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CORZO Xcountry

Velikosti

• rehabilitační buggy kočárek
• může růst s dítětem
• 4 různé velikosti
• vysoká nosnost ( až 75 kg )
• dynamicky testováno

CRX42
CRX38
CRX34
CRX30
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Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro velmi populární řadu víceúčelových kočárků CORZO.
Široká škála kočárků CORZO Xcountry ve všech velikostech 30, 34, 38 a 42 je určena pro krátkodobé používání dětí se
speciálními potřebami, např. během přepravy. Plně skládací podvozek specifického autentického provedení je vyroben
z lehkých profilů ze slitin s povrchovou úpravou práškovou barvou. Kočárek je vybaven optimalizovaným systémem
sklápění, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovou fixací zaručující vysokou bezpečnost a pohodlnou manipulaci,
vysokou maximální nosnost (až 75 kg - velikosti 38, 42) a velmi snadné skládání. Díky těmto vlastnostem jsou výrobky
velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek CORZO Xcountry je plně
složitelný a má spousty výhod standardních kočárků, jako je nastavení hloubky sedadla, výškově nastavitelná opěra zad,
výškově nastavitelná podnožka a zvyšovací nástavec opěradla ( pouze velikosti 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje
splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným
lékařem. Výrobky odpovídají nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.
Základní provedení:
• nastavitelná hloubka sedu
• nastavitelná výška opěry zad
• nastavitelný úhel opěry zad (2 pozice)
• plynule nastavitelná výška podnožky
• zvyšovací nástavec opěry zad (pouze velikost 38,42)
• pás fixační pětibodový
• plná kola 175 / 265 mm
• transportní pojistka
• barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

složený kočárek

Volitelné příslušenství

Stříška

Potah komfortní

Podnožka dělená odklopná
5004446

Opěrka hlavy nastavitelná
5004430

Klín abdukční
5004441

Područky odklopné
5004444

Košík textilní

Pás hrudní
5004434

Vymezení bočnic
komfortní

Fixace stehenní
5004438

.... a
mnohem více
příslušenství!
Vesta fixační
5004442

Fixace ramen a hrudníku
5004439

Pás nožní poutací
5004445

Stoleček měkký

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení

výškově nastavitelná
opěra zad

šířka sedačky

výškově
nastavitelná
podnožka

úhel nastavení
opěry zad

přední otočné kolo

Polohovací funkce

podnožka jednodílná

podnožka dělená odklopná

nástavec opěry zad (pouze velikosti 38 a 42)

BAREVNÉ VARIANTY
G02

G03

G06

ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO
Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale
i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidelech vybavených kotevními body a vybavením.

G07

Objednávkové kódy:
CORZO Xcountry 30
CORZO Xcountry 34
CORZO Xcountry 38
CORZO Xcountry 42

CRX30PYYY
CRX34PYYY
CRX38PYYY
CRX42PYYY

Kódy ZP:
CORZO Xcountry 30,34
CORZO Xcountry 38,42

		CRX30
Výška opěry zad [mm]
550-650
Hloubka sedačky [mm]
280-340
Šířka sedačky [mm]
300
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]
310-440
Náklon opěry zad
90°, 89°
Náklon sedačky
20°
Celková délka [mm]
960/940
Celková šířka [mm]
520
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]
1010/1000-1110
Brzda
nožní
Celková hmotnost
12,7 kg
Nosnost
45,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]
1140/1160
Šířka složeného kočárku [mm]
320
Výška složeného kočárku [mm]
340/370

CRX34
580-690
290-350
340
320-460
94°, 91°
25°
1010/1000
570
1070/960-1040
nožní
13,0 kg
55,0 kg
1160/1170
310/300
360

CRX38
660-930
320-390
380
290-450
90°, 88°
25°
980/970
620
1170/920
nožní
14,0 kg
75,0 kg
1180
320
330

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

částečná úhrada
5003223
5003224

CRX42
650-930
330-410
420
350-520
94°, 92°
21°
1050/1040
650
1300/1210
nožní
14,7 kg
75,0 kg
1260
370
320

CORZINO Xcountry

• komfortní a elegantní
• variabilní
• 4 velikosti
• vysoká nosnost (až 75 kg)

nastavení úhlu
opěry zad

složený kočárek

výškové
nastavení
podnožky

Velikosti

standardní jednodílná skládací podnožka,
nebo dvojdílná odklopná podnožka (volitelně)

CNX42
CNX38
CNX34
CNX30
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BAREVNÉ VARIANTY
G04

G05

G10

G11

Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro komfortní řadu REHA-kočárků CORZINO. Tato řada
výrobků je vyráběna ve velikostech 30, 34, 38 a 42 a je určena pro krátkodobý pobyt dětí se speciálními potřebami, např.
během přepravy. Produktová řada CORZINO Xcountry je založena na přepracovaném podvozku vynikajících kočárků
CORZO. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých slitin s povrchem lakovaným práškovým lakem. Kočárek je vybaven
přepracovaným potahem s vysokou pevností, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovým pásem zajišťujícím vysokou
bezpečnost, vysokou maximální nosností (až 75 kg - velikost 38 , 42) a velmi snadným skládáním. Díky těmto vlastnostem
je CORZINO Xcountry velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek nabízí
i “růstové” prvky - výškově nastavitelná podnožka a prodloužení výšky zádové opěry (velikost 38, 42). Množství velikostí a
úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno
s odborným lékařem.
Základní provedení:
• odnímatelný potah
• komfortní ochrana bočnic
• podnožka výškově nastavitelná a sklopná
• opěra zad úhlově nastavitelná (2 pozice)
• pětibodový pás fixační
• zvyšovací nástavec (pouze velikosti 38, 42)
• 175/265 mm plná kola
• vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky
Kódy ZP:
CORZINO Xcountry 30:
CORZINO Xcountry 34:
CORZINO Xcountry 38:
CORZINO Xcountry 42:

částečná úhrada

5003235
5003235
5003235
5003235

Výška zádové opěry [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Sedačka - podnožka [mm]
Úhel opěry zad
Úhel sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
Brzda
Hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

Volitelné příslušenství:
• stříška
• 2dílná 3D flexi podnožka
• opěrka hlavy, klín abdukční, vesta fixační, fixace
ramen a hrudníku, pás nožní poutací, a další
příslušenství dle aktuální nabídky.
Objednávkové kódy:
CORZINO Xcountry 30
CORZINO Xcountry 34
CORZINO Xcountry 38
CORZINO Xcountry 42

CNX 30
540
280
300
290-420
90°, 89°
22°
980
520
1010/1010
nožní
11,8 kg
45,0 kg
1170
310
350

CNX 34
670
320
340
300-440
98°, 96°
23°, 20°
1020
560
1050/1020
nožní
12,4 kg
55,0 kg
1220
310
370

CNX 38
670/850
360
380
270-430
96°, 94°
24°
980/970
615
1220/930
nožní.
13,8 kg
75,0 kg
1220
320
360

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

CNX30PYYY
CNX34PYYY
CNX38PYYY
CNX42PYYY

CNX 42
690/880
380/390
420
330-500
95°, 98°
21°
1070/1060
640
1270/970
nožní
14,0 kg
75,0 kg
1300
370
320

CORZINO Classic

• 4 velikosti
• vysoká nosnost (až 75 kg)

nastavení úhlu
opěry zad

složený kočárek

výškové nastavení podnožky

Velikosti

standardní jednodílná skládací podnožka,
nebo dvojdílná odklopná podnožka (volitelné)

CNC42
CNC38
CNC34
CNC30

9

BAREVNÉ VARIANTY
G02

G03

Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro komfortní řadu REHA-kočárků CORZINO. Tato
řada výrobků je vyráběna ve velikostech 30, 34, 38 a 42 a je určena pro krátkodobý pobyt dětí se speciálními potřebami,
např. během přepravy. Produktová řada CORZINO Classic je založena na přepracovaném podvozku vynikajících kočárků
CORZO. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých slitin s povrchem lakovaným práškovým lakem. Kočárek je vybaven
přepracovaným potahem s vysokou pevností, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovým pásem zajišťujícím vysokou
bezpečnost, vysokou maximální nosností (až 75 kg - velikost 38, 42) a velmi snadným skládáním. Díky těmto vlastnostem
je CORZINO Classic velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek nabízí
i “růstové” prvky - výškově nastavitelná podnožka a prodloužení výšky zádové opěry (velikost 38, 42). Množství velikostí a
úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno
s odborným lékařem.

