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2 Általános Információk

ÁLTALÁNOS 
INFORMÁCIÓK

A szakkatalógus a jogszabály alapján meghatározott egészségügyi szak-
emberek számára készült.

Az indikáció, a fogyasztói ár, a kihordási idő, a közgyógyellátá-
si jogosultság és a térítési díj az NEAK honlapján (www.neak.gov.hu) 
elérhető a Gyógyászati Segédeszköz-támogatási Lista alatt. Jelen 
Termékszakkatalógus a 2017. 04. 01-től hatályos Lista alapján készült, 
mely folyamatosan frissül és tartalmazza a 2010. évi 79. sz. M.K. felírási 
feltételek változásait. A termékismertetések adattartalma megegyezik az 
Online  Segédeszköz Jegyzékben „SEJK” (http://sejk.oep.hu) szereplő 
adatokkal. A REHAB ZRT. a jogszabályi kereteken belüli módosítás jogát 
a termékekre vonatkozóan fenntartja. 
A katalógusban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

JEGYZETEK

**Kiegészítő feltételek, megjegyzések az aktív és az elektromos 
kerekesszékek indikációjához:
Az alábbi eszközkombinációk kihordási időn belül párhuzamosan nem 
rendelhetők:
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos utcai kerekesszék (12 
21 27 03 06)
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos szobai kerekesszék (12 
21 27 03 03)
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
- Elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) és elektromos utcai 
kerekesszék (12 21 27 03 06)
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motor-
kerékpár (12 16)
- Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 
03) és standard kerekesszék (12 21 06 03, 12 21 06 06)
- Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 
03) és aktív kerekesszék (12 21 06 09).

***Kiegészítő feltételek, megjegyzések a mopedek indikációjához:
Az alábbi eszközkombinációk kihordási időn belül párhuzamosan nem 
rendelhetők:
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és és moped vagy mo-
torkerékpár (12 16).
Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító el-
lenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges.
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DINAMIKUS
PARAPODIUM

A Parapodium egy különleges rehabilitációs eszköz, mely a lábak és a 
törzs bénulása esetén aktívan segíti a rehabilitációt. Segítségével álló 
testhelyzetbe hozható a beteg, álló helyzetben pedig a beteg súlypont-
jának változtatásával az eszközzel lépegetni tud.
5 méretben rendelhető, 125 cm - 205 cm tesmagasság között alkalmaz-
ható, a beteg egyedi igényeire alakítható.

Egyedi esetekben a Parapódium magánszemélyek számára kölcsö-
nözhető.
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EL-GO/M (HS-580) ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 
NÉGYKEREKŰ MOPED

ISO KÓD: 12 16 09 03 03 002

Termékünk segítségével nagyobb távolságot tehet meg, mint a hagyo-
mányos  kerekesszékkel. Kültéren hosszabb távon is kényelmes közle-
kedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a 
szék ülése kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek mű-
ködtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, 
vagy nehezen járóknak ajánljuk.

Műszaki adatok:
Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól és terheléstől függően) max. 30 km-t 
tud megtenni
Beülőszélesség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható
Maximális sebesség: 7 km/h
Kapaszkodóképesség: 15%
Max. járdaszegély: 7,8 cm
Önsúly: 88 kg
Terhelhetőség: 120 kg , a kosáré további 15 kg 
Max. méretei (H*SZ*M): 130,5 cm * 61 cm * 99 cm
Teljes hossz kosár és bottartó nélkül: 127 cm
Az oldalon szereplő kép tájékoztató jellegű.

Indikáció: olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és ortézissel is tar-
tós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott személy részére, aki más 
módon önerőből, biztonságosan, az esetleges akadályokat legyőzve a 
mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: Az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan 
nem rendelhetőek: Aktív kerekesszék (12 21 06 09), Elektromos utcai ke-
rekesszék (12 21 27 03 06). ***Lásd 2.old.
Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvo-
sának szakmai ellenjegyzése szükséges.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

438.150 96 Igen 87.630
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EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 
HÁROMKEREKŰ MOPED
ISO KÓD: 12 16 06 03 03 002

Termékünk segítségével nagyobb távolságot tehet meg, mint a ha-
gyományos  kerekesszékkel. Kis méreténél fogva mozgékony, ezért  
a lakásban és azon kívül, hosszabb távon is kényelmes közlekedési 
lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék 
ülése kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek működte-
téséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy 
nehezen járóknak ajánljuk.

Műszaki adatok:
Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól és terheléstől függően) max. 30 km-t 
tud megtenni
Beülőszélesség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható
Maximális sebesség: 7 km/h
Kapaszkodó képesség: 15%
Max. járdaszegély: 7,8 cm
Önsúlya: 84 kg
Terhelhetőség: 120 kg , a kosáré további 15 kg 
Max. méretei (H*SZ*M): 136,5 cm * 61 cm * 99 cm
Teljes hossz kosár és bottartó nélkül: 122 cm
Az oldalon szereplő kép tájékoztató jellegű.

Indikáció: olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és ortézissel is tar-
tós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott személy részére, aki más 
módon önerőből, biztonságosan, az esetleges akadályokat legyőzve a 
mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: Az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan 
nem rendelhetőek: Aktív kerekesszék (12 21 06 09), Elektromos utcai ke-
rekesszék (12 21 27 03 06). ***Lásd 2.old. 
Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvo-
sának szakmai ellenjegyzése szükséges. 

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

438.150 96 Igen 87.630
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6 Elektromos Utcai Kerekesszékek

B-4220/V ELEKTROMOS 
MEGHAJTÁSÚ UTCAI KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 06 001

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, 
emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechani-
kus kerekesszék hajtására képtelen. 
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP el-
lenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. **Lásd 2.old.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

735.000 96 Igen 73.500

•	Az	irányító	egység	igény	szerint	a	jobb	és	a	bal	oldalon	is	elhelyezhető,	 
 oldalra kihajtható
•	A	kényelmes	ki-	és	beszállás	érdekében	az	ülés	kifordítható,	a	karfák		
 felhajthatók
•	Szétszedhető	és	szállítható
•	Az	utazás	kényelmét	szolgálja	a	több	fokozatban	dönthető	ülés
•	A	biztonságos	közlekedést	jelzőfény,	irányjelző	és	hangjelző	segíti
•	A	meghajtó	energiát	az	ülés	alatt	elhelyezett	két	darab	50	Ah	zárt,	gon-
   dozásmentes akkumulátor biztosítja
•	Egy	feltöltéssel	megtehető	távolság:	max.	32	km	(terheléstől,	terep-

viszonyoktól függően)
•	Max.	sebesség:	6	km/h
•	Beülőszélesség:	47-60	cm	között	fokozatmentesen	állítható	
•	Kapaszkodóképesség:	15%
•	Terhelhetőség:	150	kg
•	Hosszúság	:	107	cm
•	Szélesség	:	63	cm
•	Kifordítható	ülés
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B-4220/X ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ UTCAI KEREKESSZÉK
ISO KÓD: 12 21 27 03 06 005

•	Az	irányító	egység	igény	szerint	a	jobb	és	a	bal	oldalon	is	elhelyezhető, 
  oldalra kihajtható
•	A	kényelmes	ki-	és	beszálláshoz	a	karfák	felhajthatók
•	Szétszedhető	és	szállítható
•	Az	utazás	kényelmét	szolgálja	a	több	fokozatban	dönthető	ülés
•	A	biztonságos	közlekedést	jelzőfény,	irányjelző	és	hangjelző	segíti
•	A	meghajtó	energiát	az	ülés	alatt	elhelyezett	két	darab	50	Ah	zárt,	gon-
   dozásmentes akkumulátor biztosítja
•	Egy	feltöltéssel	megtehető	távolság:	max.	30	km	(terheléstől,	terep-

viszonyoktól függően)
•	Max.	sebesség:	6	km/h
•	Beülőszélesség:	47-60	cm	között	fokozatmentesen	állítható	
•	Kapaszkodóképesség:	14%
•	Terhelhetőség:	180	kg
•	Hosszúság	:	113,5	cm
•	Szélesség	:	63,5	cm

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, 
emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechani-
kus kerekesszék hajtására képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP el-
lenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. **Lásd 2.old.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

735.000 96 Igen 73.500

Elektrom
os Utcai 

Kerekesszékek
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ORTOPEDIA ALLROUND 900C ELEKTROMOS 
MEGHAJTÁSÚ UTCAI KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 06 003

Kis méret, fordulékonyság, stabilitás, erős meghajtás és praktikus elekt-
ronika jellemzi ezt a korszerű megjelenésű, kis méretű és dinamikus 
meghajtású eszközt, mely beltéri, és kültéri használatra egyaránt alkal-
mas. A programozható vezérlő elektronika segítségével az eszköz me-
nettulajdonságai és a joystick érzékenysége állítható, melyet a könnyen 
kezelhető nyomógombok és egyértelmű szimbólumok tesznek lehetővé. 
Közlekedésbiztonsági eszközökkel felszerelve (energiatakarékos LED-es 
világítás, LED-es irányjelző, elakadásjelző és kürt), 2 db 50 Ah zárt, gon-
dozásmentes akkumulátorral együtt szállítjuk.

