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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
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Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami
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U produktů s volitelnou konfigurací mají 
použité fotografie pouze ilustrační charakter.
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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.

2

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

cena od 8 944 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008513
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 8 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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STANDARDNÍ / ODLEHČENÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 40, 45 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.

www.meyra.cz3

Kód ZP: 07-5008606
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 12 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)

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 8 944 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Katalog MEYRA 2020_001-066_Sestava 1  06.12.19  14:11  Stránka 3



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 stupaček.

• Vozík je možno upravit pro
jednoruční ovládání pomocí
dvojobruče a spřažené brzdy.

Kód ZP: 07-5005936
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 17 998 Kč
(doplatek od 0 Kč)

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

4

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

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 stupaček.

• S použitím stabilizační vzpěry
nosnost až 150 kg.

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

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
konstrukčním pojetím vyplňuje
mezeru mezi vozíky odlehčenými
a aktivními.

• 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: 07-5005939
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 19 998 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 21 630 Kč
(doplatek od 1 630 Kč)

www.meyra.cz5

Kód ZP: 07-5005942
podléhá schválení revizním lékařem
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ODLEHČENÉ VOZÍKY

6

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

cena od 17 998 Kč
(doplatek od 0 Kč)

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.

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

Pro bližší informace kontaktujte
naše obchodní zástupce.
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Šíře sedu: 56, 61 cm

Celková šíře: šíře sedu + 21     cm

Nosnost: 200 kg

• Skládací mechanický vozík
určený pro uživatele s vyšší
hmotností.

• Zesílený rám.

• Odnímatelné područky.

• Odklopné a odnímatelné
podnožky.

• Pevné uchycení zadních kol.

• Koženkové potahy.

REHAB 4200 XXL
B-4200/XXL

cena od 14 900 Kč

ODLEHČENÉ VOZÍKY

Šíře sedu: 66 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23     cm

Nosnost: 295 kg

• 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.

REHAB 4200 XXXL
B-4200/XXXL

cena od 36 800 Kč
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MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

8

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 stupačky s úhlově
nastavitelnými podnožkami
a stabilizační kolečka.

• Vhodný pro osoby s potřebou
podpory sedu.

• Vhodný pro velmi malou celkovou
šířku i do interiéru.

• Možnost volby textilních nebo
inkontinentních potahů.

Kód ZP: 07-5005948
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 39 860 Kč
(doplatek od 0 Kč)

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, a možností
zvýšení nosnosti až na 200 kg.

• Bezpečnostní kurt, držák berlí 
a stabilizační kolečka proti
přepadnutí v základní výbavě.

EUROCHAIR 2 XXL
2.850

Kód ZP: 07-5005943
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 19 986 Kč
(doplatek od 4 986 Kč)
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MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 40 / 45 / 50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18     cm

Nosnost: 135 kg

Netti 4U CE Plus

• Velmi dobře nastavitelný
speciální invalidní vozík.

• Vynikající manévrovatelnost
a jízdní vlastnosti.

• Polohování zádové opěry 
od 0° do 45° 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 tvarovanou zádovou
opěrku s bočním vedením
zajišťující komfortní a bezpečný
sed lze navíc vybavit bočními
peloty pro ještě větší zajištění
stability sedu.

• Výškově nastavitelné a jednou
rukou snadno odnímatelné
područky, snadno nastavitelná
hloubka sedu, bubnové brzdy,
výškově nastavitelná madla pro
doprovod, hygienicky snadno
udržovatelný potah, otočné
stabilizační opěrky, bezpečnostní
pás  a volba hlavové opěrky již
v základní výbavě.

• Ideální volba při neurologických
onemocněních či pro geriatrické
pacienty.

www.meyra.cz9

Kód ZP: 07-5011218
podléhá schválení revizním lékařem

cena 49 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Šíře sedu (cm) 40 / 45 / 50

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm 

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 53 / 58 / 63

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

Přední výška sedu (cm) 46,5–50

Zadní výška sedu (cm) –

Výška zádové opěry (cm) 50

Polohování zádové opěry 90–135°

Polohování sedu (–5)–20°

Celková výška (cm) 110

Celková délka vozíku (cm) 105

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 28

Transportní hmotnost od (kg) 18,5

Nosnost (kg) 135
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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SERVICE
3.600

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

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 60 / 62 / 65 / 67 / 70 / 73

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 31

Hloubka sedu (cm) 44

Přední výška sedu (cm) 52

Zadní výška sedu (cm) 49

Výška zádové opěry (cm) 40

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 92

Celková délka vozíku (cm) 108

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 19

Transportní hmotnost od (kg) 11

Nosnost (kg) 120

BUDGET
9.050

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

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 43

Přední výška sedu (cm) 47–51

Zadní výška sedu (cm) 44–49

Výška zádové opěry (cm) 42

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 96

Celková délka vozíku (cm) 104

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 18,5

Transportní hmotnost od (kg) 11,5

Nosnost (kg) 130

CAMELEON
VCWK9AC

Šíře sedu (cm) 40 / 45

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 59 / 64

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 37

Hloubka sedu (cm) 40,5

Přední výška sedu (cm) 47–51

Zadní výška sedu (cm) 44–49

Výška zádové opěry (cm) 43

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 96

Celková délka vozíku (cm) 101,5

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 14

Transportní hmotnost od (kg) 8

Nosnost (kg) 125

FORMAT
3.940

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

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 40–43

Přední výška sedu (cm) 47–51

Zadní výška sedu (cm) 44–49

Výška zádové opěry (cm) 42

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 96

Celková délka vozíku (cm) 104

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 17,5

Transportní hmotnost od (kg) 10,5

Nosnost (kg) 130

TITANUM
VCWK9AT

Šíře sedu (cm) 40 / 43 / 45 / 51

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 60 / 63 / 65 / 71

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 31

Hloubka sedu (cm) 40

Přední výška sedu (cm) 47–51

Zadní výška sedu (cm) 44–49

Výška zádové opěry (cm) 43

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 96

Celková délka vozíku (cm) 102

Velikost poháněcích kol 24“

Hmotnost od (kg) 13

Transportní hmotnost od (kg) 7

Nosnost (kg) 125
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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EUROCHAIR
1.850

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

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 40 / 43 / 46

Přední výška sedu (cm) 42–53

Zadní výška sedu (cm) 39–50

Výška zádové opěry (cm) 35 / 28 / 42 / 45

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 75–98

Celková délka vozíku (cm) 102

Velikost poháněcích kol 22" / 24"

Hmotnost od (kg) 15

Transportní hmotnost od (kg) 9

Nosnost (kg) 120 / 150

Avanti UNI 
1.736

Šíře sedu (cm) 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 43 /
46 / 48 / 50 / 53 / 58

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 20 cm 
(+18 cm s blatníky)

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28
Hloubka sedu (cm) 33 / 35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 /

50 / 53
Přední výška sedu (cm) 43 - 56

Zadní výška sedu (cm) 39 - 52
Výška zádové opěry (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 /

48 / 50

Polohování zádové opěry -

Polohování sedu -

Celková výška (cm) 83 - 92

Celková délka vozíku (cm) 88 - 112

Velikost poháněcích kol 22" / 24"

Hmotnost od (kg) 12

Transportní hmotnost od (kg) 8

Nosnost (kg) 75 / 135 / 160

EUROCHAIR 2
2.750

Šíře sedu (cm) 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 58 / 60 / 63 / 66 / 68 / 70 / 73

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 31

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

Přední výška sedu (cm) 47–52

Zadní výška sedu (cm) 47–52

Výška zádové opěry (cm) 40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 93

Celková délka vozíku (cm) 105

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 17,5

Transportní hmotnost od (kg) 10

Nosnost (kg) 130

EUROCHAIR
1.750

Šíře sedu (cm) 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68 / 71

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 40 / 43 / 46

Přední výška sedu (cm) 43–51,5

Zadní výška sedu (cm) 39–43

Výška zádové opěry (cm) 40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 96

Celková délka vozíku (cm) 104

Velikost poháněcích kol 22" / 24"

Hmotnost od (kg) 16

Transportní hmotnost od (kg) 10

Nosnost (kg) 130

www.meyra.cz

EUROCHAIR 2 POLARO

Šíře sedu (cm) 43 / 48

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 65 / 70

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 32

Hloubka sedu (cm) 43 / 46

Přední výška sedu (cm) 44–52

Zadní výška sedu (cm) 44–52

Výška zádové opěry (cm) 50

Polohování zádové opěry 0°–30°

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 105

Celková délka vozíku (cm) 109

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 20

Transportní hmotnost od (kg) 12

Nosnost (kg) 130
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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EUROCHAIR 2 XXL
2.850

Šíře sedu (cm) 48 / 50 / 53 / 58 / 65

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 68 / 70 / 73 / 78 / 85

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 31

Hloubka sedu (cm) 43 / 46 / 49

Přední výška sedu (cm) 46–52

Zadní výška sedu (cm) 46–52

Výška zádové opěry (cm) 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 93

Celková délka vozíku (cm) 107

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 19

Transportní hmotnost od (kg) 12

Nosnost (kg) 160 / 200

SOLERO Light
9.072

Šíře sedu (cm) 43–46 / 48–51

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) min. 62

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) min. 61 / 66 cm

Hloubka sedu (cm) 42–48

Přední výška sedu (cm) 44 / 52

Zadní výška sedu (cm) –

Výška zádové opěry (cm) 53–56

Polohování zádové opěry 0°–31°

Polohování sedu (–2°)–25°

Celková výška (cm) 104–113

Celková délka vozíku (cm) 118

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 38

Transportní hmotnost od (kg) 22

Nosnost (kg) 130 / 160

Netti 4U CE Plus

Šíře sedu (cm) 40 / 45 / 50

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm 

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 53 / 58 / 63

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

Přední výška sedu (cm) 46,5–50

Zadní výška sedu (cm) –

Výška zádové opěry (cm) 50

Polohování zádové opěry 90–135°

Polohování sedu (–5)–20°

Celková výška (cm) 110

Celková délka vozíku (cm) 105

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 28

Transportní hmotnost od (kg) 18,5

Nosnost (kg) 135

REHAB 4200 XXL
B-4200/XXL

Šíře sedu (cm) 56 / 61

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 77 / 82

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 31

Hloubka sedu (cm) 46

Přední výška sedu (cm) 54

Zadní výška sedu (cm) 51

Výška zádové opěry (cm) 44

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 93

Celková délka vozíku (cm) 120

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 27,5 / 30

Transportní hmotnost od (kg) 26 / 28,5

Nosnost (kg) 200

REHAB 4200 XXXL
B-4200/XXXL

Šíře sedu (cm) 66

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 89

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 35

Hloubka sedu (cm) 51

Přední výška sedu (cm) 50

Zadní výška sedu (cm) 48

Výška zádové opěry (cm) 47

Polohování zádové opěry –

Polohování sedu –

Celková výška (cm) 100

Celková délka vozíku (cm) 124

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 45

Transportní hmotnost od (kg) 41

Nosnost (kg) 295
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cena od 44 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

AKTIVNÍ VOZÍKY

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 stupačky v rámu
vozíku.

Kód ZP: 07-5005940
podléhá schválení revizním lékařem

14

cena od 21 630 Kč
(doplatek od 1 630 Kč)

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: + 18 cm

Nosnost: 135 kg

Avanti AKTIV
1736-A

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

• Vozík vychází z populárního
modelu Avanti 1736.