Základní provedení:
• opěra zad úhlově nastavitelná (2 pozice)
• pětibodový pás fixační
• zvyšovací nástavec (pouze velikosti 38, 42)
• 175/265 mm plná kola
• vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky
Kódy ZP:
CORZINO Classic 30:
CORZINO Classic 34:
CORZINO Classic 38:
CORZINO Classic 42:

plná úhrada
5003226
5003226
5003226
5003226

Volitelné příslušenství:
• stříška
• komfortní potah
• vymezení bočnic komfortní, 2dílná 3D flexi podnožka
• opěrka hlavy, klín abdukční, vesta fixační, fixace
ramen a hrudníku, pás nožní poutací, a další
příslušenství dle aktuální nabídky.
Objednávkové kódy:
CORZINO Classic 30
CORZINO Classic 34
CORZINO Classic 38
CORZINO Classic 42

		
CNC 30
CNC 34
CNC 38
Výška zádové opěry [mm]
540
670
670/850
Hloubka sedačky [mm]
280
320
360
Šířka sedačky [mm]
300
340
380
Sedačka - podnožka [mm]
290-420
300-440
270-430
Úhel opěry zad
86°, 85°
98°, 96°
96°, 94°
Úhel sedačky
22°
23°
24°
Celková délka [mm]
980
1020
980/970
Celková šířka [mm]
520
560
615
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
1010/1010
1050/1020
1220/930
Brzda
nožní
nožní
nožní
Hmotnost
11,8 kg
12,4 kg
13,8 kg
Nosnost
45,0 kg
55,0 kg
75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]
1170
1220
1220
Šířka složeného kočárku [mm]
310
310
320
Výška složeného kočárku [mm]
350
370
360

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

CNC30PYYY
CNC34PYYY
CNC38PYYY
CNC42PYYY
CNC 42
880/690
380/390
420
330-500
95°, 98°
21°
1070/1060
640
1270/970
nožní
14,0 kg
75,0 kg
1300
370
320

PIPER Comfort

• velmi kompaktně složitelný buggy
kočárek
• úhlově nastavitelná zádová opěra
• spojená rukojeť, ovládání jednou
rukou
• velká stupačka, výškově stavitelná

Velikosti

• nosnost do 50 kg

UNI
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PIPER Comfort je rehabilitační buggy kočárek, určený pro transport dětí se speciálními potřebami. Plně a
kompaktně složitelný podvozek je vyroben z odlehčených profilů z hliníkových slitin. Buggy kočárek je vybaven
úhlově nastavitelnou zádovou opěrou, velkými koly 175/265 mm, velkou stupačkou a 5-bodovým fixačním
pásem. Díky těmto vlastnostem je výrobek velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro
transport mimo město. Variabilita výrobku a možnost připevnění široké škály speciálního příslušenství, zajišťuje
splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s
odborným lékařem. Výrobek odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním
požadavkům.

Základní provedení:
• pevná hloubka sedu
• pevná výška opěry zad
• nastavitelný úhel opěry zad
• plynule nastavitelná výška podnožky
• pás fixační pětibodový
• bezúdržbová kola 175 / 265 mm
• přední kola s aretací
• odnímatelná kolečka
• spojená rukojeť
• košík, transportní pojistka
• barvy podvozku a potahu dle aktuální nabídky

složený kočárek

Volitelné příslušenství:

Stříška Classic

Opěrka hlavy nastavitelná
5004430

Pláštěnka

Flexi sada
5004429

Nánožník zimní

Klín abdukční
5004441

Nánožník letní

Pás nožní poutací
5004445

Vložka redukční pro malé děti

fixace ramen a hrdníku

.... a
mnohem více
příslušenství!
nástavec stupačky
zvyšovací

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení

šířka sedačky (pomocí flexi sady)

výškově nastavitelná
podnožka

při použití redukční vložky a zvyšovacího
stupínku podnožky, lze kočárek použít
pro děti od dvou let

přední otočné kolo

Polohovací funkce

polohování opěry
zad
polohování do lehu

výškové polohování podnožky

VARIANTY POTAHŮ
G06

G07

G13

G12

ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO
Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových
vozidelech vybavených kotevními body a vybavením.

Objednávkové kódy:
PIPER Comfort:
		
Výška opěry zad [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]
Náklon opěry zad
Náklon sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]
Brzda
Celková hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

PIC34PYYY

Kódy ZP:
PIPER Comfort:

včetněrě vložky redukční/nástavce stupačky zvyšovací
680
240
230/270
220-225
90° - 135°
26°
1080
590
100
nožní
14,5 kg
50,0 kg
1020
310
300

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

částečná úhrada
5003239
PIPER Comfort
680
290
230-350
250-375
90° - 135°
26°
1080
590
1000
nožní
14,5 kg
50,0 kg
1020
310
300

Volitelné příslušenství pro buggy

Opěrka hlavy nastavitelná
5004430

Flexi sada (pouze PIPER)
5004429

Pás hrudní
5004434

Klín abdukční
5004441

Pás nožní poutací
5004445

Fixace ramen a hrudníku
5004439

Vesta fixační
5004442

Vymezení boční komfortní

Pás fixační dvoubodový

Podnožka dělená odklopná
5004446

Nánožník letní

Potah komfortní

Stříška

Pláštěnka

Košík

.... a
mnohem více
příslušenství!
Úchyty trans

Stoleček měkký

Područky odklopné
5004444

Fixace stehenní
5004438

dle aktuálního seznamu
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TOM 5 Streeter

• 100% ALUX high-tech podvozek
• 3 velikosti - MINI, STD, MAXI
• unikátní MONOSLIDE design
• excelentní nabídka barev

Velikosti

• široká škála příslušenství

16

MAXI
STD
MINI

Zdravotní kočárek TOM 5 Streeter v sobě ukrývá velké množství variabilního nastavení, které bude perfektně
vyhovovat každému uživateli. Díky velkému množství příslušenství, lze kočárek upravit přesně podle potřeb
vašeho dítěte. Je tedy velice multifunkční a jeho celohliníkový podvozek nabízí nízkou váhu, přičemž si zachovává
maximální pevnost a dlouhou životnost. Při skládání do zavazadlového prostoru automobilu, jistě oceníte jeho
plnou složitelnost. Teleskopické nastavení úhlu zádové opěrky, vám poskytne možnost položení vašeho dítěte do
požadované polohy. Ergonomicky tvarovaná rukojeť, odpružení podvozku a velká kola, zajistí příjemné procházky
nejen v centru města ale také v přírodě. TOM 5 byl vyvinut ve spolupráci s profesionálními designéry a specialisty
na správné sezení a proto nevyniká pouze svým vzhledem, ale také vysokou užitnou hodnotou. Našim cílem je,
zajistit pro vás ale hlavně pro vaše dítě to nejlepší.

Základní provedení:
• odnímatelná a otočná sedačka
• nastavitelná výška opěry zad
• nastavitelná šíře a hloubka sedáku
• plynule nastavitelný náklon sedačky
• plynule sklopná opěrka zad
• kyčelní opěrky
• podnožka úhlově a výškově nastavitelná
• stupačka úhlově nastavitelná
• dvoubodový pás
• přední otočná kola s aretací
• bezúdržbová plná kola o průměru 265mm (265/175 mm)
• odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
• ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
• košík a potah sedačky s reflexními značkami
• boční chrániče rámu
• vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

složený kočárek

Volitelné příslušenství:

Opěrka hlavy nastavitelná
5004419

Opěrka hlavy s krční podpěrou
5004426

Opěrka podpažní nastavitelná
5004420

Košík ocelový

Opěrka lýtková s fixací
5004414

Fixační pás čtyřbodový
5004421

Klín abdukční
5004422

Vesta fixační
5004409

Chrániče s polohováním zad
5004406

Fixace pánevní
5004413

.... a
mnohem více
příslušenství!

Stříška

Pláštěnka

Podstavec pokojový

Stolek přídavný

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení
otočná sedačka
360°

výškově
nastavitelná
opěra zad

hloubka sedačky
šířka sedačky

výškově nastavitelná
podnožka

přední otočné kolo s aretací

Polohovací funkce

nastavitelné vodítko

polohování opěry zad

plně nastavitelný kočárek

nastavení úhlu
podnožky

náklon
sedačky

otočná sedačka

nastavení úhlu
stupačky

BAREVNÉ VARIANTY
R43

R46

R46

R44

R51

R51

Objednávkové kódy:
TOM 5 Streeter MINI:
TOM 5 Streeter STD:
TOM 5 Streeter MAXI:

R50

R45

R52

R53

R52

R53

Kódy ZP:
T5SWKPMYY
T5SWKPYYY
T5SWKPXYY

částečná úhrada

TOM 5 Streeter MINI:
TOM 5 Streeter STD:
TOM 5 Streeter MAXI:

Výška opěry zad [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]
Náklon opěry zad
Náklon sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]
Brzda
Celková hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

MINI
440-570
185-270
220/step./280
90-260
0° - 170°
+45/-28°
760 (860)
590
950/1100
nožní
15,5 kg
35,0 kg
840 (850)
590
360

5003233
5003233
5003233

STD
510-680
230-330
250/step./350
120-360
0° - 170°
+45/-28°
760 (870)
630
950/1110
nožní
17,5 kg
40,0 kg
850 (860)
630
370

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

MAXI
550-700
290-400
270/step./390
120-390
0° - 170°
+45/-28°
760 (870)
670
970/1180
nožní
19,0 kg
50,0 kg
860 (870)
670
370

TOM 5 Clipper

• unikátní MONOSLIDE design
• odlehčený hliníkový podvozek
• 3 velikosti MINI, STD, MAXI
• velký výběr barev potahů

Velikosti

• široká škála nabízeného příslušenství

20

MAXI
STD
MINI

Od kočárku TOM 5 Clipper, můžete očekávat stejně perfektní vlastnosti, jako má jeho vylepšený bráška TOM 5
Streeter. I přes to, že nemá v základním provedení to co on, ohromí plně otočnou sedačkou, která má například
výškově nastavitelnou opěrku zad. I hloubku sedu si můžete nastavit podle potřeb vašeho dítěte. Tento kočárek
opravdu dokáže být báječným společníkem na výletech po městech, tak i na procházkách krásnou přírodou.
Velké množství příslušenství vám zaručí komfort během slunného i deštivého dne.