Műszaki adatok:
•	Terhelhetőség:	120	kg
•	Beülőszélesség:	38,	43,	48,	53	cm
•	Beülőmélység:	36-51	cm
•	Háttámla	magassága:	50	cm
•	Teljes	szélesség:	60-75	cm
•	Teljes	hosszúság:	113	cm
•	Fordulási	kör:	168	cm
•	Max.	járdaszegély:	6	cm

•	Legnagyobb	lekűzdhető	
emelkedő: 15 %

•	Max.	sebesség:	6	km/h
•	Egyszeri	feltöltéssel	megtehető			

távolság: kb. 28 km(terheléstől, 
terepviszonyoktól függően)

•	A	háttámla	dőlésszöge	-10°és	30°	
között	10°-ként	állítható

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, 
emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechani-
kus kerekesszék hajtására képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP el-
lenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. **Lásd 2.old.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

735.000 96 Igen 73.500
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DERBY 1.433 ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESSZÉK
ISO KÓD: 12 21 27 03 03 003

Fordulékony, kis helyen is mozgékony, adaptívan választható, össze-
csukható kerekesszék, elsősorban szobai használatra. Jó dinamikájú, 
könnyen kezelhető kerekesszék, szűk helyeken is ideális. Magasságban 
állítható kartámasszal és magasságban beállítható, levehető lábtartóval, 
lumbális hajlattal ellátott háttámlával. Irányító doboza mind bal, mind 
jobb oldalra szerelhető, a helyzete a kézhez beállítható. Akkumulátorai 
külön-külön könnyen kivehetőek, szállításhoz levehetők a kartámaszok, 
a vezérlő doboz, a háttámla és lábtartók is. Kerekei elöl 8” (200 x 50 mm), 
hátul 12,5” (320 x 60 mm) méretűek. 
•	Egy	feltöltéssel	megtehető	távolság:	max.	25	km	(terheléstől,	terep-

viszonyoktól függően)
•	Lábtartó	hossza:	36-50	cm	között	állítható
•	Karfák	magassága:	19-30	cm	között	fokozatmentesen	állítható
•	Beülőszélesség:	43-55	cm	között	a	kartámlák	állításával	

fokozatmentesen állítható 

Elektrom
os Szobai 

Kerekesszékek

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, 
emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechani-
kus kerekesszék hajtására képtelen. 
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP el-
lenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. **Lásd 2.old.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

664.125 96 Igen 66.413

•	Terhelhetőség:	120	kg
•	Max.	sebesség:	6	km/h
•	Fordulási	kör	sugara:	100	cm
•	Beülőmélység:	43	cm
•	Háttámla	magasság:	40	cm

•	Ülésmagasság:	51	cm
•	Max.	járdaszegély:	6	cm
•	Teljes	hosszúság	:	110	cm
•	Teljes	szélesség	:	70	cm
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A BERKO JO-30 kerekesszéket kizárólag beltéri használatra ajánljuk. 
Rendkívül kis méretének és jó fordulékonyságának köszönhetően kiváló-
an használható szűk helyeken, így a lakásban való navigálásra.
Egyszerűen és gyorsan négy részre szedhető, ezáltal könnyen tárolható 
és szállítható. A biztonságos közlekedést az automatikus mágneses fék 
segíti.

Műszaki adatok:
•	Beülőszélesség:	45-62	cm	
•	Teljes	szélesség:	59-78	cm
•	Beülő	mélység:	40	cm
•	Teljes	hosszúság:	81	cm
•	Teljes	magasság:	93,5	cm
•	Terhelhetőség:	115	kg
•	Önsúly:	64,7	kg

•	Max.	sebesség:	5	km/h
•	Hatótávolság:	15	km
•	Fordulási	kör:	140	cm
•	Legnagyobb	leküzdhető	
emelkedő:	6°	(10,5%)

•	Max.	küszöb	magasság:	3,5	cm
•	Akkumulátor:	2	db	12	V-os

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, 
emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechani-
kus kerekesszék hajtására képtelen. 
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP el-
lenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. **Lásd 2.old.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

664.125 96 Igen 66.413
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BERKO JO-30 ELEKTROMOS 
MEGHAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 27 03 03 001



11Elektromos Szobai Kerekesszékek

B-4220/SZ ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESSZÉK
ISO KÓD: 12 21 27 03 03 013

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg 
egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, 
emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechani-
kus kerekesszék hajtására képtelen. 
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési he-
lyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász 
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP el-
lenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges. **Lásd 2.old.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

664.125 96 Igen 66.413

Elektrom
os Szobai 

Kerekesszékek

•	Acél	csővázas	elektromos	kerekesszék	színes	szinter	bevonattal
•	Korlátozottan	utcai	(szilárd	burkolatú	akadálymentesített)	használatra,		
 a biztonságos utcai közlekedést a első-hátsó világítás és a hátsó   
 irányjelző lámpák  biztosítják
•	Az	irányító	egység	igény	szerint	a	jobb	és	a	bal	oldalon	is	elhelyezhető,	 
 hosszirányban állítható
•	A	négy	darab	fúvott	gumis	kerék	közül	a	két	hátsót	24	V-os	elektromos	 
	 motor	hajtja,	a	meghajtó	energiát	az	ülés	alatt	elhelyezett	2	db	12	V-os	
   zárt, gondozásmentes akkumulátor biztosítja
•	Fokban	állítható	lábtartóval	is	rendelhető
•	A	szék	az	akkumulátorok	és	az	akkumulátor	tartók	kiemelését	követően	 
 összecsukható, a kartámlák, a háttámla és a lábtartók kiemelhetők
•	Automatikus	elektro-mechanikus	fékkel	rendelkezik
•	Egyszeri	feltöltéssel	megtehető	távolság:	max.	19	km
•	Max.	sebesség:	6	km/h
•	Kapaszkodóképesség:	17,5%
•	Beülőszélesség:	41	cm,	46	cm
•	Terhelhetőség:	125	kg
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B-4200/M
ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 06 06 03 004

•	Összecsukható	váz,	felhajtható	kartámasz
•	Felhajtható,	kifordítható,	levehető	lábtartó
•	Tömör	első	és	hátsó	kerekek
•	Egy	mozdulattal	kivehető	hátsó	kerekek
•	Hat	ponton	állítható	hátsó	kerék	felfüggesztés
•	Igény	szerint	a	tengely	hátra	helyezhető
•	Fokozatmentesen	állítható	lábtartó
•	Ergonómikus	kialakítású	rögzítő	fék
•	Könnyen	tisztántartható	gyöngyvászon	üléstámla	és	ülőlap

Műszaki adatok:
Beülőszélesség: 38 cm, 41 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm
Beülőmélység: 43 cm
Teljes szélesség: beülő szélesség + 18 cm
Összecsukott szélesség: -standard kerékkel 33 cm
       -kerék nélkül 17 cm
Ülőlap	magassága	a	földtől	mérve:	47-49-51	cm	(beállítható)
Háttámla magasság: 43 cm
Legnagyobb terhelhetőség: 125 kg
Súly: 19,5 kg (44 cm-es beülőszélességnél)

12 Kerekesszékek

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb 
járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.
**Lásd 2.old. 

