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SIVAK medical technology s.r.o.

Jana Masaryka 1713, 500 12  Hradec Králové +420 495 220 684 info@sivak.cz

Na Topolce 1714/1b, 140 00  Praha +420 261 211 788 praha@sivak.cz
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Action 1 R

Standardní ocelový vozík Invacare Action 1R® 
se vyznačuje nejen svou nízkou hmotností 17,5 kg, 
extrémní stabilitou, ale i jeho výjimečnou kvalitou. 

K  vozíku se nabízí další příslušenství pro 
jednotlivé požadavky uživatelů a  pečujících 
osob v  každodenním životě (brzdy, kola, různé 
typy nožních opěrek, držák na  berle,…). Díky 
svému kompaktnímu tvaru je vozík velmi mobilní 
i ve stísněných podmínkách. Stabilní skládací rám, 
rychloupínací osy zadních kol umožňují snadnou 
přepravu vozíku v kufru Vašeho automobilu.

Příslušenství k mechanickému vozíku Action 1 R 
najdete na straně 7.

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5001593 – plně hrazen

Action 1R s brzdami pro doprovod 

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5013751 – plně hrazen

380 / 405 / 
430 / 455 / 
480 / 505 mm

425 mm 3° 495 mm 0° / 7° 430 mm 70° 330 - 455 mm 240 mm 608 - 700 mm 
(Seat width 
+195 mm)

250 mm

1085 - 1125 mm 835 - 875 mm 950 mm 1. 125 kg from 17.5 kg from 10 kg

PRL

REH 

NEU 

ORT 

DIA 

GER

INT 

PED 

1. Max. bezpečný sklon
Max sklon parkovací brzdy: 7°
Statická stabilita z kopce: 18°
Statická stabilita do kopce: 9°
Statická stabilita do strany: 19°

Poloměr
Min. poloměr 
otáčení: 915 mm
Osa otočení: 1280 mm 
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Action 2 NG

Odlehčený vozík Action 2 NG s  celkovou 
hmotností 16,2 kg dokonale splňuje základní 
funkční požadavky jako jsou bezpečnost 
a  spolehlivost. Nízká hmotnost, snadná 
manipulace a  velmi dobré jízdní vlastnosti 
zaručeně přesvědčí každého svého uživatele. 
Stabilní skládací rám, sklopná zádová opěrka, 
rychloupínací osy zadních kol a nízká hmotnost 
umožňují snadnou přepravu vozíku v  kufru 
Vašeho automobilu. 

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5001594 – plně hrazen

REH NEU ORT INT PED 

380 / 405 / 430 /  
455 / 480 mm

400 /  430 mm 3° 460 / 485 /  
510 mm

7° / 0° - 30° 430 mm 80° / 0° - 80° 330 /  460 mm 200 - 280 mm (n°1) 
240 mm (n°2)

Seat width  
+ 200 mm

325 mm 1030 / 1080 mm 820 / 870 mm 920 / 945 /  
970 mm

9° 870 mm 125 kg 16,2 kg 8,9 kg

Příslušenství k mechanickému vozíku Action 2 NG 
najdete na straně 7.
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Action 3 NG

Tento atraktivní variabilní mechanický vozík Action 3 NG 
Vás překvapí nejen svou nízkou váhou 14,2 kg, ale také svou 
vylepšenou stabilitou a moderním designem. Vozík je vybaven 
rychloupínacími osami zadních kol, což oceníte zvláště při jeho 
skládání a přepravě ve Vašem automobilu. Vozík lze dovybavit 
velkým množstvím příslušenství, čímž se velice dobře přizpůsobí 
individuálním potřebám uživatele.

Příslušenství k mechanickým vozíkům Action 3 NG najdete na straně 7.

schválení revizním lékařem: ANO    kód 5001595   

ACTION 3 NG – ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ částečně hrazen

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5001596  ACTION 3 NG – PÁKOVÝ plně hrazen

schválení revizním  lékařem: ANO

kód 5001597 ACTION 3 NG S DVOJITOU OBRUČÍ 

částečně hrazen

REH NEU ORT INT PED 

REH NEU ORT 

REH NEU ORT 

380 / 405 /  
430 / 455 / 

480 / 505 mm

400 / 450 /  
500 mm 

0° / 3° / 6° 360 / 385 / 
410 / 435 / 460 / 

485 / 510 mm

0° / 7° / 
0° - 30° / 

– 15° - +15

325 - 510 mm 80° /  
0 - 80° / 

90°

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

Seat width  
+ 190 mm

295 mm 980 - 1105 mm 835 - 960 mm 820 - 1050 mm 9° 870 mm 125 kg 14.2 kg 7.1 kg
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Action 4 NG

Odlehčený, skládací  mechanický 
vozík s  dvojitým křížem, který lze 
vybavit dalšími doplňky pro maximální 
komfortní využití po celý den každého 
uživatele. Již ve  standardu u  něj 
můžete měnit pozici zadních i předních 
kol a také úhel sedu.  Action 4 NG lze 
také snadno přizpůsobit na oblíbenou 
Hemi-verzi včetně všech doplňků 
vhodných pro hemiplegiky, dále 
je možné upravit jej pro pacienty 
s amputovanými dolními končetinami 
změnou těžiště či speciálními 
podnožkami pro amputáře. Lze jej 
také dodat v  zesílené verzi v  šířích 
sedu 50,5 cm, 55,5 cm a 60,5 cm – 
za příplatek š. 55,5 a 60,5 cm. 

Je vybaven rychloupínacími osami 
zadních kol, což usnadní jeho skládání 
a přepravu.

Příslušenství k mechanickému vozíku Action 4 NG najdete na straně 7.

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5001598 – plně hrazen

REH NEU ORT INT 

380/405/430/ 
455/480/505/ 
555/605 mm

400 / 450 /  
500 mm

0° / 3° / 6° 360 / 385 / 410 / 
435 / 460 / 485 / 

510 mm

0° / 7° / 
0° - 30° / 

 – 15° - +15° 

325 - 510 mm 80° / 0° - 80° 200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 280 /  240 / 
170 - 300 /  

210 - 350 mm

Seat width  
+ 190 mm 

305 mm 995 - 1170 mm 850 - 1025 mm 810 - 1040 mm 18° 850 mm 125 / 160 kg* 14.0 kg 8.0 kg

* verze Heavy Duty 
(není hrazena zdravotními 

pojišťovnami)
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KÓD    

Příslušenství k Action 1 R (viz str. 3):  předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003868  PODNOŽKY POLOHOVACÍ   

5003688  KOLEČKA STABILIZAČNÍ     

5012776  POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH   

Příslušenství k Action 2 NG (viz str. 4): předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003868  PODNOŽKY POLOHOVACÍ  

5003937  STUPAČKY DĚLENÉ, ÚHLOVĚ A HLOUBKOVĚ STAVITELNÉ    

5003688  KOLEČKA STABILIZAČNÍ   

5004046  PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ  

5004051  KRYTY KOL   

5012776  POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH   

Příslušenství k Action 3 NG (viz str. 5): předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003926  POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ODNÍMATELNÉ    

5004031  PODNOŽKY POLOHOVACÍ S LÝTKOVOU OPOROU 

5003937  STUPAČKY DĚLENÉ, ÚHLOVĚ A HLOUBKOVĚ STAVITELNÉ    

5003923  STUPAČKA SPOJENÁ, HLOUBKOVĚ A ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ   

5003915  PODNOŽKA PRO AMPUTÁŘE    

5003901  OPĚRKA ZAD HYDRAULICKY POLOHOVACÍ 

5004053  OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ   

5003909  OPĚRKA ZAD LÁMACÍ   

5003916  OPĚRKA ZAD ANATOMICKY TVAROVANÁ  

5003927  OPĚRKA HLAVY    

5004059  BRZDA SPECIÁLNÍ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU  

5003688  KOLEČKA STABILIZAČNÍ    

5004046  PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ   

5004051  KRYTY KOL   

5012776  POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH   

Příslušenství k Action 4 NG (viz str. 6):  předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003926  POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ODNÍMATELNÉ    

5004369  POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ODKLOPNÉ 

5003883  PODRUČKY STAVITELNÉ PRO HEMIPLEGIKY 

5003868  PODNOŽKY POLOHOVACÍ   

5004031  PODNOŽKY POLOHOVACÍ S LÝTKOVOU OPOROU 

5003937  STUPAČKY DĚLENÉ, ÚHLOVĚ A HLOUBKOVĚ STAVITELNÉ    

5003923  STUPAČKA SPOJENÁ, HLOUBKOVĚ A ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ   

5003915  PODNOŽKA PRO AMPUTÁŘE    

5003901  OPĚRKA ZAD HYDRAULICKY POLOHOVACÍ  

5004053  OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ   

5003909  OPĚRKA ZAD LÁMACÍ   

5003916  OPĚRKA ZAD ANATOMICKY TVAROVANÁ  

5003927  OPĚRKA HLAVY    

5004059  BRZDA SPECIÁLNÍ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU  

5003688  KOLEČKA STABILIZAČNÍ    

5004046  PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ   

5004051  KRYTY KOL    

5003872  POHON PÁKOVÝ    

5012776  POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH
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Rea Clematis

Speciální mechanický multifunkční 
vozík Rea Clematis s zaručuje celodenní 
pohodlí pro pacienty po  spastické 
obrně a  s  nekoordinovanými pohyby, 
také i  pro těžce sedící pacienty. 
Již ve  standardu je vozík vybaven 
anatomicky tvarovanou sedačkou, 
polohovací zádovou opěrkou (0° - 30°) 
i  úhlem sedu (0° - 25°) zaručujícím 
stabilitu držení těla. Samozřejmostí 
jsou výškově stavitelné postranice 
a  podnožky včetně polstrovaných 
lýtkových opěrek. Vozík lze vybavit 
dalším příslušenstvím.

