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Pre nás ako výrobcov a dodávateľov pomôcok pre zdravotne 
znevýhodnené deti je to tá najväčšia výzva. Záleží na nás, či vyhovieme 
všetkým technickým a terapeutickým potrebám detí a umožníme im 
komunikovať s rodinou a vrstovníkmi. Od najútlejšieho detstva a - pokiaľ 
možno - v úrovni očí. A to pomocou ideálnych pomôcok, ktoré im 
umožnia preskúmavať a formovať svoje okolie.

Neodmysliteľným predpokladom komunikácie je mobilita. Je dôležitá 
pre každé dieťa a vo všetkých každodenných situáciách, ktoré zažíva. V 
ľahu, v sede aj v stoji. Pri hraní, počas terapie aj pri chôdzi.
Dieťa, ktoré nedokáže samostatne sedieť alebo udržať vzpriamenú 
polohu, nemôže ani komunikovať s ostatnými deťmi. Preto potrebuje 
pomôcky, ktoré mu aktívne pomôžu dosiahnuť tieto polohy, resp. 
vertikalizovať ho. Pomôcky musia byť starostlivo zamerané na to, aby 
poskytovali správnu podporu a zároveň boli vhodné pre každodenné 
situácie. Aspoň Ottobock na to veľmi dbá.

Napríklad rehabilitačný kočík Kimba Neo nemá slúžiť len na ľahkú 
prepravu dieťaťa, ale musí podporovať aj jeho fyziologickú polohu, 
pomáhať pri vnímaní prostredia a uľahčovať komunikáciu s ostatnými. 
A v neposlednom rade musí uľahčovať aj prácu ľuďom, ktorí sa o dieťa 
starajú. Naši odborní konzultanti, ktorí na tieto požiadavky dbajú, sú 
pre rodičov omnoho viac, než len predajcami – stávajú sa totiž poradcami 
a oporami a pomáhajú deťom nájsť svoje miesto v spoločnosti.

Sme presvedčení, že každé dieťa má právo na plnohodnotný život.

Každý človek má právo na spoločenský život. 
Bez ohľadu na to, či je zdravý, alebo zdravotne 
znevýhodnený, každý človek sa túži začleniť 
medzi ostatných vo svojom okolí.
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Prečo byť práve s nami? 

 Vaša vlastná skúsenosť v domácom   
    prostredí

Niet nad to, vyskúšať si pomôcky bez stresu, 
doma a napríklad zistiť, či sa zmestíte do výťahu 
alebo či vojdete do kúpeľne. Preto naši konzultanti 
prídu priamo k vám domov.

 Kvalita odporúčania a zamerania pomôcky 
Aby vaše dieťa malo skutočne kvalitnejší život, 
musí sa odporúčať optimálna, vecne zameraná 
pomôcka. Náš tím konzultantov sa skladá z ľudí s 
dlhoročnou praxou v danom odbore. 

 Spolupráca s tímom ortopedických   
 protetikov Ottobock

Pre správne polohovanie dieťaťa je často vhodné 
využiť aj individuálne vyrábané ortézy, vložky či 
iné ortopedicko-protetické pomôcky.
Prekonzultujeme s vami stav dieťaťa, navrhneme 
riešenie a poradíme vám, ako sa skontaktovať s 
najbližším ortopedickým protetikom, ktorý vám 
pomôcky vyrobí. 

 Dlhodobé využitie pomôcky
Pri navrhovaní pomôcky vždy hľadíme do 
budúcnosti a berieme ohľad na rast dieťaťa a jeho 
predpokladaný vývoj. Doba používania pomôcky 
sa dá často predĺžiť.

 Individuálna výroba a prispôsobenie
Pomôcky sa majú prispôsobovať vášmu dieťaťu, 
nie naopak. Preto ich vyrábame individuálne, na 
základe odobratia merných hodnôt dieťaťa, 
jedine v takom prípade možno všetky nastavenia 
prispôsobiť potrebám dieťaťa.

 Pohodlie
Naše pomôcky sú riešené tak, aby boli čo 
najpohodlnejšie. Keď sa dieťa cíti dobre a nemusí 
robiť pohyby na uľahčenie polohy, nemá chybné 
držanie tela a stabilne sedí, ide všetko ľahšie a 
príjemnejšie. 

 Pomoc dieťaťu a jeho okoliu
Naše pomôcky majú uľahčiť život nielen deťom, 
ale aj rodičom, ošetrovateľom a terapeutom. Preto 
sa aj oni podieľajú na vývoji našich výrobkov.

 Úspora Vašich financií
Naše pomôcky sú väčšinou také flexibilné, že 
dokážu „rásť“ súčasne s dieťaťom. Rodičia tak 
nemusia zháňať novú pomôcku, keď dieťa trochu 
povyrastie.

 Dostupný servis 
Prípadné riešenie technických problémov 
vykonávame priamo u vás doma, alebo máte 
možnosť využiť stále sa rozširujúcu sieť pravidelne 
sa opakujúcich servisných dní. 

 Pomoc pri finančnom nedostatku
Nemálo rodičov zdravotne znevýhodnených detí 
naráža na finančný problém a zbytočne unáhlene 
sa pomôcky vzdávajú. Preto poskytujeme aj 
sociálne poradenstvo – rodičom ukazujeme, aké 
ďalšie príspevky by im zo štátnych zdrojov mohli 
byť poskytnuté, prípadne ako osloviť darcov 
alebo ako požiadať nadáciu o finančnú pomoc. 

Pretože našim jediným cieľom je spokojné a dobre sa 
vyvíjajúce dieťa a kvalitnejší život celej rodiny.
Z mnohoročnej praxe vieme, ktoré podmienky na dosiahnutie tejto méty sú najdôležitejšie, a preto 
kladieme dôraz najmä na nasledujúce skutočnosti:
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Vývoj osobnosti sa začína už v ranom detstve. 
Každý deň prichádzajú nové impulzy, dieťa ohma-
táva veci okolo seba, všetko chce ochutnať a je 
obohatením nášho sveta.
Od chvíle, keď sa prebudí, až do chvíle, keď sa 
večer ponorí do spánku.
Deti so zdravotným znevýhodnením sa však ube-
rajú vlastnými cestami. Na to, aby sa mohli 
pohybovať a vyvíjať, potrebujú pomôcky, ktoré by 
presne zodpovedali ich potrebám.
Na to, aby sa dieťa dobre fyzicky vyvíjalo, aby 
mohlo vnímať svoje okolie a komunikovať s ním, 
potrebuje byť mobilné a musí mať nad svojim 
telom kontrolu. 

Pomôcky Ottobock budú podporovať optimálny 
vývoj vášho dieťaťa, ktoré sa vďaka tomu bude 
môcť zúčastňovať spoločného života. Uľahčia mu 
všetky činnosti, budú brániť chybnému držaniu 
tela a podporovať terapiu.



Ottobock  |  24-hodinová starostlivosť o deti 7

Pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti či pre 
deti s oneskoreným vývojom majú poskytnúť 
predovšetkým čo najkvalitnejšiu oporu v bežnom 
prostredí a v každodenných situáciách. Pre správny 
vývoj je od raného detstva dôležité polohovanie, 
neskôr tzv. vertikalizácia, čiže postupný proces 
vzpriamovania a ak to telesné znevýhodnenie 
umožňuje, tak aj mobilita. Pomôcky sa potom 
delia podľa motorického vývoja dieťaťa na 
pomôcky na ležanie, sedenie, státie, mobilitu a 
chôdzu.

Pre každé z týchto štádií motorického vývoja a pre 
každú situáciu bežného všedného dňa ponúkame 
zodpovedajúci výrobok. Pomôcky podporujú a 
rozvíjajú aktivitu dieťaťa a mobilitu. Napríklad pre 
najmenšie deti máme stabilizačné a polohovacie 
systémy, ktoré ich podopierajú predovšetkým pri 
hrách. Pre dieťa, ktoré už prijíma pevnejšiu 
potravu, máme zase rôzne sedacie systémy. 

Vertikalizačné zariadenia pomáhajú dieťaťu 
komunikovať a zároveň sú terapeutickou 
pomôckou na státie.

Na každé dieťa treba vždy nazerať komplexne. 
Niekedy je na dosiahnutie ideálnej polohy vhodné 
doplniť sériové pomôcky individuálne vyrobenou 
ortézou, vložkou či topánočkami. U nás máte 
jedinečnú možnosť tieto potreby prekonzultovať 
priamo s tímom ortopedických protetikov 
Ottobock.

V tejto publikácii nájdete prehľad pomôcok pre 
všetky uvedené štádiá vývoja dieťaťa a uvidíte, 
ktoré pomôcky sú vhodné pre ktorý vek a vývojové 
štádium, pre aký druh zdravotného znevýhod-
nenia, pre ktoré situácie sa hodia a ako sa 
používajú. Ak si nebudete vedieť rady, ktorá 
pomôcka by bola pre vaše dieťa najvhodnejšia, 
neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám s výberom 
pomôžeme.

Pomôcky na ležanie, sedenie, státie, 
mobilitu aj chôdzu

• Zvýšenie kvality života
• Podpora samostatnosti a nezávislosti
• Zvyšovanie sebavedomia
• Zlepšenie mobility
• Uľahčenie pohybov
• Pomoc pri terapii
• Korekcia chybného držania tela a chybných pohybov
• Podpora správne prispôsobenej a stabilnej polohy
• Uľahčenie každodenných aktivít
• Lepšie začleňovanie do kolektívu
• Zmiernenie kontraktúr
• Uľahčenie práce pre ošetrujúci personál
• Zabránenie asymetriám
• Zabránenie sekundárnym ortopedickým škodám
• Regulácia svalového tonusu

Prečo používať 
pomôcky?
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1 |  Ležanie a starostlivosť

Pomáhame v spánku aj pri kúpaní
Základy neskoršej schopnosti pohybu možno vidieť už 
v prvých mesiacoch života. Dieťa dvíha ruky a nohy, 
začína dvíhať hlavičku, snaží sa otáčať. Vytvára si vzťah 
k vlastnému telu, učí sa koordináciu a nadväzuje kon-
takt s okolím. Keď sa však prvé pohyby oneskoria, zab-
rzdí sa aj celý vývoj pohybového aparátu.

Správnym polohovaním v ľahu zabránime chybnej polo-
he a napätiu svalstva, a to aj počas spánku. Polohovacie 
systémy Ottobock a Leckey vám k tomu pomôžu a okrem 
toho odľahčia záťaž na kožu a upravia teplotu. 

Aj pri hygiene a starostlivosti o telo je správne polo-
hovanie dôležité. Zvlášť pri kúpaní a umývaní sa u 
dieťaťa rozvíja uvedomovanie vlastného tela. Lehátka 
na sprchovanie a kúpanie sú pre dieťa veľmi pohodlné a 
vám pomôžu tiež – zvyšujú bezpečnosť na klzkej a mo-
krej ploche a uľahčujú dvíhanie dieťaťa.

U nás si určite vyberiete vhodnú pomôcku.



Prečo je správne 
ležanie dôležité?

Pomáha vyrovnávať hlavu 
a trup podľa osi tela a 
vďaka tomu sa vytvára 
návyk na ich správne 
držanie a stabilitu

Zlepšuje prehĺtanie a 
príjem potravy

Uľahčuje nadväzovanie 
kontaktu a dieťaťu pomáha 
udržať pozornosť

Aktivuje vnímanie 
vlastného tela

Napomáha správnemu 
vývinu bedrového kĺbu v 
štádiu raného vývoja

1

Prevencia sekundárnych 
ortopedických problémov 
(poškodenie bedier, 
skoliózy a zlé postavenie 
kĺbov)
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Technické údaje Veľkosť 3 Veľkosť 4

Vek 1 – 5 rokov
(jednolôžko)

5 – 18 rokov
(jednolôžko)

Vákuový matrac 95 x 95 cm
(zahŕňa matrac, pumpu a vrece)

Prevzdušňovacia podložka Airflow 100 x 200 cm

Kolenná podložka Airflow 45 x 65 cm

Kolenná valcová pelota 19,5 x 90 cm

Upevňovací pás pod matrac veľ. 3 + 4 Dĺžka: 102 cm

Technické údaje  Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek 0 – 1 rok
(detská postieľka)

1 – 5 let
(detská postieľka)

Vákuový matrac 95 x 95 cm 
(zahŕňa matrac, pumpu a vrece)

Prevzdušňovacia podložka Airflow 56 x 118 cm

Kolenná podložka Airflow 23 x 33 cm

Kolenná valcová pelota 14 x 50 cm

Upevňovací pás pod matrac veľ. 1 + 2  Dĺžka: 63 cm

•  Odsávacia pumpička

Sleepform
Odpočinok a spánok

• Prevzdušňovací matrac Airflow

Stabilizačný systém Sleepform stabilizuje deti vo veku od 
narodenia až do 18 rokov, a to počas odpočinku aj v spán-
ku.
Vákuový matrac sa vytvaruje podľa požadovanej polohy 
dieťaťa, na ňu sa položí prevzdušňovacia podložka, ktorá 
eliminuje negatívne dôsledky potenia a bráni vzniku ot-
lakov. Dieťa tak leží v pokojnej polohe. Proti nekoordino-
vaným pohybom možno použiť fixačné popruhy, ktoré ne-
bránia v pohybe, ale obmedzujú jeho rozsah.
Systém je kombináciou vákuového matraca (na polohova-
nie), podložky Airflow (na odľahčenie tlaku) a plachiet na 
reguláciu teploty a odľahčenie dieťaťa.

• Polstrovaný hrudný a bedrový  
    pás

• Polstrovaný nožný a kolenný pás

Čo je na mne zvláštne?
• Pomoc pri polohovaní, odľahčenie tlaku a 

regulácia teploty
• Individuálny výber stupňa tvrdosti
• Podpora zdravého a výdatného spánku, vytvára 

rytmus spánku a bdenia

Kedy alebo kde ma používajú?
• V noci
• Pri odpočinku
• Pri dlhodobom ležaní na lôžku



Squiggles Baby
Polohovací systém

Čo je na mne zvláštne?
• Podpora postury a polohovania už v najrannejšom 

veku
• Možnosť používať aj na stabilizáciu polohy pre väčšie 

deti
• Peloty flexibilne tvarovateľné suchým zipsom
• Skladný a ľahký, ľahká preprava
• Priložená terapeutická príručka s podnetmi a 

nápadmi na terapeutické hry

Kedy alebo kde ma používajú?
• Doma
• Na cestách
• Pri rehabilitácii

Squiggles Baby podporuje správny vývoj detí už od prvých 
mesiacov života. Podložka s rôznymi opornými prvkami 
umožňuje dieťaťu najdôležitejšie polohy (ležanie na chrb-
te, na boku, na brušku, sed, kľačanie na štyroch atď.) a 
zároveň uľahčuje terapiu alebo stabilizáciu.

•  Na chrbte • Na boku •  Na bruchu • V sede

Technické údaje 

Vek cca 0 – 36 mesiacov

Telesná výška max. 100 cm

Hmotnosť užívateľa max.  15 kg 

Podložka: (šírka x dĺžka) 76 / 95 cm

Abdukčný klin sedadla:
Výška/hĺbka sedadla
Šírka sedadla (min./max.) 

19 / 30 cm
20 / 25 cm

Oporný valec:
Menší
Väčší

6 x 60 cm
8 x 70 cm

Trupový klin: 
(šírka x dĺžka)
Uhol

28 x 20,8 cm
7,5°

Polohovacie pásy (šírka x dĺžka) 8 x 66 cm

Uvedené údaje sú len orientačné, Squiggles Baby môžu používať aj väčšie deti 
na polohovanie určitej časti tela.

• Polohovanie v sede•  Jednotlivé komponenty systému

1
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Lehátko Leckey
Lehátko na sprchovanie a kúpanie

Technické údaje - lehátko Veľkosť 3 Veľkosť 4

Věk cca 8 – 14 rokov 12 – 18 rokov

Telesná výška 115 – 145 cm 135 – 165 cm

Nosnosť (max.) 72 kg 72 kg

Hloubka sedu 33,5 cm 40 cm

Výška sedu 5 – 42,5 cm 5 – 42,5 cm

Celková šírka 43 cm 43 cm

Opierka hlavy 21,5 cm 21,5 cm

Chrbtová opierka 46 cm 55 cm

Technické údaje - lehátko Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 1 – 5 rokov 4 – 9 rokov

Telesná výška 75 – 105 cm 95 – 125 cm

Nosnosť (max.) 72 kg 72 kg

Hĺbka sedu 22,5 cm 27,5 cm

Výška sedu 5 – 42,5 cm 5 – 42,5 cm

Celková šírka 43 cm 43 cm

Opierka hlavy 15 cm 15 cm
Chrbtová opierka 35 cm 40 cm

Technické údaje - podvozok

Šírka 60 cm

Dĺžka 90 – 115 cm

Výška 65 – 70 cm

Lehátko Leckey na sprchovanie a kúpanie (v štyroch 
veľkostiach pre deti do 72 kg) je ideálne na každodennú hy-
gienu. Jeho podstavec má veľa možností nastavenia.