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

84.963 72 / 36* Igen 16.993



Kerekesszékek

•	Összecsukható	váz,	felhajtható	kartámasz
•	Acélcső	vázszerkezettel,	színes	színter	bevonattal
•	Az	első	kerekek	forgózsámolyosak
•	A	hátsó	kerekek	24”	átmérőjűek,	fékezhetők	
•	A	lábtámaszok	felhajthatók 

Műszaki adatok:
Beülőszélesség: 40 cm, 43 cm, 46 cm
Beülőmélység: 44 cm
Ülőlap	magassága	a	földtől	mérve:	48	cm
Háttámla magasság: 42 cm
Súly: lábtartó nélkül beülőszélességtől függően 16,5-18 kg
Legnagyobb terhelhetőség: 110 kg 
XXL egyedi egedéllyel rendelhető: 200 kg (56 cm, 61 cm)
XXXL egyedi egedéllyel rendelhető: 300 kg (66 cm)
Súly: 16,5 kg (43 cm-es beülőszélességnél)

13Kerekesszékek

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb 
járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.
**Lásd 2.old. 

B-4200
ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK
ISO KÓD: 12 21 06 06 03 001

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

84.963 72 / 36* Igen 16.993
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SERVICE STANDARD 3.600
ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 06 06 03 013

14 Kerekesszékek

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb 
járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.
**Lásd 2.old. 

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

84.963 72 / 36* Igen 16.993

Sztenderd kivitelű, nagy terhelhetőségű, acélvázas kerekesszék.  A 
kartámasza csapott kivitelű, mely asztal mellett is használható. Nagyon 
jó gördülési tulajdonsággal bíró kerekesszék, melynek ideális súlypont 
elhelyezése lehetővé teszi a járdaszegélyekre történő könnyű feljutást 
(ezért elsősorban dinamikus, megfelelő egyensúlyérzékű embereknek 
javasoljuk).Ezüst színű porlakkozott kivitelben készül fekete gyöngyvá-
szon háttámla és üléshuzattal.

•	Összecsukható	váz
•	Magasságban	állítható	és	levehető	lábtartó
•	Acél	hajtókarikás	tömör	meghajtó	és	bolygókerekek
•	Lumbális	hajlattal	ellátott	háttámla
•	Felhajtható	és	kivehető	kartámasszok
•	Kivehető	hátsó	kerekek

Műszaki adatok:
Legnagyobb terhelhetőség: 130 kg
Ülőlap	magassága	a	földtől	mérve:	47	cm
Beülő mélység: 43 cm
Háttámla magassága: 42 cm
Beülőszélesség: 38 cm, 40 cm, 43 cm, 46 cm, 48 cm, 51 cm
Teljes hosszúság: 108 cm
Teljes magasság: 96 cm
Súly: 18 kg (43 cm-es beülőszélességnél)



Kerekesszékek

Könnyű alumíniumötvözetből készült, formatervezett, ergonómikus, 
adaptív kerekesszék. Alapfelszereltségként állítható tengelydőlésű 
(bolygó) kerékkel és állítható magasságú hátsó kerékkel kínáljuk, mely 
egy mozdulattal kivehető (patent-tengely). Az ülés és a háttámla erős, 
poliészter szövetből készült.
•	Összecsukható	váz
•	Felhajtható	és	levehető	kartámaszok
•	Levehető,	kifordítható	lábtartó,	felhajtható	lábtámasz
•	Tömör	gumi	kerekek	és	
•	Lumbális	hajlattal	ellátott	háttámla

Alaptartozék:
állítható magasságú kartámasz, kerékáthelyező adapter, fényvisszaverő 
prizma, biztonsági öv, borulásgátló, ülőpárna, bottartó.

Műszaki adatok:
Legnagyobb terhelhetőség: 130 kg
Beülőszélesség: 38 cm, 40 cm, 43 cm, 46 cm, 48 cm, 50 cm, 53 cm
Beülő mélység: 43 cm 
Ülésmagasság:	42-53	cm	között	állítható
Összecsukott állapotban szélessége: 30 cm
Háttámla magassága: 42 cm
Teljes hossz: 103 cm
Súly: 17,5 kg (43 cm-es beülőszélességnél)

15Kerekesszékek

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb 
járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.
**Lásd 2.old. 

EUROCHAIR 1.850
ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK
ISO KÓD: 12 21 06 06 03 016

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

84.963 72 / 36* Igen 16.993



Standard felszereltség:
•	Hátrahajtható	és	kiemelhető	kartartók
•	Kiemelhető	és	felhajtható	lábtartók
•	Fékezhető,	tömör	hátsó	kerekek	24”
•	Nagyszilárdságú,	összecsukható
 rendkívül könnyű váz
•	Forgózsámolyos,	200x30-as	
 tömör első kerék
•	Igény	szerint	a	tengely	

hátra helyezhető

Műszaki adatok:
Beülőszélesség:
 37 cm, 40 cm, 43 cm, 
 46 cm, 49 cm, 52 cm
Teljes szélessége:
 beülő szélesség+18 cm
Súly: 16,5 kg (43 cm-es 
beülőszélességnél)
(standard kivitel esetén)
Teherbírás: 125 kg

Rendelhető külön 
tartozékok:
•	Fokban	állítható	lábtartók	
 (támogatott, a lenti képen látható)
 ISO KÓD: 18 09 27 03 03 006
•	Magasított	dönthető		háttámla	fejtartóval
 (támogatott, a lenti képen látható,
 utólag nem rendelhető)
 ISO KÓD:  18 09 34 03 03 003
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B-4200/P
ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 06 06 03 003

16 Kerekesszékek

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb 
járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.
**Lásd 2.old. 

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

84.963 72 / 36* Igen 16.993



Kerekesszékek

•	Összecsukható	váz,	felhajtható	kartámasz
•	Felhajtható,	kifordítható,	levehető	lábtartó
•	Tömör	első	és	hátsó	kerekek
•	Egy	mozdulattal	kivehető	hátsó	kerekek
•	Hat	ponton	állítható	hátsó	kerék	felfüggesztés
•	Fokozatmentesen	állítható	lábtartó
•	Ergonómikus	kialakítású	rögzítő	fék
•	Könnyen	tisztántartható	gyöngyvászon	üléstámla	és	ülőlap
•	Az	egykezes	hajtású	kerekesszékek	olyan	mozgáskorlátozott	
 személyek számára készültek, akiknek egyik felső végtagjuk 
 súlyosan károsodott. 

Műszaki adatok:
Beülőszélesség: 38 cm, 41 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm
A kerekesszék teljes szélessége: a beülőszélesség + 18 cm
Ülőlap	magassága	a	földtől	mérve:	47-49-51	cm	(beállítható)
Összecsukott szélesség: 17 cm kerék nélkül, 33 cm standard kerékkel
Háttámla magasság: 43 cm
Terhelhetősége: 125 kg

17Kerekesszékek

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb 
járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet, sebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.
**Lásd 2.old. 

B-4210 JOBBKEZES HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK
ISO KÓD: 12 21 15 03 03 001

B-4211 BALKEZES HAJTÁSÚ KEREKESSZÉKEK
ISO KÓD: 12 21 15 03 03 002

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

99.060 72 / 36* Igen 19.812



Kád
lif

t

18 Kádlift

CAPRI LOTUS 
TíPUSÚ FüRDőKÁD LIFT

A Capri Lotus-fürdőkád lift kizárólag egy – megfelelően elhelyezkedett – 
személy süllyesztésére és emelésére szolgál a fürdőkádban. 
A lift méretei úgy lettek kialakítva, hogy minden általános, normál 
fürdőkádhoz illeszkedjen.

Főbb tulajdonságai a következők:
•	Nedvességtől	védett	beépített	akkumulátor	és	külön	akkumulátortöltő.
•	Kényelmes	ülőpozíciót	biztosító	szerkezet,	könnyű	kezelhetőség,	
   biztonságos használat.
•	Háttámla	ülésre	dönthető,	egyszerű	tárolás.
•	Könnyű	és	biztonságos	átülést	tesz	lehetővé	csúszásmentes	felületé-
   vel és két oldalon található lehajló oldaltámaszával.
•	Dönthető	háttámla	12°-tól	40°-ig	(a	lift	alsó	helyzetét	elérve	a	háttámla	
   elkezd dőlni, amely a kezelőgomb elengedésével a kívánt helyzetben 
   megállítható).
•	35	cm-es	emelési	tartomány	(minden	hagyományos	kádtípushoz	alkal-
   mas).
•	Könnyű,	egyszerű	össze-	és	szétszerelés.
•	A	kádba	helyezés	előtt	szétszedhető	és	a	2,5	kg-os	keret	helyzete	a	
   kádban egyszerűen beállítható, majd erre a keretre kell a liftet egy 
   mozdulattal ráilleszteni.
•	Összehajtható,	könnyen	tisztítható.
•	Anyaga	bőrbarát,	csúszásmentes	és	szennylepergető.
•	Az	ülőfelület	és	háttámla	az	anatómiai	megtámasztási	pontoknak	
   megfelelően lett kialakítva.

