jsou len, pohanka
a kokosové vlákno.

Akupresurní podložka s polštářkem Qmed
DRQN3A0NAXSET není ZP

• Akupresurní podložka s polštářkem
slouží jako masážní pomůcka. 

• Stimuluje vitalitu, uvolňování endorfinů
a odbourává stres.

• Zmírňuje bolest, zlepšuje spánek
a posiluje obranyschopnost těla.

• Snižuje stres a napětí, osvěžuje mysl.

• Balení obsahuje podložku a polštářek.

Rozměr podložky: 74 x 44 x 3,5 cm

Rozměr polštářku: 39,5 x 15 x 10 cm
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Akupresurní podložka Qmed
DRQN3A0NAXUXP není ZP

• Akupresurní a masážní pomůcka.

• Zlepšuje vitalitu, stimuluje uvolňování
endorfinů, odbourává stres.

• Může uvolnit bolest, zlepšit spánek 
a posílit obranyschopnost těla.

Rozměry: 74 x 32 cm

cena 698 Kč

cena 989 Kč

cena 1 799 Kč
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Masážní podložka Qmed Bubble Mat
DRQN3H0CDXUXP

• Masážní podložka pro stimulaci chodidel. 

• Chůze po bublinkové podložce je jako
chůze po přírodním terénu
napodobujícím kameny a šišky. 

• Podložku využijete ve volném čase, při
domácí relaxaci nebo přestávkách v práci.

• Skládací konstrukce umožňuje pohodlné
skladování a přepravu. 

• Vhodná pro nápravná cvičení.

• Podložka je vyrobena z pěny EVA, která
je bezpečná pro pokožku a snadno se
čistí. 

Rozměr podložky: 120 x 31,5 cm

Podložka na cvičení Qmed Baby Yoga 
DRQN3D0YYXUXP_Z není ZP

• Dětská podložka na cvičení Qmed Baby
Yoga je ideální pomůckou při cvičení
jógy, pilates, nebo jiných protahovacích
a posilovacích cvičení. 

• Podložka má protiskluzový povrch
z obou stran, a umožňuje tak lepší
a bezpečné udržování stability. 

• Měkké komfortní provedení které
zpříjemní cvičení nejen štíhlým dětem
s citlivými, více exponovanými klouby.

• Podložka je odolná vůči vlhkosti a oděru.

• Snadné čištění.

Rozměr podložky: 145 x 61 x 0,6 cm

Podložka na cvičení Qmed Yoga Mat
DRQN3E0LKXXXP není ZP

• Podložka na cvičení Qmed Yoga Mat
je ideální pomůckou při cvičení jógy,
pilates, nebo jiných protahovacích
a posilovacích cvičení. 

• Podložka má protiskluzový povrch
z obou stran, a umožňuje tak lepší
a bezpečné udržování stability. 

• Ramenní popruh pro pohodlné nošení.

• Podložka je odolná vůči vlhkosti a lze ji
snadno čistit.

Rozměr podložky: 183 x 61 x 0,6 cm

www.meyra.cz169

Masážní podložka Qmed
DRQN3B0LAXUXP není ZP

• Vhodná pro stimulaci reflexních plosek
chodidel.

• Zlepšuje metabolismus a krevní oběh.

• Odstraňuje pocit únavy.

• Ideální jako pomůcka pro rehabilitační
cvičení.

Rozměr: 175 x 35 cm

cena 589 Kč

cena 769 Kč

cena 699 Kč

cena 989 Kč
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Sada posilovacích
gum Qmed
DRQM3MYYSETP

• Sada pěti barevných posilovacích
gum s různým odporem. 

• Určeno pro všestranný
trénink – kondiční cvičení,
posilování 
i rehabilitaci. 

• Efektivní pomůcka při rehabilitaci.

• Účinné protažení a posílení všech
svalových skupin horních 
i dolních končetin.

• 5 různých úrovní zátěže.

• Balení obsahuje 5 kusů gum
s různou úrovní zátěže odlišených
barvou.

Posilovací pásy Qmed Resistance Band 
DRQM6B0HAX01P – odpor 7–16 kg (červený), DRQM6B0LAX02P – odpor 15–29 kg (černý),
DRQM6B0NAX03P – odpor 20–39 kg (fialový), DRQM6B0EAX04P – odpor 30–57 kg (zelený)

Posilovací pásy Qmed jsou důležitou
pomůckou v rychlostním, vytrvalostním
a silovém tréninku. Jsou perfektní pro
posílení břišních svalů. Cvičení
s odporovými pásy napomáhá budování
svalové síly a zároveň podporuje stabilizaci
kloubu v pohybu. 

• Cvičení ke zvýšení rozsahu pohybu.

• Zlepšení pružnosti svalů.

• Čtyři různé varianty odporu.

Obvod: 208 cm

Posilovací guma Qmed GYM
DRQM3B0YYXUXP020 – slabý tah (červená), DRQM3B0YYXUXP025 – střední tah (zelená),
DRQM3B0YYXUXP030 – silný tah (modrá)

• Posilovací guma na cvičení
a procvičování. 

• Tento produkt je vhodný zejména
do rehabilitačních a fitness center 
a do větších provozoven, kde je
pro klienta vhodné řešení stříhání
individuální délky terapeutické gumy. 

• Efektivní pomůcka při cvičení
a rehabilitaci.

• Ekonomicky výhodné balení.

