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EPITÉZY AMOENA 

1. Essential  Kód ZP : H20002
Epitézy spĺňajú základné požiadavky žien po operácii prsníka. Napomáhajú vyváženému držaniu tela a

      harmonicky dotvárajú jeho vzhľad. Epitézy Essential sú tvorené jednou vrstvou jemného silikónu vo veľmi 
      jemnej, ale pritom veľmi pevnej elastickej polyuretánovej (PUR) fólii. Epitézy Essential sa vyrábajú buď      
      neodhľahčené alebo odľahčené s označením Light. 

2. Natura Cosmetic
     Veľmi prirodzené správanie epitézy pri pohybe aj v ľahu. Stredná vrstva materiálu Comfort +, zadná strana 

 z číreho silikónu vyrovnáva teplotné výkyvy pod epitézou. Nosenie epitézy je príjemnejšie, pokožka sa menej 
 prehrieva a potí. 

Essential 2A                       353 

Štandardný (neodľahčený) 
silikón. Asymetrický tvar, použitie  
pre pravú alebo ľavú stranu. 
Predĺženie doplňuje chýbajúce 
tkanivo  v podpazuší. Tvar prsníka 
normálny.  
Veľkosti : 0-12  

Essential 2S                        440  

Štandardný (neodľahčený) 
silikón. Symetrický tvar, použitie  
pre pravú i ľavú stranu. Tvar 
prsníka normálny.  
Veľkosti : 0-12  

Essential 2E                       474 

Štandardný (neodľahčený) silikón. 
Symetrický tvar kvapky umožňuje 
natáčanie do ľubovoľnej polohy. 
Predĺženie doplňuje chýbajúce 
tkanivo  v podpazuší. Tvar prsníka 
normálny.  
Veľkosti : 0-12  

Essential  Light 2A                 356 

Odľahčený  silikón. Asymetrický tvar, 
použitie pre pravú alebo ľavú stranu. 
Predĺženie doplňuje chýbajúce tkanivo 
v podpazuší. Tvar prsníka normálny. 
Vhodná pre ženy s lymfedémom. 
Veľkosti : 0-14  

Essential  Light 2S          442 

Odľahčený silikón. Symetrický 
tvar, použitie pre pravú aj ľavú 
stranu. Tvar prsníka normálny.  
Vhodná pre ženy s lymfedémom. 
Veľkosti : 0-14  

Natura  Cosmetic  2S          320 

Odľahčený silikón. Symetrický 
tvar, použitie pre pravú aj ľavú 
stranu. Tvar prsníka normálny.  
Vhodná pre ženy s lymfedémom. 
Veľkosti : 0-14  

Natura  Light 2A             392 

Odľahčený silikón. Asymetrický 
tvar, použitie pre pravú alebo ľavú 
stranu. Tvar prsníka normálny.  
Vhodná pre ženy s lymfedémom. 
Veľkosti : 0-14  

Contact Multi 2S 

Silikónová podložka s podobnou 
lepivosťou ako majú epitézy 
Amoena Contact. Podložku je 
možné použiť na akúkoľvek 
Amoena 2S (symetrickú) epitézu. 
Ideálne riešenie pre výnimočné 
nosenie nalepovacej epitézy 
(napr. do šiat s tenkými 
ramienkami). 
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3. Energy
Prevratná rada epitéz Energy za vyznačuje tým, že obmedzuje prehrievanie a potenie pod epitézou, udržuje stálu
príjemnú teplotu po celý deň. Podporuje odparovanie potu počas cvičenia, pri liečbe a návaloch tepla. Obsahuje o
30% viac chladivého materiálu Comfort + v porovnaní s epitézami Natura.

 
 
 

4. Contact ( nalepovacia )  Kód ZP : H20005

  Drží priamo na tele a pohybuje sa spoločne s ním.  Pri pohybe zostáva na svojom mieste - neposúva sa v   
  podprsenke.  Odľahčuje  ramienka podprsenky - túto prednosť ocenia predovšetkým ženy s lymfedémom a ženy s 
  väčšími prsiami. Jednoduchá údržba - dodržiavajte zásady uvedené v návode na použitie. Epitéza Contact   
  má univerzálne použitie -  po prekrytí lepivej zadnej časti epitézy  krytkou,  je možné nosiť epitézu aj v kapsičke   
  podprsenky.   Revolučná technológia Comfort + . 

 PRÍSLUŠENSTVO K NALEPOVACÍM EPITÉZAM : 

- Amoena Skin Preparation Tonic   : Prípravok jemne, ale napriek tomu dôkladne očistí miesto pre
nalepenie epitézy Amoena Contact. Odstráni z pokožky šupinky starého odumretého tkaniva, mastný
film a zvyšky potu, ktoré by znižovali lepivosť epitézy Amoena Contact. Alantoín obsiahnutý v prípravku
je rastlinného pôvodu, neobsahuje parfumy, farbivá ani konzervačné látky. Upokojuje pokožku,
podporuje hojenie a urýchľuje regeneráciu buniek.

- Amoena Skin Balance Gel Cream  : Amoena Skin Balance Gél Cream má svoju nenahraditeľnú funkciu a
mal by byť používaný pravidelne. Upokojuje pokožku po celodennom nosení nalepenej Amoena Contact
epitézy, zmäkčuje a zvláčňuje ju. Je vhodný na jazvy, krk a dekolt. Ľahko sa rozotiera a dokonale
vstrebáva, preto neznižuje lepivosť epitézy Amoena Contact. Dermatologické testy dokazujú dobrú
znášanlivosť s citlivou pokožkou. Prírodné rastlinné oleje a vitamíny chránia pokožku pred starnutím.
Neobsahuje farbivá a parafíny, ktoré by poškodili lepivý povrch epitézy.

Contact  2A                     383 

Štandardný ( neodľahčený) 
silikón. Asymetrický tvar, použitie 
pre pravú alebo ľavú stranu. Tvar 
prsníka normálny.  
Vhodná pre ženy s lymfedémom. 
Veľkosti : 0-12 pravá  

0-12 ľavá

Energy  Cosmetic 2S         0310 

Contact  Light 2S           380 

Odľahčený silikón. Symetrický 
tvar, použitie pre pravú aj ľavú 
stranu. Tvar prsníka normálny.  
Vhodná pre ženy s lymfedémom. 
Veľkosti : 0-14  

Odľahčený silikón. Symetrický tvar, použitie pre pravú aj ľavú stranu. Zadná strana s vysokým podielom 
chladivého materiálu Comfort +. Unikátny 3D perličkový povrch zadnej strany umožňuje prúdenie vzduchu pod 
epitézy. Predchádza poteniu, tvorbe zápachu a udržuje ženy svieži po celý deň. Vhodná je najmä pri návaloch 
tepla, lymfatickom opuchu, nadmernéj veľkosti vlastného prsníka, osteoporóze, artróze, cvičení a plávaní.          
Veľkosti : 0-14  

4



- Amoena Soft Cleanser : Dôkladná pravidelná starostlivosť je rozhodujúcim predpokladom pre udržanie
dlhodobej lepivosti epitézy Amoena Contact. Čistiaci prostriedok Amoena Soft Cleanser dokonale vyčistí
lepivý povrch epitézy po každom použití od nečistôt (šupinky starej pokožky, pot, mastný film). Soft
Cleanser neobsahuje olejové prímesi, ktoré by lepivú hmotu poškodili. Musí sa používať pravidelne,
ideálne s kefkou Amoena. Použitím iného prostriedku, lepivosť epitézy
Amoena Contact  zničíte.

- Kefka Amoena : Kefka  Amoena má jemné  zaoblené vlákna, ktoré nepoškodia lepivý povrch epitézy.