Méretek: 
Ülésmagasság	(magasság	állító	
adapter nélkül): min. 6,5 cm / 
max. 45,5 cm
Ülésszélesség:	37,5	cm	/	71	cm	
(oldaltámaszokkal) 

Ülésmélység:	50	cm	
Háttámla magassága: 68 cm
Háttámla szélessége: 35 cm
Maximális terhelhetőség: 140 kg
Teljes tömeg: 10,5 kg

Alaptartozék:
Forgató- és csúszókorong. Segíti a megfelelő elhelyezkedést.
Lásd a jobb alsó kerek kép.

Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.



Mivel nyújt többet egy aktív 
kerekesszék a felhasználójának 
a hagyományos  kerekesszékeknél?
(Segítség az aktívabb, önállóbb életvitel kialakításához)

•	Minden	szék	egyedileg,	a	felhasználó	igényei	és	a	szakorvos	javaslata	 
 alapján készül
•	Az	 egyedi	 méretvételnek	 köszönhetően	 kialakítható	 a	 felhasználó	 
 számára ideális ülőhelyzet (decubitus, deformitások, kontrakturák  
 megelőzése)
•	Széles	tartozéklista:	többféle	kerékkel,	gumival,	fékkel,	oldaltámasszal,	 
 lábtartóval, valamint számos egyéb tartozékkal rendelhető, széles  
 színválasztékban
•	A	háttámla	többpontos	keresztpántjának	köszönhetően	a	hátat	ideális 
  helyzetben tarthatja
•	Az	 aktív,	 mozgásban	 gazdag	 életmód,	 melyet	 a	 szék	 jelentősen	 
 elősegíthet, a keringési rendszer, valamint az izomzat terhelése  
 jótékonyan hat a szervezet állóképességére
•	Azonos	beülőszélesség	mellett	keskenyebb,	rövidebb	és	könnyebb
•	Nagyságrendekkel	 jobb	 menettulajdonságok	 (manőverezhetőség, 
  fordulékonyság, gördülőképesség)
•	Szállítása	 esetén	 minimális	 erőkifejtéssel	 könnyen	 szétszedhető,	 
 összecsukható és rakodható
•	Merevvázas	vagy	keresztvázas	kivitelben

19Aktív Kerekesszékek

Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettséggel rendelkező moz-
gáskorlátozott számára, ha 
•	a	beteg	egyéb	járást	segítő	eszközzel	hosszabb	távú	helyváltoztatásra	
képtelen, és 
•	mentális	és	fizikai	állapota	alapján	alkalmas	mechanikus	kerekesszék	
használatára, és
•	képes	standard	kerekesszékkel	önállóan	legalább	150	méter	megtéte-
lére, valamint manőverezésre, és
•	3-5%-os	 emelkedő,	 lejtő,	 valamint	 2	 cm	magas	 küszöb	 nem	 jelent	
akadályt számára, és
•	a	következő	feltételek	bármelyike	teljesül:
1) alap-, közép-  vagy felsőfokú képzésben vesz részt,
2) teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy
3) kiskorú gyermeket nevel.

Felírási jogosultság: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szak-
képesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési 
helyen, ahol az eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytor-
nász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).

Megjegyzés: Csak standard kerekesszék legalább hat hónapos kipró-
bálását követően rendelhető, ha a kipróbálást a rehabilitációs intézmény 
dokumentáltan igazolja. Az eszköz ártámogatással történő rendelésé-
hez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
Az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhe-
tőek (**Lásd 2.old.) : 
•	elektromos	utcai	kerekesszék	(12	21	27	03	06)
•	elektromos	szobai	kerekesszék	(12	21	27	03	03)	
•	moped	vagy	motorkerékpár	(12	16)
•	egykezes,	nem-motorikus	kerekesszék	hajtókarikával	(12	21	15	03	03)

*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.

B-4215 QUICKIE AKTíV KEREKESSZÉKEK
ISO KÓD: 12 21 06 09 03 001

B-4215/K QUICKIE ÖSSZECSUKHATÓ AKTíV 
KEREKESSZÉKEK
ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005

Aktív 

Kerekesszékek
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B-4215/K QUICKIE
(EASY MAX)

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005

20 Aktív Kerekesszékek

B-4215/K QUICKIE 
(XENON)

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005

B-4215/K QUICKIE
(YOUNGSTER)

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 005

•	Keresztvázas,	összecsukható
•	Klasszikus	felszereltségű
•	Kivehető	nagykerekek
•	Beülőszélesség:	34-46	cm
•	Háttámla	magasság:	30-45	cm
•	Terhelhetőség:	120	kg
•	Súlya:	10,9	kg-tól
•	A	klasszikus	forma	mellett	könnyű	
 utánállíthatóság. Első ellátásra 
 javasolt
•	28	választható	színben

•	Keresztvázas,	összecsukható
•	Praktikus	felszereltségű
•	Kivehető	nagykerekek
•	Beülőszélesség:	30-50	cm
•	Terhelhetőség:	140	kg
•	Súly:	9,7	kg-tól
•	Háttámla	magasság:	30-45	cm
•	Ideális	útitárs.	Kategóriájában	 
 a legkisebbre összecsukható 
 25x49x78 cm

•	Gyermekek	részére	
•	Keresztvázas,	összecsukható	
•	Kivehető	nagykerekek
•	Beülőszélesség:	22-40	cm
•	Háttámla	magasság:	22-40	cm
•	Terhelhetőség:	75	kg
•	Súly:	10,4	kg-tól
•	A	gyermekek	számára	fejlesztve, 
 a korosztály anatómiai és életviteli 
 adottságai maximális figyelembe 
 vételével.
•	28	választható	színben

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

723.900 72 / 48* Igen 144.780

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

723.900 72 / 48* Igen 144.780

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

723.900 72 / 48* Igen 144.780



•	Merev	vázas,	lehajtható	háttámla
•	Modern	kialakítású
•	Kivehető	nagykerekek
•	Háttámla	magassága:	25-45	cm
•	Beülőszélesség:	32-46	cm	
•	Terhelhetőség:	125	kg
•	Súlya:	7,2	kg-tól
•	A	forma	és	a	funkció	
 tökéletes harmóniája
•	31	választható	színben

B-4215 QUICKIE
(HELIUM)
ISO KÓD: 12 21 06 09 03 001

Aktív 

Kerekesszékek

•	Sokoldalú,	modern
•	Merev	váz,	lehajtható	háttámla
•	Kivehető	nagykerekek
•	Beülőszélesség:	30-50	cm
•	Háttámla	magassága:	25-45	cm
•	Terhelhetőség:	akár	140	kg
•	Súlya:	9	kg-tól
•	31	választható	színben

21Aktív Kerekesszékek

B-4215 QUICKIE
(ARGON2)
ISO KÓD: 12 21 06 09 03 001

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

754.380 72 / 48* Igen 150.876

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

754.380 72 / 48* Igen 150.876
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XR 1.911
MEREVVÁZAS AKTíV KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 06 09 03 004

22 Aktív Kerekesszékek

•	Merevvázas,	mégis	nagyon	könnyen	összecsukható
•	Formatervezett,	alumínium	ötvözetből	készült
•	Felhajtható	oldaltámasszal
•	Háttámla	magassága:	25-40	cm
•	10	választható	színben
•	Beülőszélesség:	36-46	cm
•	Beülőmélység:	38-46	cm
•	Terhelhetőség:	120	kg
•	Súly:	10	kg

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

723.900 72 / 48* Igen 144.780

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

754.380 72 / 48* Igen 150.876

•	Nagy	terhelhetőségű,	adaptálható,	dupla	keresztvázas
•	Összecsukható,	alumínium	ötvözetből	készült	váz
•	Magasságban	állítható,	fix	oldaltámasz
•	Ergonomikus,	formatervezett
•	13	választható	színben
•	Háttámla	magassága:	25-45	cm	
•	Beülőszélesség:	32-52	cm
•	Beülőmélység:	36-52	cm
•	Terhelhetőség:120/150	kg
•	Súly:	9	kg