Čo je na mne zvláštne?
• Robustná a vode odolná konštrukcia
• Ľahké a individuálne nastavenie
• Lehátko na sprchovanie sa dá zložiť na malé 

rozmery

Kedy alebo kde ma používajú?
• Pri sprchovaní doma alebo v zdravotníckych 

zariadeniach
• Pri bazéne alebo na pláži na stabilizáciu polohy
• Na pikniku v prírode alebo na záhrade na 

prechodné polohovanie

• Nastavenie na ležanie• Nastavenie vhodné do vane • Nastavenie na sedenie •  Hrudný pás

• Opierka hlavy• Abdukčné pásky na nohy



Robby / Hubfix
Lehátko na kúpanie a mechanický zdvihák do vane

Vďaka nízko položenému ťažisku potrebuje lehátko Rob-
by na kúpanie vo vani pomerne málo vody. Dá sa zložiť do 
kompaktných rozmerov a vziať so sebou takmer kamkoľvek 
– zmestí sa všade. Vyrába sa v dvoch veľkostiach pre deti 
do 60 kg. 

Čo je na mne zvláštne?
• Bezpečná manipulácia s dieťaťom vo vani
• Nízko položené ťažisko na optimálne používanie 

vo vani
• Rôzne polohy v sede a v ľahu
• Nastavenie poťahu podľa tvarov tela pomocou 

suchých zipsov
• Plocha sedu a dĺžka chrbta „rastú“ spolu s 

dieťaťom vďaka teleskopicky vysúvateľným 
rúrkam a plynulo nastaviteľným pelotám

Technické údaje Robby Veľkosť 1 Veľkosť 2

Nosnosť max. 30 kg 60 kg

Hĺbka sedadla 20 – 24 cm 31 – 43 cm

Dĺžka chrbtovej opierky 63 – 72 cm 89 – 94 cm

Celková šírka 38 cm 38 cm

Celková dĺžka 115 – 133 cm 147 – 173 cm

Hmotnosť cca 3,8 kg 4,3 kg

Technické údaje Hubfix Veľkosť 1 Veľkosť 2 Veľkosť 3

Nosnosť max. 30 kg 45 kg 55 kg

Celková dĺžka 99–122 cm

Celková šírka 41–71 cm

Výška v zloženom stave 10 cm

Zdvih max. 41 cm

Hmotnosť 12,5 kg

Hubfix – mechanický zdvihák

Hubfix je vaňový zdvihák, ktorý stojí vo vani na prísav-
kách. Dvíha sa mechanicky pomocou plynového piestu, 
ktorý prekonáva hmotnosť dieťaťa.

Na teleskopickú konštrukciu sa dajú nasadiť rôzne lehátka 
na kúpanie.

• Vyťahovacia úložná plocha
• Upínanie na upevnenie lehátka na kúpanie

•  Lehátko v zloženom stave• Robby so zdvihákom Hubfix •  Mechanický zdvihák Hubfix v 
hornej polohe na presun

• Hlavová časť lehátka

1

Kedy alebo kde ma používajú?
• Pri kúpaní doma alebo v zdravotníckych            

zariadeniach
• Na pláži alebo pri bazéne na stabilizáciu polohy
• Na pikniku v prírode alebo na záhrade na 

prechodné polohovanie
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2 |  Sedenie a preprava

Okamih, kedy sa dieťa posadí, je dôležitým míľnikom v 
jeho vývoji. Chrbtica musí uniesť hmotnosť celého tela, 
svaly trupu a končatín, teda musí pracovať dostatočne 
koordinovane. Dieťa sa začína aktívne pohybovať, voľne 
hýbe rukami a ohmatáva svoje okolie.  

Ak sa dieťa nedokáže posadiť a zaujať vzpriamenú polo-
hu samo, potrebuje na to pomôcky. Podopierané sede-
nie sa priaznivo prejavuje na vývoji svalstva a kĺbov, a 
tým výrazne podporuje aj mentálny vývoj dieťaťa.

Východiskových polôh sedenia existuje veľa – pri terapii, 

v kočíku, v aute, neskôr aj v materskej škôlke a v škole. A 
rovnako, ako pre ľah, aj pre sed platí, že najdôležitejšie 
je správne polohovanie. Sedacie systémy a terapeutické 
stoličky, zdravotné kočíky, autosedačky a vozíky Otto-
bock a Leckey poskytujú dieťaťu nezávisly pohyb a ne-
vyhnutnú oporu v najvyššej možnej miere. Naše pomô-
cky podopierajú telo a stabilizujú a narovnávajú panvu 
bez toho, že by pritom uberali prácu svalstvu. Napriek 
tomu sú pohodlné a šetrné k pokožke.

Dieťa so správnym držaním tela bude pripravené na 
ďalší stupeň vývoja pohybového aparátu.

S hlavou hore
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Zvyšuje nezávislosť a 
samostatnosť

Podporuje sociálnu integráciu 
(kontakt s okolím) 

α

Rozširuje perspektívu 
výhľadu na okolie 

Zlepšuje príjem potravy, 
motoriku úst a jazyka

Zlepšuje dýchanie a 
hovorenie

Umožňuje sústredenosť

Podporuje životne dôležité 
funkcie (krvný obeh a dýchanie)

Rozširuje možnosti 
hrania, pretože ruky 
nie sú zamestnané 
podopieraním a môžu 
preskúmavať veci a 
okolitý svet

Vytvára dobré podmienky 
na pohyb

10

Podporuje rast a znižuje 
riziko zlomenín

10

Prečo je                 
dôležité   
 správne
  sedenie



• 2.1  Oporné pomôcky na sedenie
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Technické údaje 

Vek 2 – 5 rokov

Nosnosť max. 22 kg 

Šírka trupu 16 – 25,5 cm

Hĺbka sedadla 21,5 – 29 cm

Chrbtová opierka 19 – 26,5 cm

Výška podrúčky 16 cm

Dĺžka predkolenia 19 – 30 cm

Nastavenie uhla podnožky plantárne 10° / dorzálne 10°

Teleskopický podvozok:
 sklon sedadla
 výška sedadla

-10° až +30°
27 – 65 cm

Štandardný podvozok:
 sklon sedadla
 výška sedadla

-20° až +10°
28 – 38 cm

Hmotnosť sedacej jednotky 8 kg

• Sed s polstrovaním a pásom • Miskovitý podsedák

Čo je na mne zvláštne?
• Maximálne vzpriamený sed
• Sed ako v sedle na koni

Kedy alebo kde ma používajú?
• V škôlke a škole
• V zariadeniach pre deti
• Počas terapie (ergoterapie, logopédie)
• Doma (kuchynský stôl, písací stôl)

Aktívna stolička Squiggles – sedlová sedačka – pod-
poruje aktivitu dieťaťa a prináša mu radosť z pohybu pri 
každodenných činnostiach. Podporuje správne držanie 
tela, rovnováhu a pohyby kĺbov a zároveň precvičuje svals-
tvo.

• Posuvné madlo• Fixačné sandálky• Nastaviteľné peloty hrudnej opierky

Squiggles Aktiv
Aktívna terapeutická stolička

• S podvozkom Hi-Low Base





• 2.2 Polohovacie zariadenia na sedenie
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Čo je na mne zvláštne?
• Vyvinuté podľa stupňov vývoja a potrieb malých 

detí, preto je značne kompaktnejší a ľahší
• Podvozok Hi-low je nevyhnutnosťou pre deti v 

ranom veku, aby sa mohli hrať a aby príliš 
nezaťažovali chrbát osobám, ktoré sa o dieťa 
starajú

• Rastie s dieťaťom
• Dá sa jednoducho umiestniť na rôzne podvozky 

(kočík, štandardný podvozok alebo elektrický 
vozík)

Kedy alebo kde ma používajú?
• Doma pri každodenných aktivitách (hry, jedenie)
• V škôlke a škole
• Pri preprave s príslušným podvozkom

Squiggles Seat
Polohovacie zariadenie na sedenie pre najmenšie deti

Terapeutická sedačka Squiggles Seat je model na prvé vyba-
venie detí od 1 do 5 rokov, ktoré potrebujú oporu postury. 
Sedačka rastie s dieťaťom a zároveň ponúka potrebné po-
lohovanie panvy, trupu, hlavy a dolných končatín. S tele-
skopicky výškovo nastaviteľným podvozkom Hi-Low Base 
je tento sedací systém ideálny na každodenné používanie.

•  Opierka hlavy s bočnými 
pelotami

•  Plochá hlavová opierka •  Ramenná pelota• Kontúrovaná hlavová opierka



1

2

• Kombinácia s elektrickým vozíkom Skippi

• Squiggles Seat na podvozku             
    Hi-Low Base

• Štvorbodový panvový pás • Fixačná vestička• Sternálna pelota (cez hrudnú 
kosť)

•  Bočné peloty, pevné alebo 
odklopiteľné

• Abdukčný klin • Terapeutický stolík •  Polstrovaná podložka na 
terapeutický stolík

• Ochranné polstrovanie

Technické údaje

Vek cca 1– 5 rokov

Telesná výška 75 – 110 cm

Nosnosť max. 22 kg 

Hĺbka sedadla 19 – 29 cm

Šírka sedadla 16 – 26 cm

Výška chrbtovej opierky 32 – 38 cm

Šírka hrudníka 16 – 22 cm

Uhol chrbtovej opierky -10° až +25°

Uhol sedadla -20° až +30°

Výška sedadla s plynovou vzperou 27 – 65 cm

Nastavenie uhla podnožky ± 10°

Hmotnosť sedacej jednotky 6 kg

Hmotnosť podvozku s plynovou vzperou 9 kg

Dĺžka predkolenia 12,5 – 27 cm

•  Výškovo a uhlovo nastaviteľná 
podnožka (v základnom vyhotovení)

• Sandálky na fixáciu chodidiel•  Pridržiavacia hrazdička s polstro-
vaním
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Polohovacie zariadenie Kimba kombinuje jedinečné vlast-
nosti sedacej jednotky Kimba Neo a interiérového pod-
vozku. Sedacie jednotky v dvoch veľkostiach sú vhodné pre 
deti od asi 1 do 10 rokov, rozmerovo úplne prispôsobiteľné, 
t. j. dokážu rásť s dieťaťom. Pomocou dômyselne riešených 
pelôt možno každému dieťaťu zaručiť optimálnu polo-
hu sedu. Chrbtovú opierku možno sklopiť do úplného 
ľahu. Pre maximálny komfort sedu je sedačka vybavená 
prevzdušňujúcou tkaninou eliminujúcou potenie. Interi-
érový podvozok je výškovo nastaviteľný a umožňuje polo-
hovanie v rôznych uhloch sedu. 

Čo je na mne zvláštne?
• Maximálna miera vybavenia detí pomocou 

polohovacieho zariadenia
• Nastavenia a vybavenia možno individuálne 

prispôsobiť podľa potrieb rastu dieťaťa (šírka 
sedu, hĺbka sedu, výška chrbtovej opierky, dĺžka 
predkolenia)

• Sedaciu jednotku možno veľmi ľahko polohovať aj 
jednou rukou (možno meniť sklon sedadla a 
chrbtovej opierky až do úplného ľahu)

• Dieťa sedí bezpečne a má optimálnu oporu
• Mimoriadne dobrá ovládateľnosť vďaka otočným 

kolieskam
• Ľahká manipulácia aj v úzkych priestoroch
• Ľahké a pohodlné nastavenie výšky podvozku aj 

rázvoru kolies

Kedy alebo kde ma používajú?
• V škole a škôlke, v zariadeniach pre deti
• Počas terapie (ergoterapie, logopédie)
• Doma (kuchynský stôl, písací stôl)

Polohovacie zariadenie Kimba
Polohovacie zariadenie na sedenie
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Polohovacie zariadenie Kimba 

• Plynulo nastaviteľná šírka a hĺbka sedadla, výška 
chrbtovej opierky, dĺžka predkolenia

• Plynulo nastaviteľný sklon sedadla, uhol chrbtovej 
opierky a kolien

• Plynulo nastaviteľný sklon sedadla až 35°
• Podnožka so sklopiteľnou doskou
• Bočné obmedzovacie peloty
• Nastaviteľné bedrové peloty
• Bedrový pás
• Interiérový podvozok s otočnými kolieskami - ø 75 mm s 

aretáciou

Voliteľné príslušenstvo / možnosti rozšírenia 
vybavenia

• Rôzne systémy opierky hlavy
• Hrudné peloty
• Štvor- alebo päťbodový pás
• Sedacie nohavice, panvový pás
• Fixačná vesta, ramenohrudná pelota
• Pridržiavacia hrazda
• Terapeutický stolík
• Podrúčky
• Abdukčný klin
• Chodidlový remienok
• Otočné kolieska s ø 125 mm a s aretáciou

1

2

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2
Vek cca 1 – 6 rokov 4 – 10 rokov
Nosnosť sedacej jednotky max. 40 kg 40 kg
Šírka sedadla 19 – 31 cm 24 – 40 cm
Hĺbka sedadla 20 – 30 cm 26 – 35 cm
Dĺžka predkolenia 19 – 31 cm 20 – 37 cm

Výška a sklon chrbtovej opierky 41 – 61 cm/ 
80° až 180°

56 – 70 cm/ 
80° až 180°

Výška interiérového podvozku 41 – 62 cm 41 – 62 cm
Sklon sedadla -10° až +25° -10° až +25°
Hmotnosť sedacej jednotky 7 kg 8,5 kg
Hmotnosť interiérového podvozku 6 kg 7 kg
Celková hmotnosť 13 kg 15,5 kg

Voliteľné príslušenstvo

• Interiérový podvozok Kimba •  Možnosti nastavenia pelôt a 
hĺbky sedadla

• Podvozok Hi-Low Base•   Terapeutický stolík

•  Hlavová opierka •  Bedrová pelota

• Päťbodový pás •   Ramenohrudná pelota
    a polstrovaný panvový pás
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Mygo Seat
Modulárne polohovacie zariadenie na sedenie 
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• Možnosti polohovania dolných končatín

• Sedačka Mygo na elektrickom vozíku Skippi (voliteľné)

• Sedačka Mygo veľ. 1 na podvozku na cesty Kimba Neo (voliteľné)

Terapeutická sedačka Mygo vďaka obopínajúcemu 
panvovému pásu a ďalšiemu príslušenstvu zabezpečuje 
deťom vo veku od 3 do 14 rokov bezpečnú oporu tela. 
Modulárny systém v dvoch veľkostiach bráni chybnému 
postaveniu panvy a flexibilne sa prispôsobuje potrebám 
dieťaťa.