5. Korekčné epitézy Balance   Kód ZP : H20006

Korekčné epitézy Amoena Balance obnovujú symetriu a tvar. Sú určené ženám po 
čiastočných operáciách, po rekonštrukciách a tiež ženám s vývojovými chybami prsníka. 
Jemnými tenkými okrajmi priľnú k telu a prirodzene dotvárajú siluetu. Zadná časť je 
vyplnená materiálom Comfort +, ktorý vyrovnáva teplotné výkyvy pod epitézou. Nosia sa v 
dobre sediacej podrsenke priamo na tele. Možnosť výberu až z 3 hrúbok podľa množstva 
chýbajúce tkaniva 

6. Pooperačná epitéza Priform      Kód ZP : H20007

7. Aqua wave

Balance Natura 
TD 217– tenká,  
 MD 220 – stredná 
 VD 230 - hrubá 
Symetrický tvar 
Veľkosti :  
217 : 1-10 
220 : 2-12 
222 : 3/4 – 9/10 

Balance Natura 
 TO 227 
Symetrický tvar 
Hrubka : cca 1cm 
Veľkosti : S, M, L, XL 

Balance Natura  
SV  285  
Symetrický tvar 
Veľkosti : S, M, L, XL 

Balance Natura 
Ellipse  SE 231 
 Symetrický tvar 
Veľkosti : S, M, L, XL 

Pooperačná epitéza Priform                                                214 
Jemná a ľahká epitéza pre obdobie po operácii a ožarovaní, kedy je 
pokožka citlivá a ešte neznesie epitézu silikónovú. Po upokojení 
pooperačnej plochy odporúčame ju čo najskôr vymeniť za epitézu 
silikónovu z dôvodu rovnomerného zaťaženia chrbtice. 
Materiál : Predná strana: 100% Coolmax® PES 

    Zadná strana: 100% BA (úplet),    Výplň: 100% PES (striž) 
Veľkosti : 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 

Aqua wave                                                                           149 
Epitéza do plaviek z priesvitného silikónu. Konštrukčné riešenie 
umožňuje výrazné odľahčenie epitézy  a preto nedochádza 
k previsnutiu epitézy  v mokrých plavkách. Symetrický tvar. 
Tvar prsníka: ovisnutý až normálny. 

Veľkosti : 1-14 
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PODPRSENKY AMOENA 

 

Jasmin-SB  
Materiál : 72% BA, 11% PES, 9% EL, 
8% PA 
Farba: biela 
Veľkosť : 75-90AA, A,B,C 

Mara vystužená SB 
Materiál : 83% Polyamid, 11% 
Elastan, 6% OOLMAX®Polyester 
Farba : telová, antracitová 
Veľkosť:70-100  AA, A, B, C, D, E 

Viac tu: https://www.pro-
sanita.sk/podprsenky/amoena
-podprsenky/

Farba : Pudrová
Veľkosť : 70-100AA, A, B, C, D

Viac tu: https://www.pro-
sanita.sk/podprsenky/amoe
na-podprsenky/

Mira SB 
Materiál : 79% Polyamid, 21% Elastan 
Farba : sivoružová 
Veľkosť : 70 AA, A, B,   
70-85 AA, A, B, C, D, E

90 AA, A, B, C, D  ;   95 AA, A, B

Viac tu: https://www.pro-

sanita.sk/podprsenky/amoena-

podprsenky/

Viac tu: https://www.pro-
sanita.sk/podprsenky/amoena-
podprsenky/

Barbara WB  vystužená  
Materiál : 75% Nylon,  
11% Polyester, 14% Elastan 
Farba: telová 
Veľkosť : 70-90A,B, 70-85 D 

Nora SB  
Materiál : 52% Bavlna, 39% 
PA, 9% Elastan 
Farba : oriešková, biela, 
čierna 
Veľkosť : 80-100 A-D 

Viac tu: https://www.pro-

sanita.sk/podprsenky/am

oena-podprsenky/

Blair SB   
Materiál : 74% PA, 16% EL, 
10% BA 
Farba : fialová 
Veľkosť : 75-95A, B, C 

Isadora SB 
Materiál: 10% Polyamid, 
18% Elastan, 57% Polyester, 
15% Bavlna 
Farba: biela, telová, čierna 
Veľkosť: 100-115A ; 
80-110 B,C,D; 80-100 E,F,G

Power SB Medium Support 
Materiál : 49% PES, 35% PA, 16% EL 
Farba :  čierna/šedá 
Veľkosť :  75-95AA-E 

Viac tu: https://www.pro-

sanita.sk/podprsenky/amoena-

podprsenky/

Mona SB 
Materiál: 80% Polyamid, 
20%Elastan 
Farba: čierna, biela, šampaň 
Veľkosť: 70-95AA,A B ; 
75-90C,D ; 75-85 E

75-90C; 75-85D
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Nancy Soft-BH   
Materiál: 80% Polyamid, 
 20% Elastan 
Farba: telová, šedá, biela 
Veľkosť: 80-100 B,  
80-120 C, D

Frances  SB ( zapínanie vpredu ) 
Materiál : 94% BA, 6% LYCRA 
Spandex 
Farba : telová, bielošedá 
Veľkosť : 70-75A-B,80-85A-D,90-
95A-D,110-115A-D 

Viac tu: https://www.pro-
sanita.sk/podprsenky/amoen
a-podprsenky/

Aurelie vystužená SB 

Materiál: 46% Polyamid, 37% 
Polyester, 17% Elastan 
Farba: krémová 

Veľkosť: 75 – 90 AA, A, B, C, D 

Karolina vystužená SB 
Materiál: 55% Polyamid, 27% 
Polyester, 14% Elastan,  
4% Viscosa 
Farba:  biela 
Veľkosť: 75 – 95 A, B, C, D 

Rita 
Materiál:30% Polyamid, 
65% Polyester, 5% Elastan 
Farba: biela, béžová, čierna, 
fialová 
Veľkosť: 75A, B,C,D 
80-100 A-E, 105 D, E

80-105E

Lara SB       ( Vystužená ) 
Materiál: 83% Polyamid, 
17%Elastan 
Farba:  krémová, čierna 
Veľkosť: 75-90AA;   
70-100 A, B, C, D, E

75-90C; 75-85D

Amanda       
Materiál: 73% Nylon, 5% PU 
17%Elastan, 5 % Polyester 
Farba:  biela 
Veľkosť: 75-110A, B, C, D, E   

Tanya    
Materiál: 69% Bavlna, 18% 
Polyamid, 13% Elastan 
Farba:  telová 
Veľkosť: 75-95 A, B, C, D 

Alina    
Materiál: 80% Polyamid, 14% 
Elastan, 6% Polyester  
Farba:  svetloružová/šedá 
Veľkosť: 75-95A, B, C, D 

PONUKU PLAVIEK NÁJDETE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE 
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PODPRSENKY TIMO, NICOLA JANE, BENEFIT 

 

TIMO 6214 
Zloženie: 80% polyamid, 
 20% elastan 
Veľkosti : A75-100, B75-100, 
C75-100,D75-95, E70-90 
Farba : 01,03, 04 

TIMO 6917 
Zloženie: 80% polyamid, 
 20% elastan 
Veľkosti : B75-105, C75-110, 
D75-105, E75-105 
Farba : 01, 02 ,03, 04 

 Kódy farieb : 01 béžová, 03 biela, 04 čierna, 02 krémová 

NICOLA JANE 9022  
Zloženie: 90 % bavlna 
 5 % elastan, 5% viskoza 
Veľkosti : A75-95, B75-95 
C75-95, D75-95 
Farba : biela vzorovaná 

TIMO 6941 
Zloženie: 45% polyamid, 
 25% elastan, 30% polyester 
Veľkosti : A80-105, B75-110, 
C75-110, D75-110, E75-110 
Farba : 01,03 

TIMO 6947 
Zloženie: 20% polyamid, 
 10% elastan, 5% bavlna, 
65%polyester 
Veľkosti : A75-100, B75-100, 
C75-90, D80-95, E75-90  
Farba : 03, 04 

TIMO 6948 
Zloženie:100% polyester 
Veľkosti : B75-105, C75-110, 
D75-105, E75-105, F75-90  
Farba :01,  03, 04 

Amy   
Navliekacia podprsenka bez 
zapínania, bezšvová mäkká, 
vyšší hladký chrbát, zaisťuje 
nenápadnosť pod oblečením. 
Bez kostíc.  