Rozměr: 15 cm x 45 m

• V nabídce našeho e-shopu jsou tyto
posilovací gumy dostupné i v délkách 
1,5 m, 2 m, 2,5 m nebo 5,5 m.

www.meyra.cz171

cena 299 Kč

slabý tah (červená) cena 2 390 Kč

střední tah (zelená) cena 2 890 Kč

silný tah (modrá) cena 3 360 Kč

(červený) cena 219 Kč

(černý) cena 298 Kč

(fialový) cena 469 Kč

(zelený) cena 569 Kč
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Vibrační masážní míček Qmed 
DRQR3E7LAXUXP není ZP

• Vibrační masážní míček se třemi
proměnnými stupni vibrace.

• Vibrační terapie je pokročilá metoda
terapie měkkých tkání, zejména
kosterních svalů, fascií a kůže, zvláště
doporučená pro sportovce a fyzicky
aktivní osoby.

• Stimulace lokálního a systémového
krevního oběhu, zvýšení okysličení svalů,
zvýšení teploty tkání vystavených
vibracím a zlepšení svalového
metabolismu.

• Vibrační masážní míček by měl být
používán pouze k masáži měkkých
tkání.

• USB nabíjecí kabel součástí balení.

3D masážní přístroj na obličej Qmed 
DRQM6J2BBXXXP není ZP

• 3D masážní přístroj na obličej Qmed byl
vytvořen s ohledem na nejlepší tradiční
dotykové postupy v kombinaci
s moderním designem. 

• Diamantový výbrus hlav a jejich
uspořádání ve tvaru V s úhlem rozteče
70° dokonale přizpůsobí pomůcku linii
těla.

• Masážní vibrační pomůcka se
doporučuje pro konturování
obličeje, masáž lícních kostí, redukci
otoků a stínů pod očima, zlepšení
kontur obličeje, zpevnění pokožky
krku a dekoltu. 

• Určeno pro profesionální i domácí
použití.

Masážní pistole Qmed 
DRQM3Z není ZP

• Pomáhá zmírnit svalové napětí
a ztuhlost, zvyšuje rozsah pohybu
a současně zlepšuje cirkulaci a průtok
krve.

• Vhodná pomůcka k masáži po
sportovním výkonu, při které napomáhá
regeneraci svalů, zmírňuje křeče, snižuje
tvorbu kyseliny mléčné a přispívá
k jejímu vyloučení. 

• Podporuje regeneraci tkání po úrazech
a operacích a podporuje relaxaci. 

• Díky širokému spektru intenzity tlaku
umožňuje přizpůsobit sílu masáže
citlivosti uživatele.

• Bezdrátové a snadné použití.

• Šest vyměnitelných masážních
koncovek.

Qmed Force Ball 
DRQR3F2LAXUXP není ZP

• Qmed Force Ball je perfektní pomůcka
pro posílení svalů zápěstí, ruky, předloktí,
bicepsu, tricepsu a paží včetně protažení
prstů. 

• Trénink s Qmed Force Ball zlepšuje
krevní oběh a posiluje vazy. 

• Pomůcka může sloužit také jako
tréninkové nebo rehabilitační zařízení.

• Integrované počítadlo otáček.
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cena 1 198 Kč

cena 798 Kč

cena 399 Kč

cena 2 190 Kč
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Terapeutická hmota Qmed
DRQM3M3EAXXXP – extra měkká (zelená), DRQM3M3MAXXXP – měkká (žlutá), není ZP

DRQM3M3HAXXXP – střední (červená), DRQM3M3CHXXXP – silná (modrá)

• Plastová hmota pro rehabilitaci rukou
a prstů. 

• Pravidelné cvičení snižuje bolestivost
a ztuhlost prstů, rukou a kloubů zápěstí,
zlepšuje rozsah pohybu v kloubech mezi
prsty a zápěstí a také zlepšuje funkci
úchopu ruky. 

• Pomůcka je vhodná pro rehabilitaci
v případě degenerativních onemocnění
rukou, po úrazech a pod.

• Vyrobeno z netoxického silikonu.

• 4 různé stupně tuhosti.

Tejpovací pásky Qmed 
DRQR5C4JEX5XP (růžová), DRQR5C4CHX5XP (modrá), DRQR5C4LAX5XP (černá),
DRQR5C4FGX5XP (tělová)

Tejpovací pásky Qmed jsou tenké
elastická kineziologické pásky potažené
hypoalergenním akrylovým lepidlem.
Svým provedením, tloušťkou a pružností
neomezují uživatele v jeho každodenních
činnostech. Můžou být na kůži
ponechány i několik dní. Jsou vhodné
pro zmírnění bolestí svalů, šlach, kloubů
a jejich regeneraci.

• Neobsahují latex.

• Voděodolné a prodyšné provedení.

• Vhodné použití při rehabilitaci, fyzioterapii,
ortotice, revmatologii, ortopedii a sportu. 

• Čtyři různá barevná provedení s identickými
vlastnostmi, pásky se liší pouze barvou.

Materiál: 97 % bavlna, 3 % spandex

Rozměr: 5 cm x 5 m

GM Kinesiology Tape
GEM-KTR00xx

• GM Kinesiology Tape je elastická
tejpovací páska vhodná pro zmírnění
bolestí svalů, šlach, kloubů a jejich
regeneraci. Vyniká výbornou přilnavostí
a vysokou elasticitou. Umožňuje plný
rozsah pohybu na rozdíl od klasických
fixačních tapů. GM Kinesiology Tape je
voděodolný a prodyšný, umožňuje
odpařování tělesné vlhkosti.