Čo je na mne zvláštne?
• Oproti sedačke Squiggles - väčšie možnosti 

nastavenia, pretože je určená pre staršie deti s 
posturálnymi chybami, s problémami bedier 
alebo s rôzne veľkou úrovňou tonusu (svalového 
napätia)

• Rastie s dieťaťom
• Vyniká variabilitou nastavenia pre správnu 

polohu panvy (dôležitý predpoklad 
fyziologického vývoja)

• Dokáže sa vysporiadať aj s ťažkými poruchami 
postury (elevácia a rotácia panvy, skraty 
končatín, „odviate nohy“ (windsweeping))

• Možnosť polohovania každej končatiny osobitne
• Možno kombinovať s rôznymi podvozkami na 

používanie vnútri aj vonku

Kedy ma používajú?
• Doma pri každodenných aktivitách (hry, jedenie)
• V škole
• Pri preprave s príslušným podvozkom

Přizpůsobení 
pro „odváté 
nohy“

Kompenzace 
různé délky 
dolních končetin

Přizpůsobení 
při rotaci pánve

Abdukce 
dolních končetin
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Voliteľné príslušenstvo

• Polstrovanie ramennej peloty

•  Odklopná bočná pelota •  Polstrovanie chrbtovej opierky a 
 hrudnej peloty

•  Držiak na hlavové opierky•  Miesto na montáž držiaka 
hlavovej opierky

• Kontúrovaná opierka hlavy• Opierka hlavy s bočnou pelotou

Mygo Seat

• Široká a hĺbkovo nastaviteľná sedacia jednotka
• Uhlovo a výškovo nastaviteľná opierka chrbta
• Bedrová pelota
• Polohovanie dolných končatín (abdukcia končatín, 

prispôsobenie pre „odviate nohy“...)
• Adaptér sedacej jednotky „Parallel“
• Ramenná pelota pre veľ. 2
• Polstrovanie sedacej jednotky v 4 farbách – čistenie 

praním

Voliteľné príslušenstvo / možnosti rozšírenia 
vybavenia

• Podrúčky
• Terapeutický stolík a polstrovaná podložka
• Posuvné madlo pre rodičov
• Podnožky a sandálky
• Kolenné peloty
• Panvový, hrudný alebo ramenohrudný pás
• Panvové polstrovanie a vyrovnávacie polstrovanie
• Bočné peloty
• Opierka hlavy s bočnou pelotou

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2
Vek cca 3 – 10 rokov 8 – 14 rokov
Nosnosť max. 50 kg 60 kg
Hĺbka sedadla 27 – 42 cm 35 – 47 cm
Šírka sedadla 20 – 32,5 cm 22 – 34,5 cm
Výška sedadla 16 – 24 cm 18,5 – 28,5 cm
Výška chrbtovej opierky 36 – 47 cm 46 – 57 cm
Dĺžka predkolenia 21,5–35 cm 31,5 – 47 cm
Šírka kolien 9 –11 cm 12 –14 cm
Šírka trupu 17– 27 cm 17– 27 cm
Výška podrúčky 16 – 21 cm 21 –26 cm
Výška sedadla s plynovou vzperou 36 –70 cm 36 –70 cm
Uhol chodidla -10° až +10° -10° až +10°
Abdukčný uhol dolných končatín 8° 8°
Addukčný uhol dolných končatín 12° 20°
Sklon sedadla s plynovou vzperou -10° až +25° -10° až +25°
Sklon chrbtovej opierky -10° až +25° -10° až +25°
Hmotnosť sedacej jednotky 10 kg 14,5 kg

•  Pevná bočná pelota



1
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•  Ramenohrudný pás (tri veľkosti)•  Panvové peloty

•  Kolenné peloty •  Fixačné sandálky

• Podrúčky•  Polstrovanie pre panvový fixačný 
pás

•  Samostatne nastaviteľné 
podnožky

•  Hrazdička k terapeutickému 
stolíku

•  Panvový fixačný pás (dve 
veľkosti)

•  Sada na eleváciu panvy

•  Sternálna pelota 
 (cez hrudnú kosť)

•  Obopínajúci panvový pás
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Čo je na mne zvláštne?
• Prvý modulárny sedací systém pre mládež a 

dospelých
• Zabezpečuje a upravuje polohu
• Dá sa prispôsobiť každému zdravotnému stavu a 

každému stavu postury
• Veľmi zaujímavá pomôcka pre zdravotné 

poisťovne vďaka dlhému cyklu používania až do 
dospelosti

Kedy ma používajú?
• Doma
• V škole a zdravotníckych zariadeniach
• V interiéroch a vonku, podľa typu zvoleného 

podvozku
• Najobľúbenejšia kombinácia je Leckey KIT na 

niektorom z elektrických vozíkov

Leckey KIT
Modulárne polohovacie zariadenie pre mládež a dospelých

Polohovacie zariadenie Leckey KIT pre mládež od 12 rokov 
vypĺňa medzeru v programe vybavenia pre dospelých. Pos-
kytuje dobré polohovanie panvy a napomáha správnemu 
polohovaniu trupu. Peloty, sedaciu jednotku a podnožky 
možno nastavovať v troch rovinách, takže tento modulár-
ny systém sa prispôsobí takmer všetkým asymetrickým po-
lohám (kyfóza, skolióza, rotácia panvy, rôzna dĺžka dolných 
končatín atď.). Má bohatú ponuku nastavení a príslušenstva 
a spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 12– 18 rokov od 16 rokov

Telesná výška 140 – 165 cm 160 –185 cm

Nosnosť max. 75 kg 75 kg

Hĺbka sedadla 36 – 48 cm 41 – 56 cm

Šírka sedadla s bedrovými pelotami 21,5 – 37 cm 21,5 – 37 cm

Max. šírka sedadla bez bočníc 43 cm 43 cm

Výška chrbtovej opierky 50,5 – 59,5 cm 58 – 71 cm

Uhol chrbtovej opierky 90° až 120° 90° až 120°

Max. vyrovnanie deformity „winds-
weeping“ 20° 20°

Šírka ramien 19 – 50 cm 26 – 60 cm

Šírka hrudníka 23 – 38 cm 23 – 38 cm

Výška sedadla od sandálok 33 – 51 cm 33 – 51 cm

Hmotnosť 20,5 kg 21 kg



•  Abdukcia a addukcia •  Polohovanie hlavy a trupu

Individuálne nastaviteľné komponenty 
chrbtovej opierky

Komplexné polohovanie

•  Horizontálne odklopiteľné bočné 
peloty

• Vertikálne odklopiteľné bočné  
 peloty

•  Nožné popruhy (pár) • Sedací systém Leckey KIT na 
    elektrickom vozíku B500S

Leckey KIT

• 2 veľkosti
• Základňa sedadla rastúca s dieťaťom
• Nastavenie chrbtovej opierky
• Šírkovo a hĺbkovo nastaviteľné vodiace peloty dolných 

končatín
• Možnosť nastavenia abdukcie, addukcie a polohy pre 

„odviate nohy“ (windsweeping)
• Adaptér sedacej jednotky
• Upínanie na podrúčky a opierky hlavy

Voliteľné príslušenstvo / možnosti rozšírenia 
vybavenia

• Odľahčovací podsedák
• Nastaviteľné ramenné peloty
• Hrudné peloty, sakrálne peloty
• Obopínajúci panvový pás
• Panvové a bočné peloty
• Tvárové bočné peloty
• Ramenohrudné pásy
• Opierky hlavy
• Podnožky
• Podrúčky
• Terapeutický stolík
• Kompatibilný s rôznymi podvozkami

•  Hrudná pelota•  Hrudný pás

1
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Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 2 – 6 rokov 4 – 10 rokov

Nosnosť max.  35 kg 35 kg

Hĺbka sedadla 21 – 32 cm 27 – 40 cm

Šírka sedadla 22 – 30 cm 27 – 35 cm

Výška chrbtovej opierky 45 – 66 cm 50 – 70 cm

Uhol chrbtovej opierky 90° 90°

Sklon sedadla 0° až 25° 0° až 25°

Hmotnosť sedačky vrát. sklápacej 
konzoly 8,5 kg 9,5 kg

Hmotnosť vyklápacieho podstavca 9 kg 9 kg

Hmotnosť štandardného podstavca 3,6 kg 3,6 kg

Hmotnosť podnožky 1,5 kg 1,66 kg

• Päťbodový pás

Čo je na mne zvláštne?
• Otočný mechanizmus na ľahšie nasadanie a 

zosadanie
• Počas jazdy je stabilná a drží polohu hlavy vďaka 

možnému nakloneniu sedačky dozadu
• Dá sa upevniť aj na podvozok obľúbených kočíkov 

Kimba Neo
• Šírka, hĺbka a výška sedadla a dĺžka predkolenia 

sa na sedacej jednotke dajú plynulo nastaviť

Kedy alebo kde ma používajú?
• Pri preprave v aute alebo autobuse
• V kombinácii s ďalšími podvozkami vhodná aj na 

transport
• V kombinácii s interiérovým podvozkom na 

domáce používanie

Lars je špeciálna autosedačka určená pre deti so zdravot-
ným znevýhodnením vo veku od 2 do 10 rokov. Sedačka sa 
dá otočiť k otvoreným dverám tak, aby sa dieťa do nej dalo 
ľahko umiestniť a pripútať.

• Hrudné peloty• Peloty opierky hlavy • Fixačná vesta

• Polstrovaný stolík• Abdukčný klin

Autosedačka Lars
Špeciálna autosedačka





• 2.4 Rehabilitačné kočíky
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• Strieška proti slnku• Nastavenie uhla chrbtovej   
 opierky

Technické údaje

Vek cca 3 – 8 rokov

Nosnosť max. 50 kg 

Hĺbka sedadla 30 cm

Šírka sedadla 35 cm

Výška chrbtovej opierky 55 cm

Sklon chrbtovej opierky 90° – 110°

Vzdialenosť od kraja sedadla po 
podnožku

20 – 34 cm
(Max. dĺžka vyžaduje nastavenie otáčacích kolies)

Rozmery zloženého kočíka 115 x 42 x 29 cm

Priemer kolies predné/zadné 17 / 21 cm

Hmotnosť 9 kg

Čo je na mne zvláštne?
• Vyššia nosnosť v porovnaní s bežnými kočíkmi
• Minimálna výbava kvôli rýchlej preprave
• V zloženom stave je veľmi kompaktný a ľahký

Kedy alebo kde ma používajú?
• V exteriéroch sa používa pre deti, ktoré nedokážu 

dlho chodiť
• Ako dodatočná pomôcka v aute na rýchle a krátke 

jazdy
• Pre deti, ktoré potrebujú len základnú stabilizáciu 

postury

Na rýchlu, nekomplikovanú prepravu detí od 3 do 8 rokov je 
kočík Eco Buggy presne tým pravým. S Eco Buggy sa mimo-
riadne dobre pohybuje a je ľahko ovládateľný.

• Eco Buggy v zloženom stave • Prídavná stúpačka „Buggyboard“

Eco Buggy
Skladací rehabilitačný kočík

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou  
Kód ZP: L69908



• Zložený kočík

• Parkovacia brzda

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 3 – 8 rokov 6 – 16 rokov

Nosnosť max. 50 kg 60 kg

Hĺbka sedadla 30 – 35 cm 35 – 40 cm

Šírka sedadla 32 – 36 cm 37 – 41 cm

Dĺžka predkolenia 27 – 40 cm 27 – 40 cm

Výška chrbtovej opierky 65 cm 70 cm

Sklon chrbtovej opierky 90° – 120° 90° – 120°

Rozmery zloženého kočíka 103 x 45 x 43 cm 103 x 45 x 43 cm

Priemer kolies predné/zadné 18/25 cm 18/25 cm

Hmotnosť (základnáa výbava) 13,5 kg 14 kg

Čo je na mne zvláštne?
• Vyššia nosnosť a väčšie rozmery sedadla než bežné 

kočíky
• Veľká podnožka kvôli lepšiemu vnímaniu a stabilite 

detí s mentálnym znevýhodnením a mierne oslabe-
nou posturou

• Ľahká ovládateľnosť aj pri plnom zaťažení
• Veľmi nízka hmotnosť pri vysokej nosnosti
• Výborná skladnosť

Kedy alebo kde ma používajú?
V exteriéri pre deti, ktoré nedokážu prejsť peši dlhé 
trasy. 

V meste aj na cestách je Lisa ideálnym kočíkom pre deti s 
ľahkým zdravotným znevýhodnením od 3 do 16 rokov. Lisa 
je kompaktná, ľahká, ľahko zložiteľná a stabilná. Vďaka 
otáčacím predným kolieskam sa s ňou dobre manipuluje aj 
v stiesnených priestoroch.

• Odkladacia taška

•  Opierka  hlavy • Strieška
 

• Abdukčný klin

Lisa
Skladací rehabilitačný kočík

1
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Kód ZP: L81807
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• 2.5 Polohovacie rehabilitačné kočíky

Kimba Neo
Rehabilitačný - terapeutický kočík



1

2
Pre deti od 1 do 10 rokov, ktoré potrebujú väčšiu oporu, 
je kočík Kimba Neo takmer v každom prípade správnym 
riešením. Kimba Neo tlmí nárazy (dôležité kvôli prevencii 
spazmov), zabezpečuje aktívnu a odľahčujúcu polohu 
sedu a dá sa individuálne nastaviť a vybaviť takmer pre 
každú potrebu.

Čo je na mne zvláštne?
• Maximálna miera vybavenia detí v zdravotnom 

kočíku
• Možnosti nastavenia a vybavenia sa dajú 

individuálne prispôsobiť (šírka sedadla, hĺbka 
sedadla, výška chrbtovej opierky, dĺžka 
predkolenia)

• Sedacia jednotka sa dá veľmi ľahko polohovať aj 
jednou rukou (dá sa meniť sklon sedadla a 
chrbtovej opierky až do úplného ľahu)

• Dá sa použiť v najrôznejších kombináciách v 
interiéroch aj exteriéroch

• Na stabilný rám sa dá umiestniť individuálna 
sedacia jednotka

• Špeciálne možnosti vybavenia:
 – držiak na upevnenie dýchacieho prístroja a 

ďalšieho vybavenia
 – upevnenie detskej autosedačky Maxi Cosi pre 

súrodencov na madlo
 – bubnové brzdy
 – a mnoho ďalšieho praktického príslušenstva

• Ľahké ovládanie a bezproblémové začlenenie do 
každodenného života

Kedy alebo kde ma používajú?
• V exteriéroch s cestným podvozkom
• V interiéroch na rôznych izbových podvozkoch

•  Kimba Neo - detail

•Kimba Neo - detail

•  Kimba Neo - detail
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•  Krčná opierka• Hlavová opierka

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2
Vek cca 1 – 6 rokov 4 – 10 rokov
Nosnosť sedacej jednotky max. 40 kg 40 kg
Šírka sedadla 19 – 31 cm 24 – 40 cm
Hĺbka sedadla 20 – 30 cm 26 – 35 cm
Dĺžka predkolenia 19 – 31 cm 20 – 37 cm
Výška chrbtovej opierky 41 – 61 cm 56 – 70 cm
Sklon chrbtovej opierky 80° – 180° 80° – 180°
Rozmery zloženého kočíka 58 x 37 x 42 cm 59 x 43 x 58 cm
Hmotnosť 7 kg 8,5 kg

Kimba Neo 

• 2 veľkosti
• Farby sedacej jednotky: béžovo-hnedá, béžovo-zelená
• Skladací cestný podvozok so zabudovaným vysoko 

funkčným odpružením, nastaviteľným podľa zaťaženia 
kočíka

• Výškovo nastaviteľné madlo s rastrovým kĺbom
• Odnímateľná taška
• Bezúdržbové kolesá s parkovacou brzdou
• Sedacia jednotka - plynulo nastaviteľná podľa potrieb a 

rastu dieťaťa
• Rýchloupínací mechanizmus na sňatie sedadla či 

polohovanie sedadla v smere alebo proti smeru jazdy
• Podnožka so sklopiteľnou doskou
• Bočné obmedzovacie peloty
• Nastaviteľné bedrové peloty

Voliteľné príslušenstvo / možnosti rozšírenia 
vybavenia

• Farby sedacej jednotky: čierno-malinová, čierno-modrá, 
sivo-malinová, sivo-modrá

• Dá sa skombinovať s ďalšími sedacími jednotkami 
(Squiggles Seat, Mygo Seat, Lars)

• Batoh a prebaľovacia taška na upevnenie k madlu
• Prídavná stúpačka pre ďalšie dieťa „Buggyboard“
• Rôzne systémy opierky hlavy
• Hrudné peloty
• Panvový pás, štvorbodový alebo päťbodový pás
• Sedacie nohavice, panvový strmeň
• Fixačná vesta, ramenohrudná pelota (pás)
• Pridržiavacia hrazda, terapeutický stolík, podrúčky
• Abdukčný klin, chodidlový remienok
• Letný alebo zimný vak
• Strieška proti slnku vo farbe polstrovanie, vrátane 

pláštenky
• Rôzne podvozky

• Ramenohrudná pelota• Fixačná vesta

• Štvorbodový pás• Sedacie nohavice - bedrový pás

• Polstrovaný panvový pás• Päťbodový pás

Voliteľné príslušenstvo



1

2
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•  Kimba Neo so strieškou •  Kimba Neo s pláštenkou

• Priehľadný terapeutický stolík•   Terapeutický stolík

• Prebaľovacia taška • Batoh

•  Držiak na fľašku

•  Bedrová pelota

• Nepremokavý poťah

• Polstrovaná podnožka

•  Protišmyková podnožka

• Prídavná stúpačka „Buggyboard“ •  Držiak na dýchací prístroj

Rozmery vaku v cm
Veľkosť A B C D E F G
S 25 16 32,5 19 16 25 19
M 26,5 20 39 24 16,5 27 21
L 33 22,5 42 34,5 17 33 23

A
B

C

D

E

F

G

• Zimný alebo letný vak
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Kimba Inline
Podvozok pre dvojčatá alebo súrodencov

• 2.6 Podvozky sedacích jednotiek

Stabilný podvozok Kimba Neo pre exteriéry sa dá 
skombinovať s najrôznejšími riešeniami sedadla (indivi-
duálne sedacie jednotky, modulárne sedacie systémy, Kim-
ba Neo a autosedačka Lars).

Kimba Inline je cestný podvozok pre dvojčatá alebo súro-
denca, ktorý musí počas prepravy polohovať.