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5001599 – plně hrazen

REH NEU ORT INT 

390 - 540 mm
v krocích 50mm

430 - 500 mm  0° - 25° 400 - 450 mm 0° - 30° 570 mm -710 mm 355 - 465 mm 230 - 350 mm 590 - 725 mm

995 mm - 
1470 mm

1200 - 1550mm 7° 135 kg od 30 kg od 20 kg

   

Kódy k příslušenství vozíku Rea Clematis předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem

5004161  PELOTY BOČNÍ 

5004152  OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ 

5004154  KLÍN ABDUKČNÍ 
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995 mm - 
1470 mm

1200 - 1550mm 7° 135 kg od 30 kg od 20 kg
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Champion

Tento aktivní mechanický vozík je 
skládací s  tuhostí pevného rámu, což vám 
dává neuvěřitelný jízdní výkon. Küschall 
Champion je perfektním společníkem pro 
vaše dobrodružství. Aktivní mechanický vozík 
se stává kompaktním pro cestování pomocí 
jedinečného sklopného mechanismu s možností 
SK (švýcarské skládání nožů – Swiss knife). Díky 
inovativnímu lehkému hydroformovanému rámu 
je Küschall Champion ideální pro váš vzrušující 
život na cestách.

Unikátní skládací mechanismus - protože 
na  trhu není nic tak dokonalého. Zajišťovací 
mechanismus je srdcem vozíku Champion. 
Má všechny vlastnosti aktivního skládacího 
mechanického vozíku a  nezbytnou pevnost 
k  dosažení stejného jízdního výkonu jako 
s pevným rámem.

Elegantní jednodílná sklopná stupačka se 
bezchybně přizpůsobí novému designu. Jasně 
řezané tvary a obrysy zajištují nejlepší geometrii 
celého vozíku, přičemž jeho technické výhody 
zůstávají nezměněny. Malý až do velikosti batohu 
Pokud je cestování vaším snem, Champion 
Swiss Knife to zvládne. Varianta SK má skládací 
přední rám, který lze snadno uzavřít a  který 
se dokonale integruje s  linkami získanými při 
hydroformování.

Možnost výběru lehké aktivní brzdy lehčí 
o téměř třetinu ve srovnání s ostatními modely, 
šetří celkovou váhu vozíku a poskytuje perfektní 
kontrolu během aktivace. Přesnost i  v  těch 
nejmenších detailech.

schválení revizním lékařem: ANO

kód  5001601 – částečně hrazeno

REH NEU ORT 

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.

   

Technické údaje Champion 

Úhel rámu  75° / 90°  (rovný nebo zúžený)

Šířka sedadla 360 – 480 mm

Hloubka sedadla  340 – 480 mm

Celková šířka  šířka sedu + 160 - 240 mm

Celková délka  75°: cca 930 mm

 90°: cca 830 mm

Celková hmotnost 

bez nákladu  cca 9,2 kg

Přepravní hmotnost 

(bez zadních kol)  cca 6,7 kg

Max hmotnost uživatele 120 kg
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Compact

Aktivní mechanický vozík Küschall Compact je 
absolutním standardem spolehlivosti, prvotřídní 
kvality a  vynikající funkčnosti. Tento aktivní 
vozík lze snadno přizpůsobit vašim potřebám 
a životnímu stylu, ať už potřebujete vyšší úroveň 
konfigurovatelnosti nebo aktivní produkt. Aktivní 
vozík Compact je pro vás to pravé! Tento tradiční 
styl – skládací kříž vozíku – lze snadno složit. 
Lehký rám je robustní a  zajišťuje plynulý jízdní 
výkon. K  dispozici s  pevnými nebo výkyvnými 
opěrkami nohou. Spojili jsme všestrannost 
a  výkon. S  novým vozíkem Küschall Compact 
si můžete vybrat přední rám. Výsledkem je 
všestranný produkt s postojem super aktivního 
vozíku. Technologie hydroforming umožňuje 
významné snížení hmotnosti rámu, zaručuje 
menší úsilí při pohánění, snadné přemísťování 
a kompaktní skladování. Výsledkem kombinace 
designu a  preciznosti je ultralehký vozík 
přinášející výkon. Ergonomie splňuje současné 
možnosti hydroformingu a  vytváří design 
spojující tradici a modernost.

schválení revizním lékařem: ANO

kód  5001600 – částečně hrazeno

REH NEU ORT 

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.

   

Technické údaje Compact

Úhel rámu  70° / 80° (rovný nebo zúžený)

Šířka sedadla 280 – 500 mm

Hloubka sedadla  320 – 500 mm

Celková šířka  šířka sedu + 160 mm

Celková délka  70°: cca 870 - 1220 mm

 80°: cca 850 – 1200 mm

Celková hmotnost bez nákladu 

 cca 10,5 kg (odklopný)

 cca 9,6 kg (pevný rám)

Přepravní hmotnost (bez zadních kol) 

 cca 7,8 kg (odklopný)

 cca 6,7 kg (pevný rám)

Max hmotnost uživatele 130 kg
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K-series 

Aktivní mechanický vozík Küschall K-Series 
poskytuje výjimečnou estetiku. Většina 
viditelných mechanických částí byla u  těchto 
vozíků omezena na  minimum. Tyto vozíky jsou 
výjimečné díky své nízké hmotnosti! Kultovní 
modulární K-series je pro vás dokonalým 
produktem. Unikátní všestranný sedací modul 
lze bez námahy modifikovat nezávisle na  rámu 
a  je plně nastavitelný tak, aby dokonale 
seděl. Ať už potřebujete stabilnější polohu 
nebo pokročilejší, aktivní mechanický vozík 
K-series lze přizpůsobit vašemu životnímu stylu. 
Dynamický pevný rám, který je součástí aktivního 
mechanického vozíku K-series, vám nabízí 
vynikající jízdní výkon, který vás udrží v pohybu. 
Vozík kombinuje všestrannost, výkon a  design. 
Zasazený modul sedadla zůstává nezávislý 
na  rámu a  umožňuje změnit nastavení sezení 
kdykoli a  kdekoli.Ergonomická vzpěra opěradla 
umožňuje více přilnavosti a menšího zdvihu díky 
technologii hydroformingu. Chytře navržený 
vozík tak, aby se přizpůsobil měnícím se prvkům 
ve vašem každodenním životě. Zádová opěrka je 
nastavitelná výškově i úhlově. Rychlé a snadné 
skládání s  perfektním designem otevřeného 
rámu zajišťuje snadné převozy 
v  autě. Buďte nezávislí 
a na cestách!

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5001603 – částečně hrazeno

REH NEU ORT 

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.

   

Technické údaje K-series 

Úhel rámu  75° / 90°  (V-rám nebo zúžený)

Šířka sedadla 320 – 500 mm

Hloubka sedadla  350 – 525 mm

Celková šířka  šířka sedu + 170 mm

Celková délka  75°: cca 830 - 1055 mm

 90°: cca 760 – 985 mm

Celková hmotnost 

bez nákladu  cca 7,8 kg

Přepravní hmotnost 

(bez zadních kol)  cca 5,1 kg

Max hmotnost uživatele 130 kg
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KSL

Individuálně navržený vozík pro Vás: aktivní 
mechanický vozík  Küschall KSL s  pevným 
rámem.