X1 3.350
KERESZTVÁZAS AKTíV KEREKESSZÉK

ISO KÓD: 12 21 06 09 06 004



Antidecubitus termékek 23

PNEUMAT ANTIDECUBITUS 
üLőPÁRNÁK
ISO KÓD: 18 09 42 03

A Pneumat párnák önálló cellákból épülnek fel, melynek mindegyike 
egymástól függetlenül mozoghat fel-le, csavarodhat, görbülhet, így pon-
tosan igazodik a test anatómiai felületéhez. Mikor a beteg „bemerül” a 
Pneumat párna felületébe, a visszaható erő és nyomás a felület minden 
pontján azonos. A bemerülés által a test nagyobb felületen érintkezik a 
párna felületével, így az javítja a nyomás elosztását. A Pneumat terméket 
alkotó lágy, rugalmas, egymással összefüggő légterű cellák nyomásá-
nak beállításával a felület egyénre szabottan illeszkedik a test ülőfelüle-
téhez. A cellák követik a felület helyzetének, vagy alakjának változását, 
így segítik a vérkeringést. Az egyedülálló cellás szerkezet a szöveteknek 
deformálás nélküli bemerülést tesz lehetővé, így minimálisra csökkenti  
a decubitus kockázatát. A cellák sima felszíne és a cellák önálló mozgása  
jelentősen csökkenti a súrlódást és a nyíróerőt.
Közlöny szerinti megnevezés:

•	1	légkamrás:	PNEUMAT	-	ISO KÓD: 18 09 42 03 03 009
•	2	légkamrás:	PNEUMAT	II.	KN	két	légkamrás	antidecubitus	ülőpárna
         - ISO KÓD: 18 09 42 03 06 006
•	4	légkamrás:	PNEUMAT	IV.	KN	négy	légkamrás	antidecubitus	ülőpárna
         - ISO KÓD: 18 09 42 03 09 003
1 és 2 kamrás
Magasság: 5 cm
Mélység szélesség:
40 cm x 40 cm
40 cm x 44 cm
egyedi rendelésre:
30 cm x 30 cm
34 cm x 34 cm
40 cm x 34 cm
44 cm x 44 cm
44 cm x 48 cm

4 kamrás
Magasság : 5 cm 
Szélesség, mélység: 
40 cm x 40 cm

Indikáció: felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzésk-
ieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az 
állapota végleges. 
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, 
geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

1 légkamrás    110.232 60 Igen 22.046

2 légkamrás    111.760 60 Igen 22.352

4 légkamrás    111.760 60 Igen 22.352

Antidecubitus 

term
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MEYRA ADS 
ANTIDECUBITUS üLőPÁRNÁK

ISO KÓD: 18 09 42 03

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

1 légkamrás    110.232 60 Igen 22.046

2 légkamrás    111.760 60 Igen 22.352
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VCM-202
VÁLTAKOZÓ NYOMÁSÚ ANTIDECUBITUS MATRAC

ISO KÓD: 18 12 18 03 03 011

Ágyra	rögzíthető,	130db	PVC	buborék	sejtet	tartalmaz.	Otthoni	és	intézmé-
nyi ápolásra is alkalmas. A két légkörös rendszerben váltakozva leereszti és 
felfújja az egyes légkörök celláit a matracban. A matrac és a pumpa együt-
tes működése során folyamatos mozgást biztosít (elsősorban a felfekvésre 
hajlamos pontoknál), ezáltal folyamatosan masszírozza az izomzatot és 
elősegíti a vér keringését, ami meggátolja a felfekvés kialakulását. Először 
a pumpa minden cellát felfúj, majd az első légkör celláit leereszti, azok visz-
szafújása után pedig a második légkör celláit ereszti le, majd fújja fel. A 
fázisok 6 percenként változnak. 
Indikáció és Felírási jogosultság: **** teljes egészében azonos a B-733 
REHAB Antidecubitus matrac indikációjával és felírási jogosultságával (lásd 
25. old.)

Műszaki adatok:
 Súly: 2,2 kg
 Méretek: 200 * 90 * 7cm 
 Pumpa:
 - súlya: 1,4 kg
 - ciklusideje: 6 perc
 - fogyasztása: 7 W
	 -	tápellátása:	220	V	60	Hz
 - méretei: 28*10,5*9,5 cm
 - nyomástartománya: 70 Hgmm-135 Hgmm
 Terhelhetőség: 120 kg egyenletes eloszlásban

Az ADS az optimális nyomáseloszlást ötvözi a megfelelő stabilitással.
Az ADS párnákat kifejezetten magas rizikójú illetve már decubitussal 
rendelkező páciensek számára fejlesztették ki. A párna levegővel töltött 
egy légkamrás magból és a cellák tetején lévő zselés rétegből, továbbá 
csúszásbiztos lélegző, víztaszító, nehezen gyulladó, könnyen tisztítható 
huzatból áll. Javasolt 40 és 130 kg súly közötti személyeknek.
A párna magas komfortot nyújt, a levegős betét ellenére nincs hintázás, 
mivel a zselés réteg csillapítja a mozgásokat.

•	1	légkamrás	
- ISO KÓD: 18 09 42 03 03 004
Szélesség, mélység: 
40 cm x 40 cm

•	2	légkamrás	
- ISO KÓD: 18 09 42 03 06 003
Szélesség, mélység: 
40 cm x 40 cm, 45 cm x 40 cm

Indikáció: Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéski-
eséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az 
állapota végleges.
Felírási jogosultság:  ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, 
geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

15.494 24 Nem 4.978
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•	Nagy	tisztaságú	poliuretán	lágyhab,	a	legnagyobb	hőméréskletű	főző
mosásokat is kibírja

•	Felfekvéses	jellegű	problémák	esetére	ajánljuk
•	A	termékek	speciális	kúpos	kivágású,	10	cm	vastag	szivacsból	
 készülnek, 100% pamutvászon huzattal
•	Teherbírás:	„A”	70	kg	alatti;	„B”	70	kg	feletti	súlyú	terheléshez
•	A	párna	méretei:	45	cm	x	43	cm

B-733 REHAB ANTIDECUBITUS üLőPÁRNA 
ISO KÓD: 18 09 42 03 12 010

****Indikáció: Felfekvések megelőzésére, kialakult felfekvések kezelésére 
érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akik-
nek az állapota végleges
****Felírási jogosultság: kizárólag a beteg háziorvosa, a következő szak-
képesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-traumatológia, 
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, se-
bészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
neurológia. Szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

13.145 24 Igen 2.629

Indikáció: Felfekvés megelőzésére kerekesszéket használó,  
érzéskieséssel nem rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegnek
Felírási jogosultság: kizárólag a beteg háziorvosa, a következő szakké-
pesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-traumatológia, 
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, se-
bészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
neurológia. Szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap.

B-733 REHAB ANTIDECUBITUS MATRAC
ISO KÓD: 18 12 18 03 03 008

•	Nagy	tisztaságú	poliuretán	lágyhab,	a	legnagyobb	hőméréskletű	főző
mosásokat is kibírja

•	A	testnedvekkel	bepiszkított	matrac	remek	táptalaja	a	levegőből	
bekerülő, a testváladékokat lebontó gombáknak és baktériumoknak, 
ennek következtében enyhébb esetben kellemetlen szagot tapasztal-
hatunk

•	A	matrac	szellőzését	folyamatosan	biztosítani	kell
•	Felfekvéses	jellegű	problémák	esetére	ajánljuk
•	A	termékek	speciális	kúpos	kivágású,	10	cm	vastag	szivacsból	
 készülnek, 100% pamutvászon huzattal
•	Teherbírás:	„A”	70	kg	alatti;	„B”	70	kg	feletti	súlyú	terheléshez
•	A	matrac	méretei:	190	cm	x	80	cm

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

2.273 2db/24 hó Igen 455
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BUGGI CORZO GYERMEKKOCSI
ISO KÓD: 12 21 03 03 03 006

A sérült gyermekek rövid távú mozgatására, közlekedési eszközzel, gép-
kocsival történő szállítására, illetve rövid idejű benne tartózkodásra ter-
vezett utazókocsi.
A termék egyszerűen kezelhető, kis méretre összecsukható, ezáltal köny-
nyen szállítható, tárolható, egy kézben is kényelmesen vihető.