Čo je na mne zvláštne?
• Vyzerá ako bežný kočík, ale je stabilnejší pre zložité 

vybavenia
• Ľahšia preprava prebaľovacieho vaku, batohu alebo 

nápojového držiaka pre sprievodcu
• Možnosť pripojenia akejkoľvek sedačky pomocou 

špeciálneho adaptéra s využitím schopnosti meniť 
sklon sedadla

• Špeciálne možnosti vybavenia:
 – držiak na upevnenie dýchacieho prístroja a 

ďalšieho vybavenia
 – upevnenie detskej autosedačky Maxi Cosi pre 

súrodencov na rúčky
 – bubnové brzdy
 – a mnoho ďalšieho praktického príslušenstva

Kedy alebo kde ma používajú?
• Pri častom prechádzaní z interiérov do exteriérov
• S individuálnou sedacou ortézou

Čo je na mne zvláštne?
• Sedačky sú umiestnené za sebou
• S rastom dieťaťa zostáva podvozok stále úzky
• Ľahká ovládateľnosť pri každodennom používaní
• Dĺžka rámu sa dá plynulo prispôsobiť veľkosti a 

potrebe detí
• Deti môžu sedieť v smere jazdy, s výhľadom 

na sprievodcu alebo môžu byť otočené k sebe 
– sedačky sa dajú jednoducho otáčať

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Nostnosť podvozku max. 55 kg 55 kg

Celková šírka 60 cm 70 cm

Priemer kolies predných/zadných 17/28 cm 17/28 cm

Výška rúčok 71 –116 cm 71 –116 cm

Rozmery zloženého podvozku 
bez sedačky (D x Š x V) 79 x 60 x 47 cm 79 x 67 x 47 cm

Min. rozmery zloženého podvozku 
so sedačkou v smere jazdy
(D x Š x V)

90 x 60 x 53 cm 97 x 67 x 59 cm

Sklon sedadla -10° až +35° -10° až +35°

Hmotnosť 10,5 kg 11,5 kg

Technické údaje 

Nosnosť max. 50 kg

Celková šírka 64 cm

Rozmery zloženého podvozku (D x Š x V) 90 x 64 x 48 cm

Priemer kolies predné/zadné 20/25 cm

Výška rúčok 93 – 103 cm

Sklon sedadla -30° až +40°

Hmotnosť 10,6 kg

Kimba Neo
Exteriérový podvozok na sedaciu ortézu

Kedy alebo kde ma používajú?
• V exteriéroch a interiéroch
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Interiérový podvozok Kimba
Interiérový podvozok

Kimba Cross je športový podvozok, ktorý je navrhnutý ako 
typický jogger. Je skladací a v prípade nedostatku priestoru 
na prepravu sa dá aj rozložiť. Obidve zadné aj predné ko-
lesá s plášťom BMX sú vhodné na dlhé trasy a nerovný te-
rén, aký je napr. v lese. Podvozok sa môže skombinovať s 
rôznymi sedacími systémami (individuálne sedacie ortézy, 
modulárny systém, sedacie jednotky Kimba Neo, Squiggles, 
Mygo alebo Lars).

Čo je na mne zvláštne?
• Pre spoločné aktivity rodičov s dieťaťom – pri 

prechádzkach, joggingu, turistike
• Stabilný a bezpečný vďaka nízkemu ťažisku 

sedačky
• Špeciálny adaptér umožňuje zmeniť kočík na 

vozík na bicykel

Technické údaje 

Nosnosť max. 50 kg

Šírka 66 cm

Dĺžka 140 –170 cm

Výška 75 –120 cm

Priemer kolies predné/zadné 40 nebo 30/45 cm

Rozmery zloženého podvozku (DxŠxV) 86/94 x 60 x 32/36 cm

Výška madla 76 –114 cm

Sklon sedadla -5° až +30°

Hmotnosť 15,8 kg

Skutočne úzky interiérový podvozok Kimba je určený pre 
deti s hmotnosťou do 50 kg. Je ideálny na používanie v sties-
nených priestoroch a dá sa skombinovať s rôznymi sedacími 
systémami (individuálne sedacie ortézy, modulárny systém, 
sedacie jednotky Kimba Neo alebo Lars).

Kedy alebo kde ma používajú?
• V interiéroch doma alebo v zdravotníckych 

zariadeniach
• Pri stole počas jedenia
• V stiesnených priestoroch

Technické údaje Veľkosť 1 + 2

Hmotnosť užívateľa max. 50 kg 

Šírka 45 cm

Výška 41 – 62 cm

Dĺžka 62 – 78 cm

Sklon upínania sedadla -10° až +25°

Hmotnosť 6/7 kg

Kimba Cross
Trojkolesový skladací outdoorový podvozok

Kedy alebo kde ma používajú?
• V teréne a na dlhých trasách
• Ako prívesný vozík pri rodinných prechádzkach 

na bicykli

Čo je na mne zvláštne?
• Vďaka úzkej rámovej konštrukcii je podvozok 

ideálny pre deti, ktoré treba kŕmiť
• Rodič alebo asistent môže byť v tesnej blízkosti 

dieťaťa

1

2
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Podvozok Hi-Low Base je určený pre individuálne a modu-
lárne sedacie systémy alebo sedacie jednotky. Podľa spôso-
bu používania sú k dispozícii dva varianty: 
• Izbový podvozok s malými kolieskami s priemerom 4“
• Kombinovaný podvozok so zadnými kolesami 12“ 

Čo je na mne zvláštne?
• Hi-Low mechanizmus je pri podvozkoch opti-

málny na individuálne nastavovanie výšky
• Nastavenie výšky sa ovláda plynovou vzperou, 

hydraulicky alebo elektricky, voliteľne podľa 
potrieb ošetrujúcej osoby

• Veľmi ľahko sa dá meniť sklon sedadla

Technické údaje

Nosnosť max. 60 kg

Celková šírka 64 cm

Rozmery zloženého podvozku 90 x 64 x 48 cm

Rozmer kolies interiérového podvozku 4“

Rozmery kolies kombinovaného 
podvozku (predné/zadné) 5“/12“

Výška madiel 93 – 103 cm

Sklon sedadla -10° do +25°

Hmotnosť 10,6 kg

Hi-Low Base
Interiérový alebo kombinovaný podvozok

Kedy alebo kde ma používajú?
• Doma pri každodenných činnostiach
• V materskej škôlke, v škole alebo v zdravotní-

ckych zariadeniach
• Pri preprave v exteriéri (s kombinovaným pod-

vozkom)

Discovery
Podvozok pre sedacie systémy

Úzky podvozok Discovery je ideálny pre stiesnené priesto-
rové pomery – stabilný podvozok, ktorý sa dá prispôsobiť 
rôznym sedacím systémom. Jednoducho sa ovláda a veľmi 
dobre sa s ním manévruje. Množstvo vymeniteľných adap-
térov umožňuje ľahké upínanie rôznych sedacích systémov 
a jednotiek. Najčastejšie sa používa v kombinácii s indivi-
duálnou sedacou ortézou, ktorá dokáže kompenzovať aj 
veľmi ťažké zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Možný sklon 
sedadla napomáha fixácii dieťaťa a podporuje funkčnosť 
sedacej ortézy.
Technické údaje

Nostnosť max. 110 kg 

Šírka rámu (vonk. okraj rúrky sedadla) 36/40/50 cm

Výška rúrky sedadla (pri sklone 0°) 47 cm

Priemer kolies (predné/zadné) 8“/12“

Nastavenie výšky posuvného madla o cca 15 cm

Sklon sedadla 0° – 35°

Sklon chrbtovej opierky 90° – 120°

Čo je na mne zvláštne?
• Celkovo malá šírka – pri výbere menších zadných 

kolies (v porovnaní s bežnými 24“ kolesami) sa 
môže sedacia jednotka umiestniť nad podvozok

• Odľahčujúca poloha so sklonom sedadla až 35° 
(pomocou plynových vzpier), sklon chrbtovej 
opierky až 120°

Kedy alebo kde ma používajú?
• V interiéroch, exteriéroch, doma, v školách a 

zdravotníckych zariadeniach
• Pre väčšie deti, ktorým kvôli ich telesnej 

hmotnosti už nestačí podvozok zdravotného 
kočíka



• Delené sklopiteľné podnožky• Plná podnožka• Výškovo nastaviteľné rúčky• Dino® 3 s maximálnym sklonom

Technické údaje  Veľkosť 2 = 40 cm Veľkosť 3 = 44 cm
Nosnosť max. 120 kg 120 kg
Hĺbka sedadla
(nastaviteľná)

36,5 – 44 cm (v závislosti od sedačky) 
41,5 – 49 cm (v závislosti od sedačky)

Zadné kolesá 12“ (u prepravného vozíka) 
22“, 24“ (s vlastným pohonom)  

Výška rúrky sedadla min. 43,5 cm
max. 48,5 cm

min. 43,5 cm
max. 48,5 cm

Sklon sedadla -5° až +30° -5° až +30°
Sklon chrbtovej opierky 80° až 120° 80° až 120°
Posuvné rúčky nastaviteľné po 15 cm 15 cm
Celková šírka s 12“ kolesami 58 cm 68 cm

Technické údaje Veľkosť 0 = 30 cm Veľkosť 1 = 36 cm
Nosnosť max. 120 kg 120 kg

Hĺbka sedadla 36,5 – 44 cm (v závislosti od sedačky) 
41,5 – 49 cm (v závislosti od sedačky)

Zadné kolesá 12“ (u prepravného vozíka) 
22“, 24“ (s vlastným pohonom) 

Výška rúrky sedadla min. 43,5 cm 
max. 45,5 cm

min. 46 cm
max. 48 cm

Sklon sedadla -5° až +30° -5° až +30°
Sklon chrbtovej opierky 80° až 120° 80° až 120°
Posuvné rúčky nastaviteľné po 15 cm 15 cm
Celková šírka s 12“ kolesami 48 cm 54 cm

Čo je na mne zvláštne?
• Dá sa používať ako prepravný vozík aj ako vozík 

poháňaný vlastnou silou
• Klasik medzi podvozkami, ktorého silnou 

stránkou je stabilita
• Jednoduchá možnosť nastavenia a rýchla zmena 

polohy pre ťažko zdravotne znevýhodnených 

Kedy alebo kde ma používajú?
• V interiéroch, exteriéroch, doma, v školách a 

zdravotníckych zariadeniach
• Ťažko zdravotne znevýhodneným ľuďom od 

určitej výšky ponúka stabilitu a funkcie, ktoré 
bežné zdravotné kočíky neumožňujú

Podvozok Dino® 3 je najlepšou alternatívou pre deti, kto-
ré sa už snažia robiť úchop, ale doposiaľ nedokážu samé 
pohybovať kolesami alebo úchopovými obručami. Dá sa 
používať ako prepravný vozík, ale aj ako vozík poháňaný 
vlastnou silou. Rozmanité variácie príslušenstva pokrývajú 
široké spektrum uplatnenia, umožňujú individuálne um-
iestnenie hnacích kolies, vyššiu ovládateľnosť a optimálne 
prispôsobenie telesným proporciám užívateľa. Najčastejšie 
sa používa v kombinácii s individuálnou sedacou ortézou, 
ktorá dokáže kompenzovať aj veľmi ťažké zdravotné zne-
výhodnenie dieťaťa. Možný sklon sedadla podporuje fixá-
ciu dieťaťa a funkčnosť sedacej ortézy.

Dino® 3
Podvozok pre sedacie systémy

1
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• 2.7 Detské vozíky
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•  Adaptér zadných kolies sa dá nastaviť na krátky (aktívny) alebo dlhý 
(pasívny) rázvor kolies

• Páková brzda •  Delené plastové podnožky

Technické údaje 

Nosnosť max. 90 kg

Šírka sedadla 28 – 38 cm

Hĺbka sedadla 31 – 37 cm

Výška sedadla vpredu/vzadu 40 – 49/37 – 49 cm

Výška chrbtovej opierky 30 – 37,5 cm

Dĺžka predkolenia 16 – 45 cm

Výška podrúčky až 40 cm

•  Odklopiteľné bočnice

StartM6 Junior
Detský poloaktívny vozík špeciálne upravený na mieru

Kedy alebo kde ma používajú?
• Na samostatné ovládanie a pohyb doma alebo 

jazdu na krátke vzdialenosti
• Vonku slúži pre rodičov alebo asistentov najmä 

ako prepravný prostriedok

Čo je na mne zvláštne?
• Stabilný vozík na samostatné ovládanie
• Dá sa dodatočne prispôsobiť a nastaviť podľa 

potrieb dieťaťa

Praktický detský vozík, ktorý má už v základnej výbave 
odklopiteľné bočnice, možnosť nastavenia výšky sedu, či 
aktívnu alebo pasívnu polohu ťažiska. Pre ľahkú skladnosť 
je vybavený rýchloupínacími kolesami a odnímateľnými 
podnožkami. Možno si vybrať z troch veľkostí zadných kolies 
a dvoch veľkostí predných koliesok. Okrem štandardného 
príslušenstva možno vozík vybaviť polohovaním chrbto-
vej opierky, ktorá uľahčí premiestnenie dieťaťa z kočíka na      
vozík.

• Anatomicky nastaviteľné popruhy

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou 
Kód ZP: L93865



Byť súčasťou akcie! Avantgarde Teen má všetko, čo 
dieťa potrebuje. Vďaka abdukčnému rámu je ľahký a 
manévrovateľný. Odklopné podnožky zaistia ľahký prechod 
do a z vozíka. Zadná časť rámu rastie s užívateľom. Dá sa 
veľmi ľahko zložiť a po zložení zaberá minimálny priestor. 
Vďaka špeciálnemu adaptéru zadných kolies možno op-
timálne nastaviť ťažisko a tým prispôsobiť jazdné vlastnosti 
vozíčka potrebám dieťaťa.

• Adaptér zadných kolies, krížová 
vzpera

• Predĺženie pákovej brzdy

Technické údaje

Nosnosť max. 90 kg

Šírka sedadla 22 – 36 cm

Hĺbka sedadla 24 – 40 cm

Výška sedadla vpredu/vzadu 39 – 54/35 – 51 cm

Dĺžka 73,5 – 89,9 cm

Celková šírka 46 – 66,5 cm

Šírka zloženého vozíka od 26 cm

Výška chrbtovej opierky 17,5 – 40 cm

Dĺžka predkolenia 16 – 47 cm

Výška podrúčky 21 – 30 cm

Sklon chrbtovej opierky -9° až +9°

Hmotnosť od 10 kg

• Abdukčný rám• Rovný predný rám

Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR
Detský aktívny vozík špeciálne upravený na mieru

Čo je na mne zvláštne?
• Optimálne polohovanie panvy, chodidiel a 

dolných končatín
• Abdukčný rám (Teen 2 VR) bráni sekundárnym 

problémom v dôsledku chybnej postury
• Dieťa si môže presadať na vozík bez pomoci, 

pretože otočné podnožky umožňujú pristaviť 
vozík priamo k posteli alebo k pohovke  

Kedy alebo kde ma používajú? 
• Všade tam, kde môže vozík pomôcť mobilite 

dieťaťa
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Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou  
Kód ZP: L83704
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Spoločník so štýlovým dizajnom, ktorý zodpovedá det-
ským osobným túžbam s mnohými možnými farebnými va-
riáciami. Praktický, kompaktný, ľahko skladateľný a ľahko 
použiteľný v každodennom živote. Aktívny vozík, ktorý bol 
vyvinutý na základe tela a rastových dát detí. Prispôsobuje 
sa detským požiadavkám a spĺňa terapeutické odporúčania 
overené metódami.

Technické údaje

Nosnosť max. 60 kg

Šírka sedadla 20 – 36 cm

Hĺbka sedadla 24 – 38 cm

Výška sedadla 32 – 51 cm

Celková šírka 49 – 65 cm

Dĺžka 61,5 – 81,5 cm

Výška chrbtovej opierky 20 – 40 cm

Dĺžka predkolenia 15 – 45 cm

Područky voliteľné

Uhol chrbtovej opierky -15°/+15°

Hmotnosť od 9 kg

BRAVOracer
Detský aktívny vozík špeciálne upravený na mieru

Kedy alebo kde ma používajú?
• Všade tam, kde môže vozík pomôcť mobilite 

dieťaťa

Čo je na mne zvláštne?
• Vďaka stabilnej konštrukcii je odolný proti 

skrúteniu, vynikajúce jazdné vlastnosti a 
schopnosť otáčania

• Konštrukcia umožňuje nástup cez podnožku a 
širokú abdukciu

• Rastie s dieťaťom – nastaviteľná výška, šírka, 
hĺbka sedadla, poloha a uhol chrbtovej opierky a 
ťažisko pri rovnakom nastavení podvozku

•  Kryt kolies – vzor „Flower Power“ •  Kryt kolies – vzor „Gecko“•  Kryt kolies – vzor „Eye Catcher“ •  Kryt kolies – vzor „Fire“

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou  
Kód ZP: L81791

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!
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•  Skippiplus s elektrickým 
náklonom sedadla a s elekt-
rickým dvíhaním sedačky

•  Skippiplus so sedacím systémom 
Mygo

Čo je na mne zvláštne?
• Malý, rýchly a dobre ovládateľný
• Deti môžu preskúmavať všetky zákutia aj v úzkych 

priestoroch, sú mobilnejšie a samostatnejšie
• Hĺbka a šírka sedadla a poloha a uhol dolných 

končatín sa dajú prispôsobiť telesnej výške dieťaťa
• V rozloženom stave sa zmestí do batožinového 

priestoru každého malého auta

Kedy alebo kde ma používajú?
• Doma
• Na zabezpečených a rovných cestách mimo domova
• V zdravotníckych zariadeniach, v materskej 
   škôlke a v škole

• Skippi so sedacím systémom 
Squiggles

Skippi/Skippiplus

Detský elektrický vozík

Detský elektrický vozík Skippi podporuje v dieťati prirod-
zenú chuť hýbať sa. Je individuálne nastaviteľný a riadiacou 
jednotkou enAble®40 ponúka schopnosť ovládať dve elek-
trické funkcie.