Elegance je jádrem KSL®, získejte plný 
zážitek Küschall s  bezkonkurenční kvalitou 
a  minimalistickým designem. Navržen pro 
zkušenějšího uživatele, KSL® na míru je plně 
přizpůsobitelný a  dává vám svobodu vyjádřit 
svou vlastní osobnost. Super Light KSL® 
je esencí čisté krásy. Jednoduše nejlehčí 
koncept na  míru pro nejlehčí konstrukci. 
Küschall Super Light přináší všechna plus 
včetně výkonné geometrie, která plynule 
přechází do siluety vozíku. Nový KSL® hovoří 
stejným designovým jazykem od  předního 
rámu, přes zadní vzpěru a  podpěru vidlice. 
Pevné nebo sklopné opěradlo - pokud je 
konstrukce navržena pro zvýšení tuhosti 
a  pevnosti, lze KSL® objednat také se 
sklopným opěradlem. Nikdy se nespokojte 
s kompromisem a vezměte ho kamkoli jdete. 
Aktivní mechanický vozík KSL je ideální pro 
přepravu a skladování.

Přestavěli jsme opěrku nohou, základní 
prvek pro vaši polohu v  sedě, a  to po  silné 
geometrii a  dynamickém vzhledu celého 
vzhledu.

schválení revizním lékařem: ANO

kód  5013229 – částečně hrazeno

REH NEU ORT 

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.

   

Technické údaje KSL

Úhel rámu  75° / 90°  (V-rám nebo zúžený)

Šířka sedadla 340 – 440 mm

Hloubka sedadla  385 – 485 mm

Celková šířka  šířka sedu + 170 mm

Celková délka  75°: cca 800 mm

 90°: cca 730 mm

Celková hmotnost 

bez nákladu  cca 6,8 kg

Přepravní hmotnost (bez zadních kol) 

 cca 4,3 kg

Max hmotnost uživatele 100 kg

13www.sivak.cz
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KÓD    

Příslušenství k mechanickým vozíkům zn. Küschall (viz str. 10 - 13) :  

předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5004403 BLATNÍKY KARBONOVÉ S CHRÁNIČEM ODĚVU  

5004451 POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ  

5004383 PODNOŽKY DĚLENÉ ÚHLOVĚ STAVITELNÉ  

5004984 STUPAČKA SPOJENÁ KARBONOVÁ, ÚHLOVĚ STAVITELNÁ  

5004410 OPĚRKA ZAD POLOHOVACÍ   

5004802 OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ   

5004988 OPĚRKA ZAD ANATOMICKÁ MATRX  

5004443 BRZDY AKTIVNÍ PÁKOVÉ Z VNITŘNÍ STRANY  

5004805 OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY POGUMOVANÉ SUPERGRIPP   

5004457 OSY RYCHLOUPÍNACÍ PRO KVADRUPLEGIKY  

5004806 PRODLOUŽENÍ OSY ZADNÍCH KOL   

5004448 KRYTY KOL    

5004453 KOLEČKA STABILIZAČNÍ   

5004428 PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ 

Antidekubitní sedací podložky  (viz str. 44) :  

předepisuje: REH, NEU, ORT, GER + schválení revizním lékařem: NE

5002101 FLOTECH LITE SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ  

  NÍZKÉ RIZIKO, 61 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 7,8 CM,  NOSNOST 127 KG   

5002102 FLOTECH CONTOUR SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ  

  NÍZKÉ RIZIKO, 83 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 10,3 CM,  NOSNOST 152 KG  

předepisuje: REH, NEU, ORT, GER + schválení revizním lékařem: ANO

5002104 FLOTECH CONTOUR VISCO SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ  

  STŘEDNÍ RIZIKO, 51 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 12 CM,  NOSNOST 127 KG   

5002107 FLOTECH SOLUTION SEDACÍ POLŠTÁŘ  

  VYSOKÉ RIZIKO, 44 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 7,8 CM,  NOSNOST 140 KG 

Nabídku Flotech sedacích polštářů najdete na str. 44

14 www.sivak.cz
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E-motion

E-motion M25 spojuje aktivní mobilitu 
a  terapeutický účinek dohromady. Díky 
E-motionu dostane uživatel s  omezenou silou 
možnost se opět samostatně pohybovat. 

Koncept E-motion je důmyslně jednoduchý: 
Je možné jej kombinovat s  téměř jakýmkoli 
vozíkem. 

Při pohybu senzory zabudované do ráfků měří 
váš pohon a  poskytují vám požadovaný výkon 
motoru. To umožňuje, že se budete pohybovat, 
řídit a brzdit svůj vozík jen s velmi malým úsilím. 
S  hmotností pouhých 7,8 kg na  hnací kolo 
je E-motion jedním z  nejlehčích dostupných 
přídavných pohonů. 

Elektronický pohyb je flexibilní: je kompatibilní 
s celou řadou modelů vozíků a lze jej přizpůsobit 
vašim individuálním potřebám. Citlivost snímače 
ráfku lze nastavit nezávisle na  obou hnacích 
kolech. Takže větší či menší síla v  jedné ruce 
není žádný problém. E-motion je k  dispozici 
ve třech velikostech kol a může být také vybaven 
ergonomickými tlačnými ráfky.

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5011879 – částečně hrazeno

REH NEU ORT PED

Nastavení pomocí aplikace 
v mobilním telefonu.

   

Technické údaje 

Velikost kol:  22“, 24“ nebo 25“

dojezd:   cca 25 km

max. rychlost:  6 km/hod.

váha hnacího kola včetně baterie: 7,8 kg/kolo

celková váha:  15,6 kg

max. hmotnost uživatele:  150 kg

max. povolená celková hmotnost:  190 kg*

*(včetně systému e-motion, vozíku a uživatele)
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E-fix

Užijte si nový stupeň mobility Se systémem 
e-fix E35/E36, elektrickým přídavným 
pohonem pro váš vozík, můžete rychle a snadno 
překonat delší vzdálenosti. Přestavba je snadná: 
váš specializovaný dodavatel jednoduše vymění 
hnací kola a  nainstaluje akumulátor a  řídicí 
jednotku – to je vše. Motory jsou úhledně skryté 
v  nábojích kol. Tímto způsobem lze systémem 
e-fix vybavit téměř všechny současné typy vozíků. 
To znamená, že můžete i nadále používat vozík, 
který vám byl upraven na míru. Systém e-fix vás 
bez námahy dopraví do  cíle: ať už v  domě, při 
nakupování nebo při cestování autem. 

Zůstaňte flexibilní – dva vozíky v  jednom! 
Systém e-fix lze v případě potřeby snadno pohánět 
i rukama: jednoduchým pohybem odpojte hnací 
kola a váš vozík bude možné pohánět obvyklým 
způsobem rukama pomocí obručí nebo ho může 
jiná osoba tlačit. Systém e-fix lze přizpůsobit 
vašim požadavkům, ať už potřebujete hladkou 
nebo sportovní jízdu: pohonnou jednotku lze 
individuálně naprogramovat. Tímto způsobem 
lze jeho jízdní vlastnosti přizpůsobit tak, aby vám 
vyhovovaly. Ovládací jednotku lze upevnit tak, 
aby její poloha vyhovovala pravákům i levákům. 

schválení revizním lékařem: ANO

kód 5011880 – částečně hrazeno

REH NEU ORT PED

Informace o hmotnosti  e-fix E35  e-fix E36

Technické údaje  e-fix E35/E36:

Max. hmotnost uživatele:  120 kg* 160 kg*

Maximální celková hmotnost:  170 kg* 210 kg* 

*(včetně systému e-fix, vozíku a uživatele)

Velikost kol:  22“ nebo 24“ 

Dojezd:   až 16 km

Rychlost lze plynule měnit od 0,5 do 6 km/hod.

Celková hmotnost všech komponentů  19,3 kg
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Twion

V  dnešním světě je jedna věc důležitější než 
cokoli - mobilita. Twion = efektivní, inteligentní 
a zábavná jízda. S Twionem rozšíříte své možnosti 
a  dosáhnete nejvyšší úrovně nezávislosti. 
Pohodlně překonáte delší úseky nebo svahy. 
Senzor, umístěný na  tlačném ráfku, nepřetržitě 
a přesně určuje míru pomoci. Tímto způsobem 
zůstanete aktivní, zatímco se pohodlně dostanete 
do  cíle. Twion je vhodný pro prakticky všechny 
běžné aktivní vozíky. Můžete nadále používat 
svůj aktuální a  individuálně přizpůsobený vozík. 
To je možné díky malému lehkému držáku, který 
je upevněn na rámu vozíku.

Díky pohodlnému systému si  můžete flexibilně 
volit mezi manuálními koly nebo Twiony. 