Materiál: 72% Polyester, 28% 
Elastan 
Farba:  pudrová 
Veľkosť: S, M, L 

S = 70A, 75A, 80A, 85A; 70B, 75B, 80B; 70C, 75C  ;    M = 85A, 90A, 95A; 80B, 85B, 90B; 75C, 80C, 85C 
L = 90B, 95B, 100B; 85C, 90C, 95C; 80D, 85D, 90D; 80E, 85E 
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Chodítko  pevné na vstávanie 
 Štvorbodová konštrukcia chodítka je vyrobená 
z duralových rúrok. Má 4 rukoväte v dvoch  
výškových úrovniach. Každá oporná noha je  
opatrená gumovým nástavcom a je výškovo  
nastaviteľné. Hmotnosť: 2,8 kg , Šírka : 62 cm 
Nastav. výška: 80-97 cm,  Nosnosť: 100kg   

Chodítko krokovacie skladacie   
Štvorbodová pohyblivá skladacia konštrukcia 
chodítka je vyrobená z duralových rúrok.  
Každá oporná noha je opatrená gumovým  
násadcom a je výškovo nastaviteľná.     
Hmotnosť:2,6 kg ,Nastav. výška: 76-96 cm,   
Nosnosť: 100 kg  , Maximálna šírka : 57 cm 
 Kód ZP  :  L81916   , Doplatok pacienta : 0,99 EUR 

Chodítko skladacie dvojkolieskové 
Vyrobené z hliníkového rámu, 
skladacie s dvoma kolieskami 
Hmotnosť : 2,5 kg,  Nosnosť : 110 kg, 
 Šírka : 64 cm     Výška : 80 – 97 cm 
Kód ZP : L 81512  PLNÁ ÚHRADA ZP 

Chodítko dvojkolesocé skladacie Alex 
- vyrobené z oceľových rúrok, skladacie
- so sedadlom

- hmotnosť 5 kg, . - nosnosť : 100 kg,
- nastaviteľná výška : 80-94 cm,   šírka : 54cm

Chodítko štvorkolesové skladacie ROCKY 
- vyrobené z hliníkových rúrok, skladacie
- dve navzájom nezávislé brzdy
- nákupná brašňa v základnej   výbave

- hmotnosť : 7,3 kg, nosnosť : 120 kg,
- nastaviteľná výška : 78 -93 cm,  šírka : 62 cm

- výška sedadla : 51 – 57 cm
Kód ZP : L93566, Doplatok pacienta : 9,99  EUR

UĽAHČENIE POHYBU 

 

 v 

Chodítko  pevné skladacie 
Štvorbodová konštrukcia chodítka je  
vyrobená z duralových  rúrok. Každá 
oporná noha je opatrená  gumovým  
násadcom a je výškovo  nastaviteľná.  
Hmotnosť: 2,5 kg  Nastav. výška: 76-96 cm, 
Nosnosť: 100kg  , Maximálna šírka : 57 cm 
 Kód ZP : L81915   PLNÁ ÚHRADA ZP 

M-A M-A
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Chodítko s opornou plochou AU-07  
Oceľový rám, skladacie,  4 kolieska  
(2 bez brzd, 2 s brzdami),  Polohovanie 
držadiel. Výška opornej dosky : 96-131 cm, 
Celková šírka : 64 cm,   Hĺbka : 75 cm,  
 Nosnosť : 130 kg, Váha : 11,5 kg  
Kód ZP : L69321      PLNÁ ÚHRADA ZP 

Chodítko s opornou doskou AMBONA 
Oceľový rám, skladacie,  4 kolieska  
(2 bez brzd, 2 s brzdami),  Polohovanie držadiel. 
Výška opornej dosky : 108-148 cm, 
Celková šírka : 59 cm,     
 Nosnosť : 125 kg, Váha : 11 kg  
Kód ZP : L93143      PLNÁ ÚHRADA ZP 

Barla francúzska duralová s odrazkou 
Farba : čierna, modrá, zelená, fialová, 
šedá 
Nosnosť : 130 kg, Hmotnosť : 0,5 kg 
Výška úchytu : 760 – 1010 mm 
Nastavenie výšky : 11 bodov  / 20 mm 
Kód ZP : K58032  
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Barla francúzska duralová 
s nastaviteľnou opierkou 
nosnosť : 150 kg,  
hmotnosť : 0, 55 kg 
Výška úchytu : 760 – 1010mm 
Orient . výška pacienta : 
155-215 cm

Kód ZP : K69307,
Doplatok pacienta : 3,43 EUR

M-A

M-A M-A
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PALICA SKLADACIA VZOROVANÁ S NASTAVITEĽNOU VÝŠKOU 
Nastavenie výšky :  82,5 až 92,5 Palica pozostáva zo 4 častí,    Hmotnosť : 0,4 kg,     Maximálne zaťaženie : 110 kg 

Palica trojbodová  
  Kód ZP : K39556 
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Palica štvorbodová 

Palica skladacia  
Vzor DERBY 
Farba : čierna, hnedá 

Palica skladacia  
Vzor T 
Farba : čierna, hnedá 

Palica duralová  nastaviteľná  
Farba : čierna, bronzová, šedá 

Palica drevená - pánske,  dámske 
Kód ZP : K85739 
PLNÁ ÚHRADA ZP

PLNÁ ÚHRADA ZP

Vzor 255611 Vzor 255819 Vzor 255613 Vzor 255619 

M-A

M-A

M-A
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PALICA  VZOROVANÁ VYSÚVACIA S NASTAVITEĽNOU VÝŠKOU 

Násadec gumený 
č.3 na franc. barle 
č.5 na podpazuš. barle 

Násadec protišmykový 
s kovovými hrotmi 
č.3 na francúzske barle 

Násadec protišmykový 
výklopný kovový 

   Protišmykový návlek na obuv 
termoplastická guma  
hroty z nehrdzavejúcej ocele  
vzor 38031 - veľkosť 36 - 41 (M)  
vzor 38032 - veľkosť 39 - 44 (L)  
vzor 38033 - veľkosť 45 - 48 (XL) 

PODÁVAČ PREDMETOV 
Elastická gumová koncovka spolu  s vrúbkovaným klipom 
zabezpečuje pevný ľahko regulovaný úchyt dvíhaného 
predmetu.  Dĺžka : 66 cm . Gumová vrúbkovaná rukoväť pre 
lepšie uchopenie . Magnetická koncovka pre ľahké dvíhanie 
kovových predmetov . Plastový vešiak umožňuje uchytenie k 
chodítku alebo invalidnému vozíku.       
Diera v rúčke uľahčuje zavesenie pri odkladaní 

Vzor 255811 Vzor 255618 

Vzor 255813 

 Protišmykový návlek na obuv 
 vzor 38000 
termoplastická guma , hroty z 
nehrdzavejúcej ocele, uiverzálna 
veľkosť, zapinanie na suchý zips 
rozmer : 5 x 15 cm 
vzor 38033 - veľkosť 45 - 48 (XL)

M-A
M-A

M-A

M-A
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 PRE LEŽIACICH PACIENTOV 

Vankúš s tvarovou pamäťou 

Používanie napomáha odstrániť bolesť hlavy, 

krku, zjemňuje problémy spôsobené stresom a 

napomáha odstraňovať nespavosť. Materiál 

podušky reaguje na teplotu tela. V mieste dotyku 

s telom vplyvom telesnej teploty sa vankúš stáva 

mäkším. To umožňuje lepšie prispôsobenie sa 

vankúša tvaru tela 

Veľkosť M  : 50x30x11/9 cm 

Veľkosť L   : 54x32x13/6 cm 

Kód ZP : K81912 

PLNÁ ÚHRADA ZP 

Vankúš s tvarovou pamäťou QMED 

Používanie napomáha odstrániť bolesť 

hlavy, krku, zjemňuje problémy spôsobené 

stresom a napomáha odstraňovať 

nespavosť. Materiál podušky reaguje na 

teplotu tela. V mieste dotyku s telom 

vplyvom telesnej teploty sa vankúš stáva 

mäkším. To umožňuje lepšie prispôsobenie 

sa vankúša tvaru tela 

Rozmer : 52x32x11,5/9,5 cm 

Kód ZP : K2550A 

PLNÁ ÚHRADA ZP 

Antidekubitný matrac s kompresorom 

Dvojkomorový. Nosnosť: do 100 kg, Obsah: 

kompresor, matrac  +  nepremokavý chránič 

matraca froté zdarma 

Rozmer matraca : 198x89x6,3 cm 

Kód ZP: K82303  

PLNÁ ÚHRADA ZP 

REBRÍK KU POSTELI REFLEXNÝ 
ŠTVORPRIEČKOVÝ:   
Napomáha ležiacej osobe zaujať sediacu polohu 

 Vďaka koncom priečok viditeľný v tme. 