A gyermekkocsi alapfelszereltsége:
5 ponton rögzítő biztonsági öv
Tömör kerekek 

Külön rendelhető tartozék:
Fejtámasz
Terpesztő ék
Nap- és esővédő

26 Gyermekkocsi

Indikáció: mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek és 
felnőttek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a 
szállításukhoz.
Felírási jogosultság:  fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen
**Lásd 2.old.

* a kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

145.287 72 / 36* Igen 29.058

Méret
I. méret: „MINI”  
II. méret: „STD” 
III. méret: „MAXI” 

Teherbírás
45 kg
55 kg
75 kg

Beülőszélesség
30 cm
34 cm
37 cm



* a kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől

Gyerm
ekkocsi

•	Az	 összecsukható	 gyermekkocsi	 sérült	 gyermekek	 számára	 készült,	 
 utcai és szobai használatra.
•	Hasonlóan	 tetszetős,	 könnyen	kezelhető	és	szállítható,	mint	bármely	 
 más, az üzletekben kapható gyermekkocsi.
•	Állítható	 testtámasztó	 rendszere	 különféle	 beállítási	 lehetőségeket	 
 biztosít a gyermek testméretének és helyzetének megfelelően, akár 
  egész napon át is használható.
•	Fokozatmentesen	állítható	a	háttámla	(0-165°)	és	a	lábtartó	(0-90°)
   dőlésszöge.

A gyermekkocsi alapfelszereltsége:
4 ponton rögzítő biztonsági öv
Fejtámasz
Terpesztő ék
Tömör kerekek
Biztonsági korlát
Oldaltámasz 

Rendelhető külön 
tartozékok:
Nap- és esővédő
Kosár

27Gyermekkocsi

Indikáció: mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek és 
felnőttek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a 
szállításukhoz.
Felírási jogosultság:  fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneuroló-
gia, idegsebészet, gyermeksebészet.
*Megjegyzés: 18	éves	kor	alatt	rendelhető,	EÜ	emelt	jogcímen.	
**Lásd 2.old.

BUGGI PRIM GYERMEKKOCSI
ISO KÓD: 12 21 03 03 03 007

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

145.287 72 / 36* Igen 29.058

Méret
I. méret: „MINI”  
II. méret: „STD” 
III. méret: „MAXI” 

Teherbírás
35 kg
35 kg
50 kg

Beülőszélesség
30 cm
34 cm
37 cm



B-4311 
FELHAJTHATÓ FüRDETőüLÉS

ISO KÓD: 09 33 03 06 03 003

A zuhanyzó falára szerelhető tisztálkodást könnyítő eszköz.
Használat után a fal síkjához felhajtható.
Terhelhetőség: 100 kg
Indikáció: Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, 
érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismé-
telt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.
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B-4303 
EGYENES KAPASZKODÓ

ISO KÓD: 18 18 06 03 03 001

Választható	méretek:	30-100	cm,	10	cm-ként.

B-4304 
DERÉKSZÖGŰ KAPASZKODÓ

ISO KÓD: 18 18 06 03 03 002

Szimmetrikus kivitelben (60x60 cm), jobb vagy baloldali felszerelhető-
séggel

B-4312 
FELHAJTHATÓ FALI KAPASZKODÓ

ISO KÓD: 18 18 06 03 03 004

Balesetek, átmeneti vagy tartós mozgáskorlátozottság, egyensúlyzavar 
esetén állandó használatra. 
Használat után a fal síkjához felhajtható, ezért olyan helyre is felszerel-
hető, ahol kicsi a tér, mégis szükség van rá a biztonságos mosdáshoz, 
fürdéshez vagy egyéb higiénés tevékenységhez.
Hossz: 67 cm, szélesség: 10 cm

B-4313 
FELHAJTHATÓ ÁLLVÁNYOS KAPASZKODÓ

ISO KÓD: 18 18 06 03 03 005

Balesetek, átmeneti vagy tartós mozgáskorlátozottság, egyensúlyzavar 
esetén állandó használatra. Használat után a fal síkjához felhajtható, 
ezért olyan helyre is felszerel hető, ahol kicsi a tér, mégis szükség van rá.
Hossz: 70 cm, szélesség: 10 cm, magasság: 75, 80, 85 cm.

B-4301 
OLDALTÁMASZOS KAPASZKODÓ

ISO KÓD: 18 18 06 06 03 001

Jobboldali és baloldali kivitelben.

B-4300 
WC KAPASZKODÓ KERET

ISO KÓD: 18 18 03 03 03 001

Segíti a leülést. Bármely normál méretű, 
beépített WC csészéhez odahelyezhető.

 
Indikáció: Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyen-
súlyzavarban szenvedőknek.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, 
geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat.
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Fürdőszobai 

eszközök

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

B-4300*                  6.350 72 Igen 1.270

B-4301*                  3.035 72 Igen 607

B-4303*                  1.905 72 Igen 381

B-4304*                  2.837 72 Nem 1.313

B-4311*                 19.596 72 Nem 6.591

B-4312*                  4.001 72 Nem 2.477

B-4313*                  5.077 72 Nem 3.353

B-4301

B-4303

B-4304

B-4311

B-4312

B-4313

B-4326 FüRDőKÁD BELÉPő

* A termékek terhelhetősége 100 kg.

•	Hegesztett	acélcső,	
 szinter bevonattal.
•	Fellépő	felülete	csúszásgátlós		 	
 bordázott gumi lap.
•	A	stabilitást	a	lábak	végén	talál-		
 ható gumitappancsok biztosítják. 
•	B-4295 kifordítható fürdőkádülő - 
 kéhez a fürdőkádba való   
 belépés megkönnyítésére.
•	Terhelhetőség:	100	kg
•	Méretek	(H*SZ*M):	45*33*23	cm

FüRDőSZOBAI ESZKÖZÖK

1
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3
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B-4021 SZOBAI WC
ISO KÓD: 09 12 03 03 03 006

Kórházi és otthoni betegápolást segítő 
eszköz WC fölé helyezhető, vagy tolható
•	Fix	(ISO KÓD: 09 12 03 03 03 006), vagy  
 Gördíthető  (ISO KÓD: 09 12 03 06 03 003)
•	Gördíthető	kivitelű	esetén	a	hátsó	
 kerekek rögzítő fékesek 
•	Acélcső	vázszerkezet,	színes	
 szinter bevonattal
•	Jól	tisztítható	műanyag	ülés	
 és háttámla
•	Gördíthetőnél	felhajtható	műanyag	

lábtartók, gumi ütközőkkel 
•	Fix	kartámlák
•	A	tartály	hátrafelé	távolítható	el
•	Terhelhetőség:	100	kg
•	Ülésmagasság:	48	cm	(fix),	

49	cm	(gördíthető);	
•	Beülőszélesség:	43	cm

B-4322 
ÖSSZECSUKHATÓ SZOBAI WC

ISO KÓD: 09 12 03 03 03 007

Összecsukható, hordozható, kórházi és 
otthoni betegápolást segítő eszköz
•	Fix	(ISO KÓD: 09 12 03 03 03 007), vagy  
 Gördíthető  (ISO KÓD: 09 12 03 06 03 006)
•	Felhajtható	kartámaszok
•	Székként	is	használható	
 a kárpitozott ülésfedéllel
•	A	gördíthető	változat	hátsó	
 kerekei rögzítőfékesek
•	Összecsukott	állapotban	kis	
 helyen tárolható
•	Tartálya	az	ülés	alatti	
 sínbe illeszthető és 

hátrafelé távolítható el
•	Terhelhetősége:	max.	100	kg
•	Ülésmagasság:	48	cm	(fix),	

54 cm (gördíthető) 
•	Beülőszélesség:	44	cm

Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, 
ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

B-4322/F        19.291 60 Igen 3.858

B-4322/G        25.654 60 Igen 5.131

Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, 
ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

B-4021/F        19.291 60 Igen 3.858

B-4021/G        25.654 60 Igen 5.131
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B-4323 SZOBAI WC
ISO KÓD: 09 12 03 03 03 008

Állítható magasságú, hordozható

•	Különlegesen	könnyű,	praktikus	
 segédeszköz
•	A	WC	csésze	fölé	helyezve	
 magasítóként is használható
•	Tartálya	az	ülés	alatti	
 sínbe illeszthető és előrefelé 

távolítható el
•	Terhelhetőség:	100	kg
•	Súly:	10	kg
•	Szélesség:	52	cm
•	Ülésmagasság:	48-58	cm

B-4013 WC MAGASíTÓ fedél nélkül
ISO KÓD: 09 12 15 03 03 003

WC magasító olyan mozgásukban 
korlátozott személyeknek, akiknek 
a leülés, illetve a felállás nehéz-
séget okoz. Nagy segítséget nyújt 
balesetek, tartós vagy átmeneti 
mozgássérülés, izületi merevség 
esetén. A termék két oldalán ka-
paszkodó fülek találhatók így a 
leülés és a felállás könyebb mint a 
kapaszkodókkal nem rendelkező 
wc magasítók esetében.