• Dvě varianty délky rámu.

• Odnímatelné a odklopné
stupačky.

Kód ZP: 07-5005975
podléhá schválení revizním lékařem
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AKTIVNÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg

SMART S
2.370

• Skládací aktivní invalidní vozík
s odklopnými stupačkami. 

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

• Optimalizovaný skládací systém.

• Nové technologie.

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

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg

SMART F
2.360

• Skládací aktivní invalidní vozík
s integrovanými stupačkami.

• 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.cz15

Kód ZP: 07-5005944
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 44 073 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Kód ZP: 07-5005945
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 44 073 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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AKTIVNÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 30–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 17     cm

Nosnost: 130 kg

NANO
1.155

• Nový 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.

16

Kód ZP: 07-5005946
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 49 800 Kč
(doplatek od 4 800 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.

• Tyto modely pro každodenní
použití vychází z koncepce
oblíbených a uživateli
prověřených sportovních vozíků
HURRICANE pro tanečníky,
hráče basketbalu, ragby, tenisu
a badmintonu, a ze zkušeností
s jejich letitým vývojem
a výrobou.

• 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.

• Tyto modely pro každodenní
použití vychází z koncepce
oblíbených a uživateli
prověřených sportovních vozíků
HURRICANE pro tanečníky,
hráče basketbalu, ragby, tenisu
a badmintonu, a ze zkušeností
s jejich letitým vývojem
a výrobou.

• Vysoký podíl ruční práce.

www.meyra.cz17

cena od 109 800 Kč

cena od 109 800 Kč
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AKTIVNÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 36–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 120 kg

TORNADO
MTBWA1

• Aktivní variabilní vozík
s otevřeným pevným rámem
a nízkou hmotností vhodný
pro aktivní uživatele.

• Lomené sedlové trubky
zvyšující stabilitu sedu.

• Moderní design.

• Možnost přesného nastavení
těžiště.

• Ergonomický sedák.

• Snadná manipulace
a jednoduchý převoz.

• Vysoce prodyšné potahy vozíku
v základním vybavení.

Šíře sedu: 36–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 120 kg

AVIATOR
MTBWB1

• Aktivní variabilní vozík
s otevřeným pevným rámem
a nízkou hmotností vhodný
pro aktivní uživatele.

• Moderní design.

• Možnost přesného nastavení
těžiště.

• Snadná manipulace
a jednoduchý převoz.

• Vysoce prodyšné potahy vozíku
v základním vybavení.

18

Kód ZP: 07-5008530
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5008534
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 39 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 39 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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AKTIVNÍ VOZÍKY

Šíře sedu: 34–46 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 kg

ONE
DRVL0G

• Aktivní invalidní vozík s pevným
rámem a integrovanými
stupačkami.

• Novinka mezi aktivními vozíky. 

• Moderní design.

• Rozšíření v přední části rámu.

• Snadná manipulace.

• Vysoce prodyšné potahy vozíku,
ergonomický sedák a polstrování
přední části rámu v základní
výbavě.

Šíře sedu: 34–46 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 kg

UNICO
DRVL0V

• Aktivní invalidní vozík s pevným
rámem a integrovanými
stupačkami.

• Novinka mezi aktivními vozíky. 

• Moderní design.

• Zúžení v přední části rámu.

• Snadná manipulace.

• Vysoce prodyšné potahy vozíku,
ergonomický sedák a polstrování
přední části rámu v základní
výbavě.

www.meyra.cz19

Kód ZP: 07-5008525
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 38 820 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008520
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 38 820 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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Avanti AKTIV
1.736-A

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

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu (+ 18 cm s blatníky)

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

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

Přední výška sedu (cm) 43–56

Zadní výška sedu (cm) 39–52

Výška zádové opěry (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46

Celková výška (cm) 83–92

Celková délka vozíku (cm) 88–112

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 12

Transportní hmotnost od (kg) 8

Nosnost (kg) 135

Avanti PRO
1.735

Šíře sedu (cm) 36 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 58

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 19 cm (+ 18 cm s blatníky)

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50

Přední výška sedu (cm) 44–52

Zadní výška sedu (cm) 42–52

Výška zádové opěry (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 44

Celková výška (cm) 92

Celková délka vozíku (cm) 87–101,5

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 11

Transportní hmotnost od (kg) 8,5

Nosnost (kg) 135

SMART F
2.360

Šíře sedu (cm) 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Přední výška sedu (cm) 44–53

Zadní výška sedu (cm) 40–53

Výška zádové opěry (cm) 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm) zadní výška sedu 
+ výška zádové opěry

Celková délka vozíku (cm) 88–103

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 9,5

Transportní hmotnost od (kg) 7,4

Nosnost (kg) 150

SMART S
2.370

Šíře sedu (cm) 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Přední výška sedu (cm) 40–54

Zadní výška sedu (cm) 37–53

Výška zádové opěry (cm) 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm) zadní výška sedu 
+ výška zádové opěry

Celková délka vozíku (cm) 88–103

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 10,5

Transportní hmotnost od (kg) 6,5

Nosnost (kg) 150

NANO
1.155

Šíře sedu (cm) 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 17 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) šíře sedu + 13 cm

Hloubka sedu (cm) 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Přední výška sedu (cm) 45–53

Zadní výška sedu (cm) 36–51

Výška zádové opěry (cm) variabilní 25–45 cm ± 1,5 cm

Celková výška (cm) zadní výška sedu 
+ výška zádové opěry

Celková délka vozíku (cm) 72–92

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 9,5

Transportní hmotnost od (kg) 6,5

Nosnost (kg) 130
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TECHNICKÉ PARAMETRY

www.meyra.cz21

AVIATOR
MTBWB1

Šíře sedu (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) šíře sedu + 8 cm

Hloubka sedu (cm) 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46

Přední výška sedu (cm) 41–52

Zadní výška sedu (cm) 39–45

Výška zádové opěry (cm) 25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm) zadní výška sedu 
+ výška zádové opěry

Celková délka vozíku (cm) dle zaměření

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 8

Transportní hmotnost od (kg) 4

Nosnost (kg) 120

UNICO
DRVL0V

Šíře sedu (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) šíře sedu + 8 cm

Hloubka sedu (cm) 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46

Přední výška sedu (cm) 41–52

Zadní výška sedu (cm) 39–45

Výška zádové opěry (cm) 25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm) zadní výška sedu 
+ výška zádové opěry

Celková délka vozíku (cm) dle zaměření

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 8

Transportní hmotnost od (kg) 4

Nosnost (kg) 120

ONE
DRVL0G

Šíře sedu (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) šíře sedu + 8 cm

Hloubka sedu (cm) 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46

Přední výška sedu (cm) 41–52

Zadní výška sedu (cm) 39–45

Výška zádové opěry (cm) 25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm) zadní výška sedu 
+ výška zádové opěry

Celková délka vozíku (cm) dle zaměření

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 8

Transportní hmotnost od (kg) 4

Nosnost (kg) 120

TORNADO
MTBWA1

Šíře sedu (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) šíře sedu + 8 cm

Hloubka sedu (cm) 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46

Přední výška sedu (cm) 41–52

Zadní výška sedu (cm) 39–45

Výška zádové opěry (cm) 25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm) zadní výška sedu 
+ výška zádové opěry

Celková délka vozíku (cm) dle zaměření

Velikost poháněcích kol 24"

Hmotnost od (kg) 8

Transportní hmotnost od (kg) 4

Nosnost (kg) 120
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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.

cena 3 960 Kč / ks

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.

cena 2 980 Kč / ks

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.

cena 15 960  Kč / ks

Kolo LIGHT

• Nejlehčí kolo ve své
kategorii.

• Hmotnost 1 278 g.

cena 2 960 Kč / ks

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.

cena od 11 960 Kč / ks

Kolo 
SPIDER WHEEL 24"

• Kompletní snadno
ovladatelné „bezúdržbové“
magnesiové kolo.

• Různá barevná provedení.

• Plášť Schwalbe Marathon
Plus Evolution.

• Obruč AL nebo titan.

cena od 6 980 Kč / ks

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 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.

cena 4 740 Kč / ks

Obruč CURVE L

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

cena 3 990 Kč / ks

Obruč AL

• Lehká hliníková obruč.

cena 780 Kč / ks

Obruč nerez

• Velmi odolná obruč.

• Snadná péče.

cena 780 Kč / ks

Obruč GEKKO

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

cena 4 740 Kč / ks

Obruč „kormidlo"

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

cena 1 906 Kč / ks

Pogumovaná
obruč 

• Obruč s pogumovanou
úpravou vhodná nejen
pro kvadruplegiky.

• Nešpiní ruce.

• Vhodná ke všem typům
mechanických invalidních
vozíků.

cena 2 570 Kč / ks

Silikonový návlek
na obruč 

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

cena 1 250 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.

cena 1 390 Kč / ks

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.

cena 890 Kč / ks

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.

cena 1 980 Kč

Plášť Schwalbe
RightRun

• Zdvojená ochrana proti
defektu.

• Různé barevné varianty.

cena od 490 Kč / ks

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.

cena 1 680 Kč

Plášť Schwalbe
DownTown

• Všestraný plášť pro časté
střídání povrchů.

cena od 690 Kč / ks

Plášť Standard

• Osvědčené pláště s nízkým
valivým odporem.

cena od 214 Kč / ks

Plášť PU

• Plný (bezdušový) plášť
ze speciální směsi
polyuretanu.

• Varianta tzv.
„bezúdržbového“ obutí.

cena od 470 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.

cena 2 190 Kč

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.

cena 399 Kč

Pláštěnka
PONCHO 

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

• Univerzální velikost.

cena 180 Kč

Hrudní pás
MC DUP 

• Hrudní fixační pás
pro uživatele se zhoršenou
stabilitou sedu.

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

cena 1 390 Kč

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.

cena od 4 190 Kč

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.

cena 480 Kč

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.

cena 1 990 Kč

Síťovka

• Praktický doplněk určený
především pro mechanické
vozíky.

cena 199 Kč
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PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ SPEEDY

Max. rychlost: 10 / 14 km/h

Nosnost: 120 kg

Speedy DUO 2
SPE-DUO2

• Inovativní handbike s možností
uchycení na jakýkoli mechanický
vozík.

• Inteligentní násobení lidské síly 
za pomoci elektrické energie.

• Volitelná úroveň podpory.

• Pomoc při jízdě do kopce,
na nerovných silnicích nebo
při dosahování delších
vzdáleností.

• Velmi snadná a rychlá montáž
a demontáž.

• Široké příslušenství
ke standardnímu modelu.

Nosnost: 120 kg

Speedy B26
SPE-B26

• 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.

www.meyra.cz27

cena od  109 800 Kč

cena od  142 900 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.

28

Kód ZP: 07-5003239
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 16 980 Kč
(doplatek od 980 Kč)

Kód ZP: 07-5003238
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 16 876 Kč
(doplatek od 876 Kč)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOČÁRKŮM

Stříška

• Sklopná a odnímatelná
stříška.

DIXIE Plus cena 1 690 Kč

PIPER Comfort cena 2 590 Kč

DIXIE Plus cena 1 180 Kč

PIPER Comfort cena 1 085 Kč

Pláštěnka

• Pláštěnka do nepříznivého
počasí.