   

Technické údaje   

Dojezd:   cca 15 km

Max. rychlost:  10 km/h*

*(s aplikací Mobility Plus – za příplatek)

Váha hnacího kola včetně baterie:   6,0 kg / kolo

Celková hmotnost všech komponentů:  12 kg

Max. hmotnost uživatele:  120 kg

Max. celková hmotnost:  145 kg**

**(včetně systému Twion, vozíku a uživatele)

kompatibilní s 450 modely vozíků od 60 různých výrobců

  
není hrazeno ZP
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E-pilot 

E-pilot – elektrický adaptér pro změnu pohonu 
mechanického vozíku, který jste schopni připojit k vozíku 
během několika sekund. Robustní přední vidlice, 
akumulátor integrovaný do  rámu a  výkonné 
hnací kolo dokonale splňuje požadavek 
sofistikované zdravotní pomůcky pro její 
obsluhu a  manipulaci. Díky adaptéru 
E-pilot a  následné změně pohonu se 
můžete vydat na cestu do centra města, 
navštívit své přátele nebo si jen užít den 
v  přírodě, aniž byste k  tomu potřebovali 
fyzickou sílu. S  E-pilotem to není žádný 
problém, protože po  připojení k  mechanickému 
vozíku a  zapnutí vypínače přívodu proudu, už stačí jen 
otáčet plynovou rukojetí. Díky baterii Li-ion není problém 
s  dojezdovou vzdáleností až 50 km. Extrémní výhodou 
E-pilota je, když dorazíte do  cíle, odpojíte adaptér 
od vašeho mechanického vozíku a můžete ho užívat tak, jak 
jste zvyklí… Konstrukční řešení a  flexibilita elektrického 
adaptéru E-pilot spočívá i v  tom, že umožňuje kombinaci 
s řadou různých modelů mechanických vozíků.   

Technické údaje  

Hlavní  hmotnost osoby max. 100 kg 

 celková hmotnost max. 135 kg (včetně systému epilot, vozíku a uživatele)

 stoupací schopnost až 10% 

Hnací kolo  velikost 16 ”/ pneu 16 x 3,00

Baterie  Lithium-iontová baterie 36 V, 13.8 Ah, 496 Wh

 dosah až 50 km

Displej rozsvícený barevný displej TFT s jasnými a užitečnými informacemi 

 a zobrazováním chyb prostřednictvím textu a obrázků

Nabíječka 230 V (AC), 50 Hz, 4 A

Váha   celková hmotnost 18,4 kg

 celková hmotnost bez baterie 15,5 kg

 akumulátor 2,9 kg

 hnací kolo 6,5 kg

  
není hrazeno ZP
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Smoov

SMOOV one je váš vlastní inovativní elektrický 
pohon, který můžete flexibilně ukotvit na vozíku, 
kdykoli jej budete potřebovat. SMOOV one = 
elektrický pohon pro aktivní vozíky.

SMOOV one je elektrická pohonná jednotka, 
která výrazně zvyšuje mobilitu a flexibilitu řidiče.

diskrétní nenápadný design

otočné hnací kolo pro dynamickou jízdu

extrémně rychlý; otočí se na místě

účinná, vysoce výkonná pohonná jednotka

u SMOOV je možné i nakloněné řízení

intuitivní dokování a odpojování pohonné jednotky a řídicí 
jednotky

snadné použití díky ergonomické bezdrátové řídicí 
jednotce

individuální nastavení a rozšíření rozsahu funkcí je možné 
prostřednictvím aplikace SMOOV Mobility App

lze namontovat na nejaktivnější pevné rámy a skládací 
vozíky

   

Technické údaje 

Hlavní výhody na první pohled:

Dojezd:    cca 20 km

Max. rychlost:   10 km/h

Hmotnost:    7,2 kg

Max. nosnost:   140 kg

  
není hrazeno ZP
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UNA Wheel Mini

UNA Wheel Mini je revoluční elektrický pohon pro 
vozíky. Pohon se připojuje na vozík pomocí adaptéru. 
Je to nejlehčí doplněk pro vozíčkáře na trhu – díky 
své nízké váze jej lze snadno zvednout jednou 
rukou. Perfektně se vejde do  vašeho automobilu. 
Splňuje požadavky pro leteckou dopravu. Stane se 
vaším UNiverzálním Asistentem.

minimalistický a stylový design

maximální rychlost 16 km/hod.

dojezd max 15 km*

vestavěná baterie Li-ion 6,4 Ah 153,6 Wh

stoupavost až 14%

motor 24 V 250 W

připojení/odpojení v 10 sekundách

2 jednoduché tahy a jste připraveni k jízdě

délka 85 cm

průměr kola 6“

pneumatická bezdušová pneumatika odolná proti 
propíchnutí

celková nosnost 100 kg včetně vozíku

váha 5,3 kg
*v závislosti na terénu, okolní teplotě a hmotnosti uživatele

sklopná řídítka

Skládají se ze dvou kusů, které lze snadno oddělit 
a vložit do cestovní tašky

tři rychlostní režimy

1.   až 6 km/hod.   na veřejných komunikacích

2.   až do 16 km/hod. pro soukromé komunikace

3.   do 6 km/hod.   zpětný režim

digitální LCD displej

Poskytuje všechna data, která můžete během cesty 
potřebovat - aktuální rychlost a rychlostní režim, úroveň 
nabití, celková doba cesty atd.

elektronický brzdový systém
 

UNAwheel mini - Basic adaptér  

(vozík by měl mít odklopnou a odnímatelnou podnožku)   

UNAwheel mini - Active adaptér   

(vozík by měl mít pevný nebo skládací kovový rám a neodnímatelné podnožky)

UNAwheel Mini 
s Basic adaptérem 
UNAwheel Mini 
s Basic adaptérem 

UNAwheel Mini 
s Active adaptérem 

UNAwheel Mini s Active adaptérem (vlevo) a Basic adaptérem (vpravo).

  
není hrazeno ZP

21www.sivak.cz

Pøídavné pohony k vozíkùm



22 www.sivak.cz



AVIVA RX20

Elektrický vozík AVIVA RX20 od  společnosti 
Invacare je první z  nové řady vozíků AVIVA, 
které se nepodobají žádným jiným na trhu. Nová 
rodina elektrických vozíků je nepřekonatelná 
z  hlediska všestrannosti, jízdního chování 
a designu. Vozíky s pohonem zadních kol spojují 
klíčové prvky definované výkonem a  kombinují 
inovativní způsob řízení těžiště s  optimálním 
rozložením hmotnosti s vynikajícím odpružením. 
Úzká, ale stabilní základna s  celkovou šířkou 
56 cm umožňuje vynikající mobilitu i v interiéru. 

AVIVA znamená radost ze života, kterou Vám 
přináší tato nově vyvinutá řada elektrických 
vozíků a  otevírá nepředstavitelné obzory Vaší 
mobilitě.

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5012645 – plně hrazen

REH NEU ORT

330 – 480 mm
sedák 380 mm

410 – 510 mm 435 , 460, 485 mm
měřeno bez polštáře

Sling back
480 / 540 mm

230 – 360 mm 280 – 460 mm 0 – +30°
se zvedacím 

systémem nebo 
naklápěním sedadla

90 – 120° 1000 – 1335 mm
v závislosti 

na konfiguraci

1026 – 1300 mm*
*v závislosti na pozici 

sedadla

830 mm 560 mm
635 mm**

** šířka rozvoru

136 kg 60 Ah

1506 – 2086 mm 60 mm
(100 mm with kerb 

climber)

6, 10° 2 x 340 W 6 km/hod. Až do 47 km
podle ISO 7176-4: 
2008 se 73,5Ah 

bateriemi při 6 km/h

105 – 185,2 kg
v závislosti 

na konfiguraci

Příslušenství k elektrickému vozíku AVIVA RX20 najdete na straně 28.
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AVIVA RX40
AVIVA RX40 HD

Objevte nový elektrický   vozík AVIVA RX40. 
Vysoce kvalitní varianta nabízející výkon, pohodlí 
a  design: AVIVA RX40 je ideálním řešením pro 
každého, kdo používá svůj vozík uvnitř i  venku. 
Nový pohon zadních kol AVIVA RX byl navržen tak, 
aby nabízel široký výběr funkcí doprovázených 
novými  technologiemi a  elegantním vzhledem, to 
vše s konečným cílem poskytovat pohodlí a ovládání 
při jízdě jak uvnitř, tak venku. Všechna čtyři kola 
mají neustálý kontakt se zemí, což ideálně rozkládá 
hmotnost a zlepšuje trakci. Celková šířka pouhých 
56 cm u modelu Aviva RX40, Vám umožní vysokou 
manévrovatelnost ve stísněných prostorech. 

Rozšířená AVIVA RX40 HD je model pro vyšší 
maximální hmotnost uživatele. Větší šířka sedadla 
a širší podvozek nabízejí větší stabilitu a prostor pro 
nohy.