PRESTIERADLO NEPREMOKAVE 
NAPÍNACIE S GUMIČKOU : 
rozmer 200x90 cm, farba biela  
Tkanina froté s podkladom PVC, 
nepremokavá,  pranie pri 
teplote do 90

0
C,  

, 

CHRÁNIČ MATRACA NEPREMOKAVÝ S GUMIČKAMI  
Rozmer : 200x90 cm, rôzne farby.  
Tkanina froté s podkladom polyuretán, pranie pri teplote  do 90

0
C, 

. 
Pranie pri teplote 60

o
C, farba : biela, modrá,

ružová, zelená, žltá

M-A

M-A 

M-A

M-A

M-A
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    MISA PODLOŽNÁ S VEKOM 

      PLASTOVÁ 

FĽAŠA NA MOČ MUŽSKÁ 

Koleso proti preležaninám 
 s návlekom 

    Stolík lôžkový mobilný 

Rormer : 40 x 60 cm 
Nastav. výška : 70 – 105 cm 
Hmotnosť : 7 kg, Nosnosť : 10 kg 

Podpora chrbtice do postele 
Nastaviteľný uhol sklonu 
Šírka : 62 cm 
Kód ZP: K90695  
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Irigačná súprava 
Objem : 2 l, materiál : PVC , 
závesná.Obsahuje hadičku s 
uzáverom s dvoma druhmi 
nástavcov 

Klystírovacie balóniky  
Č.7 - objem 143 ml,   Č.9 - objem 224 ml 
Č.11 - objem 347 ml 

Stolík lôžkový servirovací 
Rozmer : 53 x 32 cm /  

výška cca 20 cm 

Farba béžová,    

Materiál : PVC 

Poduška pneumatická 
Pružné komory navzájom pripojené k sebe sú naplnené vzduchom pomocou 
hustilky.  Obliečka je z priedušného materiálu. Možnosť nastavenia tlaku 
v komorách poskytuje možnosť regulácie tvrdosti a výšky podušky  a jej 
prispôsobenie sa telu.  Použitie: Zabraňuje podráždeniu a poškodeniu pokožky 
dlhodobým sedením, poskytuje úľavu bedrovej chrbtice a správne postavenie 
panvy, prevenciu bolesti súvisiacej so preťažením bedrovej oblasti. Rozmer : 
40 x 40 cm, hrúbka 8 cm 
Kód ŠUKL : L93571                                                                  PLNÁ ÚHRADA ZP 

M-A

M-A

M-A

M-A

M-A

         Podložka pneumatická na sedenie proti 
preležaninám  BUBBLE EVERYDAY  

S odnímateľným návlekom a s pumpou 
rozmery : 42 x 42 x 4 cm 
hnotnosť : 0,65 kg 
nosnosť : 120  

 Antidekubitný chránič päty a lakťa Salvapad výrobky sú vyrobené z 
priedušnej, syntetickej tkaniny (vlna umelé vlákna 20 mm) , ktorá poskytuje 
úľavu, pohodlie, a zodpovedajúce odvedenie vlhkosti z pokožky. Používajú sa 
pri predchádzaní vzniku dekubitov , ako aj zmiernenia následkov dekubitov. 
Vďaka použitiu umelej vlny a polyamidového velúru sú výrobky trvanlivé a 

ľahko sa čistia (pranie pri teplote do 60 
o
 C).  

Balenie : pár 
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POLOHOVACIE PODUŠKY 

 

 

 

              

  

QMED Podložka bedrová  , 40x33x12 cm 
Podložka je vyrobená zo špeciálnej "pamäťovej peny", ktorá sa dokonale 
prispôsobí telu , dokonale vyplní priestor medzi sedadlom a telom. Podložka má 
nastaviteľný popruh, ktorý umožňuje upevnenie na kresle alebo na autosedačke. 
Zaisťuje správnu ortopedickú podporu pre bedrovú chrbticu, obmedzuje alebo 
predchádza bolestiam spojených s preťažením a s poškodením chrbtice.   

QMED PODUŠKA FLEX  

Multifunkčný vankúš v tvare valca z pamäťovej peny. Vo vnútri je 

ohýbací modul. Poskytuje vynikajúcu podporu  pre hlavu, chrbát alebo 

unavené nohy. Zmierňuje bolesti chrbta, bolesti hlavy a zároveň 

poskytuje pohodlnú polohu počas odpočinku 
Veľkosť: 10 cm x 63,5 cm   

QMED POLVALEC  

Univerzálny tvar vankúša z pamäťovej peny umožňuje všestranné použitie.  

Ideálne pre krk, bedrovú chrbticu, kolená, nohy a medzi nohy ako oddeľovač. 

Napomáha správnemu sedeniu .Má nastaviteľný popruh. 

Rozmery : 42 x 18 x 10 cm      

QMED POLOHOVACIA PODLOŽKA  MEDZIKOLENNÁ 

Používa sa v uzavretej forme (plná kocka), zabezpečuje  
správnu anatomickú polohu bokov a panvy pri ležaní na 
 boku. V rozobratom tvare sa používa ako antidekubítna 
podložka pod dolnú časť nôh pre pacientov na lôžku. 
Rozmery: 25 x 20 x 17 cm 

QMED POLOHOVACIA PODLOŽKA KRČNÁ 

Vyrobená zo špeciálnej "pamäťovej peny", ktorá sa dokonale prispôsobí. Poduška 
vyprofilovaná na zabezpečenie stabilizácie krčnej chrbtice  pri zachovaní jej 
fyziologického zakrivenia. Ideálna pre dlhú jazdu autom, lietadlom alebo vlakom. 

Podložka na sedenie z pamäťovej peny  Qmed Comfort 
Ergonomický dizajn s otvorom. Pena s tvarovou pamäťou sa prispôsobuje 
hmotnosti používateľa a umožňuje rovnomerné rozloženie telesnej hmotnosti. 
Vďaka tomu sa chrbtici uľaví, čo znižuje pocit únavy pri činnostiach vykonávaných v 
sede. Spodná časť je vyrobená z protišmykového materiálu, vďaka čomu sa poduška 
nekĺže. Odnímateľný poťah          Rozmery: 45X 37X9cm, Hustota: 45 kg / m3    

Podložka na sedenie z pamäťovej peny TYP I 
Podložka zmierňuje bolesti dolných končatín a bolesti v oblasti panve. 
Poskytuje úľavu od tlaku pôsobiaceho na chrbát, bedrá, stehná. 
Odnímateľný poťah. Rozmery: 455 x 360 x 70 mm 

Podložka na sedenie z pamäťovej peny  TYP II 
Podložka zmierňuje bolesti dolných končatín a bolesti v oblasti panve. 
Poskytuje úľavu od tlaku pôsobiaceho na chrbát, bedrá, stehná. 
Odnímateľný poťah. Rozmery: 450 x 380 x 130 mm 

Gélová podložka na sedenie 
Gélový vankúš je ideálny pre ľudí, ktorí trávia veľa hodín sedením. Perfektné doma 
aj na cestách. Je vyplnená špeciálnou penou (polyetylén) a gélom, Obliečka 
z vrchnej strany je z ovčej vlny. Vankúš tiež poskytuje maximálnu oporu pre 
chrbticu. Vankúš sa vďaka svojim vlastnostiam prispôsobí tvaru tela a dopraje vám 
výnimočný relax. Gélová vrstva rovnomerne rozloží váhu tela, takže po mnohých 
hodinách sedenia nepociťujete únavu ani bolesť.           
Rozmer : 45cm x 35cm x 9cm       
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Doska vaňová  
Plastové sedadlo s otvormi 
 na odtok vody,  nastav. šírka, 
madlo . Nosnosť: 150 kg 
Rozmery 700x320x180cm, 
 Kód ZP: K 81923 
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Sedačka na vaňu  

Závesná, kovová,  

sedadlo z umelej hmoty. 

Nosnosť : 100 kg 

Kód ZP :  K 29442 

Sedačka do sprch. kúta AZ-4 
oceľová konštrukcia,  
plastové sedadlo,  
nosnosť : 120 kg, 
 Výška : 50 cm 
Kód ZP : K 69297   
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Stolička sprch. s operadlom 
Duralová konštrukcia 
Rozmer sedadla: 50x30 cm 
Nastav. výška: 40-58 cm 
Nosnosť: 115 kg 
Kód ZP: K81920 
PLNÁ ÚHRADA ZP 

      Sedačka do sprch. kúta 
sklopná  AZ-5 

     Oceľová konštrukcia, 
     plastové sedadlo 
    rozmer 40x32x7 cm. 