• Okénko pro přívod vzduchu

cena 479 Kč

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.

cena od 999 Kč

Nánožník zimní

• Nánožník nejen
do nepříznivého počasí.

• Zimní, vyteplené provedení.

cena 2 890 Kč

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.

cena 569 Kč

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)

cena 1 782 Kč
(spoluúčast 178 Kč)

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

cena 732 Kč
(spoluúčast 73 Kč)
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DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY
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Šíře sedu: 22–34 cm

Celková šíře: šíře sedu +18 cm

Nosnost: 50 kg

AMIGO
DRVL0U

• Dětský aktivní vozík s pevným
rámem a integrovanými
stupačkami.

• Novinka mezi dětskými vozíky.

• Velmi lehký rám z hliníkových
slitin.

• Snadná manipulace.

• Vysoce prodyšné potahy
vozíku, ergonomický sedák
a polstrování přední části rámu
v základní výbavě.

• Široká nabídka základního
i nadstandardního příslušenství.

Kód ZP: 07-5008541
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 42 940 Kč
(doplatek od 2 940 Kč)

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

cena od 47 174 Kč
(doplatek od 7 174 Kč)
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DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY
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cena od 58 960 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 39 860 Kč
(doplatek od 0 Kč)

www.meyra.cz

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

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

Netti 4U CES Plus

• Dětská varianta vozíku 
Netti 4U CE Plus.

• Speciální polohovací mechanický
vozík s pevným rámem.

• 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
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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: 07-5005974
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 124 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY
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TECHNICKÉ PARAMETRY

33

AMIGO
DRVL0U

Šíře sedu (cm) 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) šíře sedu + 14 cm

Hloubka sedu (cm) 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34

Přední výška sedu (cm) dle zaměření

Zadní výška sedu (cm) 30–36,5

Výška zádové opěry (cm) 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34

Celková výška (cm) 80–95

Celková délka vozíku (cm) dle zaměření

Velikost poháněcích kol 20" / 22"

Hmotnost od (kg) 7

Transportní hmotnost od (kg) 4

Nosnost (kg) 50

FLASH
1.135

Šíře sedu (cm) 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 29

Hloubka sedu (cm) 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40

Přední výška sedu (cm) 39–48

Zadní výška sedu (cm) 36–47

Výška zádové opěry (cm) 25 / 30 / 35 / 40

Celková výška (cm) v. sedu + v. zad + 4 cm

Celková délka vozíku (cm) 67–93

Velikost poháněcích kol 22" / 24"

Hmotnost od (kg) 10

Transportní hmotnost od (kg) 7

Nosnost (kg) 75

Avanti AKTIV Junior
1.736-AJ

Šíře sedu (cm) 30 / 32 / 34 / 36

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) šíře sedu + 18 cm (s blatníky)

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 28

Hloubka sedu (cm) 33 / 35 / 38

Přední výška sedu (cm) 43–50

Zadní výška sedu (cm) 40–47

Výška zádové opěry (cm) 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Celková výška (cm) 83

Celková délka vozíku (cm) 88

Velikost poháněcích kol 22"

Hmotnost od (kg) 12

Transportní hmotnost od (kg) 8

Nosnost (kg) 75

Netti 4U CES Plus

Šíře sedu (cm) 35 / 40

Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm) 53 / 58

Šíře vozíku ve složeném stavu (cm) 48 / 53

Hloubka sedu (cm) 37,5 / 40 / 42,5 / 45

Přední výška sedu (cm) 46,5–50 (bez polštáře)

Zadní výška sedu (cm) –

Výška zádové opěry (cm) 50

Polohování zádové opěry 90–135°
Polohování sedu (-5)–20°

Celková výška (cm) 110
Celková délka vozíku (cm) 105

Velikost poháněcích kol 22"
Hmotnost od (kg) 27,5

Transportní hmotnost od (kg) 18,5
Nosnost (kg) 135

iChair MC S
1.616

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 75

Rychlost (km/h) 6 / 10**

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 180 / 2 x 300

Celková maximální šíře vozíku (mm) 580

Rádius otáčení (mm) 840

Šíře sedu (cm)* 30–44

Hloubka sedu (cm) 30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 42–47

Baterie (kapacita 20 h) 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Max. dojezd (km) 30 / 40

Náklon sedu 0°–22°

Úhel zádové opěry 0°–30°

Separátní stupačky –

Středová podnožka –

Zdvih 20 cm vč. polohování sedu 0°–30°

* Ve standardní verzi / ** Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP

www.meyra.cz
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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.

www.meyra.cz35

Katalog MEYRA 2020_001-066_Sestava 1  06.12.19  14:13  Stránka 35



ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Šíře sedu: 38–50 / 43–55 cm

Celková šíře: 59-70 cm

Nosnost: 120 kg

Motor: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 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

Motor: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 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 79 800 Kč
(doplatek od 4 800 Kč)

cena od 89 900 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Šíře sedu: 43–60 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 120 kg

Motor: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

iChair MC1
1.610

• Elektrický invalidní vozík vhodný
do interiéru i exteriéru.

• Podpora pro dlouhodobé
sezení díky dobrému
odpružení zadních kol.

• Integrovaná stabilizační kolečka.

• Kompaktní rozměry a odpružení
poháněcích kol zajišťuje
bezpečné a pohodlné cestování.

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

Kód ZP: 07-5009651
podléhá schválení revizním lékařem

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 62 cm

Nosnost: 160 kg 

Motor: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 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.

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

Kód ZP: 07-5009650
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 113 765 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od 124 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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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.

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

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motor: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

iChair MC3 / MC3 Lift
1.612 / 1.612-27 (model Lift)

• 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.

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

Kód ZP: 07-5009648 (model 1.612)
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5009647 (model Lift) 
podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5005974
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 124 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

cena od  122 756 Kč 
(doplatek od 0 Kč)

cena od  141 290 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 62–80 cm

Nosnost: 160 kg

Motor: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 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.

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

Kód ZP: 07-5005958
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 124 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Kód ZP: 07-5011169
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 141 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 60–69 cm

Motor: 2x 180 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 120 / 160 kg

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.
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Šíře sedu: 38–56 cm

Celková šíře: 68 cm

Nosnost: 150 kg

Motor: 950 W

Baterie: 2 x 79 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

cena od 141 290 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Rehab 4220 X
B-4220/X

• Kompaktní a komfortní
elektrický vozík určený
především do exteriéru.

• Ovládání lze umístit jak na pravou
tak na levou stranu.

• Sklopné polstrované sedadlo
s integrovanou hlavovou opěrou.

• Odklopné područky.

• Odklápění řídící jednotky
v základní výbavě.

• Aktivní osvětlení vč. zadních
blinkrů v základní výbavě.

• Středová podnožka výškově
a úhlově nastavitelná.

Šíře sedu: 47–60 cm

Celková šíře: 65 cm

Motor: 420 W

Baterie: 2x 50 Ah

Nosnost: 181 kg

akční cena 69 800 Kč

Katalog MEYRA 2020_001-066_Sestava 1  06.12.19  14:13  Stránka 40



41

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektrické
polohování sedu 
c. 118

• –2° až +26° / –2° až +33° / 
0° až 22°.

• Parametry polohování sedu
se liší v závislosti na typu
vozíku.

• Cena provedení dle typu
vozíku.

Elektrické
polohování
zádové opěry 
c. 25

• –10° až +50° / 0° až 30°.

• Parametry polohování
zádové opěry se liší
v závislosti na typu vozíku.

• Cena provedení dle typu
vozíku.

Elektrické
polohování
stupaček
c. 86

• Dle typu ovládací jednotky
lze stupačky ovládat
jednotlivě nebo současně.

• Cena provedení dle typu
vozíku.

Ovládání vozíku
pro doprovod 
c. 4789

• Externí ovládací jednotka
pro ovládání vozíku
doprovodnou osobou
s možností určení priority.

• Cena provedení dle typu
ovládací jednotky.

Ovládací jednotka
R-NET Bluetooth 

• 3,5" barevný LCD displej.

• Integrovaný Bluetooth
modul a Infraport (IR) pro
možnost ovládání počítače,
televize a jiných zařízení.

• Podpora Windows, Android
a iOS.

• Kovový kryt pro zvýšenou
odolnost.

Elektrické
zvedání sedu
„Lift“ 
c. 27

• Zvýšení sedu o 30 cm.

• V závislosti na typu vozíku se
jedná o teleskopické nebo
křížové provedení.

• Cena provedení dle typu
vozíku.

Různé typy
joysticků TETRA 

• Různé typy úchytu joysticku
vhodné pro specifické
potřeby uživatelů.

• Cena dle typu.

Prevence defektů
Vipseal 

• Speciální náplň do
pneumatik zajišťující ochranu
proti úniku vzduchu,
způsobenému poškozením
duše pneumatiky.

• Vhodné pro všechny typy
dušových pneumatik.

• Cena se liší dle velikosti kol.

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

A B

C D

E

www.meyra.cz
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CLOU
9.500

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 120

Rychlost (km/h) 6

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 180

Celková maximální šíře vozíku (mm) 700

Rádius otáčení (mm) 1000

Šíře sedu (cm)* 38–55

Hloubka sedu (cm) 43

iChair MC Basic
1.609

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 120

Rychlost (km/h) 6

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 180

Celková maximální šíře vozíku (mm) 590

Rádius otáčení (mm) 840

Šíře sedu (cm)* 43–55

Hloubka sedu (cm) 40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 44–51

Baterie (kapacita 20 h) 2x 45 Ah

Max. dojezd (km) 28

Náklon sedu –

Úhel zádové opěry –

Separátní stupačky –

Středová podnožka –

Zdvih –

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 51

Baterie (kapacita 20 h) 2x 45 Ah

Max. dojezd (km) 30

Náklon sedu –

Úhel zádové opěry –

Separátní stupačky –

Středová podnožka –

Zdvih –

iChair MC1
1.610

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 120

Rychlost (km/h) 6

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 180

Celková maximální šíře vozíku (mm) 630

Rádius otáčení (mm) 840

Šíře sedu (cm)* 43–60

Hloubka sedu (cm) 40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 43–53

Baterie (kapacita 20 h) 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Max. dojezd (km) 28 / 40

Náklon sedu –2° až +26°

Úhel zádové opěry –10° až +50°

Separátní stupačky –

Středová podnožka –

Zdvih –

iChair MC2
1.611

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 160

Rychlost (km/h) 6 / 10**

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 220 / 2 x 300

Celková maximální šíře vozíku (mm) 620

Rádius otáčení (mm) 840

Šíře sedu (cm)* 38–65

Hloubka sedu (cm) 40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 44–53

Baterie (kapacita 20 h) 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Max. dojezd (km) 30 / 40

Náklon sedu –2° až +26°

Úhel zádové opěry –10° až +50°

Separátní stupačky ANO

Středová podnožka –

Zdvih 30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

iChair MC S
1.616

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 75

Rychlost (km/h) 6 / 10**

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 180 / 2 x 300

Celková maximální šíře vozíku (mm) 580

Rádius otáčení (mm) 840

Šíře sedu (cm)* 30–44

Hloubka sedu (cm) 30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 42–47

Baterie (kapacita 20 h) 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Max. dojezd (km) 30 / 40