Skippiplus s jednotkou enAble®50 má prídavné funkcie a 
dieťa z nej môže ovládať, napríklad zariadenia v domácnos-
ti (otvárať dvere, ovládať osvetlenie atď. – viac informácií 
nájdete na str. 50).  Skippiplus je vybavený elektrickým ov-
ládaním sklonu sedadla, výšky sedadla a dieťaťu uľahčuje 
každodenný život. 

• Vysúvateľné bočnice

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou  
Kód ZP: L78566



• Elektrické ovládanie chrbtovej  
 opierky

• Náklon sedadla• Výškovo nastaviteľné a   
 odnímateľné rúčky

•  Ovládanie pre sprievodcu

•  Odnímateľný nárazník (len pri 
dĺžke dolnej končatiny do 32 cm)

•  Bezpečnostné pásy na prepravu 
    v motorových vozidlách

• Osvetlenie • Klaksón

Skippi

• Farba polstrovania: červená, modrá, čierna 
• Štandardné sedadlo s nastaviteľnou chrbtovou opierkou
• Podsedák
• Vysúvateľné bočnice
• Delené vysúvateľné podnožky
• 8“ kolieska z polyuretánu
• Zadné kolesá s čiernym hliníkovým diskom
• Blatníky zadných kolies
• Gélové batérie 31 Ah (C20)
• Nabíjačka

Voliteľné príslušenstvo / možnosti rozšírenia 
vybavenia

• Sklon sedadla elektrický alebo pomocou plynovej 
vzpery

• Elektrické nastavenie uhla chrbtovej opierky, výšky 
sedadla

• Adaptér sedacej jednotky
• Terapeutický stolík
• Ovládanie pre sprievodnú osobu
• Ochranný predný rám, nárazník
• Plná hliníková podnožka
• Osvetlenie
• Bezpečnostné pásy na prepravu v motorových vozidlách
• Možnosť špeciálneho ovládania (tlačidlami, 

minipáčkou,...)

Technické údaje

Nosnosť max. 50 kg

Šířka sedadla 30 – 38 cm

Hĺbka sedadla 28 – 38 cm

Výška sedadla 43 cm

Polomer otáčania 55 cm

Šírka vozíka 57 cm

Dĺžka, vrátane podnožky 85 cm

Výška chrbtovej opierky 35 – 46 cm

Dĺžka predkolenia 15 – 38 cm

Výška podrúčky 16,5 – 23,5 cm 

Sklon chrbtovej opierky -9° až +30°

Náklon sedadla 20° mechanický/elektrický

Sklon sedadla 0°/3°/6°

Elektrické nastavenie výšky sedadla 
u Skippiplus 20 cm

Max. rýchlosť 6 km/h

Max. dojazd 30 km

Max. doba nabíjania 12 hodín

Max. výška prekážky, ktorú vozík prekoná 5 cm

Max. uhol stúpania 12 %

Hmotnosť 68 kg
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Výprava za nezávislosťou – špeciálne ovládania

Pre dieťa je nesmierne dôležité, aby mohlo byť s rodinou a 
kamarátmi, aby sa aktívne zúčastňovalo rôznych činností 
a aby mohlo spoznávať nové veci. Dieťa tak skúma a 
spoznáva svet a sníva o voľnosti a nezávislosti.

K získaniu voľnosti významne prispieva ovládanie 
elektrického vozíka, prispôsobené čo najviac jeho 
individuálnym potrebám. Takéto ovládanie môže dieťaťu 
otvoriť dvere do úplne nového sveta – umožní mu 

napríklad prístup k televízii, počítaču alebo k telefónu, 
teda k tomu, čo je súčasťou bežného života.  Môže sa hrať 
so svojimi vrstovníkmi a pomocou vozíka riadiť autíčka 
na diaľkové ovládanie alebo sa hrať na Play Station. 
Špeciálne ovládania elektrických vozíkov Ottobock túto 
voľnosť dieťaťu dávajú, a to dokonca s terapeutickým 
účinkom – pri manipulácii s ním sa rozvíja koordinácia 
rúk a očí.

• 2.8 Špeciálne ovládania
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•  Otočná jednotka 
Otočná jednotka v spojení s 
minipáčkou alebo stredne 
veľkou páčkou na ovládanie 
bradou alebo ústami

•  Prídavná páčka 
Vhodná najmä ako ovládanie pre 
sprievodcu, v rôznych variantoch

•  Tlačidlový modul na 
polohovanie 
Pohodlné ovládanie elektrických 
nastavení sklonu sedadla, 
sklonu chrbtovej opierky, polohy 
dolných končatín a ďalších 
funkcií nezávisle od ovládania 
jazdy

•  Páčka 
Ovládanie, ktoré môže byť 
umiestnené tak, aby vyhovovalo 
užívateľovým požiadavkám; dá 
sa ovládať nielen rukou

•  Stredne veľká páčka 
Vďaka svojim malým rozmerom 
sa dá umiestniť kamkoľvek

•  Kalibrovateľná minipáčka 
Ovládanie drobnými pohybmi, 
odporúčané na ovládanie bradou

•  Kalibrovateľná minipáčka 
Vyžaduje si minimálne 
vynaloženie sily a užívateľ si 
môže kalibráciu robiť sám

•  Externé tlačidlá 
Na individuálne umiestnenie, 
rôzna spúšťacia sila a rozmiest-
nenie funkcií

•  Páčka Heavy duty 
Kompenzuje nečakané nárazy

•  Elektricky otočné ovládanie v 
stolíku 
Vďaka novému mechanizmu 
pretáčania je priestor pod 
stolíkom minimálne obmedzený a 
priestor na stolíku, naopak, 
maximálne využiteľný
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Ovládacia jednotka enAble®50 –
mnoho funkcií v jednom menu
Softvér ovládacej jednotky enAble®50 umožňuje indi-
viduálne prispôsobenie parametrom ovládania a 
schopnostiam užívateľa. Menu ovládacej jednotky má 
intuitívnu navigáciu – len pomocou symbolov sa dá 
ľahko pristúpiť ku všetkým 52 funkciám. Štruktúra 
menu sa dá ľubovoľne upravovať.

•  Obľúbené 
Výber siedmych najobľúbenejších a najpoužívanejších funkcií na rýchlu 
a pohodlnú aktiváciu. Užívateľ môže túto položku ľubovoľne upravovať.

•  Funkcia jazdy 
Rýchle a prehľadné zobrazenie príslušných parametrov, vrátane 
prejdenej vzdialenosti, stavu batérie, času a ovládania jazdy.

•  Hlavné menu 
Ponúka priamy prístup k ovládacím funkciám, prídavným a obľúbeným 
funkciám a k vypínaču systému. Funkcia vypínača sa dá zmeniť na 
akúkoľvek inú.

Prídavné funkcie

Funkcia jazdy

Vypnúť

Obľúbené

STOP
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• Ovládanie televízie, rádia, DVD prehrávača 
a automatických domácich systémov

• Ovládanie hier a hračiek
• Priame použitie telefónu a rádia
• Emulátor myši k PC
• Aktivácia vypínačov, elektrických zariadení 

a stmievačov osvetlenia
• Ovládanie hlasových pomôcok

Ovládanie zariadení v domácnosti:

Garáž

Spálňa

Obývačka

Kuchyňa

Chodba

Technická miestnosťKúpeľňaPracovňaDetská izba

Klimatizácia

Hračka

Otváranie dverí

Zásuvka

TV/Video

Lampa

Telefón

Stropné 
dvíhacie zariadenie

Posteľ

Rolety

Príručná vysielačka

Počítač

Hi-Fi

Domáci 
telefón

Paging

•  Prídavné funkcie
• Elektrické nastavenie sedadla
• Svetlá
• Klaksón
• Diaľkové ovládanie zariadení v domácnosti
• Nastavenie systému
• Digitálny fotoalbum
• Obrazový komunikátor
• Úrovne rýchlosti
• a ďalšie



3 |  Státie a chôdza

Vstávame a ideme do sveta
Do 18. mesiaca by dieťa malo byť schopné postaviť sa 
na vlastné nohy. Státie je z fyziologického aj sociálneho 
hľadiska mimoriadne dôležité, a to aj v prípade, že sa 
dosiahne s pomôckou. 

Oneskorený alebo zlý vývoj státia môže veľmi negatív-
ne ovplyvniť neskoršiu schopnosť chodiť, a tým aj 
začlenenie do spoločnosti. Bedrový kĺb sa totiž môže 
vyvinúť až vtedy, keď hmotnosť tela zatlačí stehennú 
kosť do jamky bedrovej kosti.

Deti, ktoré sa nenaučia stáť alebo chodiť vlastnými si-
lami, dosahujú s pomôckami Ottobock a Leckey lepšie 
výsledky.  
Ponúkame systémy na vertikalizáciu aj chodítka, ktoré 
prispôsobujeme potrebám týchto detí podľa ich stupňa 
vývoja a veku. Pomáhajú deťom získať schopnosť stáť a 
chodiť a precvičovať si ju.

Každé dieťa tak vo svojom živote môže urobiť prvé kroky 
bez akejkoľvek závislosti a začleniť sa medzi ostatných 
ako osobnosť.
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3Prečo je státie 
dôležité?

Podporuje krvný obeh 
a tlak

Má pozitívny vplyv na udržanie 
pozornosti a spánkového rytmu 
a dieťa sa vo všeobecnosti cíti 
lepšie

Umožňuje dieťaťu byť v 
očnom kontakte s okolím  

Napína svalstvo a bráni 
vzniku kontraktúr

Podporuje trávenie, funkcii 
čriev a vyprázdňovanie 
močového mechúra

Zlepšuje kontrolu 
dýchania a reči

Podporuje vývin 
bedrového kĺbu
v štádiu raného vývoja

Bráni poškodzovaniu 
pokožky odľahčovaním 
miest zaťažovaných pri 
sedení

Podporuje rast a znižuje 
riziko fraktúry kostí



• 3.1 Pomôcky na státie
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Vertikalizátor Leckey F sa vyznačuje veľkým rozsahom nas-
tavení oporných prvkov na polohovanie hrudníka, bedier, 
kolien a nôh. Má mimoriadne široký zadný rám a dolnú 
stúpačku, ktoré umožňujú ľahké postavenie dieťaťa z vozí-
ka. Je vhodný na polohovanie detí a mládeže aj s ťažkým 
zdravotným znevýhodnením vo vekovom rozmedzí od 1 do 
18 rokov.

Čo je na mne zvláštne?
• Vertikalizácia prebieha v priamom stoji v 

pronačnej polohe
• Podporuje trávenie
• Zlepšuje prekrvovanie a prevzdušňovanie pľúc
• Odľahčuje ohrozené kožné partie
• Dobrá poloha hlavy uľahčuje prehĺtanie
• Jednoduché nastavenie výšky rámu a panvového 

pásu
• Mimoriadne široký zadný rám umožňuje ľahký 

presun z vozíka

•  Nastavenie sklonu stolíka •  Hlavová opierka s hyperextenz-
nými pelotami

•  Úchopová hrazdička •  Stolík s terapeutickou miskou

Technické údaje Veľkosť  3

Vek cca 9 – 18 rokov

Telesná výška 140 – 185 cm

Nosnosť max. 90 kg

Celková dĺžka 75 cm

Celková šírka 75 cm 

Min. výška hrudnej peloty 97,5 cm

Max. výška hrudnej peloty 135 cm

Veľkosť stolíka 62,5 x 50 cm

Hmotnosť 34 kg

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 1 – 5 rokov 4 – 10 rokov

Telesná výška 80 – 115 cm 110 – 145 cm

Nosnosť max. 60 kg 80 kg

Celková dĺžka 65 cm 75 cm

Celková šírka 65 cm 75 cm

Min. výška hrudnej peloty 47 cm 68 cm

Max. výška hrudnej peloty 68 cm 97,5 cm

Veľkosť stolíka 52,5 x 40 cm 57,5 x 45 cm

Hmotnosť 26,5 kg 30,5 kg

Leckey Freestander
Vertikalizačné zariadenie pre deti a mládež

Kedy alebo kde ma používajú?
• V škole a škôlke, na terapii, doma
• U detí, ktoré sú v hyperextenzii, sa musí zariade-

nie najskôr riadne vyskúšať



•  Nastavenie hrudných, panvových 
     a kolenných pelôt

• Terapeutický stolík s miskou•  Pronačná poloha nastaviteľná
na uhol 45° až 85° v piatich polohách

• Nastavenie vzpriameného státia

Technické údaje Veľkosť 3

Vek cca 9 – 18 rokov

Telesná výška 140 – 185 cm

Nosnosť max. 90 kg

Celková dĺžka 127 cm

Celková šírka 70 cm 

Min. výška hrudnej peloty 97,5 cm

Max. výška hrudnej peloty 135 cm

Veľkosť stolíka 62,5 x 50 cm

Hmotnosť 49 kg

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 1– 5 rokov 4 – 10 rokov

Telesná výška 80 – 115 cm 110 – 145 cm

Nosnosť max. 60 kg 80 kg

Celková dĺžka 82 cm 107 cm

Celková šírka 60 cm 70 cm

Min. výška hrudnej peloty 47 cm 68 cm

Max. výška hrudnej peloty 68 cm 97,5 cm

Veľkosť stolíka 52,5 x 40 cm 57,5 x 45 cm

Hmotnosť 34 kg 38 kg

Čo je na mne zvláštne?
• Jednoznačne na zdravotnícke ciele
• Pronačná poloha („na bruchu“) podporuje 

prekrvovanie v oblastiach, ktoré sú v sede horšie 
prekrvované

• Podporuje trávenie
• Zlepšuje prekrvovanie a prevzdušňovanie pľúc
• Odľahčuje ohrozené kožné partie
• Dobrá poloha hlavy uľahčuje prehĺtanie
• Jednoduché a rýchle nastavovanie
• Pohyblivá podnožka umožňuje dobrú 

manipuláciu pri polohovaní dieťaťa

Kedy alebo kde ma používajú?
• V interiéroch
• U detí, ktoré sú v hyperextenzii, sa musí 

zariadenie najskôr riadne vyskúšať

Leckey P predstavuje kombináciu vertikalizátora a polo-
hovacieho zariadenia pre deti a mladých ľudí do 18 rokov, 
trpiacich ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktoré im na 
zlepšenie zdravotného stavu umožní zaujať aj iné polohy 
tela.

Leckey P
Vertikalizačné zariadenie pre deti a mládež
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Čo je na mne zvláštne?
• Ľahké a rýchle nastavenie – výška, šírka, hĺbka a 

uhol sú nastaviteľné bez použitia náradia 
(výnimkou sú nastavenia, ktoré nesú väčšinu 
hmotnosti dieťaťa)

• Bezproblémové nastavovanie z pronačnej do 
supinačnej polohy a späť bez dodatočného 
príslušenstva

• Voliteľný podvozok podľa stavu vývoja a stupňa 
mobility – od základného po mobilný podvozok

• Základné vybavenie mobilného podvozku štyrmi 
malými kolieskami. Ľahko sa dajú namontovať aj 
zadné kolesá (24“ alebo 27“) pomocou 
rýchloupínacích ôs (sklon 90°–110°)

Kedy alebo kde ma používajú?
• Doma, v zdravotníckom zariadení, v 

materských škôlkach alebo v škole
• So základným podstavcom (v tvare písmena 

U) na pevnom mieste (sklon 90° – 110°)
• Sklápací podvozok s kolieskami sa dá použiť 

vo všetkých interiéroch (sklon 90° – 170°)

Vertikalizačné polohovacie zariadenie Squiggles podporuje 
sociálny a fyziologický vývoj dieťaťa už od raného veku.S 
jeho pomocou sa deti od jedného do piatich rokov môžu na 
spoločných aktivitách podieľať vo vzpriamenej polohe.