Terhelhetőség: 100 kg
Magasság:  13 cm

Higiénés 

eszközök

Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, 
ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

19.291 60 Igen 3.858

Indikáció: súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degener-
atív elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések után fennálló 
súlyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, 
ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

8.370 60 Igen 1.674



B-4310 
FüRDőKÁD KAPASZKODÓ

ISO KÓD: 18 18 06 09 03 001

•	Hasznos	kapaszkodóeszköz	
 a kádba be- és kilépéskor
•	A	kád	peremére	támaszkodik	
 és a falához vagy pereméhez 
 rögzíthető
•	Csak	csempével	beépített

fűrdőkádhoz alkalmazható

Műszaki adatok:
 Szélesség: 28 cm 
 Magasság: 55 cm 
 Mélység: 20 cm
 Súly: 2 kg
 Terhelhetőség: 100 kg

Indikáció: Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyen-
súlyzavarban szenvedőknek.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, 
geriátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

3.683 72 Igen 737
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EASY-CLIP
WC MAGASíTÓ

ISO KÓD: 09 12 15 03 03 004

Kétféle változatban, fedővel 
vagy anélkül kapható. 

Műszaki adatok:
Magasság: 10 cm/15 cm
Mélység: 43 cm
Szélesség: 38 cm 

(csavarozás nélkül) 
Súly: 1 kg, tetővel: 1,3 kg
Legnagyobb 

terhelhetőség: 120 kg

Indikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív 
elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések után fennálló sú-
lyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, is-
mételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

8.369 60 Igen 1.674

Egyszerű mozdulattal rögzíthető és leoldható WC-magasító, mely  olyan 
stabilan támaszkodik a WC-csészére, mint a felcsavarozott magasítók. A 
legkülönfélébb kagylókkal alkalmazható, melyeknek legalább 21 x 27 cm-
es ovális nyílása van. 
Felülete ergonómikusan kialakított, a magasító elcsúszás ellen biztosított, 
biztonságosan használható. Jól tisztítható, mert nincs rajta egyetlen rejtett 
zug sem, és minden sarka lekerekített.
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B-4320 
FIX FüRDőKÁDüLőKE
ISO KÓD: 09 33 03 03 03 001

•	Kádba	ülve	a	tisztálkodás	
 könnyen elvégezhető
•	A	csőkeret	a	fürdőkád	felső	
 peremére támaszkodik,
 külön rögzítés nem 
 szükséges

Műszaki adatok:
 Hossz: 52 cm 
 Szélesség: 66 cm 
 Magasság: 35 cm 
 Terhelhetőség: 100 kg

B-4295 
KIFORDíTHATÓ FüRDőKÁDüLőKE
ISO KÓD: 09 33 03 06 03 001

•	A	fürdőkád	felső	peremére	
 felhelyezhető és a kád belső 
 falához könnyedén 
 biztonságosan rögzíthető
•	Az	oldalán	található	kar	
 felhúzásával oldal irányba 
 ki- ill. visszafordítható
•	Megkönnyíti	a	beteg	kád	
 fölé helyezését

Műszaki adatok:
 Hossz: 60 cm 
 Szélesség: 72 cm 
 Magasság: 58,5 cm 
 Terhelhetőség: 100 kg

Indikáció: Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, 
érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismé-
telt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Indikáció: Alsó végtagot érintő súlyos mozgáskorlátozottság esetén
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, gyer-
meksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

5.258 72 Igen 1.052

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

16.256 72 Igen 3.251

A termékhez ajánljuk, a fürdőkádba való belépés megkönnyítésére a 
B-4326 fürdőkád belépőt.
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DUBASTAR FüRDETőPAD

Az ápolt emelgetése, átültetetése kerekesszékből kádba, majd onnan 
vissza sok esetben megerőltető, a gondozó gerincét sem kímélő feladat. 
Sokat segíthet ebben egy kádra helyezhető, kapaszkodóval ellátott pad 
is.
Ilyen a DuBaStar fürdetőpad, amire ráülve elkerülhető a kád aljára leülés 
és a nehézkes kiszállás.
A 69 cm-es kádülőke a standard kádtípushoz használható, a 74 cm-es 
pedig a nagyobb, szélesebb kádakhoz. A segédeszközök fürdőszobai 
használatra készültek. Az ülőfelületen kialakított lefolyókon távozik a víz, 
a beépített kapaszkodó segít a biztonságos leülésben és felállásban.

MOBALUX
FELHAJTHATÓ ZUHANYüLÉS

A Mobalux család tagjai könnyebbé teszik a tisztálkodást. A test ápolása 
és a tisztálkodás a mindennapok egyik legszemélyesebb igénye. A falra 
szerelhető kis helyigényű Mobalux felhajtható zuhanyülés segít ebben. 
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Műszaki adatok:
•	Szélesség:	69	/	74	cm
•	Magasság:	5	cm
•	Mélység:	29	cm
•	Legnagyobb	terhelhetőség:	

130 kg

Műszaki adatok:
•	Ülésszélesség:	32	cm
•	Legnagyobb	terhelhetőség:	

130 kg
•	Súly:	1,1	kg



Betegem
elő liftVILGO HOMELIFT / MINILIFT

A Miniliftet használhatja:
•	házi	betegápolásnál	egy	beteg	székre,	WC	ülésre	való	ráhelyezéséhez
•	betegápolásnál
•	közösségekben	(idősek	otthona,	szanatórium)
Standard tartozék: U-alakú emelőháló 
Rendelhető hozzá: fürdető háló

Műszaki adatok:
Anyaga: acél
Súlya: a keresztváz és az oldallábak 
(kivehető oszlop és tartó rudak nélkül): 15,5 kg 
Kivehető oszlop és a tartó rudak: 20 kg
Max. szállítható személy tömege: 150 kg
Fordulókör sugara: 60 cm
Akkumulátor töltéséhez szükséges max. idő 12 óra
Egy feltöltéssel megtehető teljes emelési ciklusok száma kb. 40 db
Max. külső hosszúság: 90 cm
Max. belső hosszúság: 67 cm
Min. belső szélesség: 45 cm
Min. külső szélesség: 56 cm
Max. belső szélesség: 78 cm
Max. külső szélesség: 90 cm
Min. akadályleküzdő képesség: 3,8 cm
Teljes emelési magasság: 107 cm
Alsó pozícióban teljes magasság: 111 cm
Felső pozícióban teljes magasság: 178 cm
Teljes hosszúság: 113 cm

Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.

35Betegemelő lift



Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.
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36 Állító kerekesszékek

VASSILLI 
ÁLLíTÓ KEREKESSZÉK

Testre szabható kerekesszék, amely több önállóságot, mozgékonyságot 
és egészséget nyújt Önnek. Azoknak a betegeknek ajánljuk, akik önállóan 
nem képesek állni.

Az állító kerekesszék lehetővé teszi Önnek:
álló munkavégzést a kerekesszékben
tágabb dimenziókat nyit meg a szabadidejében
beállíthatóságánál fogva a tökéletes kerekesszék kényelmét nyújtja
helytől és időtől függetlenül álló helyzetbe kerülhet
elősegíti a jobb vérkeringést, megakadályozza a felfekvéses betegségek, 
csontritkulás kialakulását
alkalmas az anyagcsere javítására
megelőzi a kóros izomrövidülést, illetve az alsóvégtagok elváltozásait

Egy gombnyomásra bármilyen testhelyzetet be lehet állítani. 
VASSILLI	18.64	HI-LO	ÖNHAJTÓS	KEREKESSZÉK	
ELEKTROMOS	ÁLLÍTÓ	FUNKCIÓVAL

Műszaki adatok:
Az egy feltöltéssel megtehető felállási-leülési ciklusok 
száma: kb. 30 ciklus 90 kg-os felhasználóval
Ülés	magassága:	50	cm
Beülőszélesség: 36 cm - 42 cm - 46 cm
Teljes magasság: 102 cm
Teljes hosszúság: 100 cm
Teljes szélesség: 55 cm - 59 cm - 65 cm
Súlya (akkumulátorral): 37 kg
Max terhelhetőség: 120 kg (75 kg Junior)



37Állító kerekesszékek

VASSILLI 
ÁLLíTÓ KEREKESSZÉK

Testre szabható kerekesszék, amely több önállóságot, mozgékonyságot 
és egészséget nyújt Önnek. Azoknak a betegeknek ajánljuk, akik önállóan 
nem képesek állni, illetve gyenge kéz és ujjkoordinációval rendelkeznek.