330 – 480 mm
sedák 380 mm

410 – 510 mm 435 , 460, 485 mm
měřeno bez polštáře

Sling back
480 / 540 mm

Flex 3: 506 - 610 mm
Matrix: 400 / 500 mm

230 – 360 mm 280 – 460 mm 0 – +30°
se zvedacím 

systémem nebo 
naklápěním sedadla

90 – 120° 1000 – 1335 mm
v závislosti 

na konfiguraci

1026 – 1300 mm 830 mm 560 mm
635 mm

136 kg 73,5 Ah

1506 – 2086 mm 60 mm
(100 mm with kerb 

climber)

6, 10° 2 x 340 W 6 km/hod. Až do 47 km
podle ISO 7176-4: 
2008 se 73,5Ah 

bateriemi při 6 km/h

105 – 185,2 kg
v závislosti 

na konfiguraci

Příslušenství k elektrickým vozíkům AVIVA RX40 a AVIVA RX40 HD najdete na straně 28.

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5012643 AVIVA RX 40 – plně hrazen

kód 5012644 AVIVA RX 40 HD  – plně hrazen

REH NEU ORT
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TDX SP2

TDX SP2 je elektrický vysoce výkonný vozík 
pro ty, kteří od svého vozíku očekávají maximum. 
Jeho základní charakteristikou je centrální pohon 
kol pro vynikající ovladatelnost. Aktivní uživatelé 
jistě ocení stabilitu a  uzamykatelnou funkci, 
která nabízí maximální stabilitu a  bezpečnost 
na nerovnoměrném terénu a jistotu pro příjemné 
překonávaní překážek. Náš průkopnický náklon 
poskytuje optimální úlevu od  tlaku. Také naši 
těžší uživatelé se mohou těšit z jízdy na tomto 
rychlém, bezpečném, mobilním vozíku díky 
silnému hnacímu pohonu. 

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5001607 – plně hrazen

REH NEU ORT

440 – 480 mm
sedák 430 mm

410 – 510 mm
510 – 560 mm*

*balíček rozšířené 
profilové lišty pro větší 

hloubku sedadla

450 mm
od země k desce 

sedadla bez polštáře

480 mm
měřeno od desky 

sedadla

275 – 340 /
325 – 390 mm

290 – 460 mm
měřeno od stupačky 

k sedací desce

0 – 8 °

90 – 120° 1010 mm
v závislosti 

na konfiguraci

1160 mm
v závislosti na poloze 

sedadla

980 mm 650 mm
šířka rozvoru

180 kg / 160 Kg**
**se zvedacím 

systémem nebo 
elektrickým náklonem

73,5 Ah (C20)

1120 mm 75 mm 9° / 16 % 2 x 324 W 6 km/hod. Až do 33 km
měřeno s bateriemi 
73,5 Ah podle ISO 
7176-4 při 6 km/h, 
dojezd se bude lišit 
podle konfigurace

154 kg
v závislosti 

na konfiguraci

Příslušenství k elektrickému vozíku TDX SP2 najdete na straně 28.
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STORM 4

Elektrický exteriérový vozík STORM 4 
s  parametry vhodnými i  pro interiér splňuje 
vysoké požadavky na  konfiguraci, přizpůsobení 
se a  funkčnost. Tento vozík vystihují nejen jeho 
excelentní jízdní vlastnosti a moderní design, nýbrž 
také jedinečný flexibilní sedací systém a snadná 
údržba. Vozík je ve  standardní výbavě opatřen 
adaptabilním čalouněným sedadlem, mechanicky 
nastavitelným úhlem sedu a  polohovatelnou 
zádovou opěrou, což zajistí uživateli maximální 
komfort. Vozík má ve  standardu plné osvětlení, 
ovládací joystick s možností nastavení až 12 typů 
jízdních možností dle schopností uživatele včetně 
barevného  LCD displeje. Moderní design vozíku 
STORM 4 podtrhuje jeho robustní konstrukce. 
STORM 4 přesvědčí svou modulovou koncepcí, 
která umožňuje jednoduché, rychlé a individuální 
přizpůsobení se vysokým nárokům uživatele. 

380 – 530 mm 410 – 510 mm 400 – 650 mm
450 / 480 mm

od země k desce, 
měřeno bez polštáře

480, 540,
560 mm

Měřeno od sedadla. 
V závislosti na typu 

opěrky

275-340 / 325-390 mm
s jednodílnou deskou 

sedáku
245-310/295-360 mm
s teleskopickým rámem 

sedadla

290 – 460 mm
měřeno od stupačky 

k desce sedáku

0°– 25°
elektricky; manuálně 

nastavitelná 0-9 °

90 – 120° 1020 - 1190 mm 1190 mm
podnožka v největším 

úhlu

910 mm 630 mm
rozvor

150 kg 73,5 Ah 

1770 mm 60 / 100 mm 20% (11.3°)
15% (8°) with lifter

340 W 6 km/hod. Až do 37 km
v závislosti 

na konfiguraci motoru, 
měření podle ISO 
7176-4  6km/h

174 kg
průměr, liší se 

konfigurací

Příslušenství k elektrickému vozíku STORM 4 najdete na straně 28.

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5001606 – plně hrazen

REH NEU ORT
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STREAM

Stream je elektrický vozík, který Vám zajistí 
Vaši mobilitu. Kompaktní vozík Stream je 
snadno ovladatelný v  interiéru, ale přesvědčí 
své uživatele také při jízdě v  exteriéru a  to 
díky svému sériovému osvětlení a odpružením 
zadních kol. Nastavitelné sedadlo je možné 
jednoduše přizpůsobit každému uživateli. Tento 
elektrický vozík, vyznačující se velmi dobrými 
manévrovacími schopnostmi v  interiéru, 
lze využít i  v  prostředí exteriéru díky svému 
dokonale vybavenému světelnému zařízení. 
Sériové odpružení zadních kol se postará 
uživateli  o zaručený komfort z  jízdy. Vybavení 
bezpečnostním pásem nabízí vozíčkáři větší 
pocit bezpečí. Velká zadní kola se starají 
o  silný pohon tohoto vozíku a  bezproblémové 
zvládnutí nerovností. Podpěrná kola umožňují 
kontrolované překonání obrubníků. 

440 – 490mm
sedák 430 mm

410, 460, 510 mm 425 - 500 mm
měřeno bez sedacího  
polštáře/polstrování

480 mm
měřeno bez sedacího  
polštáře/polstrování

290 – 360 mm
měřeno bez sedacího  
polštáře/polstrování

300 – 430 mm
měřeno bez sedacího  
polštáře/polstrování

up to 22°

-10° -30° 1000 mm 1030 mm 640 mm
celková šířka závisí 

na nastavení sedadla

130 kg 50 Ah

1660 mm 50 mm 11 % 2 x 180 W 6 km/hod. Až do 25 km
dle ISO 7176-4:2008

105 kg

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5012646 – plně hrazen

REH NEU ORT

27www.sivak.cz

Elektrické vozíky



KÓD    

Příslušenství k AVIVA RX 20 (viz str. 23):  předepisuje: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO

5005030 SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5005011 OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ 
5004997 PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ  
5004995 STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ – nutné s kódem 5004997 – podnožky mechanicky polohovací
5005016 OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ   
5005018 DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ 
5004993 PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ    

Příslušenství k AVIVA RX 40 a AVIVA RX 40HD (viz str. 24):  předepisuje: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO

5005030 SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5005011 OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ 
5004997 PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ  
5005000 PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5004995 STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ - nutné s kódy 5004997 – podnožky mechanicky polohovací/5005000 – podnožky elektricky polohovací
5005016 OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ   
5005022 OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ   
5005024 PELOTY BOČNÍ   
5005018 DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ 
5004993 PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ 
5012777 KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOU VČ.ODKLOPNÉHO RAMENE   

Příslušenství k TDX SP2  (viz str. 25):            předepisuje: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO    

5005030 SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ 
5005011 OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5005027 OPĚRKA ZAD TVAROVANÁ   
5005020 SEDÁK RECARO N-JOY MECHANICKÝ  
5005000 PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5004997 PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ  
5004995 STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ - nutné s kódy 5004997 – podnožky mechanicky polohovací/5005000 – podnožky elektricky polohovací
5005015 PODNOŽKA SPOJENÁ ODKLOPNÁ   
5005022 OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ   
5005016 OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ   
5005018 DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ  
5005024 PELOTY BOČNÍ    
5004993 PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ 
5012777 KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOU VČ.ODKLOPNÉHO RAMENE   

Příslušenství k STORM 4 (viz str. 26):            předepisuje: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO    

5005030 SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5005011 OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5005027 OPĚRKA ZAD TVAROVANÁ   
5005020 SEDÁK RECARO N-JOY MECHANICKÝ  
5005000 PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  
5004997 PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ  
5004995 STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ - nutné s kódy 5004997 – podnožky mechanicky polohovací/5005000 – podnožky elektricky polohovací
5005015 PODNOŽKA SPOJENÁ ODKLOPNÁ   
5005022 OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ   
5005016 OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ   
5005018 DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ  
5005024 PELOTY BOČNÍ    
5004993 PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ 
5012777 KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOU VČ.ODKLOPNÉHO RAMENE
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MEDLEY ERGO

Elektrické polohovací lůžko Medley Ergo patří 
díky své vysoké kvalitě a  novým technologiím 
mezi přední výrobky v této oblasti. Svým vizuálním 
charakterem působí „domácky“ a přitom je velice 
variabilní s  individuálními možnostmi nastavení, 
jednoduše skládací i přepravitelné. 