• Vhodné použití: bolesti zad, svalové
a úponové bolesti, skoliózy,
epikondylitidy, syndrom karpálního
tunelu, lymfedémy a otoky, léčba 

a hojení jizev, traumata a záněty, k podpoře
oběhu lymfy a krve. 

• Aplikovat lze 24 hod. denně po dobu
až 5 dní.

• Obsahuje speciální zdravotnické lepidlo
(lékařská pryskyřice).

• 6 různých barevných provedení s identickými
vlastnostmi, pásky se liší pouze barvou.

Materiál: 100% bavlna

Rozměr: 5 cm x 5 m

Hřejivé / chladivé polštářky Qmed 
DRQR3B5CHX01P (10 x 15 cm), DRQR3B5CHX02P (13 x 27 cm), DRQR3B5CHX03P (19 x 30 cm)

• Účinné gelové polštářky pro snižování
bolesti pomocí tepla nebo chladu. 

• Chladivá terapie je vhodná pro úlevu
od různých druhů bolesti, poranění,
zánětů, popálení či bodnutí hmyzem.

• Hřejivá terapie poskytuje úlevu
při bolestech zad a svalů, revmatických
bolestech, menstruačních bolestech,
při sportovní terapii či relaxaci.

• Polštářky jsou určeny pro opakované
použití a jsou vyrobeny z materiálů
šetrných k pokožce a příjemných
na dotek. 

Obal: 100% polyester

Gel: vyčištěná voda, 
polyakrylát sodný, 
glycerin, karboxymethylcelulóza

www.meyra.cz173

cena  199 Kč

cena  169 Kč

cena 249 Kč

10 x 15 cm cena 119 Kč

13 x 27 cm cena 159 Kč

19 x 30 cm cena 199 Kč
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žlutý: mírná zátěž
zelený: střední zátěž
červený: silná zátěž
modrý: velmi silná zátěž

Posilovač prstů
Qmed 
DRQM5A1MAX01P (žlutý),
DRQM5A1EAX02P (zelený),
DRQM5A1HAX03P (červený),
DRQM5A1CHX04P (modrý)

• Posilovač prstů je ideální
pomůckou při rehabilitaci a cvičení
prstů ruky, stejně jako doplněk
při tréninku. Díky ergonomickému
tvaru se perfektně hodí do každé
ruky a můžete ho používat
prakticky kdekoliv. Doporučujeme
začít s mírnou zátěží, tedy
s posilovačem ve žluté barvě
a posléze pokračovat se střední,
silnou a případně velmi silnou
zátěží.

• Efektivní pomůcka při rehabilitaci
prstů.

• Procvičování extenze prstů.

Váha: 2,5 kg

Pedálový trenažér
Standard
VCBP0011 není ZP

• Pedálový trenažér pro rehabilitaci
dolních končetin s plynulým
nastavením odporu.

• Mechanické nastavení odporu.

• Skládací rám.

cena  190 Kč

cena 1 690 Kč
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Pohybový trenažér
iMOVE
3085372 není ZP

Napájení MW model č. GST60A24-P1J

Vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A

Výstup 24 V

Jednosměrné napětí 2,5 A

Příkon max. 60 W

Rozměry v mm 320 x 340 x 90

Frekvence cca 1–12 Hz

Zdvih v mm cca 8

Maximální rozkmit v mm cca ± 4

Hmotnost v kg cca 5

Maximální zátěž v kg 25

Inovativní trenažér pohybu iMOVE
umožňuje nekomplikovaný trénink
nejen při sezení. iMOVE posiluje tělo
a zvyšuje celkovou pohodu.
Stimuluje metabolismus a krevní
oběh, podporuje lymfatický a žilní
oběh. Pohybové zařízení iMOVE je
malé, lehké a navíc efektivní
a všestranné.

• Stimulace krevního oběhu.
• Výrazné prokysličení tkání.
• Uvolnění svalů.
• Prevence unavených a těžkých

nohou.
• Přímé ovládání na těle trenažéru

nebo přes bezplatnou aplikaci
iOS a Android.

• Kontraindikace:
– křečové žíly,
– akutní horečnatá onemocnění,
– onkologická onemocnění,
– lymfedém,
– pacienti s implantáty

(vč. kardiostimulátoru).

Bluetooth 
dálkové ovládání
3085373

• Nadstandardní vybavení.

akční cena 19 840 Kč

cena 2 980 Kč
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PODAVAČE

Podavač ETAC AKTIV
80505004 (45 cm), 80505003 (70 cm)

• Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru
rukojeti.

• Magnet v madle podavače.

• Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti
uchopení.

• Kryt čelisti z kvalitní pryže.

• Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

• Dostupný v několika délkách.

Délka: 45 / 70 cm

Hmotnost: 111 / 128 g

Nosnost: 1 kg

Podavač ETAC AKTIV s háčkem
80505006

• Ideální pro oblékání a svlékání kvůli schopnosti
tahat a tlačit.

• Magnet v madle podavače.

• Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru
rukojeti.

• Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti
uchopení.

• Kryt čelisti z kvalitní pryže.

• Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 45 cm

Hmotnost: 117 g

Nosnost: 1 kg

Podavač ETAC AKTIV s háčkem a područkou
80505005

• Praktická područka pro podporu předloktí.

• Ideální pro osoby s velmi omezenou silou v rukách.

• Háček pro možnost tahu či tlaku.

• Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti
uchopení.

• Kryt čelisti z kvalitní pryže.

• Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 60 cm

Hmotnost: 139 g

Nosnost: 1 kg

Podavač HANDI GRIP
3071902 (66 cm), 3071903 (80 cm)

• Lehký podavač s vertikálně otočnou čelistí.

• Mechanika s lehkým chodem.

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť.

• Protiskluzová úprava rukojeti.

• Dostupný ve dvou variantách.

Délka: 65 / 80 cm

Hmotnost: 230 / 350 g

Nosnost: 2 kg

Univerzální pomůcka pro snazší otáčivý pohyb
80503003

• Praktická pomůcka pro otočení nejen klíče
v zámku, knoflíku u sporáku, vypínače.

• Univerzální pro jakoukoli velikost otáčeného
předmětu.

• Bez námahy pro zápěstí a klouby prstů.

• Odolný plast.

Hmotnost: 84 g

176

cena 749 Kč

cena 749 Kč

cena 429 Kč

cena 749 Kč

cena 598 Kč
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STRAVOVÁNÍ

Materiál: plast + nerezová ocel

Hmotnost: 72 / 37 / 72 / 75 g

Kuchyňské nože
ETAC Relieve
80402101 (stand. provedení),

80402102 (malé provedení), 

80501101 (stand. provedení

s delší čepelí)

• Kuchyňské nože s ergonomickou
rukojetí s možností držení
v přirozené poloze ruky.

• Zahnutí rukojeti umožňuje
optimální a pohodlnou pozici
zápěstí a palce.

• Vroubkovaná velmi ostrá čepel
pro snadné řezání.

• Varianta s delším ostřím pro
porcování a krájení větších
potravin.

www.meyra.cz177

Materiál: plast 
+ nerezová ocel

Hmotnost: 1,3 kg

Kuchyňské prkénko
ETAC Fix
80501004

• Všestranné fixační prkénko
pro snadné provedení úkonů
při přípravě jídla.

• Možnost přípravy jídla pomocí
jedné ruky či jako podpora
při malé síle v obou pažích.

• Čelisti s možností uchycení
potraviny, struhadla či misky
pro zamíchání.

• Odnímatelná ploška s hroty
pro uchycení potraviny
pro nakrájení nebo oloupání.

• Protiskluzové nožky s možností
přiložení přísavek.

• Kvalitní materiál se snadnou
údržbou.

cena 1 769 Kč

80402101 cena 339 Kč

80402102 cena 339 Kč

80501101 cena 489 Kč
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STRAVOVÁNÍ

Ergonomický kuchyňský nůž
3050872 není ZP

• Ergonomický kuchyňský nůž se širokým ostřím.

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné
uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

Ergonomický kuchyňský nůž
3050862 není ZP

• Ergonomický kuchyňský nůž s tenkým ostřím.

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné
uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

Ergonomická škrabka
3040072 není ZP

• Ergonomická škrabka na sýr a zeleninu.

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná
pro všechny velikosti rukou.

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné
uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

Ergonomická kuchyňská vidlička
3040082 není ZP

• Ergonomická kuchyňská vidlička (dvojzubec).

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná
pro všechny velikosti rukou.

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné
uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

Ergonomická kuchyňská obracečka
3040062 není ZP

• Ergonomicky tvarovaná obracečka.

• Ergonomická rukojeť vhodná pro všechny velikosti
rukou.

• Ergonomická rukojeť pro bezpečné uchopení
a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

cena 50 Kč

DOPRODEJ

DOPRODEJ

DOPRODEJ

cena 50 Kč

178

DOPRODEJ

DOPRODEJ

cena 50 Kč

cena 50 Kč

cena 50 Kč
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STRAVOVÁNÍ

Materiál: plast 
+ nerezová ocel

Délka: 18–22 cm

Hmotnost: 23–37 g

Ergonomické
příbory ETAC se
silnou rukojetí
80402002 (vidlička),

80402004 (lžíce), 

80402006 (nůž),

80402007 (dezertní lžička)

• Lehké ergonomicky tvarované
příbory se silnou rukojetí.

• Speciálně určené pro osoby
s kloubními problémy.

• Díky nepatrné hmotnosti a silné
rukojeti sníží příbory tlak na prsty
a odlehčí kloubům.

Ergonomické příbory ETAC se štíhlou rukojetí
80401003 (vidlička), 80401005 (lžíce), 80401001 (nůž), 80401007 (dezertní lžička)

• Lehké ergonomicky tvarované příbory
se štíhlou prodlouženou rukojetí.

• Speciálně určené pro osoby, které si
při jídle potřebují opřít ruce v předloktí
o stůl.

• Příbory a jejich těžiště jsou navrženy tak,
aby byl jejich uživatel ušetřen
zbytečných pohybů rukou a předloktí.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 20–22 cm

Hmotnost: 21–34 g

Příbory ETAC pro dopomoc
80403101 (lžíce), 80403102 (lžička), 80403103 (vidlička)

• Příbory navržené pro stravování
za asistence druhé osoby.

• Plochý a hladký design usnadňuje
stravování osob s omezenou schopností
otevřít ústa.

• Vhodné pro osoby se slabým svalstvem
horních končetin.

• Vršek rukojeti uzpůsoben
pro přidržování asistující osobou.