Náklon sedu 0°–22°

Úhel zádové opěry 0°–30°

Separátní stupačky –

Středová podnožka –

Zdvih 20 cm vč. polohování sedu 0°–30°
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iChair MC3
1.612

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 46–52

Baterie (kapacita 20 h) 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Max. dojezd (km) 30 / 40

Náklon sedu –2° až +33°

Úhel zádové opěry –10° až +50°

Separátní stupačky ANO

Středová podnožka –

Zdvih –

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 160

Rychlost (km/h) 6 / 10**

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 220 / 2 x 300

Celková maximální šíře vozíku (mm) 630

Rádius otáčení (mm) 900

Šíře sedu (cm)* 38–65

Hloubka sedu (cm) 40–56

iChair MC FRONT
1.613

OPTIMUS 2
2.322

Typ náhonu přední

Nosnost (kg) 160

Rychlost (km/h) 6 / 10**

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 220 / 2 x 300

Celková maximální šíře vozíku (mm) 620

Rádius otáčení (mm) 650

Šíře sedu (cm)* 38–65

Hloubka sedu (cm) 40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 44–51

Baterie (kapacita 20 h) 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Max. dojezd (km) 30 / 40

Náklon sedu 4°–26°

Úhel zádové opěry –10° až +50°

Separátní stupačky ANO

Středová podnožka ANO

Zdvih 30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

iChair ORBIT
1.618

Typ náhonu střední

Nosnost (kg) 120 / 160

Rychlost (km/h) 6 / 10**

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 2 x 180 / 2 x 350

Celková maximální šíře vozíku (mm) 690

Rádius otáčení (mm) 630 / 750

Šíře sedu (cm)* 38–65

Hloubka sedu (cm) 40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 43–51

Baterie (kapacita 20 h) 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Max. dojezd (km) 35 / 40

Náklon sedu –2° až +33°

Úhel zádové opěry –10° až +50°

Separátní stupačky ANO

Středová podnožka ANO

Zdvih –

REHAB 4220 X
B-4220/X

Typ náhonu zadní

Nosnost (kg) 181

Rychlost (km/h) 9

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 420

Celková maximální šíře vozíku (mm) 650

Rádius otáčení (mm) –

Šíře sedu (cm)* 47–60

Hloubka sedu (cm) 51

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 55

Baterie (kapacita 20 h) 2x 50 Ah

Max. dojezd (km) 30

Náklon sedu –

Úhel zádové opěry –

Separátní stupačky –

Středová podnožka ANO

Zdvih –

Typ náhonu přední

Nosnost (kg) 150

Rychlost (km/h) 6 / 10 / 15**

Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h) 950

Celková maximální šíře vozíku (mm) 680

Rádius otáčení (mm) 1200

Šíře sedu (cm)* 38–56

Hloubka sedu (cm) 42–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° * 61–65

Baterie (kapacita 20 h) 2x 79 Ah / 2x 107 Ah

Max. dojezd (km) 50 / 70

Náklon sedu 7°–22° / 5°–20° / 20°–35°

Úhel zádové opěry –10° až +50°

Separátní stupačky ANO

Středová podnožka –

Zdvih –

* Ve standardní verzi / ** Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP
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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.

44

cena 68 900 Kč
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Mikroskútr
iGO / iGO 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.

• V nabídce nově i verze iGO Up
s elektrickým zdvihem sedu.

iGO cena 39 800 Kč
iGO Up cena 44 900 Kč

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
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY

46

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. 

cena 48 400 Kč

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 48 400 Kč
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Rychlost: 12 km/h

Dojezd: cca 35 km

Nosnost: 150 kg

Motor: 400 W

Baterie: 2x 50 Ah

Rozměry: 122 / 64 cm

Světlá výška: 10 cm

Stoupání: max. 18 %

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 412
2.364

• Čtyřkolový elektrický skútr vhodný
i do středně těžkého terénu.

• Výškově nastavitelná, posuvná
a otočná sedačka.

• Plynule polohovatelná zádová
opěra s výškově nastavitelnou
hlavovou opěrkou.

• Kolébkový ovladač rychlosti jízdy
vpřed i vzad.

• Přehledný ovládací panel s indikací
nabití akumulátorů a spínací skříňkou.

• Multifunkční podsvícený
LCD displej.

• Odpružení, kompletní osvětlení.

• Přední nákupní košík, odkládací
kapsa na zadní části opěradla.

cena 79 800 Kč

www.meyra.cz47

CITYLINER 409
1.254

• Nový 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 48 400 Kč
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Rychlost: 15 km/h

Dojezd: cca 50 km

Nosnost: 180 kg

Motor: 650 W

Baterie: 2x 79 Ah

Rozměry: 138 / 68 cm

Světlá výška: 11 cm

Stoupání: max. 18 %

CITYLINER 415
2.664

• Čtyřkolový elektrický skútr
vhodný i do těžšího terénu.

• Luxusní sedák otočný o 360°
s úložným prostorem
a bezpečnostním pásem.

• Nastavitelná bederní podpěra a zá-
dová opěrka s nastavitelným úhlem.

• Kolébkový ovladač rychlosti jízdy
vpřed i vzad.

• Přehledný ovládací panel
s indikací nabití akumulátorů
a spínací skříňkou.

• Multifunkční podsvícený LCD dispej.

• Odpružení, kompletní osvětlení.

• Přední nákupní košík, odkládací
kapsa na zadní části opěradla.

cena 102 800 Kč

48

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.

cena od 75 900 Kč
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NÁJEZDOVÉ RAMPY

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

Přechodová rampa Meyra
3575012

• Mobilní přechodová rampa nejen
pro invalidní vozíky.

• Extrémně robustní a odolná. 

• Protiskluzový povrch.

• Snadná manipulace.

Výška překážky: 3 cm

Celková délka: 56 cm

Délka přechodu: 9,5 cm

Šíře: 70 cm

Nosnost: 400 kg

www.meyra.cz49

cena 3 690 Kč

09287724 cena 3 490 Kč
09287730 cena 4 990 Kč

cena (pár) 9 960 Kč

cena (pár) 7 960 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.

příplatková cena  4 190 Kč

50
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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

Kód ZP: 07-5010966 (varianta 3V) cena 22 283 Kč
(spoluúčast 2 228 Kč)

Kód ZP: 07-5010967 (varianta 4V) cena 23 819 Kč
(spoluúčast 2 382 Kč)

Kód ZP: 07-5010965 (varianta 5V) cena 25 356 Kč
(spoluúčast 2 536 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5010969 (varianta 3V) cena 22 283 Kč
(spoluúčast 2 288 Kč)

Kód ZP: 07-5010968 (varianta 4V) cena 23 819 Kč
(spoluúčast 2 382 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5010964 (varianta 4V) cena 23 819 Kč
(spoluúčast 2 382 Kč)

Kód ZP: 07-5010963 (varianta 5V) cena 25 356 Kč
(spoluúčast 2 536 Kč)

ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA
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ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA
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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

Kód ZP: 07-5010974 (varianta 4V) cena 23 574 Kč
(spoluúčast 2 357 Kč)

Kód ZP: 07-5010975 (varianta 5V) cena 24 972 Kč
(spoluúčast 2 497 Kč)

Kód ZP: 07-5010976 (varianta 6V) cena 26 375 Kč
(spoluúčast 2 638 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5010977 (varianta 4V) cena 24 274 Kč
(spoluúčast 2 427 Kč)

Kód ZP: 07-5010979 (varianta 5V) cena 25 675 Kč
(spoluúčast 2 568 Kč)

Kód ZP: 07-5010980 (varianta 6V) cena 27 074 Kč
(spoluúčast 2 707 Kč)

Kód ZP: 07-5010971 (varianta 4V) cena 22 875 Kč
(spoluúčast 2 288 Kč)

Kód ZP: 07-5010972 (varianta 5V) cena 24 274 Kč
(spoluúčast 2 427 Kč)

Kód ZP: 07-5010973 (varianta 6V) cena 25 675 Kč
(spoluúčast 2 568 Kč)

Více informací a produktová videa najdete na našich webových stránkách www.meyra.cz/tarta
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Zádová opěrka Varilite ICON TALL
ORTO-4603 / ORTO-4622 (varianta DEEP) / ORTO-46221 (varianta DEEP JUNIOR)

• 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-4602 / ORTO-46021 (varianta JUNIOR)

• 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 / 45 kg (Junior)

Zádová opěrka Varilite ICON LOW
ORTO-4601

• 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

Podpažní opěrka Varilite PAL
ORTO-4604 (pevná), ORTO-4605 (odklopná)

• Zvýšení laterální fixace trupu.

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

• Varianta s pevným nebo odklopným
držákem (s možností nastavení šířky
nebo šířky a úhlu v rozsahu 20°).

• Možnost zakoupení páru či jen levé
nebo pravé opěrky.

Polstr: 10 x 13 cm

Kód ZP: 07-5003886
podléhá schválení revizním lékařem 

ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE

cena 10 300 Kč
(spoluúčast 1 030 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5003888 (ORTO-4603) cena 11 340 Kč 
(dspoluúčast 1 134 Kč)

Kód ZP: 07-5003889 (ORTO-4622) cena 13 400 Kč 
(spoluúčast 1 340 Kč)

Kód ZP: 07-5003898 (ORTO-46221) cena 10 960 Kč 
(spoluúčast 1 096 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

Kód ZP: 07-5003908 (ORTO-4604) cena 3 090 Kč
(spoluúčast 309 Kč)

Kód ZP: 07-5003907 (ORTO-4605) cena  7 340 Kč
(spoluúčast 734 Kč)

Kód ZP: 07-5003887 (ORTO4602) cena 10 830 Kč
(spoluúčast 1 083 Kč)

Kód ZP: 07-5003897 (ORTO-46021) cena 10 480 Kč
(spoluúčast 1 048 Kč)

www.meyra.cz
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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.

• Tabulku velikostí najdete
na našem webu:
www.meyra.cz/alova_s_klinem

Výška sedáku: 9 cm

Nosnost: až 135 kg (dle typu)

Kód ZP: 07-5010804
podléhá schválení revizním lékařem

Antidekubitní sedák Qmed
DRQE3E1CDXUXP

• 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   

Výška sedáku: 9–12 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.

• Tabulku velikostí najdete
na našem webu:
www.meyra.cz/alova

cena 4 078 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 980 Kč

Kód ZP: 07-5010805
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 069 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Antidekubitní sedák COMFY
DRVT

• Prodyšný sedák s propojenými
elastickými vzduchovými komorami.

• Nafouknutí dle individuální potřeby
pomocí pumpy.

• Snadné čištění povlaku.

• Protiskluzová podložka.

• K dispozici verze s jedním ventilem
a propojenými komorami na celé ploše
nebo verze se dvěma ventily
a propojenými komorami na dvě části.

• V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 / 8 / 10 cm

Nosnost: 130 kg

Kód ZP: 07-5008591
podléhá schválení revizním lékařem

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.

Výška sedáku: 8 cm

Nosnost: 180 kg

Kód ZP: 07-5008593
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 564 Kč
(doplatek 364 Kč)

cena 4 890 Kč
(doplatek 0 Kč)

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 120 kg (dle typu)

Antidekubitní sedák
KINÉRIS
WNC-V 1EL / 2EL

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

• V nabídce jednokomorové nebo
dvoukomorové varianty.

• 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.