•  Výškovo, šírkovo a uhlovo 
nastaviteľné trupové peloty 

• Základný podstavec •  Mobilný podvozok s 27“ 
kolesami

•  Squiggles Stander so sklápacím 
podvozkom s kolieskami a stolíkom

Squiggles Stander
Vertikalizačné polohovacie zariadenie



Technické údaje 

Vek cca 1 – 5 rokov

Telesná výška 75 –110 cm

Výška opory trupu 
(od podnožky po podpazušie) 55 – 82 cm

Šírka trupu 16 – 23 cm

Výška opory bedier 
(od podnožky po stred stehien) 30 – 53 cm

Šírka sedadla 16 – 23 cm

Výška stolíka v pronačnej polohe 55,5 – 82,5 cm

Výška stolíka v supinačnej polohe 48 – 82,5 cm

Uhol sklápacieho podvozku 90° až 170°

Uhol základného podstavca 90° až 110°

Uhol mobilného podvozku 90° až 110°

Základný model

• 1 veľkosť
• Farby polstrovania: ružová, oranžová, zelená, modrá
• Základný podstavec
• Stredový stĺpček s bedrovým a trupovým vedením
• Bedrové a trupové peloty
• Kolenné peloty a podnožka

Voliteľné príslušenstvo / možnosti rozšírenia 
vybavenia

• Možnosť výberu podvozkov (sklápací podvozok s 
kolieskami alebo mobilný podvozok s rýchloupínacími 
osami a kolesami 24“ alebo 27“)

• Rôzne opierky hlavy
• Terapeutický stolík
• Pridržovacia hrazdička
• Sandálky
• Kompenzácia výšky pri rôznej dĺžke dolných končatín

•  Opierka  hlavy s laterálnymi 
pelotami

•  Plochá opierka hlavy •  Sandálky•  Terapeutický stolík s hrazdičkou
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Mygo Stander
Vertikalizačné polohovacie zariadenie

Čo je na mne zvláštne?
• Zabezpečuje terapeuticky správnu komplexnú 

oporu postury, napr. vzpriamenú polohu pri 
skrátenom stehennom svalstve

• Dieťa dokáže stáť v plne podporovanej polohe, a 
to aj s ohnutím v kolenách a bedrách

• Odľahčuje stehenné svalstvo a ďalšie napnuté 
svalstvo

• Môže sa používať pre niekoľko detí, pretože 
všetky nastavenia majú k dispozícii stupnicu a 
tak sa hodnoty dajú zaznamenávať

• Rôzne varianty na fixáciu panvy sú schopné 
adaptovať sa na chybné postavenie panvy a rôzne 
stavy svalovej aktivity

• Kontúrovaná opierka hlavy •  Pevné hrudné peloty (pár, jedna 
veľkosť)

•  Hrudný alebo bedrový pás •  Stehenná pelota s abdukčným 
vedením, vrátane polstrovania

Kedy alebo kde ma používajú?
• Všade, kde sa požaduje pravidelný nácvik stoja
• V interiéroch doma alebo v zdravotníckych 

zariadeniach, materských škôlkach a v školách

Toto vertikalizačné zariadenie je určené pre deti od štyroch 
rokov, ktoré potrebujú komplexnú oporu. Umožňuje im 
dosiahnuť prirodzenú vzpriamenú polohu s plnou oporou 
telesnej hmotnosti. Vďaka kombinácii výkyvnej podnožky s 
kolennými pelotami dochádza aj k úľave od svalových kon-
traktúr. 



• Polohovanie• V supinačnej polohe

Typická chybná postúra pri stoji 
s nadmerným naťahovaním 
skrátených zadných stehenných 
svalov

Polohovanie pomocou Mygo 
Standera v pronačnej polohe 
(vľavo) a v supinačnej polohe 
(vpravo)

Mygo Stander

• 2 veľkosti
• Farby polstrovania: ružová, modrá, oranžová, sivá
• Stabilný rám podvozku so štyrmi otočnými kolieskami s 

brzdou
• Plynulé nastavenie uhla sklonu pomocou kľučky od 90° 

do 170°
• Výškovo nastaviteľné polyuretánové panvové 

polstrovanie
• Oddelené, výškovo aj uhlovo nastaviteľné kolenné 

peloty z polyuretánu
• Uhlovo nastaviteľné podnožky s protišmykovým povrchom

Voliteľné príslušenstvo / možnosti rozšírenia 
vybavenia

• Opierka hlavy
• Nastaviteľná ramenná pelota
• Pevné, odklopiteľné a tvarovateľné peloty
• Kolenné, panvové a hrudné pásy
• Stehenná pelota s abdukčným vedením
• Rôzne terapeutické stolíky
• Zvýšenie kolenných pelôt
• Fixačné sandálky

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 4 – 10 rokov 8 – 14 rokov

Telesná výška 108 – 145 cm 135 –175 cm

Nosnosť max. 50 kg 60 kg

Výška hrudníka 76 –108 cm 98 –130 cm

Šírka hrudníka 16 –28 cm 20 – 32 cm

Výška bedrovej peloty 46 –73 cm 62 – 87,5 cm

Šírka bedier 22 – 33 cm 28 – 39 cm

Max. kontraktúra kolena 25° 25°

Uhol podnožky:
 plantárna flexia
 dorzálna flexia

10°
10°

10°
10°

Nastavenie uhla stolíka:
 pri pronácii
 pri supinácii

45°
45°

45°
45°

Nastavenie výšky stolíka 
(od horného okraja panvovej peloty) 0 –15 cm 0 –15 cm

Nastavenie uhla:
 v pronácii
 v supinácii

0° až 80°
0° až 80°

0° až 80°
0° až 80°

Rozmery podvozku:
 dĺžka
 šírka

97,8 cm
63 cm

113 cm
65 cm

Hmotnosť 22 kg 25 kg

•  Možnosť delených kolenných pásov•  Štandardný kolenný pás•  Derotačný panvový pás pre 
supináciu

•  Derotačný panvový pás pre 
pronáciu 
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Pronačné a supinačné polohovacie zariadenie Leckey je 
robustné, elektrické, výškovo nastaviteľné vertikalizačné 
zariadenie na supinačnú a pronačnú polohu pre užívateľov 
od 4 rokov až do dospelosti. Vďaka svojej nadštandardnej 
stabilite sa môže používať veľmi dlho. Táto vlastnosť je 
obzvlášť dôležitá, pretože deti začínajú nacvičovať státie 
väčšinou v supinačnej polohe, a keď sa hmotnosť postup-
ne prenáša na nohy a rozvíja sa stabilita hlavy a trupu, 
prechádzajú až do celkom vzpriameného postoja.

• Plynulé elektrické nastavenie sklonu 0° až 90°

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2 Veľkosť 3

Vek cca 4 – 10 rokov 9 – 18 rokov od 14 lrokov

Telesná výška 100 – 140 cm 140 – 180 cm 155 – 180 cm

Nosnosť max. 50 kg 80 kg 100 kg

Dĺžka a šírka základného modelu 113,5 x 58 cm 128 x 64 cm 128 x 64 cm

Výška v horizontálnej polohe 78 cm 80,5 cm 80,5 cm
Výška ramien
(od podnožky po horný okraj peloty) 82 – 115 cm 100 – 145 cm 100 – 145 cm

Výška bedrovej peloty
(od podnožky po horný okraj peloty) 45 – 75 cm 75 – 95 cm 75 – 115 cm

Výška kolien
(od podnožky po stred peloty) 25 – 45 cm 40 – 55 cm 40 – 65 cm

Šírka medzi hrudnými pelotami 20 – 30 cm 24 – 38 cm 34 – 46 cm

Nastavenie uhla podnožky +/- 10° +/- 10° +/- 10°

Rozmery terapeutického stolíka 42 x 44 cm 52 x 59 cm 52 x 59 cm

Nastavenie uhla základného modelu 0° až 90° 0° až 90° 0° až 90°

Nastavenie uhla stolíka (pri pronácii) 0° až 40° 0° až 40° 0° až 40°

Nastavenie uhla stolíka (pri supinácii) -20° až 30° -20° až 30° -20 až 30°

Hmotnosť 44 kg 50 kg 59 kg

Pronačné a supinačné Leckey
Vertikalizačné polohovacie zariadenie pre všetky vekové kategórie

Čo je na mne zvláštne?
• Využívanie veľa rokov, pretože je veľmi robustné a 

rastie do dĺžky
• Veľká plocha opory s plynulým polstrovaním, 

pomôcka je tak vhodná pre deti s ochabnutým 
svalstvom, ktoré začínajú s nácvikom státia

• Elektrické nastavenie sklonu z vodorovnej polohy 
až po vzpriamené státie

• Vhodné aj v neskoršom veku pre veľké deti s 
hmotnosťou až 100 kg

• Jednoduché nastavovanie výšky a šírky

Kedy alebo kde ma používajú?
• Keď je potrebná pravidelná vertikalizácia
• V interiéroch doma, v zariadeniach, materských 

škôlkach a v školách



Standing Frame
Vertikalizačné zariadenie pre mládež a dospelých

Čo je na mne zvláštne?
• Dieťa sa môže postupne pomaly vzpriamovať, 

pretože ho vždy pevne drží navíjací pás 
ovládateľný ručne alebo elektricky

• Postup vertikalizácie u detí so zníženou silou 
svalstva podporuje elektrické navíjacie zariadenie 
pásu (voliteľné vybavenie)

• Aktívne deti môžu vertikalizáciu vykonávať bez 
pomoci – možno využiť elektrické navíjanie pásu, 
dosku podnožky možno individuálne prispôsobiť 
výške invalidného vozíka

• Ľahký presun z vozíka aj u detí so silným 
zdravotným znevýhodnením

Kedy alebo kde ma používajú?
•  V interiéroch terapeutických ambulancií, v 

zariadeniach a na rehabilitačných klinikách

Standing Frame podporuje samostatné státie detí, mládeže 
i dospelých. Dieťa sa postupne dostáva do polohy státia v 
závislosti od sily svojich ramien.

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 6 – 18 rokov od 10 rokov

Telesná výška 120 –150 cm 130 – 180 cm

Nosnosť max. 70 kg 120 kg

Šírka 70 cm 77,5 cm

Dĺžka 85 cm 107 cm

Výška 85 – 107 cm 90 – 130 cm

Hmotnosť 43 kg 45 kg

• Pevné panvové peloty•  Trupová pelota s pásom na rovnej 
chrbtovej tyči

• Nastaviteľný sklon stolíka • Hlavová opierka

• Fixácia nôh•  Holenné peloty
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i n  P a r t n e r s c h a f t  m i t

PRIME
E N G I N E E R I N G

KidWalk
Dynamické detské chodítko

Čo je na mne zvláštne?
• Ideálne na dočasnú oporu, pretože koncepcia sa 
   opiera o motorický vývoj dieťaťa
• Dieťa sa vďaka fixácii panvy a trupu môže voľne 
   pohybovať a byť v úrovni očí ostatných
• Ruky sú voľné na objavovanie prostredia a hranie
• Chodítko je vďaka veľkým kolesám ľahko ovládateľné 
   nielen v interiéri, ale aj v exteriéri
• Bez veľkej námahy možno prekonávať prekážky, nízke 

obrubníky a iné nerovnosti
• Nastavovanie bez použitia náradia
• Konštrukcia umožňuje kývavé pohyby z boka nabok 
   a nahor a nadol, ktoré sú pri chôdzi bežné
• Chodítko podporuje symetriu dieťaťa

Kedy alebo kde ma používajú?
• V interiéri a exteriéri pre samostatný pohyb
• Ako doplnok k nácviku chôdze, aby dieťa získalo 

alternatívu k vozíku alebo sedaciemu systému so 
vzpriamenou posturou

•  Hrudná pelota • Predĺžené panvové peloty•  Opierky hlavy: plochá, malá,  
stredná

•  Odklopiteľná konzola na opierku 
hlavy i2i

Dynamické chodítko KidWalk zabezpečuje deťom s ťažkým 
zdravotným znevýhodnením bezpečné držanie panvy a tru-
pu a umožňuje im chodiť prirodzenou chôdzou bez cudzej 
pomoci. Princíp chôdze s chodítkom je založený na bežnom 
motorickom vývoji dieťaťa.



•  Dynamické odľahčenie hmotnosti s  nastaviteľným pružinovým dielom•  Výškovo otočné hrudné a panvové peloty

• Mäkký trupový pás •  Štandardné sedadlo •  Veľké široké sedadlo •  Predĺžené sedadlo s rôznymi 
výškami

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek cca 1– 7 rokov 5 – 12 rokov

Nosnosť max. 30 kg 40 kg

Výška sedadla 27,9 – 55 cm 37,5 –70 cm

Šírka bedier 14 –23,5 cm 18 – 29 cm

Šírka trupu 16,5 –25,5 cm 22 – 37 cm

Výška podpazušia 47 – 96 cm 67,5 – 126 cm

Hĺbka trupu, štandardná 10,2 –16,5 cm 14 – 21,6 cm

Hĺbka bedier, štandardná 8,9 –15,2 cm 12,7–17,8 cm

Šírka rámu 60 cm 68,8 cm

Dĺžka rámu 67,5 cm 80 cm

Výška upínacieho stĺpika 82,5 cm 93 cm

Celková dĺžka 82,5 – 87,5 cm 90 – 95 cm

Kolesá 50 cm (20“) 60 cm (24“)

Kolieska 10 cm 12,5 cm

KidWalk:

• 2 veľkosti
• Farba polstrovania: čierna
• Plastové kolesá s 5 lúčmi, os nastaviteľná do 3 polôh
• Čierne polstrovanie v kombinácii s výberom troch farieb 

rámu
• Samostrediace vedenie panvy
• Dynamické odľahčenie hmotnosti s prídavnou pružinou
• Mechanizmus dynamického dvíhania hmotnosti
• Výška nastaviteľná jednou rukou
• Uhlovo nastaviteľný upínací stĺpček
• Nastaviteľná panvová pelota
• Nastaviteľná pomôcka proti preklopeniu
• Svetielkujúce kolieska
• Parkovacia brzda
• Hlavové opierky
• Bočná pelota
• Predĺžené bedrové peloty
• Mäkký trupový pás
• Rôzne sedátka
• Vodiace pásky dolných končatín
• Aretácia otáčania koliesok
• Brzda spätného chodu

•  Vodiace pásy dolných končatín na 
upevnenie k sedadlu

• Dynamické pásiky na nohy
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Nurmi Neo je skladacie chodítko pre deti a mládež. Je k 
dispozícii v troch veľkostiach a umiestňuje sa za telo. Na 
optimálne a individuálne nastavenie na zabezpečenie fy-
ziologického obrazu chôdze sú k dispozícii rôzne rúčky a 
bedrové peloty.

Nurmi Neo
Detské chodítko s oporou vzadu

Kedy alebo kde ma používajú?
• Opora pri pohybe dopredu pri chôdzi
• Pri terapii na zapojenie oporného svalstva trupu a 

ramenného pletenca

Čo je na mne zvláštne?
• Konštrukcia rámu je vhodná pre deti so širokou 

chôdzou – napríklad u detí s diparézou alebo 
tetraparézou, u ktorých zostali zachované 
dostatočné funkcie

• Optimálna opora univerzálnych rúčok a 
predlakťových podrúčok

• Pre deti s posunutým ťažiskom sa dá poloha 
úchopu v kombinácii s panvovou pelotou nastaviť 
individuálne a veľmi presne

• Stabilná postura vďaka panvovej pelote ako 
predpoklad prvých krokov

• Odkladací košík• Jazdná a parkovacia brzda • Aretácia predných koliesok (pár)•  Pomôcka proti preklopeniu



• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné vedenie štandardných rúčok •  Zložené chodítko

•  Stehenná pelota•  Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné 
rúčky s opierkami na predlaktie

• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné             
úchopové tyče s univerzálnymi 
rúčkami

•  Kombinované stehenné a panvové 
peloty nastaviteľné do troch smerov

Nurmi Neo

• 3 veľkosti
• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné úchopové tyče so 

štandardnými rúčkami
• Otočné predné kolieska
• Bezúdržbové pneumatiky
• Brzda spätného chodu na zadných kolesách (dá sa 

zapnúť aj vypnúť)
• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné úchopové tyče s 

univerzálnymi rúčkami
• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné úchopové tyče s 

opierkami na predlaktie
• Kombinované stehenné a panvové peloty nastaviteľné do 

troch smerov
• Jazdná a parkovacia brzda
• Trecia brzda spomaľujúca pohyb
• Aretácia otáčania predných koliesok
• Pomôcka proti preklopeniu
• Odkladací košík
• Sedadlo

Technické údaje Veľkosť 3

Nosnosť max. 55 kg

Celková šírka 72 cm

Celková dĺžka 83 cm

Výška madiel (štandardné madlá) 64 – 85 cm

Vzdialenosť madiel (štandardné madlá) 51 cm

Priemer kolies predné/zadné 15/20 cm

Hmotnosť 6,5 kg

Technické údaje Veľkosť 1 Veľkosť 2

Nosnosť max. 25 kg 40 kg

Celková šírka 63 cm 68 cm

Celková dĺžka 65 cm 76 cm

Výška madiel (štandardné madlá) 45 – 57 cm 58 –72 cm

Vzdialenosť madiel (štandardné madlá) 41 cm 46 cm

Priemer kolies predné/zadné 15/15 cm 15/20 cm

Hmotnosť 5,5 kg 6 kg

1

2

3
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• Madlo 

Walk Star je skladacie chodítko s oporou zozadu, ktoré 
má mimoriadne ľahkú a úzku konštrukciu a je vhodné na 
rýchlu prepravu. Dodáva sa v piatich veľkostiach pre deti, 
mládež a dospelých. Poskytuje stabilitu a istotu vďaka brz-
de spätného chodu a aretácii otáčania koliesok.