     Nosnosť : 120 kg 
     Kód ZP : K 69298 
    Doplatok pacienta : 26,38 EUR 

Sedačka do vane 
 s nastaviteľnou šírkou 
Rozmer sedadla : 37x23  cm  
 Nastaviteľná šírka : 50 – 60  cm 
Hmotnosť : 1  kg , Nosnosť 120 kg 

Sedačka na vaňu otočná 
Závesná, kovová, sedadlo z 
umelej hmoty Nosnosť: 90 kg 
Kód ZP: K 39553 
Doplatok pacienta 33,03 EUR 

Sedačka do sprch. kúta AZ-3  
Nízka, nerezová konštrukcia 
Plastové sedadlo 
Nosnosť: 120 kg, Výška: 25 cm 
Kód ZP: K 69296 
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Sprchovacie kreslo mobilné 
Šírka: 510 mm 
Výška: 520 mm 
Hĺbka: 580 mm 
Kolieska: pr.100mm, 2x brzda 
Nosnosť: 100 kg 
Hmotnosť: 8,5 kg 

Stolička sprchovacia 
s otočným sedadlom  
Priemer sedadla : 28 cm, 
 Výška sedadla : 43-53 cm  
 Hmotnosť : 2,2
 Max. nosnosť : 110 kg

Stolička sprchovacia 
s bočnými opierkami, 
hliníkové výškovo 
nastaviteľné nohy 
 Rozmery sedadla 39x33 
cm 
Nastav. výška 42-55 cm,  
Hmotnosť 3,2 kg, Nosnosť 
: 110 kg      

Stolička sprchovacia  
Priemer sedadla 32 cm, 
 Výška sedadla : 35-53 cm  
 Hmotnosť : 1,6  kg       
 Max. nosnosť : 120 kg

Stolička sprchovacia 
s otočným sedadlom  
Priemer sedadla : 35 cm, 
 Výška sedadla : 42-58 cm  
 Hmotnosť : 2,2  kg       
 Max. nosnosť : 150 kg

UĽAHČENIE HYGIENY 
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M-A
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Madlo rovné biele  
Vyrobené z oceľových rúrok 
 300 mm Kód ZP: K90689 
 400 mm Kód ZP: K90689 
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Madlo sklopné  
Materiál: oceľ 
Povrchová úprava: komaxit 
Rozmer: 730 mm 
Kód ZP: K90690 
PLNÁ ÚHRADA ZP

Protišmyková podložka - do vane 
Rozmer: 34 x 73 cm 
Farba: biela, ružová, béžová, modrá, 
zelená 

Protišmyková podložka 
do sprchovacieho kúta  
 Rozmer: 53 x 53 cm 
Farba: biela, ružová, béžová, 
modrá, zelená 

Sprchovací bazén na umývanie hlavy  
Praktická pomôcka pre umývanie hlavy ležiacich pacientov . 
Obsahuje :  
- bazén s výpustnou hadicou o dĺžke  50 cm,
- zásobník na vodu o  objeme 8 l, dĺžka sprchovacej hadice
70 cm , hadica je ukončená sprchovacou hlavicou s ventilom.
Zásobník na vodu môže byť umiestnený na stene  alebo na stojane.

Pomôcka na umývanie a masáž 

Pomôcka uľahčuje umývanie chrbta 
 alebo iných častí tela, napríklad nôh. 
Ideálne pre starších ľudí. Má množstvo 
štetín, ktoré dôkladne čistia telo.  
Okrem toho má pomôcka aj masážnu 
funkciu, vďaka ktorej si zlepšíme  
pohodu a krvný obeh.   

Rozmer : 75 x 9 cm 

Schodík jednostupňový 
Materiál: hliník 
Rozmer sedadla : 36x28 cm 
Nastav. výška : 26-31 cm 

Hmotnosť : 1,6 kg 

Nosnosť : 100 kg 

Kúpacia vaňa nafukovacia  
Vaňa je určená na lôžko o rozmere 200 x 90 cm  
Kúpacia vaňa je určená na kúpeľ pacienta priamo na lôžku. Vaňa sa vo vyfúknutom 
stave podsunie pod pacienta a hustilkou sa nafúknu okraje. K príslušenstvu vane patrí 
sprcha na zdroj teplej vody, ktorá sa pripojí k vodovodu a ovláda sa na konci hadice u 
pacienta. K vypusteniu vody je vaňa vybavená výpustným rukávom.  
Je možné získať  peňažný príspevok poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

M-A

M-A

M-A M-A
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NÁSTAVCE NA WC 

WC kreslo drevené  KTD 99 
Drevené kreslo s plastovou 
 nádobou s vekom.  
Nádoba je vyberateľná zozadu. 
Hmotnosť : 8 kg 
Nosnosť : 115 kg 
Šírka sedadla :  45 cm 
Kód ZP : K 85996 

Toaletné kreslo pojazdné  
Odklopné opierky rúk a nôh,  
výklopná doska,   nosnosť: 100 kg 
šírka sedadla : 46 cm 
výška seadadla : 41 cm 
celková šírka : 54 cm 
Kód ZP: L 88562  
PLNÁ ÚHRADA ZP 

M-A M-A

Nástavec na WC CONTACT  
z elastickej hmoty, spodný profil nástavca 
 zabezpečuje presné a bezpečné dosadnutie 
 na všetky typy   WC. Farba: svetlo šedá 
Výška: 11cm,  Nosnosť: 185 kg, Hmotnosť : 2,1 kg 
Kód ZP: K 58038   
Doplatok : 18,31 EUR 

Nástavec na WC  CLIPPER  
Plastový s vekom vhodný na klasické WC 
Jednoduchá montáž na WC pomocou klipsov 
Výška 11cm, Nosnosť: 185 kg, Hmotnosť : 1,6 kg 
Kód ZP: K 69299   
 PLNÁ ÚHRADA ZP 

Podstavec oporný toaletný . 
Je vyrobený z hliníkových rúrok. Štyri oporné nohy poskytujú výbornú 
stabilitu počas sadania na WC , respektíve vstávania. Má dve 
komfortné rukoväte - lakťové opierky. Rám je ideálnou náhradou 
sklopných madiel a madiel rovných vo WC z umakartových dosiek, 
kde montáž uvedených madiel nie je možná.  
Nastaviteľná výška 65 až 79cm , nastaviteľná šírka 61 až 65 cm,  
hĺbka 47,5 cm , hmotnosť : 4,9kg,   nosnosť : 138 kg ,   

M-A M-A

Stolička toaletná  
plastové sedadlo, oceľová konštrukcia , 
mäkké podrúčky, nastavenie výšky 
stoličky v krokoch , 5-litrové vedro s 
vekom ,  WC sedadlo s vekom 
Hmotnosť : 7 kg, Nosnosť : 110 kg 
Šírka sedadla :  46 cm 
Nastaviteľná výška : 64-79 cm 
Kód ZP : K 93570 
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PRESOTERAPIA 

 PANČUCHY NA KRČOVÉ ŽILY 

Predávame kompresívne pančuchy od týchto výrobcov :  

   V prípade, že Vám nevyhovuje sériovo  vyrábaná veľkosť, zabezpečujeme výrobu pančúch na  
 individuálnu zákazku  podľa zadaných rozmerov      

PNEUVEN MEDI 6.7  LS,  
Prenosný prístroj na  presoterapiu  a rehabilitáciu 
určený predovšetkým pre domácu liečbu. Je 
vybavený dotykovým ovládaním a ovládaním 
pomocou flashdisku. 
 Rozsah tlaku : 0 – 12 kPa 
Kód ZP : G88139 ,  Doplatok pacienta 71,85 EUR 

Návlek na ruku  7 komorový 
Dĺžka : 820 mm,  
Obvod dlaň : 400 mm, podpazušie : 500 mm 
Kód ZP : G41618 
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Návlek na ruku s ramenom  7 komorový 
Dĺžka : 820 mm,  
Obvod dlaň : 400 mm, podpazušie : 500 mm 
Kód ZP : G41617, Doplatok pacienta 9,00  EUR 

Návlek na nohu 7 komorový 
Dĺžka : 850 mm alebo 900 mm 
Obvod : kotník 400/420 mm 

      Stehno : 750/830 mm 
Kód ZP  : G41623 
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Návlek nohavice 7 komorový 
Dĺžka celko : 1260 mm, noha : 900 mm Obvod : 
pás 1200+-100 mm 

      Stehno : 700+50 mm 
Kód ZP : G88143,  
Doplatok pacienta 70,62 EUR 

PNEUVEN Relax  6.7  LS,  
Prenosný prístroj pre lymfatickú masáž určený 
najmä pre regeneračné a masážne účely v 
kozmetických a masážnych salónoch a 
fitnescentrách, vybavený dotykovým 
ovládaním a ovládaním pomocou čipovej karty.     
Rozsah tlaku : 0 – 12 kPa 

MAXIS LOANA 
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ZDRAVOTNÉ PONOŽKY LOANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ponožky s extrémnou rozťažnosťou 
Ponožky s vysoko rozťažným lemom s vloženým 
elastickým vláknom zabezpečujú bezchybné držanie 
na opuchnutej nohe. Voľný lem bráni vzniku 
otlakov a škrteniu prietoku krvi. 