• Tabulku velikostí najdete na našem
webu: www.meyra.cz/kineris

Kód ZP: 07-5010806
podléhá schválení 
revizním lékařem

cena 8 970 Kč
(doplatek 1 470 Kč)

Dvoukomorová varianta

Kód ZP: 07-5010807
podléhá schválení 
revizním lékařem

cena 8 680 Kč
(doplatek 1 180 Kč)

Jednokomorová varianta
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Antidekubitní sedák Varilite EVOLUTION PSV
ORTO-4608, ORTO-4609 (vel. 55 x 50 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

Antidekubitní sedák Varilite ZOID PSV / JUNIOR
ORTO-4607 / ORTO-46071 (varianta JUNIOR)

• 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 / 7,4 cm (Junior)

Hmotnost: 567 g

Nosnost: 280 kg

56

Výška sedáku: 8 cm

Hmotnost: 865 g

Nosnost: 280 kg

Kód ZP: 07-5003890
podléhá schválení revizním lékařem

Antidekubitní sedák
Varilite REFLEX
ORTO-4606

• 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.

cena 3 532 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5003892 (ORTO-4608) 
podléhá schválení revizním lékařem 

cena 7 080 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5003891 (ORTO-4609) 
podléhá schválení revizním lékařem 

cena  8 520 Kč
(doplatek 1 020 Kč)

Kód ZP: 07-5003891 (ORTO-4607) 
podléhá schválení revizním lékařem 

Kód ZP: 07-5003899 (ORTO-46071) 
podléhá schválení revizním lékařem 

cena 7 080 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena  7 340 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Sedací systém Varilite PROFORM NX
ORTO-4621

• 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-4620

• 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

www.meyra.cz57

Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg

Kód ZP: 07-5003894
podléhá schválení revizním lékařem

Antidekubitní sedák
Varilite MERIDIAN
ORTO-4610

• 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.

cena 7 290 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 8 850 Kč
(doplatek 1 350 Kč)

cena 8 600 Kč
(doplatek 1 100 Kč)

Katalog MEYRA 2020_001-066_Sestava 1  06.12.19  14:14  Stránka 57



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

cena 26 999 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena  19 890 Kč

cena  6 900 Kč

cena 6 900 Kč

Prodloužení ložné plochy

o 20 cm

Prodloužení ložné plochy

o 20 cm

cena od  69 890 Kč

cena  9 800 Kč
Prodloužení ložné plochy

o 20 cm
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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

www.meyra.cz59

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

cena 3 290 Kč

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

cena 799 Kč

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

• 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

cena 2 690 Kč

cena 289 Kč
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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: 160 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

60

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: 170 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: 120 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: 120 kg

cena 3 000 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5010789
podléhá schválení revizním lékařem

cena 4 900 Kč
(doplatek 1 900 Kč)

Kód ZP: 07-5010790
podléhá schválení revizním lékařem

cena 5 900 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5010791
podléhá schválení revizním lékařem

cena 7 600 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5010792
podléhá schválení revizním lékařem

cena 9 980 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
VCM202-M (matrace),

VCM202-K (kompresor),

VCM202-SET (set matrace s kompresorem)

• Pro uživatele se středním rizikem vzniku
proleženin.

• Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku
ve všech částech matrace.

• Vhodné na všechny standardní matrace.

61

VCM202-M

VCM202-K

cena 985 Kč

cena 1 490 Kč

VCM202-SET

cena 2 475 Kč

Materiál: odolné PVC

Povrch: tubulární

Šířka: 85 cm

Délka: 190 cm

Výška: 12 cm

Nosnost: 130 kg

Barva: modrá

Antidekubitní tubulární
matrace se střídavým tlakem
VCM502-M (matrace), 

VCM502-K (kompresor),

VCM502-SET (set matrace s kompresorem)

• Pro uživatele se středním rizikem vzniku
proleženin.

• Snadné manuální nastavení tlaku.

• Pracovní cyklus 10 minut.

• Tichý chod elektrické pumpy.

• Možnost upnutí na obyčejnou matraci.

• 1 náhradní tubus.

• Snadná instalace a údržba.

Kód ZP: 07-5008691
(VCM502-M) 

podléhá schválení revizním lékařem 

VCM502-K 

cena 3 000 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena  2 860 Kč

VCM502-SET 

cena  5 860 Kč

www.meyra.cz
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

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

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

Krycí matrace Qmed STANDARD 
DRQN3C3XAA02P (90 x 200 cm)

• Krycí 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. 

Rozměry: 90 x 200 x 4 cm

Materiál: 100% LRPU

Hustota: 45 kg / m3 – měkké

Barva: bílá

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
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cena 649 Kč

cena 679 Kč

cena 1 980 Kč

cena 2 390 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

www.meyra.cz63

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

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

cena 389 Kč

cena 749 Kč

cena 1 089 Kč

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

cena 789 Kč
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

Rozměry: 56 x 48 x 13 cm 
(měkčí)

56 x 48 x 10 cm 
(tvrdší)

POLŠTÁŘ HEAD
MDQ001110C

• Polštář s unikátním tvarem pro všestranné použití.

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

• Praktický upínací popruh pro možnost
individuálního uchycení na opěrku .

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.

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
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cena 749 Kč

cena 269 Kč

cena 739 Kč

Katalog MEYRA 2020_001-066_Sestava 1  06.12.19  14:14  Stránka 64



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.cz65

cena 419 Kč

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 1 089 Kč

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

POLŠTÁŘ TRAVELING
DRQE3C0PAXUXP

• Ergonomicky tvarovaný polštář vhodný
pro zajištění správného držení hlavy
a krční páteře při sezení.

• Optimální tvar pro podporu krční páteře
nejen při cestování.

• Snadná údržba.

Hustota: 55 kg/m3 – měkký

Rozměry: 30 x 20 x 9 cm

cena 529 Kč

cena 309 Kč
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LOKOMOČNÍ PROGRAM

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

66

Šířka: 57 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–94 cm

Šíře sedu: 42 cm

Hmotnost: 7,3 kg

Nosnost: 150 kg

Čtyřkolové chodítko
MOBILUS
3063002 (šedostříbrné)

3065002 (fialové)

3067002 (bílé)

3068002 (černé)

• Odlehčené stabilní čtyřkolové cho-
dítko vhodné pro interiér i exteriér.

• Jednoduše nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Sedátko a integrovaná síťová taška
s nosností 5 kg.

• Držák hole (berle).

• Široká nabídka nadstandardního
příslušenství.

Kód ZP: 07-5009769

cena  5 000 Kč
(doplatek 1 200 Kč)

Kód ZP: 07-5005963

cena 2 667 Kč
(doplatek 0 Kč)

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
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LOKOMOČNÍ PROGRAM

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: 110 kg

Čtyřkolové chodítko
se stupačkou
VCBK222TR

• Čtyřkolové chodítko s integro-
vanou 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 košík a opěra.

Kód ZP: 07-5008547

cena 5 000 Kč
(doplatek 1 200 Kč)

Čtyřkolové chodítko ROCKY
VCBK23231

• Čtyřkolové chodítko se skládacím
hliníkovým rámem.

• Měkký sedák pokrytý koženkou.

• Plynule nastavitelná výška madel.

• Přítlačné brzdy s možností aretace.

• Odnímatelný nákupní košík.

• Nastavitelná zádová opěra.

• Držák hole (berle).

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 Kód ZP: 07-5008554

cena 3 799 Kč
(doplatek 0 Kč)

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 3 500 Kč
(doplatek 600 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 Light
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

• 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 cho-dítko
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

68

cena 8 490 Kč

cena 3 799 Kč

Kód ZP: 07-5008624

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

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.

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

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.

Kód ZP: 07-5008572

cena 4 109 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008568

cena 1 790 Kč
(doplatek 390 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 provedeni.

• Nastavitelná výška madel.

Šířka: 57 cm

Hloubka: 48 cm

Výška madel: 81–98 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Nosnost: 110 kg

cena 1 890 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008627

cena 1 802 Kč
(doplatek 402 Kč)

Kód ZP: 07-5008559

cena 1 972 Kč
(doplatek 0 Kč)
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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

• 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.cz71

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 232 Kč (1 ks)
(doplatek 0 Kč)

cena 390 Kč (1 ks)

cena 180 Kč (1 ks)
(doplatek 0 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

cena 290 Kč

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

cena 450 Kč (1 pár)
(doplatek 50 Kč)

Kód ZP: 07-5008620

cena 590 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008616

cena 490 Kč
(doplatek 0 Kč)

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 (typ B-4360)

• 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
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Držák holí a berlí Toolflex 
3072182 (Ø 1,5–2 cm), 3072132 (Ø 2–3 cm), 3072122 (lišta)

• Jednoduché a důmyslné řešení pro
uchycení holí nebo berlí.

• Držáky Toolflex nabízíme ve dvou variantách
pro průměry 1,5–2 cm nebo 2–3 cm.

• Držáky Toolflex lze použít i samostaně
bez hliníkové lišty.

• Hliníková lišta Toolflex se používá
k uchycení několika držáků Toolflex vedle
sebe na stěně a nabízí možnost volně
pohybovat držáky Toolflex horizontálně
na kolejnici.

• Délka lišty 50 cm.

Protiskluzový kovový nástavec s hroty 
ERI002

• 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

• 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

• 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.

www.meyra.cz73

3072182 cena 139 Kč

3072132 cena 189 Kč

3072122 cena 319 Kč

cena 109 Kč

cena 119 Kč

cena 159 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

• 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)

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 660 Kč

81707130 cena 1 590 Kč

81706110 cena   790 Kč

81707110 cena   790 Kč

81707120 cena 1 190 Kč

80210040 cena 430 Kč

80210042 cena 460 Kč

80210044 cena 660 Kč
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Nerezové 
rovné madlo 
DUBASAFE 5179

• Vysoce kvalitní ušlechtilá
nerezová ocel.

• Žlábkovaný povrch umožňuje
bezpečné 
držení i v mokrém prostředí.

• Universální použití: horizontální,
vertikální i diagonální.

Délka: 30–150 cm

www.meyra.cz75

Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5100
292512212

• Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.

• Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné
držení i v mokrém prostředí.

• Univerzální použití na levou i pravou
stranu.

• Automatická aretace v horní poloze.

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

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.

Délka: 85 cm

Délka: 60 / 85 cm

292512532 cena 2 890 Kč

292512522 cena 3 390 Kč

cena 2 490 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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Šířka: 60,5 cm

Výška: 91,5 cm

Výška madel: 50–88 cm

Délka madel: 57,5 cm

Nosnost: 150 kg

cena 19 890 Kč

Volně stojící madla
k WC 
3010522

• Konstrukce s výškově
nastavitelnými madly k WC pevně
fixovaná mezi podlahou
a toaletní mísou.

• Jedinečné řešení, při nemožnosti
montáže madel do zdi nebo
do podlahy.

• Individuálně nastavitelná výška
madel s možností aretace.

• Možnost použití i u toalety typu
kombo.

Madlo k WC sklopné, výškově nastavitelné 
3010572

• Výškově nastavitelné madlo k WC
montované do zdi.

• Individuálně nastavitelná výška madel
s možností aretace.

Výška: 88,5 cm

Rozsah výšky 
madel: 38 cm

Délka madel: 78 cm

Nosnost: 150 kg

Madlo k WC sklopné, otočné a výškově nastavitelné 
3011572

• 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.