Lůžko je výškově stavitelné, rošt je dělitelný 
na  čtyři části. Nejnižší poloha nastavení je 
naprosto ideální pro nasedání na  vozík. Lůžko 
je pojízdné na  čtyřech kolech s  brzdami. Již 
ve  standardu je vybaveno hrazdou, hrazdičkou 
a dvěma výškově polohovatelnými postranicemi. 
Lůžko umožňuje předozadní polohování. 
Jako příslušenství lze dodat různé typy matrací.

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5001608 – plně hrazeno

PRL REH NEU ORT GER INT
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Maxiplot - aks

 antidekubitní do stupně I (EPUAP) – NÍZKÉ RIZIKO

 kvalitní pěnová matrace s profylaxí, prořez kostky

 ideální jako prevence dekubit

 efektivní a praktická, vč. polyesterového snímatelného potahu

 rozměr 200x90x14 cm, nosnost 40-110 kg

Microplot Plus - aks

pěnová, antidekubitní do stupně II (EPUAP) – STŘEDNÍ RIZIKO

umírňuje smykové a třecí síly

pevný rám udržuje stabilitu, střed matrace profiluje a rozkládá váhu

včetně snímatelného polyesterového potahu

rozměr 200x90x16 cm, nosnost 40-120 kg

Theraplot - aks

vhodná pro dekubity stupně III (EPUAP) – VYSOKÉ RIZIKO

tvořena třemi typy pěny rozdílné tvrdosti 

maximálně přizpůsobivá tvaru těla, prodyšná z antialergenního materiálu 

rozměr 200x90x17 cm, nosnost 35-150 kg 

 včetně AKS-inkoair® potahu

Duoplot a Duoplot Plus

 antidekubitní matrace k prevenci a léčbě dekubit III stupně (EPUAP) – VYSOKÉ RIZIKO

 optimální snížení tlaku pomocí velké kontaktní plochy z měkké pěny

 vhodná pro kachektické pacienty

 včetně AKS-inkoair® potahu

 Duoplot – rozměr 200x90x12 cm, nosnost min 40 kg – max 120 kg 

 Duoplot Plus – rozměr 200x90x14 cm, nosnost min 40 kg – max 140 kg

 nosnost min 40 kg – max 120 kg (Duoplot)

 nosnost min 40 kg – max 140 kg (Duoplot Plus)

schválení revizním lékařem: ANO      kód 5001931 - částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: ANO     kód 5001932 - částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: ANO     kód 5001933 - částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: ANO     kód 5011956 - plně hrazeno

REH NEU ORT GER CHI

REH NEU ORT GER CHI

REH NEU ORT GER CHI

REH NEU ORT GER CHI

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PĚNOVÁ aks DUOPLOT PLUS

31www.sivak.cz

Antidekubitní matrace 



BIRDIE EVO

Zvedák BIRDIE Evo umožňuje pohodlné zvedání a přepravu 
pacientů v závěsném kurtu. Konstrukčně je navržen tak, aby 
zajistil uživateli pohodlné složení a rozložení.

maximální prostor pro uživatele i v nejvyšší poloze

snadné a pohodlné otáčení v síťovém závěsu

pedál pro ovládání rozevírání nohou pojezdu

manuální či elektrické pohotovostní zastavení    
   a spouštění pacienta v případě problému

možnost rozložení zvedáku bez použití nářadí

Další varianty zvedáků Birdie Evo:  
zvedák Birdie Evo Compact (menší verze) včetně  
dvoubodového ramínka  

Závěsné kurty z  nového 
materiálu s  výběrem ze 3 
možností: standardní, koupací 
a vyměkčené. Řadu tvoří 
patnáct modelů, z nichž každý 
je k  dispozici ve  velikostech 
od XS do XL. Všechny závěsné 
kurty jsou navrženy tak, aby 
perfektně seděly každému 
klientovi, ať už má poruchu 
pohyblivosti nebo potřebuje 
podporu celého těla a hlavy. 

Nabídku typů závěsných 
kurtů najdete na  www.
sivak.cz

Zvedák
Birdie
Evo 

Závěsný
kurt 

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5001613 – plně hrazeno

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5005032 – částečně hrazeno

REH NEU ORT GER INT

PRL REH NEU ORT GER INT 

âÖ

1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 40 kg40 kg 180 kg180 kg180 kgBirdieEVO

1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm 31 kg31 kg 150 kg150 kg150 kgBirdieEVO COMPACTEVO COMPACT

115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 cyclesBirdieEVO

115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 cycles115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 cyclesBirdieEVO COMPACTEVO COMPACT
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Comfortable, safe and highly e�cient

Aquatec Orca F Aquatec Orca XL

Orca

ORCA

Orca je stabilní vanový zvedák se zesíleným 
zvedacím křížem a  základovou deskou. Jeho 
předností je bezúdržbový pohon a  výkonný 
a tichý chod. Zádová opěrka může být snížena 
na  40°. Zvedák zajišťuje velmi snadné 
a bezpečné koupání.

ergonomické ruční ovládání

vertikální uspořádání ovládacích tlačítek 
zajišťuje velmi jednoduchou  obsluhu

baterie a regulátor jsou integrovány 
v ručním ovladači

nejnovější lithium-iontové baterie 

zvedák rozložitelný na dvě části

snadné čištění díky hladkému povrchu

V nabídce XL verze zvedáku Orca:

 Orca XL – s nosností do 170 kg (za příplatek)

   

Technická data 

Šířka bez postranic 37,5 cm

Šířka sedačky s postranicemi (A) 71,5 cm

Hloubka sedu (B) 59 cm

Výška sedu max. (C)   42 cm

Výška sedu min.  6 cm

Šířka opěrky zad (D) 36 cm

Výška opěrky zad (E)  66,5 cm

Celková hloubka (zádová opěrka vzpřímená) (F)  65 cm

Celková hloubka (zádová opěrka nakloněná) 92 cm

Celková výška s opěrkou zad (G)  107,5 cm

Plocha základny  58 x 29,5 cm

Celková hmotnost bez ručního ovládání 10,8 kg 

Váha sedáku 6,6 kg  

Váha zádové opěry  4,2 kg

Váha ručního ovladače 0,4 kg

Nosnost   140 kg

Sklon zádové opěrky max.  40°

Barva   bílá

schválení revizním lékařem: ANO    

kód 5001612 – plně hrazeno

PRL REH NEU ORT GER

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

© 2018 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of 
print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation.   Orca - EU - 10/2018
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Dimensions Aquatec Orca Aquatec Orca F Aquatec Orca XL

More info
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Chodítko ètyøbodové Asteria P409

Chodítko ètyøbodové krokovací Aventia P402

Celková šířka  630 - 660 mm

Šířka mezi držadly  395 mm

Šířka mezi zadními nohami  530 - 550 mm

Celková hloubka  440 - 450 mm

Výškové nastavení  780 - 905 mm

Hmotnost  3 kg

Nosnost  135 kg

Celková šířka  690 - 720 mm

Šířka mezi držadly  410 mm

Šířka mezi zadními nohami  610 - 640 mm

Celková hloubka  440 - 450 mm

Nastavení výšky  780 - 910 mm

Hmotnost  2,9 kg

Nosnost  100 kg

schválení revizním lékařem: NE    kód 5011958 – plně hrazeno

schválení revizním lékařem: NE    kód 5011957 – plně hrazeno

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

Toto lehké, skládací a  stabilní chodítko zabezpečuje díky 6 
různým možnostem výškového nastavení pohodlné využití pro 
každého uživatele. Lze jej také použít pro vstávání z toalety. 