Materiál: plast

Délka: 31–37 cm

Hmotnost: 20–22 g

vidlička cena 349 Kč

lžíce cena 349 Kč

nůž cena 349 Kč

dezertní lžička cena 349 Kč

vidlička cena 349 Kč

lžíce cena 349 Kč

nůž cena 349 Kč

dezertní lžička cena 349 Kč

lžíce cena 349 Kč

lžička cena 349 Kč

vidlička cena 349 Kč
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STRAVOVÁNÍ

Materiál: plast 
+ nerezová ocel

Délka: 18 cm (vidlička/nůž), 
20 cm (lžíce/nůž)

Hmotnost: 25 g (vidlička/nůž),
35 g (lžíce/nůž)

Příbory ETAC
kombinované
80403003
(vidlička/nůž, levá ruka), 

80403002
(vidlička/nůž, pravá ruka), 

80403001
(lžíce/nůž)

• Kombinovaný příbor určený
osobám, které mohou používat
pouze jednu ruku.

• Zakulacená rukojeť pro pohodlné
a bezpečné držení při nabírání
i krájení jídla.

Zakřivená ergonomická lžíce ETAC
80403202 (levá ruka), 80403201 (pravá ruka)

• Lehká ergonomická zakřivená lžíce
se silnou rukojetí.

• Vhodné pro osoby se sníženou
pohyblivostí paží a zápěstí.

• Dostupné ve 2 variantách.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 19 cm

Hmotnost: 35 g

Dětská zalomená lžíce ETAC
80403302 (levá ruka), 80403301 (pravá ruka)

• Lehká zakřivená lžíce navržená pro děti.

• Cílem je usnadnit dětem samostatné
stravování.

• Speciální tvar a podpora palce zabraňují
sklouznutí.

• Úhel zakřivení lze nastavit pomocí
malého šroubku.

• Díky pružnému poutku je vhodná
i pro děti s nízkou schopností uchopení.

• Levá a pravá varianta.

Materiál: plast

Délka: 16 cm

Hmotnost: 40 g

180

vidlička/nůž 
cena 349 Kč

lžíce/nůž 
cena 349 Kč

80403202 cena 349 Kč

80403201 cena 349 Kč

80403302 cena 749 Kč

80403301 cena 749 Kč

Katalog MEYRA 2022_156-192_Sestava 1  03.05.22  9:49  Stránka 180



www.meyra.cz181

STRAVOVÁNÍ

Pohár ETAC
80404001

• Lehký plastový pohár inspirovaný
sklenicí na víno.

• Pohár má silnou nohu pro snadné
uchopení palcem a ukazováčkem.

• Vhodný pro osoby s kloubními
problémy.

Materiál: plast

Hmotnost: 75 g

Objem: 2,5 dl

Hrnek s náustkem ETAC
80404042

• Hrnek složený z plastového pohárku,
podšálku s držadlem a víka s náustkem.

• Rozšířené dno podšálku zabraňuje
převrhnutí.

• Velké držadlo pro snazší uchopení.

• Díky izolujícímu podšálku lze držet hrnek
i s horkou tekutinou.

• Lze mýt v myčce.

Materiál: plast

Hmotnost: 125 g

Objem: 3 dl

Talířová obruba
147500 není ZP

• Univerzální talířová obruba.

• Usnadňuje nabrání jídla na vidličku
či lžíci.

• Vhodná do myčky a mikrovlnné trouby.

• Snadné nasazení.

• Maximální průměr talíře 28 cm.

Materiál: plast

Barva: bílá

Pítko ETAC
80404101

• Speciální pítko navržené pro usnadnění
pití.

• Hubička pro lepší kontakt se rty.

• Snižuje nutnost zaklánění hlavy.

• Pítko je transparentní.

• Vyznačené rysky 0,5 dl a 1 dl.

Materiál: plast

Hmotnost: 40 g

cena 129 Kč

cena 529 Kč

cena 249 Kč

cena 249 Kč
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HYGIENA

Sada Beauty
80210066

• Sada Beauty obsahuje:
– Mycí houbu s ergonomickou

rukojetí, délka: 38 cm.
– Hřeben na vlasy s ergonomickou

rukojetí, délka: 37 cm.
– Univerzální ergonomický úchyt

s pilníkem na nehty, který lze
použít i jako úchyt např.
pro kartáček na zuby nebo
holicí strojek, délka: 11 cm.

Mycí houba zahnutá
80210080

• Zahnutá mycí houba s ergonomickou
rukojetí.

• Navržena pro usnadnění každodenního
umývání.

• Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká
po celou dobu používání.

• Rukojeť s protiskluzovým povrchem
pro snadné a bezpečné používání.

• Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát
v pračce.

Délka: 77 cm

Hmotnost: 203 g

Mycí houba
80210076

• Mycí houba s ergonomickou rukojetí.

• Navržena pro usnadnění každodenního
umývání.

• Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká
po celou dobu používání.

• Rukojeť s protiskluzovým povrchem
pro snadné a bezpečné používání.

• Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát
v pračce.

Délka: 38 cm

Hmotnost: 112 g

182

cena 749 Kč

cena 599 Kč

cena 459 Kč
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HYGIENA

Délka: 29 / 37 cm

Hmotnost: 102 / 112 g

Kartáč na vlasy
80210072 (délka 29 cm),

80210074 (délka 37 cm)

• Kartáč na vlasy s prodlouženou
ergonomickou rukojetí.

• Ergonomická rukojeť
s protiskluzovým povrchem
pro pohodlné a bezpečné
používání.

• Kratší varianta vhodná
pro uživatele, kteří dosáhnou
k uším.