Výška: 93 cm

Výška madel: 49–94 cm

Délka madel: 57,5 cm

Základna: 20 x 15 cm

Nosnost: 150 kg

cena 7 690 Kč

cena 7 990 Kč
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60 cm cena 4 420 Kč

70 cm cena 4 530 Kč

85 cm cena 4 640 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA

Délka: 70 / 85 cm

Hmotnost: 3,6 / 4 kg

Nosnost: 150 / 150 kg

www.meyra.cz77

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.

70 cm cena 6 680 Kč

85 cm cena 6 900 Kč
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Toaletní nástavec Etac My-LOO s víkem
80301522 (výška 6 cm), 80301523 (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: 07-5003053

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

cena 1 150 Kč
(doplatek 200 Kč)

cena 1 200 Kč
(doplatek 250 Kč)

Toaletní nástavec MOLETT s víkem
3011532

• Sedací plocha s víkem.

• Snadná fixace přítlačnými šrouby 
bez použití nářadí.

Výška: 10 cm

Nosnost: 150 kg

Kód ZP: 07-5005970

Toaletní nástavec MOLETT
3011522

• Sedací plocha bez víka.

• Snadná fixace přítlačnými šrouby 
bez použití nářadí.

Výška: 10 cm

Nosnost: 150 kg

Kód ZP: 07-5005969

cena 816 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 949 Kč
(doplatek 0 Kč)
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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.

cena 1 236 Kč
(doplatek 286 Kč)

Toaletní nástavec ETAC CLOO
80301204

• Snadné nastavení dvou výšek sedu.

• Pevné a odklopné uchycení k WC.

• Sedací plocha s víkem.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg

Toaletní nástavec s madly ETAC CLOO
80301214

• Snadné nastavení dvou výšek sedu.

• Odklopná madla pro snazší vstávání.

• Pevné a odklopné uchycení k WC.

• Sedací plocha s víkem.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg

cena 3 440 Kč

cena 2 990 Kč
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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

Dětský toaletní
nástavec 
3010392 (vel. 1), 

3010402 (vel. 2)

• 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.

80

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
cena 721 Kč

(doplatek 0 Kč)

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

• Měkká polyuretanová pěna.

• Speciální tvarování pro intimní péči.

• Snadná fixace díky přečnívajícím
okrajům.

Výška: 11 cm

Nosnost: 120 kg

8451245 cena 1 390 Kč

8451240 cena 1 790 Kč

vel. 1 cena 5 490 Kč

vel. 2 cena 6 990 Kč
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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.

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.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 130 kg

www.meyra.cz81

Sedačka na vanu XXL
3018162

• Snadno nastavitelná fixace pomocí
přísavek.

• Integrované podpůrné madlo.

• Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 69 cm

Nosnost: 200 kg

cena 1 249 Kč

69 cm cena 1 100 Kč

74 cm cena 1 100 Kč

3012902 cena 951 Kč

3012912 cena 951 Kč
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Délka: 68 / 73 cm

Nosnost: 200 kg

82

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 (typ 3013752)

• 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 (typ 3013742)

• 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 1 590 Kč

cena 1 890 Kč

68 cm cena 1 198 Kč

73 cm cena1 198 Kč

madlo cena 690 Kč
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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 (typ 3013732)

• 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

cena 1 490 Kč

cena 1 790 Kč

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

81703020 cena 3 990 Kč

81703040 cena 4 980 Kč

81703010 cena 2 890 Kč

81703030 cena 3 790 Kč
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Rozměr sedu: 45 x 40,5 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 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.

cena 1 690 Kč

Rozměr sedu: 43 x 38 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg

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.

cena 1 690 Kč
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Průměr sedu: 40 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg

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.

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

www.meyra.cz85

cena   980 Kč

otočná podložka cena 1 980 Kč

cena 980 Kč

Stolička do sprchy Vitea Care
3010792-M (typ VCPT0011)

• Kulaté plastové sedátko.

• Snadno nastavitelná výška sedu.

• Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 32 cm

Výška sedu: 35–53 cm

Nosnost: 100 kg

cena 1 690 Kč
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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

Stolička do sprchy DUBASTAR
3016702 (typ 3013702)

• 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

cena 1 490 Kč

cena 1 790 Kč

Stolička do sprchy DUBASTAR se zádovou opěrou
3016712 (typ 3013712)

• 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 1 990 Kč

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.

Sedací plocha: 39 x 39 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Nosnost: 130 kg

cena za komplet 1 980 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
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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

cena 2 980 Kč

cena za komplet 1 790 Kč
(doplatek 841 Kč)

www.meyra.cz
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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.
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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.

cena 3 900 Kč

cena 5 300 Kč
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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.cz89

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

cena 6 290 Kč

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 9 980 Kč

cena 11 500 Kč

Katalog MEYRA 2020_067-140_Sestava 1  06.12.19  16:16  Stránka 89



90

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM

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 konstrukce křesla
zabezpečuje dlouhou životnost
i při dlouhodobém intenzivním
používání.

• Široká nabídka příslušenství, která
zvyšuje funkčnost a pohodlí.

cena 7 690 Kč

cena 17 900 Kč

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 bržděná

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.
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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 790 Kč

cena 2 960 Kč

cena 1 970 Kč

cena 1 490 Kč

cena 860 Kč

cena 475 Kč

cena 980 Kč

cena 2 680 Kč

cena 985 Kč

cena 890 Kč

cena 1 590 Kč
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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.

92

cena 14 900 Kč

Výška sedu, nastavitelná 45–60 cm

Prostor pod sedadlem 38–53 cm

Polohování sedu –

Šířka sedadla 50 cm

Šířka mezi područkami, nastavitelná 42 / 48 / 54 cm

Hloubka sedadla 46,5 cm

Hygienický otvor š. 21 x hl. 30 cm

Celková výška 95–110 cm

Celková šířka 57 / 58 / 64 cm

Celková délka 93 cm

Kolečka 5" (12,5 cm), 
4x bržděná

Hmotnost 16,6 kg

Nosnost 160 kg

Katalog MEYRA 2020_067-140_Sestava 1  06.12.19  14:17  Stránka 92



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.cz93

cena 1 790 Kč

cena 3 390 Kč

cena 990 Kč

cena 890 Kč

cena 1 480 Kč

cena 980 Kč

cena 3 090 Kč

cena 1 590 Kč

cena 890 Kč

cena 5 390 Kč
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Polohovací toaletní
a sprchové křeslo
ETAC SWIFT MOBIL
TILT
80209410

• Sedadlo z vysoce kvalitního
a odolného plastu.

• Výškově nastavitelné.

• Plynulé polohování sedu.

• Odklopné područky.

• Odklopné a odnímatelné
stupačky.

• Hlavová opěra.

• Možnost umístění nad běžná WC.

• Čtyři brzděná kolečka v sestavě.

• Křeslo je standardně dodáváno
bez toaletní nádoby.

cena 34 900 Kč

Výška sedu 50–65 cm

Prostor pod sedadlem 42,7–57,5 cm

Polohování sedu –5° až 30° / 0° až 35°

Šířka sedadla 50 cm

Šířka mezi područkami 48 cm

Hloubka sedadla 46,5 cm

Hygienický otvor š. 21 x hl. 30 cm

Celková výška bez hlavové opěry 102–117 cm

Celková šířka 58 cm

Celková délka 104 cm

Kolečka 5" (12,5 cm), 
4x bržděná

Hmotnost 19,7 kg

Nosnost 135 kg
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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.

Polstrování sedu
8020 9506
• Polyuretanové polstrování

sedu s hygienickým výřezem.

• Výška 4 cm, šíře
hygienického výřezu 18 cm.

Bezpečnostní
madlo
8030 3034
• Zvyšuje pocit bezpečí

a umožňuje uživateli
pocitově bezpečnější
přidržení.

Zámky područek
8020 9445
• Zajištění područek

proti odklápění.

Bezpečnostní pás
8020 9440
• Dvoubodový bezpečnostní

pás s přezkou.

Bezpečnostní pás
břišní
8020 9442
• Dvoubodový bezpečnostní

pás pro větší stabilitu a pocit
bezpečí.

Stabilizační
kolečka
8020 9459
• Stabilizační kolečka pro

zvýšenou bezpečnost
v případech, kdy je posunuto
těžiště uživatele např.
z důvodu amputace.

Chránič
8020 9430
• Chránič proti rozstřiku moči.

• Nelze použít v kombinaci
s polstrováním sedu.

Toaletní nádoba
8020 9255
• Toaletní nádoba s víkem

vč. lišt k uchycení.

cena 980 Kč
cena 1 790 Kč

cena 3 390 Kč

cena 990 Kč

cena 890 Kč

cena 1 480 Kč

cena 3 090 Kč

cena 1 590 Kč

cena 890 Kč

cena 2 690 Kč
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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

cena 14 278 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 1 874 Kč
(spoluúčast 187 Kč)

cena 2 245 Kč
(spoluúčast 225 Kč)

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
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Výška zdvihu: 74–177,5 cm

Délka podvozku: 110 cm

Rozvor základny: 58,5–80 cm

Kolečka: Ø 7,5 / 10 cm

Hmotnost: 39 kg

Nosnost: 150 kg

Závěsný elektrický zvedák SAMSON
DRVF02

• Rozkládací konstrukce rámu.

• Mechanicky rozevíratelná základna.

• Otočná přední kola, zadní kola vybavena brzdami.

• Dálkový ovladač zdvihu.

• Madlo pro snadnou manipulaci.

• Bezpečnostní pojistka.

• Možnost nouzového mechanického spuštění ramene.

• Kurt není součástí zvedáku.

Mobilní elektrické zvedáky MOLIFT

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Kód ZP: 07-5008673
podléhá schválení revizním lékařem

cena 25 750 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Závěsný kurt dvoudílný
8013149

• Textilní provedení.

• Vhodné pro pacienty s velmi dobrou
stabilitou trupu.

• Příslušenství k závěsnému zvedáku SITO,
Samson.

Závěsný kurt s oporou hlavy
150 (standardní), 160 (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
121 (standardní), 120 (síťovaný)

• Textilní provedení pro běžné použití.

• Síťované provedení pro použití 
v koupelně a na WC.

• Pohodlný vzpřímený sed pacienta.

Stavěcí kurt standardní
122

• Textilní polstrované provedení.

• Zajišťuje uživateli potřebnou oporu
a pocit bezpečí.

• Fixace hrudníku.

www.meyra.cz99

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

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

cena 1 431 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena  1 843 Kč
(doplatek 0 Kč)

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

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

cena 2 039 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena  2 564 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 960 Kč

Kód ZP: 07-5008680
podléhá schválení revizním lékařem

cena 1 431 Kč
(doplatek 0 Kč)
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Hloubka sedu: 15–25 cm

Šířka sedu: 16–26 cm

Zádová opěra: 35–43 / 42–52 cm

Výška sedu: 46–58 cm

Délka stupačky: 17–24 cm

Celková šířka: 45 cm

Celková délka: 66 cm

Úhel sedu: –5° až 37°

Úhel zádové 
opěry: –5° až 25°

Hmotnost: od 16 kg

Nosnost: max. 30 kg

Polohovací zařízení MADITA vel. 0
7300000

• Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné,
aktivní sezení. 

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

• Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.

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

• Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.