Ponožky pre diabetikov 
Bezšvíkové ponožky.  Jemný tlak  
ponožky.   Výťažok z Aloe vera má 
zvlhčujúce účinky na pokožku. 
 Ponožky sú vyrobené z bavlny s 
viskózou a pre zlepšenie elasticity je 
pridaný polyamid a elastan. 

Ponožky zo 100 % bavlny 
Ponožky so super jemným švom.  Pridaný 
zmäkčujúci prípravok obsahujúci výťažok 
z Aloe Vera má zvlhčujúci a ukľudňujúci 
účinok na pokožku.  

Podkolienky proti únave 
Ich nosenie podporuje krvný obeh, zmierňujú 
únavu a odstraňujú pocit ťažkých nôh.  Pridaný 
zmäkčujúci prípravok obsahujúci výťažok z Aloe 
Vera má zvlhčujúci a ukľudňujúci účinok na 
pokožku. Vhodné pri dlhodobom statí a 
cestovaní 

Ponožky pre diabetikov s masážou chodidla 
Bezšvíkové ponožky.  Jemný tlak  ponožky. 
 Je pridané masážne chodidlo, ktoré spôsobuje 
lepšie prekrvenie chodidla a tým jeho prehriatie. 
 Výťažok z Aloe vera má zvlhčujúce účinky na 
pokožku.  Ponožky sú vyrobené z bavlny s viskózou 
a pre zlepšenie elasticity je pridaný polyamid a 
elastan. 
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BANDÁŽE 

 

RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ 

 

VÝROBKY Z GÁZY 

Neoprénová bandáž 
drieku  PA-1 
Kód ZP : J22116 

Neoprénová bandáž 
drieku  PA-2 
Kód ZP : J22117 

Neoprénová 
bandáž kolena  
KO-2 
Kód ZP : J22128 

Neoprénová 
bandáž kolena  
KO-3 
Kód ZP : J22129 

Neoprénová 
bandáž kolena  
KO-1 
Kód ZP : J22127

Neoprénová bandáž 
zápästia  ZA-1ST 
Kód ZP : J22118 

Neoprénová bandáž 
zápästia  ZA-2ST 
Kód ZP : J22119 

Neoprénová bandáž 
zápästia  ZA-3ST 
Kód ZP : J22120 

Rukavice latexové nepudrované, nesterilné 
spĺňajú požiadavky normy EN 455,      schválené pre styk s potravinami 
 vnútorná vrstva rukavice potiahnutá polymérom      bez prášku,  čo umožňuje 
eliminovať podráždenie pokožky spôsobené práškom,  skúška priepustnosti vody - 
AQL 1.5 ,  homogénna textúra po celom povrchu ruky a prstov,  rolovaná manžeta 
pre ľahké nazúvanie,   univerzálny tvar vhodný pre pravú aj ľavú ruku,    prírodná 
latexová farba,   jednotkové balenie 100 kusov 
Veľkosť :  M, L 

Vankúšik vatový 
10 x 10 cm    A60757 
10 x 15 cm    A60758 

Tampón stáčaný 
20 x 20 cm    A60745 
15 x 15 cm    A60743 

Gáza rolovaná 
0,9 x 10 m   A60778 

M-A M-A

M-A 

Ovínadlo nesterilné 
6cm x 5m      A23303 
8cm x 5m      A 23305 
10cm x 5m    A23307 
12cm x 5m    A23309 

M-A
M-A

M-A 

M-A
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INHALÁTORY 

 

 

 

 

 

  Používaním  inhalátorov dochádza k zlepšeniu kondície horných dýchacích ciest. Slúžia  na prevenciu    
  respiračných chorôb hlavne v oblastiach so zvýšeným výskytom škodlivých  látok a v období epidémií. 
  Účinok inhalácie je možné zvýšiť použitím prírodných éterických olejov. 

 

 

 

 

 

ODSÁVAČKY 

 

Kompresorový inhalátor GESS OLIVIA 
Veľkosť častíc : 1-5 mikrom. 
Prietok vzduchu : 5-10 l/min  ,  
Max. tlak : 60 - 100 kPa 
Hlučnosť : 65 dB, 
Príslušenstvo : maska pre deti, maska 
pre dospelých,  náustok, nástavec do 
nosa, filtre.

Inhalátor ultrazvukový 
YUWELL M102 

Veľkosť častíc - 3,7 µm Rýchlosť 
rozprašovania: 0,20 ml / min , 
hmotnosť: iba 108g , funguje na 
batérie. Príslušenstvo :  napájací 
kábel s portom USB typu A, náustok, 
maska pre dospelých, maska pre deti 

Inhalátor plastový 

Tvárová sauna   

 V príslušenstve je tvárová 
maska,  nosná maska,  
odmerná nádobka,  
Napájanie : 230 V 
Príkon : 130W 

Nosná sprcha plastová Nosná sprcha sklenená 

Odsávačka chirurgická F-20,  
Prenosná odsávačka pre  
malé chirurgické zákroky  
 a post-tracheotomiu, 
pre domáce použitie.  
Kód ZP : K68589    
PLNÁ ÚHRADA ZP 

Odsávačka materského mlieka mechanická GM-10 
Má mäkkú pohodlnú prísavku  a ergonomický tvar. 
Simuluje prirodzené satie novorodenca 

Výplach nosa slanou vodou alebo Vincentkou  pôsobí preventívne, otužuje 
nosovú sliznicu  a robí  ju odolnejšou voči vírusovým a bakteriálnym infekciám. 
Pomáha  pri problémoch s  upchatým nosom následkom nádchy, nachladenia, 
sennej nádchy alebo chronickej nádchy. U osôb trpiacich chronickou alergickou 
nádchou dôjde pri výplachu nosa k odstráneniu   alergénov, a tým k zmierneniu 
ťažkostí.  Použitie nosnej sprchy je účinné aj pri akútnych aj chronických 
zápaloch nosových a  prínosových dutín, kedy roztok odplaví zápalový sekrét, 
zvlhčí sliznicu a urýchli jej regeneráciu.   

M-A

M-A M-A

M-A
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MASÁŽ,  REHABILITÁCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Rotor rehabilitačný 
mechanický 
Umožňuje cvičenie dolných aj 
horných končatín. 
Skladacia konštrukcia 

Lopta na cvičenie Soft  Gym 
Lopta sa hodí k posilňovacím 
tréningom, strečingu , 
rehabilitácii, cvičeníam pilates 
a jógy.  Rozmer : Ø 25 cm 

Gymnastická lopta  s hustilkou 
ABS s ochranou proti náhlemu  
roztrhnutiu, rozmery:  45 cm,  
55 cm,  65 cm , 75 cm , 85 cm 

Masážna podložka Qmed 175x35 cm 
Podložka je vhodná na stimuláciu 
reflexných bodov chodidla, zlepšuje 
prekrvenie orgánov, predchádza 
deformácii chodidla 

Masážna loptička gelová 
Priemer 7 cm 
ružová – extra mäkký odpor 
modrá – mäkký odpor 
oranžová – tvrdý odpor 

 Valec rehabilitačný Qmed 
Standard, rozmer 45 x 15 cm  
Ideálny produkt pre rehabilitačné a 
korekčné cvičenia, ako aj pre 
relaxačnú masáž. Jedná sa o 
jednoduché a bezpečné zariadenie, 
ktoré používa našu vlastnú telesnú 
hmotnosť na uvoľnenie svalov. 

 Posilňovač prstov - set 
Na spevnenie svalov prstov a ruky. 
Ružová – mierna 
Oranžová – stredná 
Modrá – silná 

Posilňovacie gumy set 
Sada piatich farebných 
gúm s rôznou tuhosťou.  
Na posilňovanie horných 
a dolných končatín. 
 Rozmer : 5 x 50 cm 

Rehabilitačný valec 

Penový valec (roller) je spoľahlivá a účinná 

pomôcka, určená ako na cvičenie jogy, pilates 

či posilňovanie, tak i na masáže a relaxáciu. 

Valec má typický 3D povrch - špeciálne 

výstupky Cvičenie uvoľňuje svalové napätie, 

podporuje cirkuláciu krvi, obnovuje elasticitu 

svalov a spevňuje aj vnútorné svalstvo. 