Základní provedení:
• odnímatelná a otočná sedačka
• nastavitelná výška opěry zad
• nastavitelná hloubka sedu
• plynule nastavitelný náklon sedačky
• plynule sklopná opěrka zad
• podnožka úhlově a výškově nastavitelná
• dvoubodový pás
• stupačka úhlově nastavitelná
• bezúdržbová plná kola o rozměru 265/175 mm
• odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
• ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
• potah sedačky s reflexními prvky
• vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

Složený kočárek

Volitelné příslušenství:

Košík

Chrániče proti úrazu
s polohováním zad
5004406

FLEXI--sada
5004427

Opěrka kyčelní
5004408

Stříška

Pláštěnka

Opěrka lýtková s fixací
5004414

Stoleček přídavný

Opěrka hlavy nastavitelná
5004419

Opěrka podpažní nastavitelná
5004420

.... a
mnohem více
příslušenství!
Pás fixační čtyřbodový
5004421

Klín abdukční
5004422

Fixace pánevní
5004413

Vesta fixační
5004409

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení

otočná sedačka
výškově nastavitelná
opěra zad

360°

nastavitelná
hloubka sedačky

nastavitelná šířka sedačky
(pomocí FLEXI-sady)

výškově nastavitelná
podnožka

Polohovací funkce

nastavitelné vodítko

polohování opěry
zad

plně nastavitelný kočárek
náklon sedačky

nastavení úhlu
podnožky

nastavení úhlu
stupačky

otočná sedačka

BAREVNÉ VARIANTY
R43

R44

R45

R50

R46

R51

R52

R53

Objednávkové kódy:
TOM 5 Clipper MINI:
TOM 5 Clipper STD:
TOM 5 Clipper MAXI:

Kódy ZP:
TOM 5 Clipper MINI:
TOM 5 Clipper STD:
TOM 5 Clipper MAXI:

Výška zádové opěry [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Sedačka - podnožka [mm]
Úhel opěry zad
Úhel sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
Brzda
Hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

MINI
440-570
185-240
190/step/290
90-260
0° - 170°
+38/-28°
770 (870)
595
950/1100
nožní
18,0 kg
40,0 kg
860 (870)
595
370

STD
510-680
230-330
250/step./350
120-360
0° - 170°
+38/-28°
770 (880)
640
950/1110
nožní
19,0 kg
40,0 kg
880 (890)
640
390

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

T5CWKPMYY
T5CWKPYYY
T5CWKPXYY

částečná úhrada
5003233
5003233
5003233

MAXI
550-700
290-400
290/step./390
120-390
0° - 170°
+38/-28°
770 (880)
675
970/1180
nožní
20,0 kg
50,0 kg
890 (900)
675
430

KIMBA Neo

• plně nastavitelný

Velikosti

• široká škála příslušenství

2
1

25

Na cestě do školy, školky, či na terapii, autem, autobusem, vlakem, či pěšky - vaše dítě potřebuje během cestování
kvalitní oporu, která však nebude omezovat jeho schopnost vnímat okolí. Rehabilitační kočárky Ottobock jako
např. Kimba Neo dokonale splňují tyto požadavky. Protože požadavky se mohou často měnit i na poslední chvíli,
můžete si sami přizpůsobovat několik nastavení. Zvenku ani nepoznáte, že Kimba Neo je rehabilitační kočárek.
Pro děti ve věku 1 až 10 let, které potřebují větší oporu, Kimba Neo je náš multitalent. Pohodlný a absorbující
nárazy, čímž pomáhá předcházet spasmem. Sami si můžete přizpůsobit v podstatě všechna nastavení (nebo
můžete požádat o pomoc místního odborného zástupce), aby individuální potřeby vašeho dítěte byly vždy
naplněny. To znamená, že Kimba Neo se přizpůsobuje nejen vašemu dítěti, ale i momentálním požadavkům.
Pokud se vaše dítě unaví někde venku, stačí pouze sklopit sedadlo a může odpočívat. Pokud chce mít vaše dítě
lepší výhled, nakloníte sedadlo mírně dopředu a umožníte mu tak aktivněji sledovat okolí
Základní provedení:
• Sedačka odnímatelná, plně nastavitelná
• Sedačka otočná po/proti směru jízdy
• Plynule nastavitelná šířka sedu, hloubka sedu, výška opěry zad, délka bérce
• Plynule nastavitelný úhel sedu a opěry zad podnožka nastavitelná úhlově a výškově
• Rychloupínací mechanismus pro vyjmutí sedačky
• Podnožka se sklopnou stupačkou
• Boční peloty
• Přední kola otočná
• Barva rámu: černá

Volitelné příslušenství:
Nabídka dle zaměřovacího protokolu.

taška na vodítko

stolek přídavný

Možnosti nastavení

360°

výškově
nastavitelná
podnožka

Polohovací funkce

nastavitelné vodítko

polohování zádové
opěry
plně nastavitelný kočárek

náklon
sedačky

BAREVNÉ VARIANTY
KD27

KD29

KD30

Kódy ZP:
KIMBA vel. 1:
KIMBA vel. 2:
Složený podvozek

Objednávkové kódy:
KIMBA Neo:

částečná úhrada
5008044
5008047
OB470G71=0000_K

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu
		1
Orientační věk dítěte [rok]
1-6
Výška opěry zad [mm]
410-610
Hloubka sedačky [mm]
200-300
Šířka sedačky [mm]
190-310
Délka bérce [mm]
190-310
Náklon opěry zad
80° - 180°
Náklon sedačky
-10° - +35°
Brzda
nožní
Celková hmotnost
7,0 kg
Nosnost
40,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]
580
Šířka složeného kočárku [mm]
370
Výška složeného kočárku [mm]
420

Výrobce:		
Manufactured
by:
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská
Ceskolipska 3419, CZ-27601 Mělník,
Melnik, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120,
+420-315-630-, +420-315-630-111
+420-315-630-111
| fax:
| +420-315-630-199
fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

2
4-10
560-700
260-350
240-400
200-370
80° - 180°
-10° - +35°
nožní
8,5 kg
40,0 kg
590
430
580

TOM 4 Classic

• odolný a testovaný

Velikosti

• plně nastavitelný

SM42
MAXI
STD
MINI

29

Kočárek TOM 4 Classic je mezi stávajícími uživateli velice oblíbený. Díky svým schopnostem a flexibilitě, je
vhodný i pro děti s těžším zdravotním postižením. Jednou z jeho předností je plně polohovatelná sedačka, kterou
můžete umístit po i proti směru jízdy. Vždy tak, jak zrovna potřebujete vy nebo vaše dítě. Na první pohled Vás
určitě zaujmou velká kola, která zajistí průjezd i náročnějším terénem. Přesto je kočárek plně složitelný, aniž by
bylo nutné sundat sedačku z podvozku. Nabízíme ho ve čtyřech velikostech a to je také neopomenutelné plus,
které tento kočárek může nabídnout.

Základní provedení:
•odnímatelná a otočná sedačka
•nastavitelná výška opěry zad
•nastavitelná hloubka sedačky
• plynule nastavitelný náklon sedačky
• plynule sklopná opěra zad
• dvoubodový pás
• podnožka úhlově a výškově nastavitelná
• bezúdržbová plná kola o průměru 200/300
•odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
•ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
•odnímatelné boční vymezovací polštářky
•vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

složený kočárek

Volitelné příslušenství:

Stříška

Košík textilní

Stolek přídavný

Flexi sada vymezovací
5004427

Pláštěnka

Opěrka hlavy
5004419

Opěrka podpažní
5004420

Pás fixační čtyřbodový
5004421

Opěrka kyčelní
5004408

Klín abdukční
5004422

.... a
mnohem více
příslušenství!
Vesta fixační
5004409

Fixace ramen a hrudníku
5004424

Fixace pánevní
5004413

Pás nožní poutací
5004423

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení
otočná sedačka
360°

výškově
nastavitelná
opěra zad

hloubka sedačky
šířka sedačky (pomocí
flexi-sady)
výškově
nastavitelná
podnožka

přední otočné kolo

Polohovací funkce

nastavitelné vodítko

polohování zádové
opěry
nastavení úhlu
podnožky

plně nastavitelný kočárek

náklon
sedačky

otočná sedačka

BAREVNÉ VARIANTY
R43

R44

R45

R50

Objednávkové kódy:
TOM 4 Classic MINI:
TOM 4 Classic STD:
TOM 4 Classic MAXI:
TOM 4 Classic SuperMAXI 42

ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO
Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale
i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidelech vybavených kotevními body a vybavením.

Kódy ZP:

plná úhrada

TOM 4 Classic:
TOM 4 Classic SuperMAXI 42

		
Výška opěry zad [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]
Náklon opěry zad
Náklon sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]
Brzda
Celková hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

MINI
450-600
270-310
260/300
140-280
0° - 175°
+/-27°
990
580
1010
nožní
17,0 kg
35,0 kg
930
580
550

STD
520-680
270-310
240/280/340
200-350
0° - 175°
+/-27°
990
580
1010
nožní
18,0 kg
35,0 kg
930
580
550

T4CWKPMYY
T4CWKPYYY
T4CWKPXYY
T4CWKPS2Y

MAXI
570-680
320-430
280/320/380
240-400
0° - 165°
+/-25°
1070
630
1060
nožní
20,5 kg
50,0 kg
960
630
630

Výrobce:		
Manufactured
by:
PATRON Bohemia a.s. | Českolipská
Ceskolipska 3419, CZ-27601 Mělník,
Melnik, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120,
+420-315-630-, +420-315-630-111
+420-315-630-111
| fax:
| +420-315-630-199
fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

5003230
částečná úhrada
5003232
SuperMAXI 42
570-680
320-430
425
240-400
0°- 165°
+/-25°
1100
680
1030
nožní
24,0 kg
75,0 kg
960
680
660

JACKO Streeter

• 100% ALUX high-tech podvozek
• 2 velikosti - STD, MAXI
• unikátní MONOSLIDE design
• široká škála příslušenství
• nejlepší volba pro děti s lehkým

Velikosti

postižením

MAXI
STD

33

Další z našich řad kvalitních kočárků je JACKO. Nezůstává pozadu za ostatními a svými vlastnostmi dokáže splnit všechny
očekávané požadavky. Výhodou je jeho variabilita, např. polohování zádově opěrky do polohy vleže, zajistí vašemu dítěti
plnohodnotný odpočinek během jízdy. Nabízíme ho v moderních barvách s možností výběru dvou barev podvozku.
Jeho příjemná přednost jsou velká kola, se kterými projedete i náročnějším terénem. JACKO se dá pohodlně složit do
zavazadlového prostoru automobilu. I výlety se tak stanou příjemnou záležitostí.
JACKO je vhodná varianta i pro děti s lehčím postižením, do výšky až 140 cm. Jeho nosnost je 50 kg.

