
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY 

Home Care

Profesionálne riešenia pre pohybový hendikep

STAROSTLIVOSŤ

OCHRANA

POHODLIE



Indikácie: bolesti chrbta a krčnej chrbtice, 

artróza krčnej chrbtice, poúrazové bolesti

Pohodlná anatomická podložka na krčnú chrbticu 

PILLOW PHARMA FORM poskytuje všetky 

podmienky na zabezpečenie osviežujúceho spánku 

vďaka svojej vysoko elastickej pamäťovej pene. 

Anatomický tvar podložky sa prispôsobí tvaru 

krku a hlavy. Elasticita peny umožňuje zaboriť 

hlavu do podložky a tým rozkladá šírku kontaktnej 

plochy. Vytvára tak zníženie tlaku. Pamäťová pena 

si zapamätá tvar hlavy, čím znižuje protitlak a 

uľahčuje cirkuláciu krvi. Pena je hypoalergénna.

Indikácie:  prevencia proti preležaninám 

v oblasti krížovej kosti a kostrče, lepšia 

prevencia ischiatických preležanín

Penová sedačka KALLIFORM je vyrobená z vysoko 

elastickej peny s tvarovou pamäťou. Jej anatomický 

tvar zaisťuje lepšiu stabilitu a prirodzené pocity 

pohodlia. Je obalená v nepremokavom návleku 

PHARMATEX a je vybavená protišmykovým 

materiálom v spodnej časti. 

Kód ZP: K91238 
doplatok pacienta 0,- EUR

Vankúš: vysoko elastická pena s tvarovou pamäťou 80 kg/m3

Obliečka STOP ACAR: 25% polyester potiahnutý 100% bavlnou. 

Ultramoderná obliečka je antialergická, antimikrobiálna a antiroztočová.

Rozmery: 30 x 50 cm

Kód ZP: L91239
doplatok pacienta 0,- EUR

Vankúš KALLIFORM tvorí vysoko elastická pena s tvarovou pamäťou 80kg/m3.

Protišmykový návlek PHARMATEX: 25% polyester, 75% polyuretán.

Rozmery: 46x45x8 cm

Maximálna nosnosť: do 120kg

Podložka PILLOW  PHARMA FORM s tvarovou pamäťou

Penová sedačka do invalidného vozíka 

KALLIFORM s tvarovou pamäťou
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Kód ZP: K91240
doplatok pacienta 0,- EUR

Matrac NOVA FORM: Horná vrstva je viskoelastická pena s hustotou 80 kg/m3 a výškou 

65 mm. Spodná vrstva je pružná penová základňa s vysokou odolnosťou protipeny, 

s hustotou 25 kg/m3 a výškou 80 mm.

Návlek PHARMATEX:  s nekĺzavou spodnou vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretán.

Maximálna nosnosť: 120 kg

Rozmery (d x š x v): 196 x 90 x 14,5 cm

Matrac FLEXI FORM: Horná vrstva je vysoko elastická pena s hustotou 80 kg/m3 a výškou 

65 mm. Spodná vrstva je pružná penová základňa s vysokou odolnosťou protipeny s hustotou 

25 kg/m3 a výškou 80 mm.

Návlek PHARMATEX s nekĺzavou spodnou vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretán.

Maximálna nosnosť: 120 kg

Rozmery (d x š x v): 196 x 90 x 14,5 cm

Kód ZP: K91241
doplatok pacienta 0,- EUR

Antidekubitný matrac NOVA FORM s tvarovou pamäťou

Antidekubitný matrac FLEXI FORM s tvarovou pamäťou 
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Indikácie: matrac pre pacientov 

pripútaných na lôžko s rizikom vzniku 

dekubitov, ktorí potrebujú pohodlie 

alebo istotu z dôvodu inkontinencie

Antidekubitný matrac s tvarovou pamäťou 

NOVA FORM je zvrchu zhotovený z vysoko 

elastickej peny s tvarovou pamäťou. Na 

rozdiel od tradičnej peny sa postupne vracia 

do svojej pôvodnej polohy. Návlek matraca 

so zipsovým uzáverom je dezinfi kovateľný, 

nepremokavý a paropriepustný. Môže sa 

jednoducho vyzliecť a oprať. 

Indikácie: matrac pre pacientov 

pripútaných na lôžko s rizikom vzniku 

dekubitov, ktorí potrebujú pohodlie 

alebo istotu z dôvodu inkontinencie

Inovatívny dizajn matraca FLEXI FORM 

výrazne znižuje riziko vzniku preležanín. 

Dutá základňa pod vysokou pružnou penou 

absorbuje väčšiu časť hmotnosti pacienta a 

vysoká pružná pena výrazne zníži tlak na 

krížovú oblasť, hlavu a päty. Návlek matraca 

so zipsovým uzáverom je dezinfi kovaný, 

nepremokavý a paropriepustný. Môže sa 

jednoducho vyzliecť a oprať.  