 Rozmer :  14 x 33 cm 

M-A
M-A
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Masážna loptička Ježko 
 Určenie : pourazové cvičenia, proti 
celulitíde,  na prekrvenie kože, na 
relaxáciu a masáž 
Priemer   Farba     Priemer    Farba    

 5 cm      fialová     6 cm      oranž.  
 7 cm      zelená      8 cm      žltá     
 9 cm      červená    

Masážny valček   5 x 16 cm 
Určenie : na stimuláciu reflexných zón, 
cvičenie a terapiu predovšetkým chodidiel, 
zlepšenie obehu  krvi, relaxačnú 
 masáž celého tela 

IPLIKÁTORY 
A1 - 35 x 19cm , Plátno 
D1 - 38 x 68cm , Plátno 
E1 - 35 x 19cm , Nafukovací 

Masážna podložka 32 x 29 x 2 cm 
Podložka je vhodná na stimuláciu 
reflexných bodov chodidla, 
zlepšuje prekrvenie orgánov, 
predchádza deformácii chodidla 

Balančný disk , priemer 33/35 cm s pumpou 
Zlepšuje stabilitu, rovnováhu a koordináciu 
pohybov. Znižuje výskyt bolestí chrbta 
vyplývajúce z dlhého sedenia. Aktivuje a 
posilňuje svaly chrbtice. Vhodná na masáž 
a relaxáciu chodidiel. Farba : červená, 
modrá, šedá. Nosnosť : 220 kg      

Masážne krúžky 
Priemer 7 cm  
červený : slabý odpor 
žltý : stredný odpor 
zelený : silnýodpor 

Polguľa 
Polgule  sú dokonale prispôsobené 
pre pohybové cvičenia;  nácvik 
rovnováhy, - rôzne didaktické hry, 
 masáž chodidiel.  Priemer 17,7 cm 

Masážna loptička Oriešok 
Určenie : pourazové cvičenia,
proti celulitíde,  na prekrvenie
kože, na relaxáciu a masáž 
Rozmer : 8x15 cm 

Sada - akupresúrna podložka s polvalcom 
 Slúži ako masážna pomôcka,  stimuluje vitalitu,  
uvoľňovanie endorfínov a odbúrava stres. Zmierňuje 
bolesť, zlepšuje spánok a posilňuje obranyschopnosť 
tela.  
Neobsahuje latex ,  balenie obsahuje molitanovú 
podložku o rozmere a 64 x 40 x 2 cm a polvalec 
o rozmere 15 x 38 cm.
Cena bez DPH : 17,50 EUR 

M-A

M-A
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Masážne  valčeky   drevené  
MS – 2C 

Určenie : na stimuláciu  reflexných 
zón, cvičenie a terapiu 
predovšetkým chodidiel, zlepšenie 
obehu   

 
 
 
 

Pomôcka na masáž chrbta  
 drevená  MC – 3 

Na stimuláciu reflexných zón,  
Cvičenie  a terapiu predovšetkým  
chrbta , zlepšenie  obehu  krvi,  
relaxačnú,  masáž celého tela 

 
 
 
 

Masážne  valčeky   drevené  MC-1,  MC-2 
  Určenie : na stimuláciu reflexných zón,  
  cvičenie a terapiu , zlepšenie obehu  krvi 

 
 
 
 

Masážne  valčeky   drevené  
MCS – 1 

Určenie : na stimuláciu  reflexných 
zón, cvičenie a terapiu svalov, V 
dôsledku masáže sa krvné cievy 
rozširujú, zvyšuje sa metabolizmus, 
odolnosť tela, fyzická a duševná 
zdatnosť   
 
 

 

Masážne  valčeky   drevené  
MCS – 2 

Určenie : na stimuláciu  reflexných 
zón, cvičenie a terapiu svalov  
V dôsledku masáže sa krvné cievy 
rozširujú, zvyšuje sa metabolizmus, 
odolnosť tela, fyzická a duševná 
zdatnosť   
   

 
 
 
 

DUO masážny set na ruky 
a nohy. 
Dve otáčajúce sa akupresúrne 
loptičky uložené na oske. 
Stojan protišmykový. 
- Rozmery: cca 24 x 13 x 10 cm 

Opora chrbta s masážou 
Rám je vyrobený z kovu a vnútro z 
nylonovej sieťoviny Odolná 
vzduchopriepustná konštrukcia Má 
pružnú upevňovaciu pásku Dá sa 
nastaviť na akýkoľvek typ sedadla 
vrátane autosedačky  
Rozmery: 38,5 cm x 37,5 cm 
 

 

Pomôcka na strečing a masáž chrbta    
Pomáha napínať svaly bedrovej chrbtice a 
zmierňovať bolesti chrbta spôsobené 
svalovým napätím, nadmerným ohýbaním 

chrbtice a jej nesprávnou polohou   

 

 

 

 

Pomôcka na masáž svalov 
Masážna pomôcka na svaly s valcami, ktorej hlavnou funkciou je urýchlenie 
regeneračného a relaxačného procesu po fyzickom cvičení. Účinná pri 
anticelulitídnych masážach ( s použitím pleťového mlieka alebo krému). Umožňuje 
masírovať ktorúkoľvek časť tela, najmä nohy, ramená, plecia, boky atď.     
 

 

 

26



DIAGNOSTICKÉ PRÍSTROJE 

NÁHRADNÉ DIELY K TLAKOMEROM 

Fonendoskop jednostranný 
Farba : čierna, modrá, žltá 
zelena, červená, fialová,  

Manometrický tlakomer  
GESS  STANDARD 
Rozsah merania : 0-300 mm Hg 
Vhodný na meranie tlaku pri 
arytmii srdca.  Balenie obsahuje 
fonendoskop 

Fonendoskop obojstranný 
Farba : čierna, modrá, žltá 
zelena, červená, fialová,  

Fonendoskop Rappaport - 
dvojhadičkový 
Farba : čierna, modrá, žltá 
zelena, červená, fialová,  

Balónik k tlakomeru 
komplet 
 ( s nasávacím 
a výpustným ventilom ) 

Balónik k tlakomeru  
( s nasávacím ventilom ) 

Manžeta  dvojhadičková           Manžeta  jednohadičková 
         Veľkosti :  

Štandard : 50x14 cm / pre obvod ramena 22 – 32 cm 
Large : 50x14 cm / pre obvod ramena 33 - 42 cm 

Manometrický tlakomer Palm 
GESS OPTIMUM 
Rozsah merania : 0-300 mm Hg  
Vhodný na meranie tlaku pri arytmii srdca 
Priemer manometra 60 mm  
Ovládanie jednou rukou  
Súčasťou príslušenstva je fonendoskop  
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TERMOFORY , VYHRIEVACIE PODUŠKY, INFRALAMPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhrievacia topánka CCH210  
Tech. Parametre : príkon 100 W,  6 stupňov 

nastavenia teploty, automatické udržiavanie 

teploty, automatické vypnutie po 90 

minútach,  bezpečnostný snímač proti 

prehriatiu, rozmer 29 × 26,5 × 32,5 cm  

Materiál : materiál mikroplyš, syntetická 

vlna. Vnútornú vložku je možné prať v 

práčke   

Deka vyhrievacia CCH81  
Elektrická deka vyrobená z 
materiálu polar fleece. 
Tech. parametre : príkon 60 W, 3 
úrovne ohrevu , maximálna 
dosiahnuteľná teplota 30–45 °C , 
odpojiteľná ovládacia jednotka , 
ochrana proti prehriatiu , rozmery 
80 × 160 cm 

Vesta  vyhrievacia CCH658  
Elektrická vesta vyrobená z materiálu 
fleece. 
Tech. parametre : príkon 100 W, rozmery 68 
x 81 cm, 6 stupňov regulácie teploty, 
automatické udržiavanie teploty ,  diaľkové 
ovládanie s displejom,  ochrana proti 
prehriatiu, možnosť  prať v práčke 

Vankúšik gélový  ( Duoterm ) 
TERAPIA CHLADOM  
Pri akútnych ťažkostiach : horúčka, bolesti zubov, 
krvácanie nosa, migréna, vykĺbenina, uštipnutie 
Použitie: Vankúš vložte do mrazničky cca na 2 hodiny 
 TERAPIA TEPLOM 
Pri chronických ťažkostiach :  kŕče, svalová horúčka, 
reuma, menštruácia, preťaženia, lumbago 
Použitie: Vankúš vložte do horúcej vody max. do 80 °C. 
Rozmery : 13 x 14cm ,  18 x 28cm , 12 x 29cm  