• Možnost nastaveni relaxační pozice při odpočinku.

Kód ZP: 07-5005700
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 54 253 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Hloubka sedu: 21–30 cm

Šířka sedu: 20–30 cm

Zádová opěra: 35–43 / 42–52 cm

Výška sedu: 46–58 cm

Délka stupačky: 22–32 cm

Celková šířka: 45 cm

Celková délka: 66 cm

Úhel sedu: –5° až 37°

Úhel zádové 
opěry: –5° až 25°

Hmotnost: od 17 kg

Nosnost: max. 30 kg

Polohovací zařízení MADITA vel. 1
7301000

• Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné,
aktivní sezení. 

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

• Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.

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

• Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.

• Možnost nastavení vodorovné pozice při odpočinku.

Kód ZP: 07-5005702
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 54 798 Kč
(doplatek od 0 Kč)
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Hloubka sedu: 30–42 cm

Šířka sedu: 28–38 cm

Zádová opěra: 42–52 / 53–63 cm

Výška sedu: 46–58 cm

Délka stupačky: 30–48 cm

Celková šířka: 53 cm

Celková délka: 77 cm

Úhel sedu: –5° až 37°

Úhel zádové 
opěry: –5° až 25°

Hmotnost: od 19 kg

Nosnost: max. 50 kg

Polohovací zařízení MADITA vel. 2
7302000

• Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné,
aktivní sezení. Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve
zmírňuje svalové napětí.

• Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.

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

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

• Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.

• Možnost nastavení vodorovné pozice při odpočinku.

Kód ZP: 07-5005704
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 60 318 Kč
(doplatek od 0 Kč)

Hloubka sedu: 36–47 cm

Šířka sedu: 34–44 cm

Zádová opěra: 40–56 cm (dle typu)

Výška sedu: 46–60 cm

Celková šířka: 64 cm

Celková délka: 80 cm

Úhel sedu: –5° až 30°

Úhel zádové 
opěry: –5° až 25°

Hmotnost: od 26 kg

Nosnost: max. 120 kg

Polohovací zařízení MADITA
vel. MAXI
3003000

• Varianta polohovacího zařízení MADITA vhodná pro dospělé
uživatele.

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

• Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.

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

• Snadné nastavení sedadla pomocí dvojitého plynového
pístu.

• Možnost nastaveni relaxační pozice při odpočinku.

• MADITA MAXI je vhodná také v geriatrické oblasti.

Kód ZP: 07-5005708
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 78 585 Kč
(doplatek od 8 585 Kč)
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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 53 153 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 53 153 Kč
(doplatek 0 Kč)
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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.

cena 78 900 Kč

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), 3801301 (XXL)

• Podpora při vstávání z pozice vsedě.

• Zdvih 80 % hmotnosti.

• Protiskluzová vrstva na spodní straně.

• Nastavitelný dle hmotnostních tříd.

Standard cena 3 890 Kč

XXL cena  4 690 Kč
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MANU medical

• Rigidní ortéza zápěstí s anatomicky upravitelnou dlahou.

MANU medical PLUS

• Rigidní ortéza zápěstí a palce s anatomicky upravitelnou dlahou.

RHIZO medical

• Imobilizační ortéza palce z prodyšného materiálu s dlahou.

AS-15° medical

• Závěs paže s abdukční poduškou pro znehybnění ramenního kloubu.

Kód 04-5008189

Kód ZP: 04-5008190

Kód 04-5008192

typ
vel. obvod 

zápěstí (cm)LEVÁ PRAVÁ
27 621 11 27 622 11 1 13–16

27 621 12 27 622 12 2 16–19

27 621 13 27 622 13 3 19–22

27 621 14 27 622 14 4 22–25

typ
vel. obvod 

zápěstí (cm)LEVÁ PRAVÁ
27 611 11 27 612 11 1 13–16

27 611 12 27 612 12 2 16–19

27 611 13 27 612 13 3 19–22

27 611 14 27 612 14 4 22–25

typ
vel. obvod 

zápěstí (cm)LEVÁ PRAVÁ
27 631 11 27 632 11 1 12,5–16

27 631 12 27 632 12 2 16–20

27 631 13 27 632 13 3 20–23

typ vel. délka předloktí 
(cm)

27 520 11 1 30–36

27 520 12 2 36–42

27 520 13 3 42–48

cena 492 Kč
(doplatek 142 Kč)

cena 492 Kč
(doplatek 142 Kč)

cena 320 Kč

cena 843 Kč
(doplatek 573 Kč)

Klavikulární ortéza – Rovnač zad osmičkový

typ velikost

QSM00091 univerzální
cena 390 Kč

• Rovnač zad je vyroben z moderních měkčených materiálů. 

• Mnoho možností nastavení a regulace.

• Použití: - Úrazy klíčních kostí nevymáhající chirurgické a ortopedické zákroky.
- Vadné držení těla.
- Bolesti hrudní páteře.
- Hyperkyfóza hrudní.
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EPI medical

• Bandáž lokte s tlakovými výztuhami vhodná při zánětu loketního kloubu.

LUMBO medical

• Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza určená ke stabilizaci bederní páteře.

LUMBO medical COMFORT

• Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza určená ke stabilizaci bederní páteře.

LUMBO medical PRO

• Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza se čtyřmi výztuhami určená k maximální
stabilizaci bederní páteře.

LUMBO medical LIGHT

• Stabilizační lumbální ortéza se zdvojenými upínacími elastickými popruhy
pro maximální stabilizaci bederní páteře.

Kód ZP: 04-5008159

Kód ZP: 04-5008162

Kód ZP: 04-5008176

Kód ZP: 04-5008184

Kód ZP: 04-5008186

typ vel. obvod předloktí 
(cm)

27 310 10 0 17–19

27 310 11 1 19–21

27 310 12 2 21–23

27 310 13 3 23–25

typ vel. obvod předloktí 
(cm)

27 310 14 4 25–27

27 310 15 5 27–29

27 310 16 6 29–31

typ vel. obvod pasu (cm)
27 410 11 1 70–80

27 410 12 2 80–90

27 410 13 3 90–100

27 410 14 4 100–110

27 410 15 5 110–120

27 410 16 6 120–130

typ vel. obvod pasu (cm)
27 420 11 1 70–80

27 420 12 2 80–90

27 420 13 3 90–100

27 420 14 4 100–110

27 420 15 5 110–120

27 420 16 6 120–130

typ vel. obvod pasu (cm)
27 430 11 1 70–80

27 430 12 2 80–90

27 430 13 3 90–100

27 430 14 4 100–110

27 430 15 5 110–120

27 430 16 6 120–130

typ vel. obvod pasu (cm)
27 440 11 1 64–72

27 440 12 2 72–80

27 440 13 3 80–90

27 440 14 4 90–100

27 440 15 5 100–110

27 440 16 6 110–120

cena 633 Kč
(doplatek 233 Kč)

cena 984 Kč
(doplatek 284 Kč)

cena 984 Kč
(doplatek 284 Kč)

cena 931 Kč
(doplatek 231 Kč)

cena 808 Kč
(doplatek 108 Kč)
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GENU meyra

• Tlaková kolenní bandáž s patelární výztuhou a bočními spirálovými výztuhami.

GENU meyra IMS

• Kolenní ortéza pro stabilizaci kolenního kloubu v napnutém stavu.

ACHILLO medical

• Tlaková bandáž Achillovy šlachy se silikonovými výztuhami a přídavnými
podpatěnkami.

MALLEO medical

• Tlaková bandáž hlezenního kloubu se silikonovými výztuhami.

TALU medical

• Rigidní ortéza pro zpevnění hlezenního kloubu.

Kód ZP: 04-5008134

Kód ZP: 04-5008138

Kód ZP: 04-5008142

Kód ZP: 04-5008147

Kód ZP: 04-5008153

typ vel. obvod 
lýtka (cm)

obvod 
stehna (cm)

27 110 10 0 25–28 35–38
27 110 11 1 28–31 38–41
27 110 12 2 31–34 41–44
27 110 13 3 34–37 44–47

typ vel. provedení délka (cm)
27 120 10 0 dětská 40

27 120 11 1 krátká 48

27 120 12 2 dlouhá 58

typ vel. obvod 
lýtka (cm)

obvod 
stehna (cm)

27 110 14 4 37–40 47–50
27 110 15 5 40–43 50–53
27 110 16 6 43–46 53–56
27 110 17 7 46–49 56–59

typ
vel. obvod nad

kotníkem (cm)LEVÁ PRAVÁ
27 211 11 27 212 11 1 17–19

27 211 12 27 212 12 2 19–21

27 211 13 27 212 13 3 21–23

27 211 14 27 212 14 4 23–25

27 211 15 27 212 15 5 25–27

typ
vel. obvod nad

kotníkem (cm)LEVÁ PRAVÁ
27 221 11 27 222 11 1 17–19

27 221 12 27 222 12 2 19–21

27 221 13 27 222 13 3 21–23

27 221 14 27 222 14 4 23–25

27 221 15 27 222 15 5 25–27

27 221 16 27 222 16 6 27–29

typ vel.
27 213 10 univerzální

cena 668 Kč
(doplatek 68 Kč)

cena 796 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 773 Kč
(doplatek 23 Kč)

cena 651 Kč
(doplatek 0 Kč)

cena 561 Kč
(doplatek 0 Kč)
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I201 – Silikonový meziprstní korektor Qmed
SLID1F2AAEMXP (vel. M), SLID1F2AAELXP (vel. L)

Balení: 1 pár

Materiál: Silikon

Velikost: M = výška 2 cm
L = výška 2,5 cm

I205 – Silikonová podpora prstů Qmed
SLID1H2AAEMXP (vel. M), SLID1H2AAELXP (vel. L)

Balení: 1 pár

Materiál: Silikon

Velikost: M = výška 2,5 cm
L = výška 3 cm

I209 – Qmed HALLUCARE – Silikonový korektor s ochranou palce
DRIE0B0XXXXUP

Balení: 1 pár

Materiál: Silikon

Velikost: univerzální

I208 – Qmed HALLUDUO – Silikonový korektor s dvojitým kroužkem
DRIE0C0XXXXUP

Balení: 1 pár

Materiál: Silikon

Velikost: univerzální

I212 – Qmed HALLUTRIO – Silikonový korektor s dvojitým kroužkem
a ochranou palce

DRQS3A3XXXXXP

Balení: 1 pár

Materiál: Silikon

Velikost: univerzální

108

cena 169 Kč

cena 189 Kč

cena 129 Kč

cena 129 Kč

cena 129 Kč

• Rovná a koriguje vbočený palec. 

• Svojí mimořádnou měkkostí a přizpůsobivostí
optimálně absorbuje tlaky a otřesy. 

• Odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty
proti odřeninám.

• 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.

• Spojení silikonového korektoru s chráničem palce. 

• Pomůcka optimálně absorbuje tlaky,
rovná vbočený palec a chrání proti otlakům
na kloubu palce. 

• Rovná a koriguje vbočený palec. 

• Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst
dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.