Velmi oblíbené skládací, tzv. „krokovací“ chodítko umožňuje 
uživateli bezpečnou chůzi. Stabilitu zajišťuje pevný hliníkový 
rám, který lze pro transport jednoduše složit. Chodítko je 
výškově nastavitelné.  
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Chodítko ètyøkolové Banjo P452E/3

Chodítko ètyøkolové 
TAIMA M-GT 

TAiMA M-GT M-Eco

Šířka sedáku 45 cm 45 cm

Hloubka sedáku 20 cm 20 cm 

Výška sedáku 59 cm 59 cm

Celková šířka 63 cm 63 cm

Celková výška 79 – 95 cm 79 – 95 cm

Celková délka 68 cm 68 cm

Složené 23 cm 23 cm

Výšk. nastavit. rukojeti 5 x 4 cm 5 x 4 cm

Max. nosnost tašky 5 kg 5 kg

Max. nosnost 150 kg 150 kg

Váha 5,8 kg 8,1 kg

Velikost kol 20x3,5 cm 20x3,5 cm

schválení revizním lékařem: NE    kód 5001609 – plně hrazeno

schválení revizním lékařem: NE    

Taima M-GT kód 5004244 – částečně hrazeno

Taima M-Eco kód 5004245 – částečně hrazeno

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

Ergonomicky tvarované parkovací brzdy umožňují rychlé a  jednoduché 
zabrždění chodítka při náhlé potřebě či při ztrátě stability. Toto chodítko je 
vhodné i pro pacienty s nízkou svalovou dispozicí, např. při artróze. Rukojeti 
jsou výškově nastavitelné. Všechna čtyři kolečka jsou plná, nefoukací; podnos 
a košík jsou odnímatelné. Pod podnosem je polstrované sedátko. Nosnost max. 
130 kg.

Díky své extrémně nízké hmotnosti 5,8 kg, nejvyšší 
možné stabilitě a  modernímu designu je TAiMA M-GT 
novým standardem pro lehká chodítka. Včetně síťové tašky, 
zádového popruhu, držáku na hůl, odrazek a  tlumičů řízení 
pro pohodlí.

600 mm 690 mm 440 mm 710 - 980 mm 610 mm 390 mm 190 mm 9 kg 130 kg 260 mm
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69 cm 79 - 92 cm 54 cm 62 cm 47 cm 27 cm 7,6 kg 20 cm 20 cm 136 kg

75 cm 85 - 97 cm 55 cm 63 cm 52 cm 28 cm 9,6 kg 20 cm 20 cm 136 kg

Oceano RP545

Gaya RP540

kolečka ø 20 cm

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

váha 7,6 kg

sedátko, zádový popruh, držák na hole, taška

nosnost 136 kg

kolečka ø 20 cm

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

váha 9,6 kg

sedátko, zádový popruh, držák na hole, taška

nosnost 136 kg

schválení revizním lékařem: NE    kód 5012378 – částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: NE    kód 5012379 – částečně hrazeno

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

Čtyřkolové skládací chodítko s plochým hliníkovým rámem:

Čtyřkolové skládací chodítko s hliníkovým rámem

a odnímatelnými podnožkami pro možný transport

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná
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Urano RP550

Atlante RP520

schválení revizním lékařem: NE    kód 5012380 – částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: NE    kód 5012388 – plně hrazeno

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

kolečka ø 20 cm, váha 7,5 kg, nosnost 136 kg

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

vybaveno dvojitými brzdami na zadních kolech

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

sedátko, zádový popruh, držák na hole, taška

kolečka ø 20 cm, váha 7,4 kg, nosnost 136 kg

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

polstrovaná zádová trubka a sedátko, úložný košík

Čtyřkolové odlehčené skládací chodítko

Čtyřkolové odlehčené skládací chodítko

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

70 cm 77 - 94 cm 55 cm 62 cm 48 cm 28 cm 7,5 kg 20 cm 20 cm 136 kg

69 cm 81 - 96 cm 56 cm 61 cm 44 cm 36 cm 7,4 kg 20 cm 20 cm 136 kg
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64 cm 100 - 115 cm 61 cm 60 cm 44 cm 31 cm 10 kg 20 cm 20 cm 136 kg

Era RP691 

čtyřkolové chodítko s ocelovým skládacím rámem

lehce ovladatelné

4 kolečka ø 20 cm

přední otočná kolečka

zadní pevná kola

rukojeti s předloketními podpěrami a dvojí funkcí brzd na podpěrách

výškově nastavitelné rukojeti

jednoduše skládací

sedátko pro odpočinek, odnímatelný podnos, odkládací košík

schválení revizním lékařem: NE    kód 5012373 – plně hrazeno

REH NEU ORT GER ORP REV

Chodítko s předloketními podpěrami 
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Aquatec 90

Aquatec 900                                                      

 zvýšení sedu až o 10 cm

 jednoduché a bezpečné uchycení k WC míse

 velké šrouby pro rychlou instalaci a demontáž

 váha 1,1-1,6 kg, nosnost 225 kg, barva bílá

velmi rychlá instalace

individuální nastavení bez použití nářadí

3 různé výšky sedu 6/10/15cm

3 různé sklony (dopředu)

odklopné ergonomické područky pro podporu při vstávání a nasedání                                    

váha 5 kg, nosnost 120 kg, barva bílá

(A) 36,5 cm 
(B) 39,5 cm 
(C) 10,5 cm 
(D) 11,5 cm 
(E) 38 cm  

(F) 41 cm  
(G) 12,5 cm 
(H) 21 cm  
(I) 27 cm

(A) 36 cm, (B) 42,5 cm, (C) 6 cm, (D) 10 cm, (E) 15 cm, (F) 59 cm, (G) 43 cm, (H) 49 cm, (I) 38 cm, (J) 18 cm,    
(K) 20 cm, (L) 51 cm, (M) 20,5 cm, (N) 26 cm, (O) 22,5 cm,  (P) 28,5 cm, (Q) 42 cm, (R) 44 cm

schválení revizním lékařem: NE    

kód 5001611 – plně hrazeno

schválení revizním lékařem: NE    

kód 5001610 – částečně hrazeno

PRL 

REH 

NEU 

ORT 

GER 

REV

PRL 

REH 

NEU 

ORT 

GER 

REV

Nástavec na WC Aquatec 90

Nástavec na WC Aquatec 900                                                      

Technické údaje

Technické údaje
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Toaletní vozík H720T 

Toaletní židle H440 Omega Eco

šíře sedu  45 cm 

hloubka sedu  45 cm

výška sedu  48 cm

celková šíře  57,5 cm 

celková hloubka  81 cm 

celková výška  94,5 cm

šíře mezi područkami  47 cm

kolečka  5“ (127 mm)

váha  14 kg 

nosnost  135 kg

šíře sedu  45 cm 

hloubka sedu  42,5 cm 

výška sedu 40,5 – 58,5 cm  

celková šíře  58,5 cm

celková hloubka  51,5 cm

celková výška  nastavitelná   79 - 97 cm

šíře mezi područkami  47 cm

váha  7,5 kg

nosnost  140 kg

Toaletní vozík H720T je vybaven brzděnými zadními koly, výklopnými 
postranicemi a  odklopnými zády i  podnožkami. Komfortní a  plně 
využitelné nejen v domácnosti, ale i v ústavech pro nemocné a postižené.  

Pevná a  stabilní, plně čalouněná toaletní židle, která splňuje 
podmínky pohodlí i nároky bezpečnosti a hygieny.  

Technické údaje 

Technické údaje 

  
není hrazeno ZP

  
není hrazeno ZP
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Cadiz H296Cadiz H291

Sedačka na vanu H112 Marina zajišťuje díky svému ergonomickému 
tvaru a robustnímu designu bezpečné a pohodlné použití téměř na každý 
typ vany. Je voděodolná s  protiskluzovou pogumovanou úpravou, má 
bezpečnostní madlo a čtyři nastavitelné nožičky. 

Sedačka na vanu H112 Marina nosnost 150 kg

Sedačka na vanu H113 Marina XL nosnost 200 kg

výškově nastavitelná sprchovací stolička • snadná manipulace, 
nastavení výšky v krocích • ergonomický tvar opěradla  
jednoduchá údržba

Sedačka na vanu H112 Marina 

Sprchovací stoličky CADIZ 

Celková šířka (A) 35 cm 36,5 cm

Celková hloubka (B) 69 cm 79,5 cm

Celková výška (C) 16 cm 16 cm

Šířka, rukojeť (D) 18 cm 18 cm

Rozsah nastavení – vnitřní rozměr (E) 39 – 63 cm 42 – 69 cm 

Váha  1,6 kg 2,7 kg

Nosnost  150 kg 200 kg 

Celková výška (A)  77,5 – 87,5 cm

Celková výška (B) 45 – 55 cm

Hloubka sedu (C) 31 cm 31 cm

Výška sedu (D) 40,5 – 50,5 cm 40,5 – 50,5 cm

Celková hloubka (E) 39,5 – 40,5 cm 39,5 – 40,5 cm

Celková šířka (F) 46,5 – 48 cm 46,5 – 48 cm

Šířka sedu (G) 51 cm 51 cm

Výška zádové opěrky (H)  23 cm

Šířka zádové opěrky (I)  40 cm

Váha  2,4 kg 3,0 kg

Nosnost  143 kg  143 kg

Technické údaje:  H112 XL H113 

Technické údaje:  H291 H296 

  
není hrazeno ZP

  
není hrazeno ZP
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Flotech Contour

 pro možný výskyt dekubitů – nízké riziko vzniku dekubitů

Povlak těchto polštářů je rozdělen do sekcí. Tento unikátní design  zdokonalí držení 
a podporu těla tak, že efektivně rozloží váhu od specifických míst, kde vzniká riziko 
otlaků. Kombinace prodyšného materiálu a nový design předchází vzniku dekubitů. 
Vhodné pro obézní pacienty. 83 velikostí, výška 10,3 cm, max. nosnost 152 kg       