Čo je na mne zvláštne?
• Ideálne na cesty vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• Užšie než iné chodítka
• Používanie až do dospelosti (5 veľkostí), je 

stabilné a rastie s užívateľom
• Poloha úchopu je ideálna pre státie a pohyb detí, 

ktoré sa často odtláčajú smerom dozadu 

Kedy alebo kde ma používajú?
• Na podporu pohybu dopredu pri chôdzi
• Pri terapii na zapojenie oporného svalstva trupu a 

ramenného pletenca

• Trecia brzda spomaľujúca pohyb • Otočné predné kolieska s 
aretáciou

•  Zložené chodítko

Technické údaje Veľkosť  3 Veľkosť 4

Telesná výška do cca 155 cm 155 cm

Nosnosť max. 59 kg 100 kg
Minimálna výška 
úchopu:
s pevnými kolieskami
s otočnými kolieskami

63 cm
63 cm

83 cm
83 cm

Maximální výška úchopu:
s pevnými kolieskami
s otočnými kolieskami

82 cm
82 cm

102 cm
102 cm

Vzdialenosť madiel 39 cm 45 cm

Technické údaje Veľkosť 1/2 Veľkosť 1 Veľkosť 2

Telesná výška do cca 114 cm 122 cm 137 cm

Nosnosť max. 27 kg 27 kg 38 kg
Minimálna výška 
úchopu:
s pevnými kolieskami
s otočnými kolieskami

39 cm
40 cm

45 cm
44 cm

53 cm
50 cm

Maximální výška úchopu:
s pevnými kolieskami
s otočnými kolieskami

48 cm
49 cm

58 cm
57 cm

69 cm
66 cm

Vzdialenosť madiel 35 cm 35 cm 35 cm

• Panvové peloty• Vertikálne madlá s opierkami na 
predlaktie

Walk Star
Chodítko s oporou vzadu pre deti, mládež a dospelých



4 |  Individuálne ortotické riešenia

Mobilita dieťaťa je dôležitou súčasťou pri komunikácii s roves-
níkmi. Pomocou vhodne zvolených zdravotníckych pomô-
cok  z pohľadu terapeutických a technických požiadaviek, 
zabezpečujeme jeho sociálnu integráciu. Dieťa sa učí s ostat-
nými komunikovať na úrovni očí hneď od začiatku, čo formu-
je jeho osobnosť, posilňuje sa terapeutický pokrok a taktiež 
jeho ďalší rozvoj pozitívnym smerom.  

Zdravotnícke pomôcky  pre podporu mobility a vhodnosti  
pre každodenné použitie musia byť vhodne zvolené a po-
drobne skonzultované  pre každé dieťa individuálne.  Zhoda 
v zmysle prijatia zdravotníckej pomôcky tu zohráva osobitnú 

úlohu. Často je väčšou výzvou presvedčiť rodičov o potre-
be používania zdravotníckej pomôcky než dieťa. To sa skôr  
sústreďuje na svoju prirodzenú zvedavosť,  čo z neho robí me-
nej kritického používateľa. 

Veľmi dôležitou a nevyhnutnou súčasťou aplikovania pomôc-
ky je znalosť podrobnej anamnézy dieťaťa a jeho individuál-
ne požiadavky. Tie si vyžadujú  aktívnu komunikáciu v rámci 
interdisciplinárneho tímu -odborného zdravotníckeho per-
sonálu,  rodiča a v neposlednej rade aj samotného dieťaťa, ak 
to jeho diagnóza a zdravotný stav dovoľujú.

Mobilita a najvyšší možný  stupeň nezávislosti 



Systémové korekčné kĺby
Multifunkčné systémové korekčné kĺby pre deti a dospelých

Prevencia a liečba kontraktúr pre deti a dospelých
Statický systémový korekčný kĺb 17BK1 a dynamická jednotka 
17BK2 sú vhodné pre pacientov s kontraktúrami  pri neurolo-
gických a ortopedických ochoreniach. Cieľom liečby kontrak-
túr je obnoviť alebo získať funkčnosť kĺbov a vyhnúť sa tvorbe 
deformít. Použitím dynamickej jednotky 17BK2 je možné uvol-
nenie pohybu do flexie a extenzie, v závislosti od stavu kĺbu a 
indikácie. Pomocou pružiny sa kĺb (zápästný kĺb, lakťový kĺb, 
kolenný kĺb alebo členkový kĺb) polohuje do želanej polohy 
(dynamická liečba kontraktúry). Kĺby môžu byť aplikované 
deťom aj dospelým.

• Indikácie
Neurologické 
cievne príhody, DMO, stavy po paraplégii, spina bifida,
skleróza multiplex, poranenia mozgu, dystrofie    
Ortopedické
stavy po TEP kolien, natrhnuté väzy, popáleniny, amputá-
cie, zlomeniny

• Kontraindikácie: 
• Štrukturálne kontraktúry
• Deformácie svalov a kostí
• Ankylóza, osifikácie, fibrózy
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• 4.1 Riešenia kontraktúr



Dynamickú jednotku je možné aplikovať len súčasne so  
statickým kĺbom  (17BK1) rozdielnych veľkostí. Pružina 
Dynamickej Jednotky dosahuje silu napätia v  rozmedzí 
~3Nm -  6Nm a  ~10Nm, v závislosti od veľkosti a nastave-
nia napätia. Sila napätia v pružine je nastaviteľná podľa 
potreby, čo dovoľuje individuálny prístup a liečbu kontrak-
túr. 
Dostupné sú 4 veľkosti s troma rozdielnymi silami napätia.

17BK1
Korekčný kĺb

17BK2
Dynamická jednotka

1
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• Umožňuje maximálnu flexibilitu na dosiahnutie 
cieľov pri statickej korekcii, ktorá má 3 nastavenia 
(módy)
• Mód „easy-on/easy-off“ pre pacienta, jednoduché 

nasadenie/zloženie (zelená)
• Mód Nastaviteľný aretačný stop – voľná flexia až do 120° 

- terapeutický mód (žltá) 
• Mód statická korekcia, kompletne blokovaný systém s 

možnosťou nastavenia uhla (červená)

• Znaky
• Plynulé nastavenie pružnosti pružiny na dynamickú 

liečbu kontraktúr
• Individuálny rozsah pohybu od -20˚ do +120˚
• Funkcia zablokovania v požadovanej polohe
• Rýchla a jednoduchá aplikácia
• Použitie len v spojení so statickým systémovým 

korekčným kĺbom 17BK1 a systémovými dlahami.  
(odporúčame  súčasne používať aj mediálny súbežný 
kĺb.)

• Efekt
• Zlepšenie polohy v pokojovom režime, 
• Ochrana, bezpečnosť a možnosť postupnej mobilizácie 

kĺbu počas rehabilitačnej fázy. 
• Uvoľnenie skráteného tkaniva, resp.postupné zvyšovanie 

aktivity v určitom kĺbe.
• Prevencia tvorby deformít a obnovenie funkčnosti kĺbu
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28L100 Cosa Junior/28L101 Cosa Active
Pomoc pacientom pri neuromuskulárnych ochoreniach

Pomoc pacientom pri neuromuskulárnych ochoreniach
U paréz na podklade neuromuskulárneho ochorenia, ortéza 
vďaka pelotám nasadeným medzi nohami zabraňuje addukcii 
pri ľahu, sede alebo počas stoja a chôdze. Ortéza vytvára sta-
bilnú základňu pre sed a stoj, tým zlepšuje posturu trupu a 
prispieva k lepšej kontrole stability.

U pacientov schopných chôdze  ortéza zlepšuje symetriu 
panvy a zlepšuje pohyblivosť v oblasti kolien. Redukuje 
nožničkovú chôdzu a podporuje fyziologickú chôdzu.

U pacientov na vozíku umožňuje ortéza nahradiť abdukčné 
kliny. Abdukcia bedier zaisťovaná ortézou zlepšuje rovno-
váhu vďaka širšej základni sedu. Tým nie je potrebné používať 
horné končatiny pre stabilizáciu trupu. Pri ľahu redukuje 
ortéza zkracovanie svalstva, ku ktorému dochádza napr. 
vplyvom spazmov pri dlhodobej inaktivite. Cosa Junior/Active 
bedrová abdukčná ortéza je mäkká, jednoduchá na údržbu. 
Nastavenie a úpravu ortézy vykonáva ortopedický technik 
vzhľadom na to že musí byť individuálne prispôsobená potre-
bám užívateľa. 

Abdukčné peloty   
v oblasti horných 
adduktorov Mäkký priedušný

materiál

Individuálne 
polohovateľné 
pásy na pevné 
prišitie
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• Indikácie
• Spastická diplegia
• Dysplazia bedrového kĺbu
• Vrodená subluxácia bedrového kĺbu
• Hypotonus
• Spastická tetraplegia

• Kontraindikácie
	 Absolútne	
 Luxácia bedrového kĺbu

Relatívne
Pri nasledujúcich indikáciach je potrebné poradiť sa s 
odborným lekárom: Kožné ochorenia, či porania kože, 
zápaly, jazvy s opuchom, začervenanie a prehriatie vo vyba-
vovanom úseku tela, poruchy odtoku lymfy – vrátane     
opuchu mäkkých tkanív nejasného pôvodu, ktoré sa obja-
vujú v časti  tela distálne od miesta aplikácie pomôcky: 
poruchy citlivosti a prekrvenia v oblasti dolnej končatiny. 
Konzultácia s lekárom je potrebná taktiež v prípade 
kontraktúr a deformít v oblasti driekovej chrbtice a 
dolných končatín.

1
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Detské dynamické ortézy
Dynamické  AFO ortézy

Dynamické  AFO ortézy sú veľmi tenké flexibilné suprama-
leolárne ortézy  s idividuálne prispôsobeným plastom pre 
čo najväčšiu podporu a stabilizáciu  dynamiky klenby cho-
didla. 

Hlavným cieľom  dynamických AFO ortéz je vertikalizácia, 
následný stoj a chôdza, ktorá je možná iba na bezpečnom 
základe stabilného chodidla, členka a kolena.  Ak máme 
chodidlo v nestabilite, nastupujú kompenzačné mecha-
nizmy a objavuje sa hypertonus.  Hlavným cieľom  je teda 
normalizácia svalového tonusu ,ovplyvnenie mechanickej 
nestability, propriocepcie a vytvorenie stabilnej opornej 
bázy – odbúranie strachu – bezpečnosť.  Základom sú in-
dividuálne zhotovená tvarovaná vložka  a flexibilná opo-
ra, ktoré zlepšujú stabilitu a dynamiku v potrebnej miere. 
Taktiež ovplyvňujú celkovú biomechaniku, propriocepciu, 
postúru, rovnováhu, bezpečnejšie ovládanie pohybov a cel-
kovú mobilitu, čo má neoceniteľný význam v rámci dosaho-
vania nezávislosti a sociálnej integrácie.

• Indikácie
DMO,plochonožie, NCMP, MS, Spina Bifida 

• 4.2 Riešenia dynamiky

Tabuľka veľkostí Cosa Junior 28L100=* Cosa Active 28L101=*
Veľkosť 80 92 104 116 128 140 152 S M L

Konfekčná veľkosť 80 92 104 116 128 140 152
164

ženy 34
muži 42

ženy 36, 38
muži 44, 46

ženy 40, 42
muži 48, 50

ženy 44, 46
muži 52, 54

Telesná výška (cm) 74-86 86-98 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 158-170
Obvod bedier (cm) 57-59 59-62 62-64 64-68 68-72 72-78 78-86 86-96 96-105 105-109
Veľkosť pelôt 1 2 3 4 5
Obvod stehien (cm) 26-32 32-36 36-44 44-54 54-62



17CF1 Carbon Ankle Seven
Karbónová pružina

Dynamika bez kompromisov
Carbon Ankle Seven kombinuje dynamiku s funkčnými 
požiadavkami a anatomickými podmienkami. Unikátny, 
fyziologický 7˚ uhol s vonkajšou rotáciou karbónovej 
pružiny umožňuje precízne ortotické vybavenie dolnej 
končatiny. Vďaka špeciálnemu dizajnu sa energia hromadí 
v pružine pri nášľape na pätu a uvoľňuje pri odvale päty zo 
zeme. Takýmto spôsobom pomáha pri chôdzi, aby bola čo 
najprirodzenejšia a menej energeticky náročná.

• Členenie karbónových pružín Carbon Ankle Seven
Karbónová pružina sa vyberá na základe hmotnosti používateľa, 
strany postihnutia (pravá/ľavá) a jeho úrovne aktivity.

• Normálna aktivita
Normálne aktívny užívateľ vykonáva všetky denné aktivity 
samostatne a uprednostňuje jednoduché aktivity.

• Vysoká úroveň aktivity
Vysoko aktívny užívateľ sa zúčastňuje na denných aktivitách 
neobmedzene. Ortéza musí zabezpečiť podporu pri rýchlych 
zmenách chôdze do behu a naopak. Napríklad športovci alebo 
deti.

• Indikácie
• Oslabenie predného lýtkového svalstva zabezpečujúceho 

dorzálnu flexiu chodidla
• Oslabenie extenzorov kolena pri použití KAFO a 

ortotického kolenného kĺbu so zámkom
• Zdravotné znevýhodnenie ako napr. Spina Bifida alebo 

poliomyelitída a pod.
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Unilaterálny systém kĺbov
Modulárny a multifunkčný

17LA3 Unilaterálny členkový kĺb
Malý, ľahký multitalent

Tenký, ľahký
Unilaterálny členkový kĺb 17LA3 je multifunkčným systé-
movým členkovým kĺbom s efektom zdvíhania špičky cho-
didla. Vďaka rôznym možnostiam nastavenia v akomkoľvek 
čase sa dá rýchlo a jednoducho prispôsobiť potrebám 
užívateľa.
Hmotnostná klasifikácia pripúšťa jednostranné (unila-
terálne) použitie pri hmotnosti pacienta do 110 kg a oboj-
stranné (bilaterálne) použitie až do 160 kg. Napriek svojim 
multifunkčným vlastnostiam je malý, ľahký a nenápadný.

• Indikácie
Pri čiastočnom alebo úplnom ochrnutí svalstva nohy. Indi-
káciu stanoví odborný lekár.

• Výhody
Len jedna pružina, nastaviteľný rozsah pohybu od -20° do 
+20°; Presné nastavenie - možné kedykoľvek prostredníc-
tvom „stop“ kolíka alebo pružinovej zarážky. Dostupný je v 
titánovom alebo oceľovom vyhotovení.

• 4.3 Riešenia mobility
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17H100 RGO systém bedrového kĺbu
Dvojosový systém bedrovej ortézy

Mobilita a voľnosť pohybu
Vybavenie recipročnou ortézou na chodenie má konštrukcia 
spojenia dláh na nohy s bedrovým dielom mimoriadny výz-
nam. S inovačným systémom bedrového kĺbu RGO sa pri 
chôdzi s ortézou dosahuje fyziologická rotácia panvy. Vyvi-
nutím osovej konštrukcie ortézy je počas chôdze možná 
rotácia panvy v uhle 15° bezo zmeny v smere chôdze.

• Výsledok
Nižší výdaj energie a efektívnejší cyklus krokov. Pri výmene 
jednotlivých komponentov rastie s používateľom.

• Indikácie 
Používa sa pri spine bifide alebo pri traumatickom priečnom 
ochrnutí. Výška lézie TH5 – L2. Vhodný pre pacientov s 
hmotnosťou do 65kg a pre deti približne od 4 rokov.

Systém RGO sa dodáva v troch rôznych variantoch:
Obj. číslo Do hmotnosti Šírka panvy Vek

17H100=0 do 65 kg 340 - 380 mm od 9 rokov

17H100=1 do 65 kg 270 - 330 mm od 9 rokov

17H100=2 do 34 kg 200 - 260 mm 4 - 8 rokov 

17LK3 Unilaterálny kolenný kĺb
Ľahký o osvedčený

Ľahký a osvedčený
17LK3 unilaterálny kolenný kĺb je systém so zámkom, 
atraktívny svojou ľahkou konštrukciou, ktorá dovoľuje uni-
laterálne použitie pre váhu užívateľa do 110 kg a pri bila-
terálnom použití až do 160 kg. Systém je vhodný pre pre-
preg a laminovaciu technológiu výroby ortéz. Súčasťou 
dodávky je prepínač pre uvoľnenie kĺbu do tréningovej 
polohy, napr. bicyklovanie.

• Indikácie
Čiastočná alebo totálna paréza dolnej končatiny.Indikáciu 
stanoví odborný lekár.

• Veľkosti
Unilaterálny systém kolenného kĺbu je dostupný v štyroch 
veľkostiach. Môže byť použitý  unilaterálne - rovnako na 
laterálnej alebo mediálnej strane, ale aj bilaterálne na 
oboch stranách súčasne. Výber veľkosti kĺbu je podmie-
nený váhou klienta a podmienkami používania.
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5 |  Individuálne a na mieru

Individuálne potreby a jedinečnosť detí sa nieke-
dy nedá pokryť len štandardnými výrobkami, ako 
sú napríklad podsedáky na invalidné vozíky alebo 
možnosti individuálneho prispôsobenia polohovacích a 
vertikalizačných zariadení.

Ottobock má pre potreby neštandardných úprav vlastnú 
špeciálnu dielňu, ktorá sa zaoberá práve len individuál-

nymi požiadavkami. Tu možno napríklad prispôsobiť 
ovládanie vozíka potrebám detí so silným fyzickým ob-
medzením alebo dokonca skonštruovať vlastnú nads-
tavbu.