• 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. 
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I213 – Qmed HALLUCOMFORT – Pomůcka pro korekci haluxů
DRQS3B3YYXUXP

Balení: 1 pár

Materiál: 100% TPE

Velikost: univerzální

I206 – Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed
DRID1R4FAWUXP

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

I210 – Qmed HALLUSTOP – Bandáž pro korekci haluxů
DRIE0ALAXXULP (levá), DRIE0ALAXXUPP (pravá)

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

Varianty: levá / pravá

I101 – Thomsenova dlaha Qmed
DRID0U0FGFUXP

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

I211 – Qmed HALLUFIT – Aktivní korektor vbočených palců
DRIF0D2BEX01P

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

cena 219 Kč

cena 198 Kč

cena 498 Kč

cena 398 Kč

cena 129 Kč

• 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.

• Elastická textilní bandáž s gelovou výplní stahuje
přednoží v místě příčné klenby. 

• Dokonale chrání kloub palce proti otlakům
a odřeninám.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.
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Velikosti: S = 21,8 cm
M = 24,4 cm
L = 27,7 cm
XL = 28,9 cm

Materiál: pěna EVA

Barva: tmavě modrá

Ochranná obuv na
sádru MAXI ARMOR 
MXFK

• Ochranná obuv na sádru MAXI
ARMOR je vyrobena z pěny EVA,
šetrné k životnímu prostředí. 

• Ochranná obuv může být použita
na pravé i na levé noze.

• Integrovaná ochrana prstů. 

• Snadná údržba.

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.

Velikosti: S = 24,6 cm
M = 26 cm
L = 27,8 cm
XL = 29,8 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 = 23,5 cm
M = 25,5 cm
L = 27,5 cm
XL = 30 cm

Materiál: 100% polyester, pěna EVA

Barva: černá

110

cena 398 Kč

cena 690 Kč

Kód ZP: 04-5008632

cena 690 Kč
(doplatek 190 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)

www.meyra.cz111

cena 2 400 Kč

Příslušenství:
Chránič brady

cena 1 290 Kč

cena 3 290 Kč

Příslušenství:
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)

1 770 Kč
Chránič brady

cena 1 290 Kč

cena 3 290 Kč

Příslušenství:
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)

1 770 Kč
Chránič brady

cena 1 290 Kč
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Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

Rukavice Argon 
Premium Kevlar II 
11216

• 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

• 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

• 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.cz113

cena 898 Kč

cena 279 Kč

cena 989 Kč
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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

cena 74 Kč

Ø 45 cm cena 259 Kč

Ø 55 cm cena 289 Kč

Ø 65 cm cena 329 Kč

Ø 75 cm cena 389 Kč

Ø 85 cm cena 459 Kč

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 349 Kč
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Masážní podložka Qmed
DRQN3B0LAXUXP

• Vhodná pro stimulaci reflexních plosek
chodidel.

• Zlepšuje metabolismus a krevní oběh.

• Odstraňuje pocit únavy.

• Ideální jako pomůcka pro rehabilitační
cvičení.

Rozměr: 35 x 175 cm

cena 479 Kč

Akupresurní podložka Qmed
DRQN3A0NAXUXP

• 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 669 Kč

Rozměr podložky: 64 x 40 cm

Akupresurní podložka
s polštářkem Qmed
DRQN3A0NAXSET

• 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.

cena 898 Kč
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Průměr: 35 cm

Nosnost: 200 kg

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.

116

Balanční čočka 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 269 Kč

cena 289 Kč

Masážní váleček Qmed 
DRQM3P4LKXXXP

• Masážní váleček je ideální produkt 
nejen pro masáž nohou, ale i celého těla. 

• Masáží se účinně uvolňuje stres
a svalové napětí.

• Efektivní pomůcka při rehabilitaci.

• Terapeutický účinek.

• Univerzální použití.

Rozměr: 17 x 7 cm

cena 349 Kč
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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

extra měkký (růžový) cena 89 Kč

měkký (modrý) cena 89 Kč

tvrdý (oranžový) cena 89 Kč

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

zelený cena 49 Kč

žlutý cena 54 Kč

červený cena 59 Kč

Masážní koule Qmed
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

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

cena 290 Kč

cena 198 Kč
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slabý tah (červená) cena  2 390 Kč

střední tah (zelená) cena 2 890 Kč

silný tah (modrá) cena cena 3 360 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE

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

• 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.

Rozměr: 15 cm x 45 m

Cvičební válec Qmed
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 490 Kč

cena 219 Kč

cena 298 Kč

Terapeutická hmota Qmed
DRQM3M3EAXXXP – extra měkká (zelená), DRQM3M3MAXXXP – měkká (žlutá),
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.

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.
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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.

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

www.meyra.cz119

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

10 x 15 cm cena  98 Kč

13 x 27 cm cena 158 Kč

19 x 30 cm cena 198 Kč

cena  190 Kč

cena  199 Kč
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TRENAŽÉRY POHYBU

Pedálový trenažér
Digital
DRVF06

• Pedálový trenažér pro rehabilitaci
dolních končetin s plynulým
nastavením odporu
a multifunkčním LCD displejem.

• Mechanické nastavení odporu.

• Skládací rám.

• Digitální LCD displej s funkcemi: 
čas, počet otáček, frekvence
otáček, spálené kalorie.

Váha: 2,5 kg

cena 1 490 Kč

Pedálový trenažér
Standard
VCBP0011

• Pedálový trenažér pro rehabilitaci
dolních končetin s plynulým
nastavením odporu.

• Mechanické nastavení odporu.

• Skládací rám.

cena 980 Kč
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TRENAŽÉRY POHYBU

Pohybový trenažér
iMOVE
3085372

akční cena 19 840 Kč

cena 2 980 Kč

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.

Katalog MEYRA 2020_067-140_Sestava 1  06.12.19  14:18  Stránka 121



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

cena 698 Kč

cena 698 Kč

cena 369 Kč

cena 698 Kč

cena 598 Kč
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STRAVOVÁNÍ

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.

Kuchyňské nože ETAC Relieve
80402101 (standardní provedení), 80402102 (malé provedení), 

80402001 (skládací provedení), 80501101 (standardní 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.

Materiál: plast + nerezová ocel

Hmotnost: 72 / 37 / 72 / 75 g

Kuchyňský nůž ETAC Relieve
80501001

• Kuchyňský nůž s ergonomickou rukojetí
s možností držení v přirozené poloze
ruky.

• Zahnutí rukojeti umožňuje optimální
a pohodlnou pozici zápěstí a palce.

• Uzavřená rukojeť poskytuje dobré
vyvážení při držení a snižuje sílu nutnou
vynaložit ke krájení.

• Vroubkovaná velmi ostrá čepel
pro snadné řezání.

• Dlouhé ostří pro porcování a krájení
větších potravin.

Materiál: plast + nerezová ocel

Hmotnost: 161 g

cena 1 490 Kč

cena 890 Kč

80402101 cena 290 Kč

80402102 cena 290 Kč

80402001 cena 360 Kč

80501101 cena 420 Kč
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Ergonomický kuchyňský nůž
3050872

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

DOPRODEJ

DOPRODEJ

cena 50 Kč

cena 50 Kč

cena 50 Kč

cena 50 Kč
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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 290 Kč

lžíce cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč

vidlička cena 290 Kč

lžíce cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč

lžíce cena 290 Kč

lžička cena 290 Kč

vidlička cena 290 Kč
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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

vidlička/nůž cena 290 Kč

lžíce/nůž cena 290 Kč

80403202 cena 290 Kč

80403201 cena 290 Kč

80403302 cena 640 Kč

80403301 cena 640 Kč
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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

• 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 110 Kč

cena 460 Kč

cena 195 Kč

cena 195 Kč
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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

cena 690 Kč

cena 560 Kč

cena 420 Kč
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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 420 Kč

80210072 cena 390 Kč

80210074 cena 460 Kč

80210068 cena 390 Kč

80210070 cena 420 Kč
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Mycí sandál
DEAV001

• 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

cena 770 Kč

cena 190 Kč

cena 590 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 360 Kč

cena 250 Kč

krátký cena 540 Kč

standard cena 1 690 Kč

dlouhý cena 1 190 Kč
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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

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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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

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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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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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

cena 3 290 Kč

cena 4 490 Kč

cena 23 990 Kč
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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:  

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.
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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 pracovníkova 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

Kdo Vám může pomůcku předepsat?

ZDRAVOTNICKÁ POMŮCKA PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ
NUTNOST SCHVÁLENÍ 
REVIZNÍM LÉKAŘEM

Základní a základní variabilní 
mechanické vozíky

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

Základní odlehčené a odlehčené částečně
variabilní mechanické vozíky

INT, NEU, ORT, PED, REH ANO

Odlehčené variabilní mechanické vozíky INT, NEU, ORT, REH ANO

Aktivní mechanické vozíky, 
dětské odlehčené i aktivní

NEU, ORT, REH ANO

Speciální nadměrné, speciální jednopákové,
speciální dvouobručové, 

speciální vertikalizační mechanické vozíky
NEU, ORT, REH ANO

Speciální multifunkční mechanické vozíky INT, NEU, ORT, REH ANO

Speciální multifunkční dětské 
mechanické vozíky

INT, NEU, ORT, PED, REH ANO

Elektrické vozíky interiérové základní INT, NEU, ORT, REH ANO

Elektrické vozíky interiérové variabilní,
exteriérové variabilní, 
speciální vertikalizační

NEU, ORT, REH ANO

Příslušenství k mechanickým vozíkům INT, NEU, ORT, PED, REH ANO
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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.

DIA Diabetolog a endokrinolog ORT Ortoped

GER Geriatr PRL Praktický lékař

CHI Chirurg REH Rehabilitační lékař

INT Internista REV Revmatolog 

NEU Neurolog TRA Traumatolog 

ORP Ortopedický protetik TVL Tělovýchovný lékař

Význam zkratek:

ZDRAVOTNICKÁ POMŮCKA PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ
NUTNOST SCHVÁLENÍ 
REVIZNÍM LÉKAŘEM

Příslušenství k elektrickým vozíkům REH, ORT, NEU ANO

Zdravotní kočárky a příslušenství NEU, ORT, REH ANO

Berle podpažní a předloketní DIA, INT, TRA, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PRL, REH, REV NE

Berle předloketní speciální GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PRL, REH, REV NE

Chodítka kolová a bodová GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PRL, REH, REV NE

Chodítka kolová s podpůrnými prvky GER, NEU, ORP, ORT, REH, REV NE

Chodítka dětská ORP, CHI, NEU, ORT, REH NE

Opěrné kozičky GER, NEU, ORP, ORT, REH, REV NE

Nástavce na WC GER, NEU, ORT, PRL, REH, REV NE

Vanové zvedáky elektrické a příslušenství GER, NEU, ORT, PRL, REH ANO

Polohovací lůžka elektrická, pojízdná GER, NEU, INT, ORT, PRL, REH ANO

Polohovací zařízení pro sezení
a příslušenství

NEU, ORT, REH ANO

Polohovací zařízení vertikalizační NEU, ORT, REH ANO

Pojízdné zvedáky GER, NEU, ORT, REH, INT ANO

Závěsy k pojízdným zvedákům PRL, GER, NEU, ORT, REH, INT ANO

Antidekubitní matrace s potahem GER, CHI, NEU, ORT, REH ANO

Antidekubitní podložky sedací střední
a vysoké riziko vzniku dekubitů

GER, NEU, ORT, REH ANO
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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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ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

KATALOG 2020
PLATNOST KATALOGU OD 1. 12. 2019

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
Mrštíkova 399/2A - areál Werk
460 07  Liberec III - Jeřáb
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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