Flotech Lite

pro nízké riziko vzniku dekubitů

je trojrozměrný anatomicky tvarovaný sedák vyrobený z  tvarované pěny. 
Kvalitní pěnový polštář, poskytující výjimečný komfort a  kvalitnější sezení pro 
pacienta. Je mimo jiné vhodný i pro dětské pacienty. 61 velikostí, výška 7,8 cm, 
max. nosnost 127 kg

Flotech Contour Visco

pro střední riziko vzniku dekubitů

Flotech Contour Visco je hloubkově stlačený polštář, který nabízí držení těla a snížení otlaků. 
Oba tyto faktory přispívají ke komfortnímu užívání. Je možné využít kompenzátor proti prosezení 
polštáře, který je ve standardu. 51 velikostí, výška 12 cm, max. nosnost 127 kg

„Měkká“ pěna:  váha od  25 do 51 kg

„Střední“ pěna: váha od 51 kg do 76kg

„Pevná“ pěna:  váha od  76 kg do 108 kg

„Velmi pevná“: váha od 108 kg do 127kg

Flotech Solution

pro vysoké riziko dekubitů 

Flotech Solution polštáře jsou vytvořeny z  kombinace velmi tenké tvarovatelné 
pěny a polštářového základu a také dvojitých gelových sáčků v okolí zvýšeného rizika 
vzniku otlačenin. Jsou velmi prodyšné a přizpůsobí se tvaru klienta. Dodavatelem jsou 
doporučovány pro zákazníky již se vzniklými otlaky nebo tam, kde hrozí vysoké riziko 
vzniku dekubitů. 

Možnost 44 velikostí, výška 7,8 cm, max. nosnost do 140 kg 

schválení revizním lékařem: NE      kód 5002102 - částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: NE     kód 5002101 - částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: ANO     kód  5002104 - částečně hrazeno

schválení revizním lékařem: ANO     kód  5002107 - částečně hrazeno

REH NEU ORT GER

REH NEU ORT GER

REH NEU ORT GER

REH NEU ORT GER
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Flotech Image

 pro vysoké riziko dekubitů

Flotech Image polštáře jsou vytvořeny z  kombinace  tenké tvarovatelné pěny 
a  polštářového základu a  velkého gelového sáčku v  oblasti zvětšené zátěže, tak 
zajistí vysoký stupeň ochrany. Pro uživatele, u kterých hrozí vysoké riziko prosezenin.

23 velikostí, výška 7,8 cm, max. nosnost 140 kg

Flotech Plus

 pro vysoké riziko dekubitů

Flotech plus polštáře obsahují gelový sáček, který je připojený v  zadní časti 
polštáře. Tato pozice gelového sáčku  uspořádá rozložení tlaku na zadní část těla 
a  tím velmi sníží riziko dekubitů v  této velmi nepříjemné oblasti. Hlubší tvarovací 
pěna umožní skvělou ochranu pro obézní pacienty nebo pro ty, kteří upřednostňují 
sedět výš. 

80 velikostí, výška 10,3 cm, max. nosnost 152 kg     
(u velikostí 56x56, 56x61 cm je nosnost 191 kg)

MatrX Libra

 pro vysoké riziko dekubitů

Polštář Invacare Matrx Libra poskytuje nejvyšší úroveň ochrany pokožky a podporu 
postavení páteře klientů upoutaných na vozík. Tento lehký a bezúdržbový polštář 
přerozděluje sílu na boky a stehna a poskytuje úplnou stabilitu. Vhodné pro uživatele 
s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů a pro ty, kteří vedou aktivní životní styl.

Polštář Matrx Libra má jedinečný design a je vyroben v kombinaci pěny a gelu. 
Nový dvouvrstvý vak s  gelem s  technologií Flo-tech ™ od  společnosti Invacare 
obklopuje kostní výčnělky.

Dodává se v různých velikostech, aby vyhovoval potřebám jednotlivce. 

28 velikostí, nosnost 136 kg (standardní)/227 kg (HD), 

max. výška okraje 8,9 cm, výška klínu uprostřed 8,5 cm, výška pod stehny 6 cm

váha 1,6 – 3,5 kg v závislosti na velikosti polštáře

Maximalizuje kontaktní plochu za 
účelem rozložení tlaku.

Snižuje tlak přerozdělením síly na boky 
a stehna na hrbolky sedací kosti.

Vaky naplněné gelem zcela obklopují 
kostní výčnělky,   
a to i při změnách polohy.

  
není hrazeno ZP

  
není hrazeno ZP

  
není hrazeno ZP

45www.sivak.cz

Antidekubitní sedací podložky do vozíků



Vybrali jste si nějakou pomůcku? Poradíme Vám, 
jak dále postupovat.  Nabízíme pomůcky mnoha typů, 
provedení a velikostí. S ohledem na charakter a rozsah 
postižení je nutné zvolit vhodný typ pomůcky.  Navštivte 
nás nebo kontaktujte telefonicky.

Nehrazené pomůcky zdravotními pojišťovnami si 
můžete zakoupit na některém z našich středisek nebo 
na našem e-shopu  www.sivak.cz – v tomto případě 
Vám je zašleme na dobírku přímo k Vám domů.

Vybrali jste si konkrétní pomůcku, která je plně nebo 
částečně hrazena zdravotní pojišťovnou? Požádejte 
svého lékaře – dle typu pomůcky – praktického (PRL) 
nebo odborného o  předepsání pomůcky.  Odbornost 
lékaře, který může danou pomůcku předepsat, najdete 
u každého výrobku. S lékařem konzultujte typ pomůcky. 
Sdělte i tzv. kód, který je u pomůcky uveden. V případě 
potřeby i  některého z  nabízených příslušenství, je 
nutné ke každému příslušenství vystavit samostatnou 
žádanku.

Které pomůcky Vám může předepsat  
praktický lékař:

Vozík mechanický vozík základní str. 3

Lůžko polohovací  str. 30

Zvedák do vany  str. 33

Chodítka čtyřbodová   str. 35

Chodítko čtyřkolová pojízdná str. 36 – 38

Nástavce na WC  str. 41

Tyto pomůcky může předepsat praktický lékař. 

Schválení revizním lékařem není nutné u  chodítek 
a nástavců na WC.

O  vhodnosti rozhoduje předepisující lékař, který 
vystaví žádanku/y a  případně zašle ke  schválení 
reviznímu lékaři Vaší zdravotní pojišťovny. Po schválení 
předepisující lékař vystaví poukaz/y a  předá Vám. 
Schválený poukaz přineste nebo zašlete (s  tel. 
kontaktem na Vás) na některé naše středisko. V případě 
pomůcky, která má další příslušenství se samostatným 
kódem, vystaví lékař žádanku ke každému kódu zvlášť 
a po schválení vystaví i stejný počet Poukazů.

Pokud jste z naší nabídky vybrali elektrický vozík, je 
zde postup jiný – prosíme kontaktujte nás, rádi podáme 
podrobné informace, jak dále postupovat.

Pro kratší potřebu pomůcky, můžete využít i  naši 
půjčovnu. Podmínky pro zapůjčení najdete na  www.
sivak.cz nebo nás kontaktujte na 

tel. č. 495 220 684 nebo emailu: info@sivak.cz.

Máte na nás další dotazy či požadavky?

Neváhejte – zavolejte nám nebo napište.

Jsme tu pro Vás. 

Jak postupovat 
pro získání 
pomůcky

Zkratky odborných lékařů:

NEU = neurolog

ORT = ortoped

REH = rehabilitační lékař

INT = internista

DIA = diabetolog a endokrinolog 

GER = geriatr

PED = dětský lékař

CHI = chirurg

REV = revmatolog

ORP = ortopedický protetik
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Zdravotnické prostøedky 
pro ústavní a domácí péèi

Kromě pomůcek vydávaných na  poukaz 
dodáváme i pomůcky nehrazené zdravotními 
pojišťovnami určené pro ústavní nebo 
domácí péči. 
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Jana Masaryka 1713, 500 12  Hradec Králové +420 495 220 684 info@sivak.cz

Na Topolce 1714/1b, 140 00  Praha +420 261 211 788 praha@sivak.cz

v Centru sociálních služeb Hrabyně,  +420 553 775 002 hrabyne@sivak.cz
747 67  Hrabyně u Opavy

SIVAK medical technology s.r.o.