Indikácie: na odľahčenie dolných 

končatín pri chôdzi alebo v stoji po 

úrazoch a operáciách.

o Anatomicky tvarovaná 

 rukoväť umožňuje lepšie   

 rozdelenie tlaku na predlaktie, 

 zaručuje pohodlie zakončenie 

o Gumové zakončenie

 zabezpečuje bezhlučné 

 používanie

o Ľahká a odolná, vyrobená 

 z duralu

o Maximálne zaťaženie 100 kg

o Výška nastaviteľná

Indikácie:  Chodítko Standard 

je určené pre osoby so zníženou 

hybnosťou dolných končatín  pri 

funkčných horných končatinách, 

prípadne so zníženou stabilitou. Je 

tiež určené na podporu chôdze v 

exteriéroch s možnosťou sadania 

(sedacia doska). 

o Skladacie chodítko   

 4-kolesové s brzdou

o Oceľový rám

o Rúčky nastaviteľné na výšku

o Hmotnosť 10 kg

o Maximálne zaťaženie 100 kg

Francúzska barla PROTETIKA 95

Chodítko STANDART / 11.41N

Kód ZP: K22145
doplatok pacienta 0,- EUR

Kód ZP: L 81511 
doplatok pacienta 0,- EUR

Technické údaje

Technické údaje

C
H

O
D

ÍT
K

A
B

A
R

L
A



o Nastaviteľný skladací hliníkový rám

o Výška 74-92 cm

o Polyuretánové rukoväte

o 2 predné kolieska a 2 zadné násadce

o Hmotnosť 10 kg

o Max. zaťaženie 100 kg

o Skladací rám

o Šírka 63 cm

o Dĺžka 73 cm

o Výška 108-140 cm

o Hmotnosť 9,4 kg

Indikácie:  Rámové skladacie 

chodítko je určené pre pacientov 

so zníženou hybnosťou dolných 

končatín, prípadne so zníženou 

stabilitou.

Indikácie: Chodítko pevné 

2 – kolesové je určené pre osoby 

so zníženou hybnosťou dolných 

končatín, prípadne so zníženou 

stabilitou

Technické údaje

Technické údaje
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Kód ZP: L 81512
doplatok pacienta 0,- €

Kód ZP:  L 81513
doplatok pacienta 0,- €

Chodítko pevné 2-kolesové / 11.50/2R 

Rámové skladacie chodítko (G-APARÁT) / 11.27



Indikácie:  Vozík mechanický ľahký 

je určený pre osoby s obmedzenou 

hybnosťou a dobrou mobilitou 

horných končatín. 

Indikácie:  Mechanický vozík 

Standart je určený pre osoby s 

obmedzenou hybnosťou a dobrou 

mobilitou horných končatín. 

Kód ZP: L 81518
doplatok pacienta 0,- €

o Vozík mechanický skladací 

 odľahčený (hmotnosť 15 kg)

o Šírka sedadla: 41 cm, 46 cm

o Nožné opierky sklápacie 

 a odnímateľné

o Lakťové opierky vymeniteľné

o Brzdy 

o Rám z lakovaného hliníka

o Mechanický skladací vozík  

 (hmotnosť 18 kg)

o Šírka sedadla: 41 cm, 46 cm

o Nožné opierky sklápacie 

 a odnímateľné, výškovo 

 nastaviteľné

o Vymeniteľné lakťové opierky 

o Brzdy 

o Oceľový rám

Vozík mechanický STANDART / 700.10

Vozík mechanický ľahký / 500.10 

Technické údaje

Technické údaje
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Kód ZP: L 81519
doplatok pacienta 0,- €



Kód ZP: K91242
doplatok pacienta 0,- €

Kód ZP:  K91243
doplatok pacienta 0,- €

Nadstavec na WC CLASSIC s príklopom

tvrdý, rôzne druhy a výšky

Nadstavec na WC REHOSOFT

mäkký s protišmykovým pripevnením bez príklopu

Mäkký nadstavec na WC, REHOSOFT, 

je vyrobený zo vstrekovanej peny. 

Jeho bezpečná a jednoduchá inštalácia 

umožňuje použitie pre každého, kto 

utrpel úraz, alebo kto má problémy 

so vstávaním a sadaním. Nadstavec 

má protišmykové pripevnenie, ktoré 

umožňuje optimálne a bezpečné 

použitie.

Bezpečná a jednoduchá inštalácia 

univerzálneho nadstavca na WC 

CLASSIC, umožňuje jeho použitie 

pre každého, kto utrpel úraz alebo má 

problémy so vstávaním a sadaním. Spĺňa 

všetky požiadavky na zvyšovanie toaliet. 

Technické údaje

Zloženie a technické údaje
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Nadstavec má protišmykové pripevnenie, 

ktoré chráni misu a zabezpečuje dostatočnú 

pevnosť úchytu

Maximálna nosnosť: 120kg

Zvýšenie: 15 cm alebo 13 cm

Polyuretánová pena a hygienicky 

nezávadné PVC

Maximálna nosnosť: 120kg

Zvýšenie: 11,5 cm

Hmotnosť: 3 kg



PROTETIKA, a.s.

Bojnická 10 

823 65 Bratislava 

Slovenská republika

+421 2 4445 1856 

+421 2 4444 13 33 

vamc@protetika.sk

www.protetika.sk

Filozofi a spoločnosti PROTETIKA je založená na príbehoch  

reálnych ľudí, ktorým hendikep pohybu mení celý život. 

Či už im v pohybe bráni zdravotný stav, vyšší vek, alebo 

pocit neistoty,  PROTETIKA plní svoje dlhodobé poslanie – 

vytvoriť možnosti pre lepší a komfortnejší život. PROTETIKA 

vďaka svojim skúsenostiam už od roku 1923 prináša 

svojim klientom širokú škálu produktov, ktoré podporujú 

prirodzené  potreby ľudského  tela  - pohyb a plnohodnotné 

fungovanie v normálnom živote.