• Delší varianta vhodná
pro uživatele, kteří dosáhnou
k ramenům.

Hřeben na vlasy
80210068 (délka 30 cm), 80210070 (délka 37 cm)

• Hřeben na vlasy s prodlouženou
ergonomickou rukojetí.

• Ergonomická rukojeť s protiskluzovým
povrchem pro pohodlné a bezpečné
používání.

• Kratší varianta vhodná pro uživatele,
kteří dosáhnou k uším.

• Delší varianta vhodná pro uživatele,
kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 30 / 37 cm

Hmotnost: 80 / 90 g

Pomůcka k mytí vlasů
80210078

• Speciální pomůcka (kartáč) k mytí vlasů
s ergonomickou rukojetí.

• Navrženo pro usnadnění umývání vlasů.

• Rukojeť s protiskluzovým povrchem
pro snadné a bezpečné používání.

Délka: 36 cm

Hmotnost: 112 g

cena 459 Kč

80210072 cena 429 Kč

80210074 cena 549 Kč

80210068 cena 389 Kč

80210070 cena 429 Kč
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HYGIENA

Mycí sandál
DEAV001 není ZP

• Mycí sandál usnadňující péči
o nohy osobám se sníženou
pohyblivostí.

• Přísavky na spodní straně
zajišťující bezpečné používání.

• Dlouhá životnost štětin.

• Otvory usnadňující odtok vody.

Univerzální úchyt s pilníkem na nehty
80210082

• Univerzální ergonomický úchyt
s pilníkem na nehty.

• Úchyt je standardně dodáván s pilníkem
na nehty (3 ks).

• Větší otvor na opačné straně slouží
pro uchycení např. kartáčku na zuby
nebo holicího strojku.

Délka: 11 cm

Hmotnost: 45 g

Pomůcka pro osobní hygienu ETAC Torkel
80304001

• Praktický pomocník pro osobní hygienu
na WC pro osoby se sníženou
pohyblivostí.

• Vyrobeno z lehkého materiálu
pro snadné použití.

• Do kleští může být umístěn toaletní
papír, žínka či menší ručník.

• Pomůcku lze dezinfikovat chemicky
nebo varem.

Délka: 33 cm

Hmotnost: 100 g

184

cena 770 Kč

cena 229 Kč

cena 649 Kč
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OBLÉKÁNÍ

Navlékač 
ETAC Socky
80601002-2 (krátký),

80601003-2 (standard),

80601001-2 (dlouhý)

• Pomůcka pro usnadnění
navlékání nejen punčoch
a ponožek.

• Krátký navlékač je vhodný
pro navlékání ponožek,
podkolenek a kompresních
podkolenek.

• Dlouhá varianta pomůže
při značné slabosti v rukách
a snížené pohyblivosti trupu,
navíc sníží tření ponožky
o podlahu.

• Pomocí dlouhého navlékače
lze snadno obléci ponožky,
podkolenky a punčochy.

• Varianta Standard je navržena
pro navlékání různých typů
a délek samodržících
a kompresních punčoch.

Zapínač knoflíků ETAC Butler
80602001

• Praktický pomocník pro zapínání
knoflíků.

• Zapínač je vhodný pro malé i velké
knoflíky a pro zapínání a rozepínání
zipů.

Zapínač knoflíků ETAC Butler
80602004

• Praktický pomocník pro zapínání
knoflíků.

• Zapínač je vhodný pro knoflíky všech
typů.

Délka: 22 cm

Délka: 13 cm

cena 449 Kč

cena 319 Kč

krátký cena 589 Kč

standard cena 1 899 Kč

dlouhý cena 1 389 Kč
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POMŮCKY PRO PŘESUN

Rozměry:
XXS 45–90 x 9 cm, 4 úchyty
XS 60–110 x 9 cm, 4 úchyty
S 60–110 x 13 cm, 5 úchytů
M 85–130 x 13 cm, 6 úchytů
L 110–160 x 13 cm, 8 úchytů
XL 145–170 x 15 cm, 11 úchytů

ETAC Immedia
SupportBelt
IM8009009 (XXS),

IM8010509 (XS),

IM8010513 (S), 

IM8013013 (M),

IM8015013 (L), 

IM8017015 (XL)

• Transportní pás s úchyty
pro podporu druhou osobou.

• Možnost podpory při vstávání,
sedání, přesunu pacienta nebo
při nácviku chůze.

• Vnitřní strana pásu je
z neklouzavého materiálu
pro maximální bezpečnost.

• Délkově nastavitelný obvod pasu
přezkou.

• Dostupný ve velikostech XXS–XL.

ETAC Immedia OneWayGlide Long
IM33/8

• Dlouhá otevřená transportní podložka
s úchyty.

• Praktické pásky pro přivázání podložky
k rámu vozíku.

• Vnější část z neklouzavého materiálu.

• Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 40 x 130 cm

Nosnost: 150 kg

ETAC Immedia OneWayGlide Tube Velour
IM45/8 (43 x 37 cm), IM50/8 (50 x 42 cm)

• Transportní tubulární podložka pro
snadný přesun.

• Podložka usnadňuje přesun jedním
směrem a zároveň zabraňuje sklouznutí
do stran.

• Vnější část z neklouzavého materiálu.

• Nutnost použití na textilním povrchu.

• Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 43 x 37 cm, 50 x 42 cm

Nosnost: 150 kg

186

XXS cena 2 190 Kč

XS cena 2 190 Kč

S cena 2 190 Kč

M cena 2 290 Kč

L cena 2 490 Kč

XL cena 2 590 Kč

cena 3 390 Kč

IM45/8 cena 2 590 Kč

IM50/8 cena 2 690 Kč
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POMŮCKY PRO PŘESUN

Rozměry: 21 x 60 cm

Nosnost: 150 kg

ETAC Immedia
SmartMove
IM426

• Otevřená transportní podložka
s držadly pro podporu druhou
osobou.

• Podpora nejen pro vstávání,
sedání či polohování pacienta
na lůžku.

• Usnadní správnou a bezpečnou
pozici pečovatele při provádění
úkonů.

• Vnitřní plocha z neklouzavého
materiálu.

• Součástí jsou čtyři držadla,
která umožňují pevný úchop.

ETAC Immedia GlideCushion
IM60/25N (60 x 25 cm), IM60/50 (60 x 50 cm), IM60/90 (60 x 90 cm), IM69/70 (69 x 70 cm),

IM90/90 (90 x 90 cm)

• Pohodlná přesuvná podložka.

• Pomůcka usnadní polohování pacienta
na lůžku či jeho přesun na vozík.

• Pomůcka usnadní i pohyb bez asistence
druhou osobou.

• Dostupná ve dvou variantách: nylon /
polyester + bavlna.

Rozměry: 60 x 25 cm, 
60 x 50 cm, 
60 x 90 cm, 
69 x 70 cm,
90 x 90 cm

Nosnost: 200 kg

ETAC Immedia TransferMattress
IM60/195 (60 x 195 cm), IM70/195 (70 x 195 cm), IM4304 (úzký set), IM4305 (široký set)

• Měkká podložka pro horizontální přesun.

• Pomůcka usnadní přesun pacienta
např. mezi lůžky či z nosítek na lůžko.

• K dispozici ve dvou šířkách.

• Dostupné také jako set s voděodolným
potahem.

Rozměry: 60 x 195 cm, 
70 x 195 cm

Nosnost: 200 kg

cena 2 090 Kč

IM60/25N cena 2 190 Kč

IM60/50 cena 2 390 Kč

IM60/90 cena 4 590 Kč

IM69/70 cena 3 090 Kč

IM90/90 cena 5 190 Kč

IM60/195 cena  7 390 Kč

IM70/195 cena  7 790 Kč

IM4304 cena  8 890 Kč

IM4305 cena 10 990 Kč
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ETAC Immedia E-Board Compact
IM410 (malá), IM408 (střední)

• Kompaktní přesuvná deska.

• Pro menší rozměry a nižší hmotnost
je vhodná především pro aktivnější
a nezávislé uživatele.

• Dostupná ve dvou velikostech.

Rozměry: 20 x 45 x 0,5 cm,
25 x 60 x 0,5 cm

Nosnost: 150 kg

ETAC Immedia AutoTurn
IM99999

• Otočná podložka určená na sedadlo
auta.

• Usnadňuje nastupování/vystupování
do/z auta.

• Malé tření umožnuje sklouznutí
a snadné dosažení požadované pozice
na sedadle.

• Minimální zátěž boků, kolen a kotníků
rotačním pohybem.

• Podložku lze upevnit kolem sedadla.

• Držadla po stranách usnadní použití.

Rozměry: Ø 45 cm

Nosnost: 150 kg

POMŮCKY PRO PŘESUN

ETAC Immedia Sling
IM428 (dlouhá), IM428K (krátká)

• Multifunkční pomůcka pro přesun
pacienta druhou osobou.

• Díky vhodnému tvaru a celkem osmi
úchytům může sloužit pro přesun mezi
vozíkem a postelí, polohování na lůžku
ve všech směrech atd.

• Čtyři úchyty na každé straně.

• Vnitřní strana z neklouzavého materiálu.

• Vnější strana z materiálu, který zabraňuje
velkému tření.

Rozměry: 16 x 190 cm, 16 x 120 cm

Nosnost: 150 kg

ETAC Immedia E-Board
IM404 (krátká), IM405 (dlouhá)

• Flexibilní přesuvná deska s bočním
vedením.

• Jedna boční strana má tvarovatelné
"křídlo", které lze ohnout nahoru i dolu.

• "Křídlo" zajistí lepší stabilitu během
přesunu.

• Dostupná ve dvou velikostech.   

Rozměry: 33 x 60 x 0,5 cm, 
33 x 75 x 0,6 cm

Nosnost: 150 kg

188

IM428 cena 2 190 Kč

IM428K cena 2 490 Kč

IM404 cena 2 990 Kč

IM405 cena 3 690 Kč

IM410 cena 2 590 Kč

IM408 cena 2 890 Kč

cena 5 890 Kč
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POMŮCKY PRO PŘESUN

ETAC Immedia PediTurn
IM99836GT (SOFT), IM99700 (HARD)

• Otočná podložka vhodná např.
pro přesun z vozíku na postel.

• Určená pro osoby, které nemohou
během přesunu hýbat nohama.

• Varianta SOFT pro použití bez obuvi
(obě strany podložky z neklouzavého
materiálu).

• Varianta HARD pro použití s obuví.

Průměr: 40 cm (SOFT)
38 cm (HARD)

Nosnost: 150 kg

ETAC Immedia EasyTurn
IM999405 (Ø 40 cm), IM990454 (Ø 45 cm), IM999505 (Ø 50 cm)

• Měkká otočná podložka.