Infralampa 
100W  

Dečka vyhrievacia CCH301  
Dečka vyrobená z materiálu 
polar fleece. 
Tech. parametre : príkon 100 W, 
rozmery 30 × 40 cm, 6 stupňov 
regulácie teploty, automatické 
udržiavanie  teploty,  ochrana 
proti prehriatiu, kábel s dĺžkou 2 
m, materiál mikroplyš , možnosť  
prať v práčke  

Infralampa 
150W 

M-A
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Termofor na vodu bez návleku  
Termofor na vodu s návlekom  
Objem : 2 l 

Bylinné termofory 
Zásadnou prednosťou je univerzálne použitie na rôzne časti tela. Najčastejšie 
na krčnej, bedrovej a hrudnej chrbtici (kombinácia), ramená, kolená a pod.. 
Rýchle zahriatie a dlhé odovzdávanie tepla charakterizujú tento výrobok. 
Sú dodávané tieto druhy : Zelený čaj,  Citrónová tráva, Levanduľa, Mäta 
 Veľkosť : 18x70 cm, Hmotnosť : 1 kg 

Termofor  rašelinový 22x16 cm Termofor rašelinový na krčnú  chrbticu Termofor rašelinový ľadvinový 

Ohrevové vankúše sú plnené kvalitnou 100 % rašelinovou zmesou, zaručujúcou udržanie teploty po  niekoľkonásobne 
dlhšiu dobu než klasické vodou plnené termofory. Súčasne sú dodávané s bavlneným poťahom zaručujúcim zmiernenie 
"tepelného šoku" v mieste aplikácie. Po nahriatí dodáva príjemné teplo  po dobu až 4 hodín. 
Je možné ho použiť v tzv. "studenom režime" pre chladivé obklady. 

Pás ľadvinový 
 ovčie rúno, 
obojstranný 

Pás ľadvinový 
 plyšový  

Termofor na vodu detský 
Objem : 0,7 l 

Termofor s čerešňovými 

kôstkami 30x25 cm  

Vankúš nahrievací  30 x 40 cm , 

náplň pohánkové šupky + 

levanduľa

Vankúš nahrievací krčný , 

náplň pohánkové šupky + 

levanduľa 

M-A M-A
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OCHRANA HALUXOV 

 

 

 

 

                  

 HALLUDUO -  I208 
Silikónový separátor s anatomickým 
tvarom, vďaka ktorému výrobok dokonale 
priľne a prispôsobí sa systému prstov. 
Oddeľovač zabraňuje tvorbe haluxov tým, 
že fixuje palec . Umiestnenie separátora 
pomocou prsteňa na palec a susedný prst 
pôsobí proti jeho vypadnutiu z prstov.  

HALLUTRIO  - I2012 
Ochrana na halux s korektorom. Chráni 
halux a znižuje bolesť pri tlaku a odieraniu 
haluxu v topánke. Zmierňuje tlak počas 
chôdze. Zabraňuje vzniku ďalších zápalov. 
Anatomicky tvarovaná, odstraňuje bolesť v 
mieste haluxu, napomáha hojeniu pokožky. 
Bráni ďalšiemu rozvoju haluxu 
 pridanému separátoru. 

 HALLUCARE – I209 
Ochrana na halux so separátorom  
je navrhnutá tak, aby chránila halux  
a znižovala bolesť v prípade tlaku a  
odierania haluxu v topánke. Zmierňuje  
tlak počas chôdze. Zabraňuje vzniku  
ďalších zápalov. Anatomicky tvarovaná, 
odstraňuje bolesť v mieste haluxu,  
napomáha hojeniu pokožky.  

KOREKTOR KLADIVKOVÝCH PRSTOV  
I205 

Silikónová podpora prstov udržiava 
palec a druhý prst v správnej polohe, 
obmedzuje utiahnutie prstov. Používa 
sa k náprave polohy prstov, bolesti 
kĺbov, zápalov. Pomôcka pôsobí 
uľavujúco. Je vybavená krúžkom, 
ktorý zaisťuje správne umiestnenie. 
Veľkosti: M, L
1 pár v balení

SILIKÓNOVÝ MEDZIPRSTOVÝ  KOREKTOR 
I201 

Pôsobí proti chybnému postavenie prstov, 
koriguje polohu palca. Korektor jemne 
oddiaľuje prsty, čím zabraňuje tlaku a 
podráždenie kože. Možno použiť vo väčšine 
typov obuvi. Doporučené pri liečbe a 
prevencii haluxov. Veľkosti: M, L 
1 pár v balení 

ELASTICKÁ BANDÁŽ NA KOREKCIU 
HALUXOV  -  I206 

Bandáž je vyrobená z elastickej látky. Na 
boku palca nohy je silikónové puzdro, 
ktoré znižuje bolesť v prípade haluxu a 
zabraňuje nadmernému treniu o obuv. 
Chráni, izoluje a pomáha pri hojení 
Použitie možné pod ponožkou aj bez 
Univerzálna veľkosť, 1 ks v balení 

HALUFIT – I211 
Elastický pás na cvičenie prstov. Zmierňuje napätie vznikajúce na vonkajšej strane 

veľkých prstov. Znižuje riziko haluxu. Univerzálna veľkosť. 

30



STAROSTLIVOSŤ O TELO 

Masážny prístroj multifunkčný 
Prístroj poskytuje komplexnú masáž tela. Umožňuje 4 typy masáži s reguláciou 
rýchlosti. Vykonáva 3200 otáčok za minútu.  Napájanie 230V.  
Dĺžka napájacieho kábla : cca 140 cm,  ergonomický tvar  .       

Elektrická brúska na päty   
Rýchlo rotujúca hlava účinne, bezpečne a 
bezbolestne odstraňuje nežiaducu tvrdú a 
odumretú kožu na pätách. Chodidlo tak 

bude hladké, hebké na dotyk a krásne na 
pohľad 

Arómadifuzér  
Vhodné pre aromaterapiu, chromoterapiu (terapia pomocou svetla). Prístroj 
mení vodu na jemnú vodnú paru. Ak pridáte do vody pár kvapiek esenciálneho 
oleja, aróma difuzér ju pôsobením ultrazvuku rozloží na jemné mikročastice, 
ktoré prevoňajú váš byt. Postupným prechodom 7 LED farieb navyše dosiahnete 
chromoterapeutického účinku. Objem nádobky: 130ml / cca 3,5 hodín chodu. 
Napájanie: USB 5V, Príkon: cca 3W, Rozmery: 10x10 cm  

Masážny prístroj BEURER  MG 40 
Masážny prístroj s infračerveným ohrevom . Je vybavený štyrmi masážnymi 
nástavcami pre masáž tela, krku, hlavy a svalov. Funkcia infračerveného žiarenia 
pokožku prehrieva, zlepšuje krvný obeh a metabolizmus v jednotlivých tkanivách, 
uvoľňuje svaly a pôsobí proti únave či svalovej horúčke.  Otočná hlavica a dlhá 
ergonomická a protišmyková rukoväť s kĺbom umožňuje masáž celého chrbta 

   Poduška masážna SHIATSU  s ohrevom 
Masážna poduška so 4 hlavami uvoľní  svalové napätie a tuhosť v krku, chrbte, 
stehnách alebo ďalších častiach tela. Rozprúdi krvný obeh a uvoľní unavené a boľavé 
svalstvo. Vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. 
 4 rotačné masážne hlavice, snímateľný povlak na vankúš, ovládanie jedným 
tlačidlom: ON / OFF, adaptér do auta: 2A , výkon: 24 W , napätie: AC 110-240V, dva 
režimy: normálny a infračervený.  Rozmery: 30 cm x 19 cm x 10 cm  

Čistiaca kefka  
Sonická čistiaca kefka slúži na čistenie a masáž tváre a dekoltu. Účinne čistí pokožku bez 

ohľadu na jej typ. Dôkladne odstraňuje zvyšky make-upu, nečistoty a kožný maz, hĺbkovo 

a dôkladne čistí póry. Kefka má vstavanú  Li-Ion batériu: 3,7V 200mAh, na jej nabitie stačí 

klasický USB kábel.  (USB kábel súčasťou balenia) . Čas potrebný na úplné nabitie: cca 90 

minút. Pracovný čas na plnú batériu: až 2 hodiny . Možnosť natavenia 4 pracovných 

režimov. Vodotesnosť - trieda vodotesnosti: IPX6.  Rozmery : 13,0 x 5,9 x 3,2 [cm] 
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PRO-SANITA 

Hellova 4 

040 11 Košice 

Tel. : +421 55 644 60 74 

Tel. fax : +421 55 644 07 09 

www.pro-sanita.sk 
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http://www.pro-sanita.sk/
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