Základní provedení:
• plně polohovatelná opěra zad
• úhlově a výškově nastavitelná podnožka
• úhlově nastavitelná stupačka
• dvoubodový pás
•175/265 mm plná kola
• odnímatelná hrazdička s potahem
• výškově nastavitelné ergonomické vodítko
• reflexní bezpečnostní prvky
•b
 arvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.
složený kočárek

Volitelné příslušenství

Opěrka hlavy nastavitelná
5004419

Opěrka lýtková s fixací
5004414

Brašna STYLE Plus

Pás nožní poutací
5004423

Lumbální podpora zad

Boční chrániče

Košík

Stříška

Pás fixační pětibodový
5004417

Klín abdukční
5004422

.... a
mnohem více
příslušenství!
Opěrka podpažní
5004420

Fixace ramen a hrudníku
5004424

Pláštěnka

Nánožník - letní

dle aktuálního seznamu

Možnosti nastavení

nastavitelná šířka
(za použití flexi sady)

Podnožka úhlově
a výškově nastavitelná

přední otočná kola

Polohovací funkce

nastavitelné vodítko

polohování zádové opěry

nastavení úhlu
podnožky

nastavení úhlu
stupačky
plně polohovatelný kočárek

BAREVNÉ VARIANTY
R43

R44

R45

R50

R46

R51

R52

R53

Objednávkové kódy:
JACKO Streeter STD:
JACKO Streeter MAXI:

J5SWKPYYY
J5SWKPXYY

Kódy ZP:
JACKO Streeter STD:
JACKO Streeter MAXI:

částečná úhrada
5003222
5003222

Výška zádové opěry [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Sedačka - podnožka [mm]
Úhel opěry zad
Úhel sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
Brzda
Hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

STD
650
250/275/300
340
240-380
0° - 155°
20°
780
590
950/1150
nožní
15,5 kg
40,0 kg
860
590
370

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

MAXI
730
320/345/370
380
240-400
0° - 155°
20°
780
630
970/1200
nožní
17,5 kg
50,0 kg
920
630
370

JACKO Clipper

• 2 velikosti - STD, MAXI
• široká škála příslušenství

nastavitelná šířka
(za použití flexi sady)

složený kočárek

Podnožka úhlově a výškově
nastavitelná

Velikosti

plně nastavitelný

MAXI
STD

37

BAREVNÉ VARIANTY
R46

R51

R52

R53

JACKO Clipeer nabízí tytéž vlastnosti jako JACKO Streeter. Jeho jednoduchý moderní design, ho však na první
pohled trošku odlišuje. Jízda s ním se pro vás stane velice příjemnou záležitostí, procházku si užijete všichni.
Velká kola a pohodlná polstrovaná sedačka se starají o komfort vašeho dítěte. K tomuto kočárku nabízíme
pestrou nabídku příslušenství. JACKO je doporučován hlavně pro děti s lehčí formou postižení.

Základní provedení:
• plně polohovatelná opěra zad
• úhlově a výškově nastavitelná podnožka
• 175/265 mm plná kola
• odnímatelná hrazdička s potahem
• dvoubodový pás
• výškově nastavitelné ergonomické vodítko
• reflexní bezpečnostní prvky
• barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

Volitelné příslušenství:
• FLEXI-sada
• chrániče s polohováním zad
• košík
• stříška
• opěrka hlavy
• fixační pás pětibodový, klín abdukční a další
příslušenství dle aktuální nabídky.
Kódy ZP:
JACKO Clipper STD:
JACKO Clipper MAXI:

Objednávkové kódy:
JACKO Clipper STD:
JACKO Clipper MAXI:

částečná úhrada
5003222
5003222

J5CWKPYYY
J5CWKPXYY

		STD
Výška zádové opěry [mm]
650
Hloubka sedačky [mm]
300
Šířka sedačky [mm]
340
Sedačka - podnožka [mm]
275-360
Úhel opěry zad
0°- 155°
Úhl sedačky
20°
Celková délka [mm]
780
Celková šířka [mm]
590
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
950/1150
Brzda
nožní
Hmotnost
16,5 kg
Nosnost
40,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]
860
Šířka složeného kočárku [mm]
590
Výška složeného kočárku [mm]
360

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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MAXI
730
370
380
275-380
0°- 155°
20°
780
630
970/1200
nožní
18,5 kg
50,0 kg
920
630
360

BEN4 Plus

složený kočárek
nastavitelný
úhel sedačky

výškově a úhlově nastavitelná
podnožka

Velikosti

plně polohovatelný kočárek

MINI

STD

MAXI

SM42

SM45

39

BAREVNÉ VARIANTY
R43

R44

R45

R50

Robustní a osvědčený podvozek s ergonomicky tvarovanou rukojetí a kolečky o rozměru 200/300 mm ve
spojení se pěticí sedaček (MINI, Standard, MAXI, SuperMaxi 42 a SuperMaxi 45) je základnou pro standardní
řadu kočárků. BEN 4 Plus je vybaven plně složitelným podvozkem vyrobeným z lehkých tenkostěnných trubek s
povrchem lakovaným práškovým lakem. Podvozek je zesílen a optimalizován pro použití v náročných podmínkách.
Sedačku lze nastavit do třech úhlů, podnožku je možné polohovat výškově i úhlově. Sedačka má plně odnímatelný
potah moderního designu. Kočárek může být volitelně vybaven širokou škálou fixačních doplňků a příslušenství.
Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.
Základní provedení:
• sedačka s plně odnímatelným potahem
• nastavitelná opěra zad
• úhlově nastavitelná sedačka (3 pozice)
• výškově nastavitelné ergonomické vodítko
• dvoubodový pás
• úhlově a výškově nastavitelná podnožka
• plná kola 200/300 mm
• odnímatelná hrazdička s potahem
• barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

Kódy ZP:

Objednávkové kódy:
BEN 4 Plus MINI:
BEN 4 Plus STD:
BEN 4 Plus MAXI:
BEN 4 Plus SuperMaxi 42:
BEN 4 Plus SuperMaxi 45:

Volitelné příslušenství:
•stříška, pláštěnka
• stoleček
• košík
•opěrka hlavy, fixační pás čtyřbodový, klín abdukční a
další příslušenství dle aktuální nabídky

B4PWKPMYY
B4PWKPYYY
B4PWKPXYY
B4PWKPS2Y
B4PWKPS5Y

částečná úhrada

BEN 4 Plus MINI:
BEN 4 Plus STD:
BEN 4 Plus MAXI:
BEN 4 Plus SM42:
BEN 4 Plus SM45:

		
MINI
STD
MAXI
Výška zádové opěry [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Sedačka - podnožka [mm]
Úhel opěry zad
Úhel sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
Brzda
Hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

530
250
300
190-330
0° - 165°
17°/ 20°/ 23°
1020
580
1050
foot oper.
15,0 kg
35,0 kg
940
580
430

630
280
340
190-330
0° - 165°
17°/ 20°/ 23°
1020
580
1050
nožní
17,0 kg
35,0 kg
940
580
430

710
360
370
220-380
0° - 155°
17°/ 20°/ 23°
1040
620
1080
nožní
18,0 kg
50,0 kg
940
620
430

5003236
5003236
5003236
5003236
5003236
SM42
710
360
400
220-380
0° - 155°
17°/ 20°/ 23°
1040
680
1080
nožní
20,0 kg
75,0 kg
940
680
430
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SM45
840
450
450
280-450
0° - 155°
17°/ 20°/ 23°
1200
690
1080
nožní
22,0 kg
75,0 kg
950
765
440

DIXIE Plus
PM
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clip go

• pro děti s mírným postižením
• 100% ALUX podvozek
• “clip-A-go” rozhranní – velká felxibilita,
skvělá manipulace
• otočná sedačka a úhlově nastavitelná
opěra zad
• určen pouze pro děti do 30kg

složený kočárek

Velikosti

plně nastavitelný

UNI

41

BAREVNÉ VARIANTY
R46

R47

R48

R49

Zbrusu nový kočárek DIXIE je založen na novém lehkém hliníkovém podvozku vyrobeném technologií ALUX. Nové
originální rozhranní “clip-A-go” sedadlo/podvozek nabízí velkou flexibilitu a snadnou manipulaci. Komfort sezení
zajišťuje sedačka s plně odnímatelným měkkým potahem, stejně jako výškově nastavitelná podnožka. Konstrukce
kočárku umožňuje složení do kompaktních rozměrů, stejně jako schopnost projetí dveřmi o šíří až 600 mm. DIXIE
je k dispozici v jednom univerzálním rozměru a je určen nejen pro použití v městských oblastech, ale díky plným kolečkům 200/265 mm a odpruženému podvozku i pro venkovní aktivity. Kočárek je určen pro menší děti s
mírnými postižením. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

Základní provedení:
• otočná sedačka s “clip-A-go” rozhranním
• plně polohovatelná opěra zad
• nastavitelná šířka sedu za použití FLEXI-sady (volitelné příslušenství)
• úhlově a výškově nastavitelná podnožka
• odpružený podvozek
• 200/265 mm plná kola
• odnímatelná hrazdička s potahem
• výškově nstavitelné ergonomické vodítko
• pětibodový fixační pás
• klín abdukční, opěrka hlavy
• košík
• v zor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:
• FLEXI-sada s laterální podporou
• stříška
•p
 láštěnka, letní a zimní nánožník a další příslušenství dle aktuální nabídky. .