• Vhodná pro usnadnění
vystupování/nastupování z/do auta či
pro vstávání z postele.

• Velmi snadné použití.

• Dostupná ve třech velikostech.

Nosnost: 150 kg

Celková hmotnost: 8 kg

Výška madla: 78–120 cm

Průměr talíře: 40 cm

Nosnost: 200 kg

ETAC Turner PRO
16090106

• Pomůcka pro snadné a bezpečné
otočení pacienta vestoje.

• Minimální zátěž pro profesionální
ošetřovatelský personál nebo
pečující osoby při domácím
použití.

• Kontrastní madlo a měkké
výškově nastavitelné kolenní
opěry pro pohodlí pacienta.

• Lehké provedení, snadné
na převoz.

SOFT cena 2 390 Kč

HARD cena 5 790 Kč

cena 13 690 Kč

Ø 40 cm cena 1 990 Kč

Ø 45 cm cena 2 090 Kč

Ø 50 cm cena 2 390 Kč
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POMŮCKY PRO PŘESUN

Rozměry: 58 x 63 x 120 cm

Nosnost: 150 kg

ETAC Molift Raiser
16090202

• „Rudlík“ pro pohodlný přesun
osob s omezenou pohyblivostí.

• Minimální zátěž pro profesionální
ošetřovatelský personál nebo
pečující osoby při domácím
použití.

• Snadný přesun osob z pozice
v sedě do pozice ve stoje
a následný převoz.

• Polstrovaná kolenní opěrka.

• Možnost stabilizace pozice
ve stoje bezpečnostním
upínacím pásem.

• Upínací pás není součástí rudlíku.

ETAC Molift Raiser Strap
82508 (S/M), 82509 (L/XL)

• Bezpečnostní upínací pás k rudlíku
ETAC Molift Raiser.

• Vhodný při přesunu osob,
které se mohou samy postavit.

• Pás zajistí podporu zad a boků během
vstávání.

Rozměry: 171 cm (S/M)
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg

ETAC Molift Raiser Strap+
82528 (S/M), 82529 (L/XL)

• Bezpečnostní upínací pás k rudlíku
ETAC Molift Raiser.

• Vhodný při přesunu osob,
které při vstávání potřebují pomoc
ošetřovatele.

Rozměry: 171 cm (S/M)
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg
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cena 3 290 Kč

cena 4 490 Kč

cena 23 990 Kč
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Poznámky
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POLAR WHITE
CODE 212

SIGNAL WHITE
CODE 4023

ALUMINIUM NATURAL, 
UNCOATED
CODE 176

CHROME SILVER
CODE 4925

SILVER METALLIC
CODE 183

SILVERLINE
CODE 4919

TITANIUM GREY
CODE 130

GREYSTAR
CODE 187

BURGUNDY
CODE 230

RED METALLIC
CODE 132

TORNADO RED
CODE 4066

SIGNAL RED
CODE 215

CROSS RED
CODE 4910

ORANGE METALLIC
CODE 4923

ORANGE REFLEX
CODE 179

SUN YELLOW
CODE 214

CROSS YELLOW
CODE 4912

GOLD
CODE 4915

LEMON REFLEX
CODE 180

GREEN METALLIC
CODE 4922

GRASS GREEN
CODE 192

NAVY BLUE
CODE 229

BLUESTAR
CODE 184

DARK VIOLET
CODE 203

BORDEAUX 
WITH CLEAR COAT
CODE 4914

AUBERGINE
CODE 210

BLACKSTAR
CODE 188

JET BLACK
CODE 216

BLUE METALLIC
CODE 224

MAGIC BLUE
CODE 186

VIOLETSTAR
CODE 189

MATT BLACK
CODE 206

MOSS GREEN
CODE 4013

SIGNAL WHITE MATT
CODE 4045

DOWNTOWN GREY
CODE 4040

RED METALLIC MATT
CODE 4044

PAPRIKA REFLEX
CODE 178

GREEN METALLIC MATT
CODE 4046

BLUE METALLIC MATT
CODE 4042

MAGIC BLUE MATT
CODE 4041

PURPLE METALLIC MATT
CODE 4047

BROWN METALLIC MATT
CODE 4043

COPPER METALLIC MATT
CODE 4048

MATT BLACK 
STRUCTURE
CODE 207

CROSS ORANGE
CODE 4913
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Barva vytištěná v katalogu nemusí odpovídat skutečnému

odstínu barvy na konkrétním konstrukčním materiálu. 

Barvy uvedené v katalogu slouží pro inspiraci a jejich nabídka

pro konkrétní typ invalidního vozíku se může lišit. Pro aktuální

informace kontaktujte naše prodejce. 
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KATALOG 2022/2023

PRAHA
Hrusická 2538/5
141 00  Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz

BRNO
Cejl 107
602 00  Brno - Zábrdovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyra.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Matice školské 192/14
370 01  České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

JANSKÉ LÁZNĚ
nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25  Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelazne@meyra.cz

LIBEREC
Generála Svobody 185/16
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyra.cz

OSTRAVA
Bendlova 377/8
709 00  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyra.cz

PLZEŇ
vchod: Lochotínská 29
Keřová 343/13
301 00  Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyra.cz

PODĚBRADY – Expediční sklad
Stavební 57
290 01  Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: s-sklad@meyra.cz

www.meyra.cz
www.pomucky.cz
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QR kód ke stažení či sdílení
elektronické verze 
tohoto katalogu.
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