Našim cieľom je vytvoriť priestor pre každú individuali-
tu a podporiť dieťa v jeho jedinečnosti.

Prispôsobenie detailov pri každej pomôcke
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• 5.1 Polohovacie pásy 

Správne polohovanie pomáha

A takto to funguje
Dobre vypolstrovaný a pevne priliehajúci panvový 
pás je základným predpokladom na to, aby dieťa 
sedelo vzpriamene a nezošmykovalo sa do chybnej 
polohy.Polohovacie pásy môžu ovplyvňovať aj svalový 
tonus trupu a končatín. Keď pomôcka telo dobre 
polohuje, drží a podopiera, dieťa dokáže omnoho 
lepšie koordinovať svalovú silu, držať hlavu rovno a 
používať jemnú motoriku ramenom a rukou. Dôležitý 
je aj použitý materiál. Príliš pevný materiál bráni 
dieťaťu v pohybe, u príliš mäkkého materiálu sa zase 
pásy deformujú a zarezávajú. Vysoko kvalitný materiál 
z neoprénu (so špeciálnym zapošitím) dieťaťu 
poskytuje oporu, ktorú potrebuje.

Polohovacie pásy významne ovplyvňujú podporu 
postury a telesné funkcie – napríklad v oblasti panvy, 
trupu a chodidiel. Završujú vybavenie pomôckou a 
nemali by sa pliesť s fixačnými alebo bezpečnostnými 
pásmi, ktorých účelom je zabrániť tomu, aby dieťa 
vypadlo z pomôcky (napr. z kočíka). Polohovacie pásy 
sa dajú prať (do 60 °C), dodávajú sa v rôznych 
veľkostiach, ľahko sa montujú, sú vhodné k 
najrôznejším pomôckam a majú certifikačné 
označenie CE. 

Chodidlové pásiky
Chodidlový pásik zabezpečuje chodidlá bez toho, aby obmedzoval ich pohyblivosť.

Chodidlový pásik

Obj. č. Veľkosť Dĺžka

476P52=SK030 XS 155 – 200 mm

476P52=SK031 S 160 – 215 mm

476P52=SK032 M 175 – 230 mm

476P52=SK033 L 240 – 295 mm

476P52=SK034 XL 295 – 340 mm

Fixačné 
sandálky
Obj. č. Veľkosť Rozmer  

(dĺžka x šírka)
Hrúbka 
sandálky

Výška zad- 
ného okraja Nosnosť max.

476B52=SK010 S 190 x 89 mm 10 mm 35 mm 75 kg

476B52=SK015 M 230 x 114 mm 10 mm 40 mm 125 kg

476B52=SK020 L 255 x 140 mm 10 mm 45 mm 180 kg

Sandálky sa na pomôcku ľahko pripevnia a sú vhodné pre všetky vozíky a podvozky ako od firmy Ottobock, tak aj od iných výrobcov. Pásiky sandálok sú na suchý zips a dajú 
sa prispôsobiť na požadovanú dĺžku. Patentovaný mechanizmus umožňuje ľahké presadanie – pásiky sa pri rozopnutí postavia, takže uľahčia presadanie z jednej pomôcky do 
druhej. Protišmykový povrch a ochranná zadná stena sandálky drží chodidlo po celý deň v správnej polohe.  

Sandálky
Fixačné sandálky zabezpečujú väčšiu bezpečnosť a stabilitu.
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Rozloží tlak cez hrudník a ramená, zapínaciu pracku má v strede.

Optimálna opora na polohovanie kratšieho trupu.

A

D

B
E

C

Kontúrované pásy kvôli lepšej opore a prispôsobeniu. Stredná časť podopiera trup a udržiava ho vo vzpriamenej polohe.

B

A

C

Polohovacia vesta 

Obj. č. Veľkosť Rozmery Farba

473K00=SK027 1 A 31,0 cm, B 29,0 cm, C 9,0 cm, D 12,0 cm čierna, modrá 

473K00=SK028 2 A 36,0 cm, B 38,0 cm, C 11,0 cm, D 14,0 cm čierna, modrá 

473K00=SK029 3 A 40,0 cm, B 44,0 cm, C 13,0 cm, D 16,0 cm čierna, modrá 

D

B

A

C

Polohovacia vesta tesne obopína trup. Otvára a zapína sa na zips umiestnený vpredu uprostred. Takisto sa dá otvoriť pomocou praciek na prednej strane. Polohovacia vesta 
však neslúži na oporu panvy.

C

A

B

Ramenohrudné peloty
Ramenohrudná pelota stabilizuje trup a drží dieťa vo vzpriamenej polohe. 

Polohovacia vesta
Slúži na stabilizáciu trupu v sedacích zariadeniach.

Ramenohrudná pelota 

Obj. č. Veľkosť Rozmery
A B C D E

476P52=SK015 S 225 mm 270 mm 130 mm 60 mm 130 mm

476P52=SK016 M 255 mm 330 mm 155 mm 60 mm 150 mm

476P52=SK017 L 260 mm 460 mm 200 mm 60 mm 200 mm

Ramenohrudná pelota 

Obj. č. Veľkosť Rozmery
A B C D

476P52=SK010 S 110 mm 180 mm 160 mm 45 mm

476P52=SK011 M 145 mm 230 mm 200 mm 50 mm

476P52=SK012 L 175 mm 260 mm 230 mm 60 mm

Ramenohrudná pelota 

Obj. č. Veľkosť Rozmery
A B C

476P52=SK020 S 300 mm 95 mm 45 mm

476P52=SK021 M 330 mm 115 mm 65 mm

476P52=SK022 L 430 mm 145 mm 75 mm

D

1

2

3

4

5
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Obidve peloty sú svojim tvarom prispôsobené na fixáciu horných predných tŕňov 
bedrovej kosti. Šírka sa dá nastaviť pomocou predného strmeňa. Nasadzovanie a 
snímanie sa robí pomocou zacvakávacej spony.

Sú určené pre malé deti, nie sú vhodné na polohovanie panvy a stabilizáciu a pre deti s veľmi nízkym svalovým tonusom.

Panvové pásy
Panvový pás podopiera polohu panvy, a teda aj fyziologicky správne držanie tela. 

Sedacie nohavice
Sedacie nohavice bránia vypadávaniu dieťaťa z kočíka alebo z inej pomôcky.

Sedacie nohavice

Obj. č. Veľkosť Rozmery Farba

473N00=SK012 1 A 22,5 cm; B 8,5 cm; C 22,5 cm čierna, modrá

473N00=SK013 2 A 25,5 cm; B 12,5 cm; C 28,0 cm čierna, modrá

473N00=SK014 3 A 28,5 cm; B 17,5 cm; C 31,0 cm čierna, modrá

Panvový 
držiak
Obj. č. Veľ. Vzdialenosť 

spiniek

HR63050010 1 cca 11 – 18 cm

HR63050020 2 cca 17 – 24 cm

HR63050030 3 cca 23 – 30 cm

A

B

C

Detský panvový pás
Štvorbodový pás s plastovou prackou, 
s nastavovaním na oboch stranách

Obj. č. Rozmery

476P52=SK005 šírka: 25 mm 
dĺžka: 1 m

Detský panvový pás
Dvojbodový pás s plastovou prackou, s 
nastavovaním na oboch stranách

Obj. č. Rozmery

476P52=SK006 šírka: 25 mm 
dĺžka: 1 m

Panvový pás
Štvorbodový pás s plastovou prackou, 
s nastavovaním na jednej strane

Obj. č. Rozmery

476P52=SK001 šírka: 40 mm 
dĺžka: 2 m

Panvový pás
Štvorbodový pás s plastovou prackou, 
s nastavovaním na oboch stranách

Obj. č. Rozmery

476P52=SK003 šírka: 40 mm 
dĺžka: 2 m

Panvový pás
Dvojbodový pás s kovovou prackou, s 
nastavovaním na jednej strane

Obj. č. Rozmery

476P52=SK002 šírka: 40 mm 
dĺžka: 2 m

Panvový pás
Dvojbodový pás s plastovou prackou, s 
nastavovaním na oboch stranách

Obj. č. Rozmery

476P52=SK004 šírka: 40 mm 
dĺžka: 2 m



1

2

3

4

Ottobock  |  24-hodinová starostlivosť o deti 79

A takto to funguje
Technik posadí dieťa do pomôcky do požadovanej 
polohy. Na vyplnenie nežiaducich medzier si medzi 
chrbát dieťaťa a chrbtovú opierku pripraví igelitové 
vrecúško. Potom obidve kvapalné zložky dôkladne 
zmieša podľa návodu a takto vytvorenou zmesou 
hneď naplní igelitové vrecúško.Zmes začne 
chemicky reagovať, zohrievať sa, nadúvať a o chvíľu 
vytvrdne v želanom tvare podľa tela dieťaťa. Po stvrd-
nutí môže technik takto vytvorený materiál opracovať 
a následne aplikovať. Výroba sedacej jednotky týmto 
postupom je však možná len za predpokladu, že 
dieťa sa počas približne 15-minútového procesu 
výroby dokáže udržať v korigovanej polohe.

Pri niektorých deformáciách tela sa môže stať, že 
pomôcka celkovo sedí, ale miestami sú vzduchové 
medzery. Na optimálne vybavenie by však malo telo 
dosadať do sedacej jednotky celým svojim povrchom, aby 
sa správne upravil svalový tonus. Pomocou dvojzložkovej 
peny Ottobock môžu ortopedickí protetici pomôcku 
jednoducho a rýchlo upraviť a prispôsobiť presne podľa 
požiadaviek dieťaťa.

Ako v bavlnke

• 5.2  Individuálne riešenie sedu
 s dvojzložkovou penou

Mäkká pena – zložka A

Obj. č. Jednotka

617D50 0,865 kg

617D50=9.320 9,320 kg

Mäkká pena – zložka B

Obj. č. Jednotka

617D51 0,865 kg

617D51=4.600 4,600 kg

Dvojzložková PUR pena. Pomer miešania A:B = 100:40

Dvojzložková PUR pena. Pomer miešania A:B = 100:40

5
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• 5.3 Možnosti kombinácií

Podvozky – Sedačky a sedacie systémy

Polohovacie zariadenia

Podvozky
Kimba Neo 
– sedacia 
jednotka

Autosedačka 
Lars 

Squiggles 
Seat

Squiggles 
Aktiv Mygo veľ. 1 Mygo veľ. 2 Leckey KIT Squiggles 

Stander 

Základný podvozok

Hi-Low interiérový podvozok

Hi-Low kombinovaný podvozok

Kimba interiérový podvozok

Leckey Tourbase 

Kimba Neo cestný podvozok

Kimba Cross outdoorový podvozok

Kimba Inline cestný podvozok

Discovery

discovery tmax

Skippi/Skippiplus

Squiggles Stander základný podstavec

Squiggles Stander naklápací podvozok

Squiggles Stander mobilný podvozok
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Denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí potrebujú nejakú 
zdravotnú pomôcku, či už pre seba, pre svoje dieťa alebo 
pre svojich blízkych. Často však vidíme, že si nevedia 
poradiť s výberom, lebo nevedia, akú pomôcku by vlastne 
potrebovali, ako sa k nej dostať, či na akú pomôcku im 
prispeje poisťovňa a v akej výške. Niektorí narážajú na 
finančné problémy a zbytočne skoro sa vzdávajú... Pritom 
je tu možnosť osloviť nejakú nadáciu alebo darcu. 

Ottobock myslí práve na tieto situácie. Preto poskytujeme 
aj sociálne poradenstvo: Klientovi krok za krokom 
vysvetľujeme, ako získať zdravotnú pomôcku, aké má 
urobiť kroky vo vzťahu k zdravotnej poisťovni, aké ďalšie 
príspevky by mu zo štátnych zdrojov mohli byť poskytnuté, 
prípadne, ako osloviť darcu alebo ako požiadať nadáciu o 
finančnú podporu. 

V prípade potreby sa preto nemusíte obávať obrátiť sa na 
nás. 

• Sociálne poradenstvo 

Martin Mihalovič
Sociálne poradenstvo
pre riešenia mobility
M +421 917 897 945
martin.mihalovic@ottobock.sk

Mgr. Nataša Bancíková
Sociálne poradenstvo
pre ortotické riešenia
M +421 918 956 449
natasa.bancikova@ottobock.sk



Navštívte naše poradenské centrum a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

Neuro Orthotics Center
Ľudia na prvom mieste.

Myšlienka vzniku neuroortotického 
centra Ottobock na Slovensku 
je odpoveďou na každodennú 
komunikáciu a starostlivosť o 
ľudí s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Požiadavky na individuálne 
zdravotnícke pomôcky sú tak 
odlišné ako život každého z nás.

Juraj Jánošík, riaditeľ spoločnosti Otto Bock Slovakia s.r.o.

Čo je to Neuro Orthotics Center Ottobock ? 
Poradenské centrum pre nezáväznú konzultáciu individuálnych požiadaviek na ortotické vybavenie 
ako aj riešenia mobility pre pacientov s neuromuskulárnym postihnutím.

• Využitie Ottobock technológií, skúseností a 
 know-how, komplexné a špeciálne vybavenia 
 vykonávané certifikovanými odborníkmi.  

• Vyváženie želania na funkciu, bezpečnosť, 
 prirodzený vzhľad alebo pohodlie. 

• Multidisciplinárny tím zložený z ortopedických 
 technikov, terapeutov a externých lekárskych 
 špecialistov.

• Využitie širokej škály produktov, možnosť 
 odskúšania rôznych typov pomôcok.

Pomôžeme vám zodpovedať vaše špecifické otázky a 
podať vám všetky potrebné informácie pre vaše 
individuálne riešenia.
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Riešenia mobility
• Vyžaduje si váš zdravotný stav alebo zdravotný stav vášho rodinného príslušníka využívanie 
 mechanického alebo elektrického vozíka?

• Vyžaduje si stav vášho dieťaťa využívanie rehabilitačného kočíka alebo chodítka na  podporu chôdze?

• Potrebujete poradiť a vyriešiť správne polohovanie pri sedení?

• Radi by ste si odskúšali najmodernejšie 
 pomôcky Ottobock?

• Nie ste spokojní s doterajším vybavením?

• Potrebujete viac informácií o dostupnosti 
 vami požadovaných pomôcok?

• Vyžaduje si používanie vášho elektric-
 kého vozíka špeciálne ovládanie?

• Potrebujete pomôcť s vertikalizáciou?
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Ortézy a individuálne 
ortotické riešenia 

• Vyžaduje si váš zdravotný stav alebo 
 zdravotný stav vášho dieťaťa používanie 
 ortéz na chôdzu alebo státie?
  
• Používate ortézy, s ktorými nie ste spo-
 kojní? 

• Chceli by ste prekonzultovať vaše súčasné
 ortotické vybavenie?

• Potrebujete viac informácií o novinkách v ortotike?

• Potrebujete viac informácií o dostupnosti vami požadovaného ortotického vybavenia?



Sociálne poradenstvo
Našim zdravotne znevýhodneným klientom, či rodičom zdravotne 
znevýhodnených deti, pomáhame zorientovať sa v možnostiach 
získania zdravotnej pomôcky aj napriek ich nepriaznivej sociálnej 
situácii. Informujeme klientov o systéme sociálnej pomoci a 
starostlivosti o zdravotne znevýhodnených. Pomáhame klientom 
s oslovovaním pomáhajúcich organizácií v tejto oblasti (nadácie, 
nadačné fondy).

Kontaktujte poradcov z vášho regiónu
Na vami zadanú adresu privezú pomôcky, ktoré by ste radi vyskúšali. 
Poradia vám, aké riešenie je pre vás najvhodnejšie s ohľadom na váš 
životný štýl a prostredie, v ktorom sa pohybujete. Prípadný servis 
produktov vyrieši náš technik priamo u vás doma. V prípade potreby 
opravy v sídle spoločnosti Ottobock vašu mobilitu vždy zabezpečíme 
náhradnou pomôckou.

Ján Kukula
+421 917 863 808
e-mail: jan.kukula@ottobock.sk

Región:  Žilinský kraj, 
 Banskobystrický kraj

Richard Klein
+421 917 990 781
e-mail: richard.klein@ottobock.sk

Región:  Košický kraj, Prešovský kraj

Peter Reinhardt
+421 917 863 809
peter.reinhardt@ottobock.sk

Región:  Nitriansky kraj, Trnavský kraj, 
 Trenčiansky kraj

Martin Mihalovič
+421 917 897 945
martin.mihalovic@ottobock.sk

Región:  Bratislavský kraj

Servis a technická podpora
Mobility Solutions

Igor Šmýkal
+421 918 956 447
igor.smykal@ottobock.sk

Kontaktujte svojho regionálneho poradcu

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic
Phone +421 2 32 78 20 70 · Fax +421 2 32 78 20 89
e-mail: info@ottobock.sk · www.ottobock.sk
Infolinka: 0915 090 060

Manažér oblasti
Ortotické riešenia

Mgr. Nataša Bancíková
+421 918 956 449
natasa.bancikova@ottobock.sk