Objednávkové kódy:
DIXIE Plus:

D4PWKPYYY

Kódy ZP:
DIXIE Plus

částečná úhrada
5003238

		D4P
Výška zádové opěry [mm]
530
Hloubka sedačky [mm]
280
Šířka sedačky [mm]
240/step./340
Sedačka - podnožka [mm]
200-300
Úhel opěry zad
115°- 170°
Úhel sedačky
5°
Celková délka [mm]
830
Celková šířka [mm]
595
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
910/1080
Brzda
nožní
Hmotnost
15,0 kg
Nosnost
30,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]
900
Šířka složeného kočárku [mm]
595
Výška složeného kočárku [mm]
390

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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TOM 4 DUO
TOM 4 DUO je založen na velmi dobrém designu rehabilitačních kočárků pro postižené děti.
Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých tenkostěnných trubek s práškovým povrchem.
Sedačky kočárku jsou odnímatelné a mohou být nezávisle umístěny v nebo proti směru jízdy.
Potahy sedaček s měkkým polstrováným textilním čalouněním v moderním designu jsou plně
odnímatelné. Jednoduchou manipulaci zajišťují přední otočná kolečka, stejně jako plně složitelný
rám kočárku i s připojenými sedačkami. Výrobek odpovídá standardním hygienickým, technickým
a bezpečnostním požadavkům.

Standardní příslušenství:
• odnímatelné a otočné sedačky
• dvoubodový pás
• plynule sklopné opěry zad
• nastavitelná výška opěry zad
• nastavitelná hloubka sedáku
• podnožky úhlově i výškově nastavitelné
• plynule nastavitelný náklon sedačky
• bezúdržbová plná kola 200/300 mm
• odnímatelné boční vymezovací polštářky
• odnímatelné hrazdičky
• vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky
Volitelné příslušenství
• stříška, flexi sada vymezovací, pláštěnka, opěrka
hlavy, pás hrudní, pás čtyřbodový, opěrka kyčelní,
klín abdukční a další příslušenství dle aktuálního
seznamu.

Kódy ZP:

plná úhrada

TOM 4 DUO 2x:
TOM 4 DUO 1x individuální úprava:

5003230
0135300

Objednávkové kódy:
TOM 4 DUO - MINI/MINI:
TOM 4 DUO - MINI/STD:
TOM 4 DUO - STD/STD:

Výška zádové opěry [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Sedačka - podnožka [mm]
Úhel opěry zad
Úhel sedačky
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
Brzda
Hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

T4D-M/M
450-600
270-310
260/300
140-280
0°, -175°
+/-27°
1020
980
1010
nožní
28,0 kg
60,0 kg
900
980
550

T4D-M/S
kombinovaný
kombinovaný
kombinovaný
kombinovaný
0°, -175°
+/-27°
1020
980
1010
nožní
28,0 kg
60,0 kg
900
980
550

T4XWYCMD
T4XWYCCD
T4XWYCYD
T4D-S/S
520-680
270-310
240/280/340
200-350
0°, -175°
+/-27°
1020
980
1010
nožní
28,0 kg
60,0 kg
900
980
550

43

Volitelné příslušenství pro REHA kočárky
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Opěrka hlavy nastavitelná
5004419

Opěrka hlavy jednodílná
5004418

Opěrka hlavy s krční podpěrou
5004426

Lumbální podpora

podpažní opěrka nastavitelná
5004420

Fixační pás pětibodový
5004417

Pás fixační čtyřbodový
5004421

Pás fixační dvoubodový

Hrudní pásek

Vesta fixační
5004409

Flexi sada vymezovací
5004427

Fixace ramen a hrudníku
5004424

Pás hrudní fixační
5004411

Pojistka naklápění zad

Klín abdukční
5004422

Kalhotky sedací fixační
5004425

Fixace pánevní
5004413

Abdukce kolenní
5004412

Opěra lýtková s fixací
5004414

Pás nožní poutací
5004423

Stříška

Nánožník letní

Nánožník zimní

Vymezení bočnic
5004415

Chrániče s polohováním zad
5004406

Pláštěnka

Brašna STYLE PLUS

Košík

Košík zesílený - nosnost 10 kg

Košík ocelový - nosnost 20 kg

FROGGO

Inovativní polohovací systém
vybavený pneumatickým
výškovým nastavením
sedačky.

nastavení
výšky
opěry zad

nastavení
hloubky sedu

výškově a
úhlově nastavitelné
područky
šířka
sedačky

výškově a úhlově nastavitelná podnožka

výškově nastavitelné

Velikosti

plně polohovatelné

MAXI
STD
MINI

45

BAREVNÉ VARIANTY
R43

R44

R45

FROGGO je vysoce inovativní polohovací zařízení pro děti se speciálními potřebami pro každodenní aktivity
(doma, ve škole, v rehabilitačních centrech ...). Polohovací zařízení FROGGO je vyráběno ve třech velikostech.
Celohliníková sedačka je plně nastavitelná. Konstrukce sedačky nabízí flexibilní systém pro uchycení fixačních
doplňků a příslušenství (k dispozici je široká škála příslušenství). Sedačka je vybavena komfortním snímatelným
potahem. Teleskopický podvozek umožňuje velkou flexibilitu polohování sedačky v různých každodenních
situacích (sezení, jídlo, odpočinek, hraní, ...) Správné používání této produktové řady by mělo být konzultováno
se odborným lékařem.
Základní provedení:
•opěra zad výškově stavitelná, sedák s možností
nastavení šířky a hloubky
•područky odnímatelné, výškově a úhlově nastavitelné
•opěra zad sklopná s boční podpěrou
•podnožka úhlově a výškově nastavitelná, úhlově
nastavitelná stupačka
•píst plynový teleskopický pro možnost výškového
nastavení sedačky
•přední a zadní otočná kolečka s brzdou
•odnímatelná hrazdička
•pás fixační pánevní
•opěrka hlavy
•sacrální (křížová) opěrka
•vzory potahu a barvy rámu dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:
•stoleček, klín abdukční, podpažní opěrka, pás fixační
čtyřbodový a mnohem více dle aktuální nabídky
Objednávkové kódy:
FROGGO MINI
FROGGO STD
FROGGO MAXI

FRG101MYY
FRG101YYY
FRG101XYY

Kódy ZP:
FROGGO MINI:
FROGGO STD:
FROGGO MAXI:

plná úhrada
5003251
5003251
5003251

		MINI
Výška opěry zad [mm]
440 - 570
Hloubka sedačky [mm]
185 - 270
Šířka sedačky [mm]
220 - 280
Sedačka podnožka [mm]
90 - 260
Sedačka podlaha [mm]
330 - 570
Výška područek [mm]
140 - 220
Úhel područek [°]
0°
Úhel zádové opěry [°]
0° - 170°
Úhel sedačky [°]
+5°- +35°
Úhel stupačky [°]
-8° - +11
Celková délka [mm]
670
Celkková šířka [mm]
510
Celková výška [mm]
1000
Výška vodítka [mm]
nastavitelná
Hmotnost [kg]
16,0
Nosnost [kg]
35,0

STD
510 - 680
230 - 330
250 - 350
120 - 360
330 - 570
170 - 250
+/- 35°
0° - 170°
+5°- +35°
-8° - +11
670
510
1120
nastavitelná
17,5
40,0
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MAXI
550 -700
290 - 400
270 - 390
120 - 390
330 - 570
170 - 250
+/- 35°
0° - 170°
+5°- +35°
-8° - +11
670
510
1130
nastavitelná
18,5
50,0.

TAMPA

Plně nastavitelná sedačka s
funkčním podstavcem umožňuje
dítěti se pohodlně účastnit všech
domácích aktivit.
nastavení výšky
opěradla

nastavení výšky
područky

nastavení
hloubky sedu
nastavení úhlu sedačky

šířka sedačky
nastavení výšky
sedačky

nastavení
výšky
stupačky

nastavení délky podstavce

Velikosti

plně nastavitelný

SM42
MAXI
STD

47

BAREVNÉ VARIANTY

R43

R44

R45

TAMPA - polohovací zařízení pro děti se speciálními potřebami, které vyžadují podporu a stabilizaci sezení pro
každodenní aktivity prováděné ve škole, doma nebo v rehabilitačním centru. TAMPA nabízí mnoho možností
nastavitelnosti umožňující přizpůsobení sedačky individuálním potřebám každého dítěte, a to s použitím širokého
sortimentu příslušenství. Podvozek zajišťuje stabilitu a pohyblivost s nastavitelnou délkou a sedačku s výškově
nastavitelnou područkou. TAMPA je k dispozici ve 3 velikostech - STD, MAXI, SuperMAXI 42.
Základní provedení:
• polohovací opěra zad
• nastavení hloubky sedu
• nastavení šířky sedu pomocí flexi-sady
• nastavení výšky a úhlu sedu
• nastavitelná výška opěry zad
• nastavení výšky a úhlu podnožky
• vodící rukojeti
• hrazdička
• nastavitelná délka rozvoru podstavce
• opěrka hlavy
• barva konstrukce a potahů dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:
• stoleček terapeutický
• klín abdukční, 4-bodový pás fixační, a další příslušenství dle aktuální nabídky
Objednávkové kódy:
TAMPA STD
TAMPA MAXI
TAMPA SuperMAXI 42

TMP101YYY
TMP101XYY
TMP101S2Y

Kódy ZP:
TAMPA :

		STD
Výška zádové opěry [mm]
520 - 650
Hloubka sedačky [mm]
280 - 310
Šířka sedačky [mm]
270/340
Sedačka - podnožka [mm]
260 - 400
Úhel opěry zad [mm]
0° - 180°
Úhel sedačky [mm]
+/-27°
Celková délka [mm]
600
Celková šířka [mm]
460
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
970
Brzda
nožní
Celková nosnost [kg]
15,0
Celková nosnost [kg]
35,0

částečná úhrada
5003249

MAXI
570 - 680
340 - 430
300/370
260 - 400
0° - 160°
+/-25°
600
460
970
nožní
17,0
50,0

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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SM42
580 - 690
340 - 430
350/420
260 - 400
0° - 160°
+/-25°
600
550
980
nožní
17,5
75,0

DURANGO / DENVER

DURANGO

podvozek s nasazenou sedačkou

DENVER

sedací ortéza + CSI rozhraní

CSI rozhraní s rychloupínacím systémem
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DURANGO a DENVER - produktová řada teleskopického podvozku pro venkovní (DURANGO) a vnitřní
(DENVER) činnost. Teleskopické podvozky jsou účelově navrženy pro standardizované sedačky pro děti a
dospělé se speciálními potřebami - TOM 5 (k dispozici ve 3 velikostech - MINI, STANDARD, MAXI) a sedací
ortézy pro těžce zdravotně postižené děti se speciálními potřebami (nutné příslušenství pro rozhraní CSI, které
není součástí standardního vybavení). Podvozky jsou vybaveny výškově nastavitelnou a nožní sklopnou úpravou
pro podporu a stabilizaci posezení při každodenních činnostech ve škole, doma, v rehabilitačních centrech
apod. Oba teleskopické podstavce lze nastavit od 25 kg do 50 kg hmotnosti uživatele, pokud má sedačka do
5 kg. DURANGO může být volitelně vybaveno ručně ovládanými bubnovými brzdami. Správné používání této
produktové řady by mělo být konzultováno s odborným lékařem. Výrobky odpovídají nejnovějším normám EU,
jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.
Základní provedení:
• nastavení teleskopu
• plastová kolečka, zadní s brzdou (DENVER)
• zadní kola plná průměr 300 mm, přední kola
otočná, plná 200 mm (DURANGO)
• výškově nastavitelné a odnímatelné vodítko (DURANGO)
• nastavení výšky a úhlu sedu
Kódy ZP:
DURANGO
DENVER

částečná úhrada
5003246
není hrazeno

Volitelné příslušenství:
• CSI upínací rozhraní, podnožka výškově a úhlově
nastavitelná
• bubnové brzdy (DURANGO)

Objednávkové kódy:
DURANGO
DENVER

		DURANGO
Vzdálenost od země [mm]
335-675/335-665/380-655
Náklon základny CSI
-10/35°
Celková délka [mm]
950
Celková šířka [mm]
645
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
840/1130
Výška složeného rámu [mm]
470
Brzda
mechanická
Hmotnost
16,0 kg
Nosnost + 5 kg sedačka
25,0 - 50,0 kg

RKC161YYY
RKC151YYY

DENVER
260-550/260-540/260-530
-10/35°
670
510
320
mechanická
9,0 kg
25,0 - 50,0 kg

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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TOM5 Streeter CSI

Šířka
až 440 mm

sedací ortéza + CSI rozhraní

Velikosti

CSI rozhraní s rychloupínacím systémem

MAXI
STD
MINI
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podnožka výškově a úhlově nastavitelná
(volitelné příslušenství)

složený podvozek TOM5-CSI

Cílová řada speciálně upravených plno hliníkových podvozků řady kočárků Tom 5 obsahuje rozhraní
CSI. Verze TOM 5 CSI - je vyráběna výrobní metodou ALUX, zajišťuje velmi nízkou hmotnost a vysokou
životnost podvozku. Plně skládací podvozek s extra kompaktními rozměry s velmi důležitým nastavením
úhlu náklonu sedačky, bezpečné brzdové systémy, pružinové zavěšení, ergonomicky tvarované vodítko
s výškovým nastavením. Dále plná kola 175/265 mm umožňují využití výrobku nejen ve městě, ale i
pro venkovní aktivity. Výrobky odpovídají nejnovějším evropským standardům, stejně jako standardním
hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.
Základní provedení:
•vodítko výškově stavitelné odnímatelné
•bezúdržbová plná kola o průměru 265mm
(265/175 mm)
•přední kola otočná, plná 200/50 mm
•brzda mechanická
•nastavení výšky a úhlu sedu
Kódy ZP:

částečná úhrada

TOM 5 Streeter CSI :

5003242

Volitelné příslušenství:
• podnožka výškově a úhlově nastavitelná
• nafukovací kolečka (zadní)

Objednávkové kódy:
TOM 5 Streeter CSI MINI:
TOM 5 Streeter CSI STD:
TOM 5 Streerer CSI MAXI:

Vnitřní šířka rámu[mm]
Vzdálenost od země [mm]
Náklon základny CSI
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
Brzda
Hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

MINI
360
485
+45°/-28°
760
590
950/1110
nožní
11,0 kg
35,0 kg
840
590
360

STD
400
485
+45°/-28°
760
630
950/1110
nožní
11,5 kg
40,0 kg
850
630
370

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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T5SWKPMY9
T5SWKPYY9
T5SWKPXY9

MAXI
440
485
+45°/-28°
760
670
970/1180
nožní
12,5 kg
50,0 kg
860
670
370

TOM4 Classic CSI

Šířka
až 460 mm

sedací ortéza + CSI rozhraní

Velikosti

CSI rozhraní s rychloupínacím systémem

SM42
MAXI
STD
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podnožka výškově a úhlově nastavitelná
(volitelné příslušenství)

složený podvozek TOM4-CSI

TOM 4 Classic CSI verze - produktová řada plně polohovatelných speciálních podvozků je založena na
osvědčeném designu podvozků řady TOM, s 300 mm (200/300 mm) plnými koly. To umožňuje použití
produktu jak ve městě, tak i v nerovném terénu. Plně skládací podvozek s pružinovou podložkou je
vyráběn z lehkých tenkostěnných trubek, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Podvozek
zahrnuje rám s rozhraním sedačky s rychloupínacím mechanismem, brzdový systém a ergonomicky
tvarované výškově nastavitelné vodítko. Snadná obsluha je zajištěna také plně složitelným podvozkem.
Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných
norem a nařízení vlády ČR. Podvozky nabízíme ve velikostech STD, MAXI a Super Maxi 42.
Základní provedení:
• odnímatelné a otočné CSI rozhraní s
rychloupínacím mechanismem
• možnost nastavení úhlu náklonu CSI rozhraní
• verze s předními pevnými, nebo otočnými koly
• zadní plná kola 300mm (200/300 mm)
• výškově nastavitelné ergonomické vodítko

Volitelné příslušenství:
• podnožka výškově a úhlově nastavitelná
• nafukovací kola (zadní)
Objednávkové kódy:
TOM 4 Classic CSI Standard:
TOM 4 Classic CSI MAXI:
TOM 4 Classic CSI SuperMaxi 42:
Kódy ZP:
TOM 4 Classic CSI :

Vnitřní šířka rámu[mm]
Vzdálenost od země [mm]
Náklon základny CSI
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]
Brzda
Hmotnost
Nosnost
Délka složeného kočárku [mm]
Šířka složeného kočárku [mm]
Výška složeného kočárku [mm]

STD
370
490
+/-27°
860
580
1010/1150
nožní
10,0 kg
40,0 kg
930
580
430

T4CWKPYY9
T4CWKPXY9
T4CWKPS29
plná úhrada
5003245

MAXI
410
500
+/-25°
920
630
1030/1180
nožní
11,0 kg
55,0 kg
960
630
430

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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SuperMaxi42
460
500
+/-25°
1100
680
1030/1180
nožní
12,0 kg
80,0 kg
960
680
430

CARROT 3

Speciální zádržný systém
v komfortním provedení.
Pohodlná a snadná
manipulace.
Nosnost do 75 kg.
šířka
sedačky v
oblasti ramen

hloubka
sedačky

Velikosti

výška
opěry
zad

XL
L
S
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BAREVNÉ VARIANTY

modrá

Velikost S, L

červená

Velikost S, L

černá

Velikost S, L, XL

Autosedačka CARROT nabízí spoustu výhod v atraktivní formě. Reha-autosedačka CARROT 3 nabízí velikosti
S, L, XL. Díky svému zpracování nabízí dokonalou podporu po celé délce těla. Je určena jako zádržný systém do
osobního automobilu. Je homologována a splňuje veškeré požadavky na bezpečnost dle nejnovějších norem
EU a legislativy ČR.
Základní provedení:
• nastavitelná výška zádové opěry
• nastavitelná hloubka opěry hlavy
• nastavitelná hloubka sedu
• nastavitelný 5-ti bodový pás u velikosti S, L s
polstrovanou hrudní podporou
• nastavitelný 4-bodový pás u velikosti XL
• nastavení šířky ramen u velikosti L, XL
• boční vycpávky a opěrka hlavy
• komfortní podsedák

Volitelné příslušenství:
• isofix upevňovací sada
• iso báze otočná kompletní
•p
 odnožka, klín abdukční, stoleček měkký,
boční peloty a další příslušenství
dle aktuální nabídky.

Objednávkové kódy:
CARROT S
CARROT L
CARROT XL

ZREREN103001
ZREREN103002
ZREREN103003

		

Kódy ZP:
CARROT 3:

Není hrazeno ZP
možnost alternativního financování

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu
		S
Nastavitelná výška opěry zad [mm]
520 - 645
Hloubka sedačky [mm]
250 - 410
Šířka sedačky [mm]
260
Celková šířka [mm]
420
Celková hmotnost [kg]
8,7
Celková nosnost [kg]
10,0 - 50,0
Celková výška uživatele [cm]
do 145

L
520 - 645
250 - 410
260
420
8,7
10,0 - 50,0
do 160

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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XL
720 - 845
420
510
560
10,5
75,0
do 176

SASCHA

Autosedačka má nosnost až 60kg
a je vhodná i pro velké děti.

otočná základna

Velikosti

měkký stoleček

3a - 3b
2a - 2b
1a - 1b
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BAREVNÉ VARIANTY
modrá

červená

Autosedačka SASCHA je určena pro děti se speciálními potřebami. Je dostupná ve 3 velikostech a 6 verzích. Pevný
korpus spolu s vyměkčeným potahem, výškově nastavitelnou opěrou hlavy, bočními pelotami, 5 bodým fixačním
pásem, mezinožním klínem a měkkým stolečkem zajistí pro vaše dítě bezpečné a pohodlné cestování. Autosedačku
je možno doplnit otočnou základnou spolu s podnožkou, což vám umožní jednodušší vložení dítěte do autosedačky.
Je homologována a splňuje veškeré požadavky na bezpečnost dle nejnovějších norem EU a legislativy ČR.
Základní provedení:
• výškově nastavitelná opěrka hlavy
• možnost nastavení úhlu opěry zad
• možnost výběru hloubky sedáku
• 5 bodový fixační pás

Volitelné příslušenství:
• otočná nebo pevná základna
• podnožka
•p
 eloty boční, klín abdukční, stoleček měkký
Objednávkové kódy:
SASCHA 1a
SASCHA 1b
SASCHA 2a
SASCHA 2b
SASCHA 3a
SASCHA 3b

ZRESCH110001
ZRESCH110002
ZRESCH110003
ZRESCH110004
ZRESCH110005
ZRESCH110006

Kódy ZP:

Není hrazeno ZP

SASCHA:

možnost alternativního financování

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

		
Výška opěry zad [mm]
Hloubka sedačky [mm]
Šířka sedačky [mm]
Celková délka [mm]
Celková šířka [mm]
Celková výška [mm]
Nosnost [kg]

SASCHA 1a-1b
400
250 - 300
280
400
320
650 - 750
30,0

SASCHA 2a-2b
480
300 - 350
320
450
360
710 - 830
45,0

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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SASCHA 3a-3b
560
350 - 400
360
500
400
820 - 920
60,0

Besafe iZi Up X3

výškově nastavitelná

Velikosti

upevnění pomocí systému ISOFIX

UNI

59

BAREVNÉ VARIANTY
černá

Autosedačka Besafe iZi Up X3 je určena pro děti v kategorii od 4-12 let s hmotností od 15 do 36 kg a maximální
výšky 135 cm. Sedačka je snadno instalovatelná do vozu pomocí sysému ISOFIX. Opěrka hlavy, i výrazné boční
vedení sedačky dokonale fixují celé tělo ve správné a bezpečné poloze. Jednoduchou úpravou lze změnit výška
zádové opěry a sedačku tak přizpůsobit vyšší postavě a to až do výšky 135 cm.

Základní provedení:
• klín abdukční
• opěrky boční
• ISOFIX

Volitelné příslušenství:
• pás stehení
• vesta fixační
• ochrana sedadla vozidla

Objednávkové kódy:
BeSafe iZi Up X3

ZREMED110004UNAA

Kódy ZP:
možnost alternatvního financování

		
Sedák šířka vzadu [mm]
Sedák šířka vpředu [mm]
Sedák hloubka [mm]
Výška opěry zad [mm]
Nosnost [kg]
Hmotnost [kg]

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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Není hrazeno ZP

BeSafe iZi Up X3
300
350
270 - 360
560 - 740
36
8

Velikosti

Avantgarde Teen 2

UNI

61

BAREVNÉ VARIANTY RÁMU

Bílá

Stříbrná

Antracitová

Černá

Černá matná

Bronzová

Oranžová

Kovová červená

Červená

Vínová

Ledová modrá

Nebeská modrá

Ocelová modrá

Mořská modrá

Ocelová zelená

Zelená

Shimano matná

Být součástí akce! Avantgarde Teen má vše, co dítě potřebuje. Díky abdukční rámu je lehký a manévrovatelný.
Odklopné podnožky zajistí snadný přechod do a z vozíku. Zadní část rámu roste s uživatelem. Dá se velmi
snadno složit a po složení zabírá minimální prostor. Díky speciálnímu adaptéru zadních kol lze optimálně nastavit těžiště a tím přizpůsobit jízdní vlastnosti vozíčku potřebám dítěte.

Základní provedení:
• hliníkový rám s křížem
•p
 odnožka hliníková jednodílná
•p
 řizpůsobitelná, výškově nastavitelná zádová
opěrka
• hliníkové područky
• podnožky jsou součástí rámu
• zadní kola s rychloupínací osou
• pákové

brzdy
• blatníčky
• stabilizační kolečko
• kryty kol
• barva

rámu: 16 barev na výběr

Volitelné příslušenství:
• nabídka dle zaměřovacího protokolu.

Objednávkové kódy:
AVANTGARDE TEEN 2:

OB480F45=3000_K

Kódy ZP:
AVANTGARDE TEEN 2:

částečná úhrada
5010952

objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu

Šířka sedu [mm]
Hloubka sedu [mm]
Výška zádové opěrky [mm]
Přední výška sedu [mm]
Zadní výška sedu [mm]
Délka podnožek [mm]
Nosnost [kg]
Hmotnost [kg]

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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AVANTGARDE TEEN 2
220 - 360
240 - 400
175 - 400
420 - 510
350 - 510
160 - 450
90,0
od 10,0

Start M6 Junior

Velikosti

Stabilní vozík pro samostatné
ovládání.
Lze dodatečně přizpůsobit
podle potřeb dítěte.

UNI

63

BAREVNÉ VARIANTY RÁMU
červená

žlutá

Praktický dětský vozík, který má již v základní výbavě odklopné područky, možnost nastavení výšky sedu, či aktivní nebo
pasivní polohu těžiště. Pro snadnou skladnost je vybaven rychloupínacími koly a odnímatelnými podnožkami. Lze si
vybrat ze tří velikostí zadních kol a dvou velikostí předních koleček. Kromě standardního příslušenství lze vozík vybavit
polohováním zádové opěrky, která usnadní přechod dítěte z kočárku na vozík.

Základní provedení:
• rám hliníkový trubkový
• kryty kol
• stabilizační kolečko
• výškově stavitelné područky
• naklápěcí pomůcka součástí rámu
•p
 odnožky dělené výškově stavitelné
• stupačky plastové úhlově nastavitelné
• područky s opěrkou lokte
• nastavitelný sklon zadních kol 0° nebo 2,5°
• zadní kola s rychloupínací osou
• pákové brzdy
• přední i zadní kola- nafukovací nebo plná

Volitelné příslušenství:
• nabidka dle zaměřovacího protokolu

Objednávkové kódy:
START M6 Junior

OB480F53=60000_K

Kódy ZP:
START M6 Junior

		
Šířka sedačky [mm]
Hloubka sedadla [mm]
Výška sedadla vpředu/vzadu [mm]
Výška zádové opěrky[mm]
Délka holeně [mm]
Výška područky [mm]
Nosnost [kg]

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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plná úhrada
5008771

START M6 Junior
280 - 380
310 - 370
400 - 490/370 - 490
300 - 375
160 - 450
až 400
90,0

OTTER

nastavení
opěradla

výška
opěry
zad

Lehátko do vany je dostupné
ve třech velikostech s polohováním.

hloubka
sedačky

šířka
sedačky

polohování zad

Velikosti

polohování do lehu

L
M
S
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BAREVNÉ VARIANTY

OTTER, koupací lehátko dostupné ve třech velikostech s nosností až 80 kg. Konstrukce lehátka je vyrobena z plastu a odnímatelného vinylového potahu. Snadnému provádění hygieny napomůže polohování
zad a nohou, obojí ve čtyřech polohách v rozsahu 0-90°. Výborným pomocníkem je nastavitelná hlavová
opěrka a fixační pásy.
Základní provedení:
• nastavení polohování zad a nohou
• plastová konstrukce
• odnímatelný a pratelný potah
• snadné uskladnění lehátka
• nastavitelná hlavová opěra a fixační pásy

Volitelné příslušenství:
• podstavec vanový (ZREDRM03000591) není hrazeno
• podstavec sprchový (ZREDRM03000592) není hrazeno
Objednávkové kódy:
OTTER S
OTTER M
OTTER L

ZREDRM03000510
ZREDRM03000520
ZREDRM03000530

Kódy ZP:

Šířka sedáku [mm]
Výška sedáku [mm]
Hloubka sedáku [mm]
Nastavení sedáku [°]
Nastavení opěradla [°]
Délka opěradla [mm]
Šířka opěradla [mm]
Minimální velikost [mm]
Nosnost [kg]
Hmotnost [kg]

Není hrazeno ZP

S
410
140 - 260
300
0/90°
0/90°
400
410
90 x 42,5 x 15
30,0 kg
4,0 kg

M
410
140 - 260
350
0/90°
0/90°
560
410
105 x 42,5 x 15
60, 0 kg
4, 5 kg

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
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e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

L
410
140 - 260
400
0/90°
0/90°
750
410
122 x 42,5 x 15
80,0 kg
5, 0 kg

DYNAWALK Mini

Vysoká podpora stabilizace
předloktí

nastavitelná
madla
nastavitelná
výška

nastavitelná
šířka

nastavení úhlu madla

regulace
rychlosti

Velikosti

nastavení bezpečnostní opory zad
a nastavení délky madla

MINI
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BAREVNÉ VARIANTY

Chodítko DynaWalk Mini je určeno pro osoby se zdravotním postižením s cílem obnovit schopnost chodit.
Skvělá nastavitelnost chodítka umožňuje použití pro osoby různého vzrůstu. Výrobek splňuje všechny platné
hygienické a technické normy a dle platných norem EU.
Základní provedení:
• skládací
• nastavitelná výška a šířka
• madla nastavitelná směrově i výškově
• brzdy na zadních kolech
• závěsné kalhotky pro získání jistoty při chůzi
• vybaven podpůrnou deskou
• určené pro pohyb v interiéru
• nastavitelná opora zad

Objednávkové kódy:
DynaWalk MINI

Kódy ZP:
DynaWalk MINI:

ZREMBX000101

Plná úhrada
5010470

		MINI
Výška složeného rámu [mm]		 740 - 1030,5
Maximální výška s rukojetí [mm]		 1150
Celková délka [mm]		 755
Celková šířka [mm]		 610 - 710
Brzda přední		 nožní
Brzda zadní		 nožní
Celková hmotnost [kg]		 8,9
Celková nosnost [kg]		 135,0

Výrobce:		 PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
			
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
			
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

Postup získání zdravotnických pomůcek
Většina zdravotních pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně.
Zdravotní pomůcku Vám může dle typu předepsat odborný lékař, nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař, ortopéd, internista,
chirurg. V některých případech i praktický lékař.
Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.
K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, kde se uvádějí výsledky
neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku
pak obdržíte ve zdravotnických potřebách.
V případě, že pomůcka není zdravotními pojišťovnami hrazena nebo je-li doplatek vysoký, můžete požádat podle zákona č. 329/2014 Sb.
na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.
OPRAVY
Na pomůcky je možné získat poukaz na opravu či individuální úpravu, kde se uvede kód a typ příslušné opravy nebo úpravy. Jedná se o vozíky
mechanické i elektrické, zvedáky, lůžka a polohovací zařízení.
Kódy:
0000269
0000275
0005245
0003592
0022628
0135300

-

OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO (hrazeno 90 %)
OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO (hrazeno 90 %)
OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO – výměna akumulátoru (hrazeno 90 %)
ÚPRAVY VOZÍKŮ INDIVIDUÁLNÍ (hrazeno plně)
OPRAVY POMŮCEK ZAPŮJČOVANÝCH – skupina 12 (hrazeno 90%)
ÚPRAVY KOČÁRKU ZDRAVOTNÍHO (hrazeno plně)

Kočárek zdravotní -1ks/3 roky, předpis podléhá schválení revizním
lékařem
Vozík mechanický - 1ks/5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Vozík elektrický, speciální - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení
revizním lékařem

Zařízení polohovací - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním
lékařem
Lůžka - 1ks/10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Zvedák vanový - 1ks/10let, předpis podléhá schválení revizním
lékařem.

000
Jan Novák
f.

Nová 15
276 01 Mělník
Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE
Stupeň postižení inkontinence:

*)

12345

Sk

Kód

12 12 12345

Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny

Datum

Podpis a razítko

Počet

Úhrada

1 00

9999

Doplatek pojistěnce

1

Datum uplatnění

Podpis a razítko

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.
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KONTAKTY NA NADACE
VÝBOR DOBRÉ VŮLE
– NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1
tel.: 224 217 331
e-mail: vdv@vdv.cz
www.vdv.cz
NADACE ARCHA CHANTAL
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
tel.: 775 312 704
e-mail: info@archa-chantal.cz
www.archa-chantal.cz
NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Žatecká 16/8
110 00 Praha 1 - Josefov
tel.: 267 004 260
tel.: 721 342 785
e-mail: info@kapkanadeje.cz
www.kapkanadeje.cz
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA
HAVLOVÝCH – VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz
www.vize.cz
NADACE NAŠE DÍTĚ
Ústavní 95
181 00 Praha 8 - Bohnice
e-mail: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz
NADACE SYNER
Rumunská 655/9
460 01 Liberec
tel.: 488 124 101
e-mail: nadace@syner.cz
www.nadacesyner.cz
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOBRÝ
SKUTEK
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
tel.: 731 537 205
e-mail: info@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz
NADACE CHARTY 77
– KONTO BARIÉRY
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 21 44 52
e-mail: nadace77@bariery.cz
www.kontobariery.cz
OLIVOVA NADACE
Olivova 224
251 01 Říčany
tel.: 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz
NADAČNÍ FOND
L. A V. KLAUSOVÝCH
HRAD I. nádvoří 1
119 00 Praha - Hradčany
tel.: 224 372 196
e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz
www.nadacnifondklausovych.cz
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Klatovská 606/3
602 00 Brno-Ponava
tel.: 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz
www.nadacezdravi.cz
KORUNKA LUHAČOVICE, z.s.
Bezručova 338
763 26 Luhačovice
tel.: 577 659 104
e-mail: korunkaluhacovice@gmail.com
www.korunkaluhacovice.cz

Nadace SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 410 123
e-mail: nadace@nadacesynot.cz
www.nadacedks.cz
Nadační fond Advokáti dětem
Klimentská 1216/469
110 00 Praha- Nové Město
tel.: 777 036 713
e-mail: dvorakova@advokatidetem.cz
www.advokatidetem.cz
Nadace Agrofert s.r.o.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 702 087 970
e-mail: info@nadaceagrofert.cz
www.nadace-agrofert.cz
Nadační fond dětské onkologie KRTEK
Černopolní 22a
613 00 Brno - město
tel.: 545 244 411
e-mail: info@krtek-nf.cz
www.krtek-nf.cz
Nadační fond J&T
Malostranské nábřeží 563/3
118 00 Praha 1
tel.: 221 710 374
e-mail: nadace@nadacejt.cz
www.nadacejt.cz
Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 284 840 516
e-mail: zivotdetem@zivotdetem.cz
www.zivotdetem.cz
NADACE NOVA
Křízeneckého náměstí 1078/5
152 00 Praha 5
tel.: 242 464 609
e-mail: nadace@nova.cz
www.nadacenova.cz

SPOLUPRACUJEME S VÁMI
www.help-centrum.cz

Jaké Vám nabízíme služby ?
individuální přístup k zákazníkům,
zaměření a poradenství u Vás doma

odborný servis pomůcek u Vás doma
i v servisních střediscích

odborné semináře, konzultace a
zaškolení
protetické služby

kontrola a doplnění autolékárniček

měření krevního tlaku zdarma
zdravotní kočárky
elektrické a mechanické vozíky
toaletní a koupelnový program
pomůcky k chůzi
lůžka polohovací elektrická

další speciální služby
zásilková služba
rehabilitační pomůcky
bandáže a pasy
manipulační zvedáky
speciální obuv
ortézy, epitézy

Prodej a výdej všech zdravotnických pomůcek uvedených v tomto katalogu zajišťuje
naše maloobchodní síť prodejen HELP CENTRUM s.r.o.
Sídlo společnosti a pobočka Mělník:
K Přívozu 1446, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 185
mob.: +420 737 254 123
email: info@help-centrum.cz

Pobočka Mělník:
Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 624 873
email: melnik@help-centrum.cz

Pobočka Mladá Boleslav:
Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 729 760
mob.: +420 603 287 472
email: mlada.boleslav@help-centrum.cz

Pobočka Liberec:
Lužická 11, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 102 935
mob.: +420 603 554 979
email: liberec@help-centrum.cz

Pobočka Pardubice:
Bělehradská 389, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 641 015
mob.: +420 737 254 120
email: pardubice@help-centrum.cz

Pobočka Nové Město na Moravě:
Žďárská 41, 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: +420 604 210 476
email: nmesto@help-centrum.cz

Pobočka Olomouc:
Sokolská 7, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 202 500
mob.: +420 604 210 486
email: olomouc@help-centrum.cz

Pobočka Ostrava:
Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava
mob.: +420 737 254 108
email: ostrava@help-centrum.cz

Pobočka Plzeň:
Husova 21, 301 00 Plzeň
mob.: +420 724 987 215
email: plzen@help-centrum.cz

HELP CENTRUM s.r.o. nabízí také produkty dalších výrobců a dodavatelů. Veškeré informace
najdete na našich webových stránkách www.help-centrum.cz.

PATRON Bohemia a.s.

Českolipská 3419, 27601 Mělník
Tel.: +420 315 630 120, Fax: +420 315 630 199
E-mail: reha.cz@patron.eu
http://www.patron.eu

Jsme členem:

191016