Az állító kerekesszék lehetővé teszi Önnek:
álló munkavégzést a kerekesszékben
tágabb dimenziókat nyit meg a szabadidejében
beállíthatóságánál fogva a tökéletes kerekesszék kényelmét nyújtja
helytől és időtől függetlenül álló helyzetbe kerülhet
elősegíti a jobb vérkeringést, megakadályozza a felfekvéses betegségek, 
csontritkulás kialakulását
alkalmas az anyagcsere javítására
megelőzi a kóros izomrövidülést, illetve az alsóvégtagok elváltozásait

Egy gombnyomásra bármilyen testhelyzetet be lehet állítani. 
VASSILLI	18.68	HI-LO	ELEKTROMOS	KEREKESSZÉK	
ELEKTROMOS	ÁLLÍTÓ	FUNKCIÓVAL

Műszaki adatok:
Hatótávolság kb. 35 km sík felületen 90 kg-os felhasználóval
Ülés	magasság:	50	cm
Beülőszélesség: 36 cm - 42 cm - 46 cm
Teljes magasság: 102 cm
Teljes hosszúság: 100 cm
Teljes szélesség: 55 cm - 59 cm - 65 cm
Súlya (akkumulátorral): 85 kg

Megjegyzés: egyedi engedéllyel rendelhető.

Állító 

kerekesszékek
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B-4258 ÉS B-4259 
FÉKEZHETő JÁRÓKERETEK

ISO KÓD: 12 06 06 03 03 

•	Átmeneti	járásbizonytalanság,	
 időskori szédülés, fizikai 
 gyengeség esetén ajánljuk
•	Vásárláskor	és	séta	közben	
 a könnyű szerkezetű guruló 
 járókeretek nagyfokú stabilitást 
 biztosítanak
•	Kerekei	fékezhetők,	így	
 megakadályozzák az elcsúszást
•	Magassága	állítható,	összecsukva
  kis helyen tárolható
•	A	B-4258	négykerekű	járókeretre	
 ráülhet, járás közben megpihenhet
•	Vázszerkezetük	acélcsőből	készül,	
 színes műanyag bevonattal
•	Maximum	5	kg	teher	szállítására	
 alkalmas
•	B-4258 (ISO KÓD: 12 06 06 03 03 004)
 Szélessége: 58 cm
 Teherbírás: 110 kg + 5 kg kosár
   Markolat magasság: 78-90 cm 
   között fokozatmentesen állítható
 Súly: 11 kg
•	B-4259 (ISO KÓD: 12 06 06 03 03 008  )
 Szélessége: 72 cm 
 Teherbírás: 100 kg + 5 kg kosár
    Markolat magasság: 80-90 cm 
    között 2,5 cm-enként állítható
  Súly: 7 kg

“MEYRA” ROLLÁTOR
NÉGYKEREKŰ, FÉKES

ISO KÓD: 12 06 06 03 03 010

•	Kicsire	összehajtható
•	Magasságban	78,5-98	cm	között	

állítható
•	Kéztámaszok	között	41	cm	hely	van
•	Kerekek	közt	pedig	46,5	cm	a	lábtér
•	Ülőfelület	méretei:	42	cm	széles	és	

12 cm mély
•	60	cm	magasan	elhelyezett	ülőke
•	Súly:	11	kg	
•	Kerekek:	tömör	200	x	30	mm
•	Maximális	terhelhetőség:	110	kg
•	Szélessége:	59	cm

Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlő-
dési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsó-
végtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag 
amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

B-4258                  18.555 36 Igen 3.711

B-4259                  18.555 36 Igen 3.711

Rollátor (Meyra)    18.555 36 Igen 3.711
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B-4261 ÁLLíTHATÓ, 
ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓKERET
ISO KÓD: 12 06 06 03 03 002

•	A	járástanítás	első	fázisában	alkalmazható,	amikor	a	beteg	még	nem	tud	
járni

•	Járás	közben	nagyfokú	stabilitást	biztosít

B-4262 ÁLLíTHATÓ 
MAGASSÁGÚ JÁRÓKERET
ISO KÓD: 12 06 03 03 03 006

•	Járás	közben	nagyfokú	stabilitást	biztosít,	illetve	növeli	a	
lépésbiztonságot

•	Anyaga	alumíniumcső	színes	szinter	bevonattal
•	Magassága:	80-90	cm,	2,5	cm-enként	állítható

Járást segítő 

eszközök

Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlő-
dési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsó-
végtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag 
amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

B-4261                  18.555 36 Igen 3.711

B-4262                    7.707 36 Igen 1.542

39Járást segítő eszközök

•	Szélesség:	47	cm 
•	Teherbírás:	100	kg 

•	Magassága	2,5	cm-enként	állítható
•	Gyerek	méret:	szélessége	45	cm,	

magassága: 64 - 81 cm
•	Felnőtt	méret:	szélessége:	61	cm,	

magassága: 78,5 - 105 cm
•	Teherbírás:	100	kg
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B-4264 
LÉPEGETő JÁRÓKERET

ISO KÓD: 12 06 03 06 06 001

•	Járás	közben	nem	kell	felemelni,	
 így segíti a testsúly áthelyezését
•	Összecsukható
•	Magassága:	76-	96	cm,	
 2,5 cm-ként állítható
•	Szélesség:	54	cm
•	Teherbírás:	100	kg 

Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlő-
dési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsó-
végtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag 
amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

B-4263                  9.455 36 Igen 1.891

B-4264                 12.510 36 Nem 4.945

B-4373 
GYERMEK KÖNYÖKMANKÓ

•	Alumínium	szerkezet,	2,5	cm-enként	állítható	markolat	magasság	
 55-75 cm között

•	Terhelhetőség:	100	kg

B-4263 
ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓKERET

ISO KÓD: 12 06 03 06 03 002

•	Anyaga	eloxált	alumíniumcső	
•	A	középső	gomb	segítségével	össze-
csukható, így kis helyen tárolható 

Jellemző/méret GY/I. GY/II. I. II.

Markolat ma-
gasság (cm)

42-
52

51,5-
61,5

75,5-
85,5

76,5-
94,5

Max. 
terhelhetőség

50
kg

50
kg

100
kg

100
kg

Tömeg (kg) 1,7 1,9 2,5 3



B-4372 
KÖNYÖKMANKÓ
ISO KÓD: 12 03 06 03 03 003

•	Alsóvégtag	rendellenesség	vagy	hiány	esetén	a	2	db	könyökmankó
 használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben 
•	Alumínium	szerkezet,	2,5	cm-enként	állítható	magasság	76-96	cm			
	 között;	terhelhetőség:	135	kg
•	6	színben	kapható	(fekete,	kék,	szürke,	türkíz,	sötétlila,	zöld)

B-4394 
HÓNALJMANKÓ
ISO KÓD: 12 03 12 03 03 004

•	Alsóvégtag	rendellenesség	vagy	hiány	esetén	a	2	db	hónaljmankó	
 használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben
•	A	magasság	2,5	cm-enként	állítható,	anyaga	eloxált	alumíniumcső
•	Markolatmagassága	külön	állítható
•	Méretei:	I.:	95-115	cm,	II.:	115-135	cm,	III.:	135-155	cm
•	Terhelhetőség:	100	kg

Indikáció: alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődé-
si rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérü-
lések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Indikáció: alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődé-
si rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérü-
lések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. 

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

2.286 2 db/36 hó igen 457

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

4.225 2 db/36 hó Igen 845

41Járást segítő eszközök
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B-4341 ÁLLíTHATÓ
MAGASSÁGÚ JÁRÓBOT

ISO KÓD: 12 03 03 06 03 001

•	Anyaga	alumíniumcső
•	Felnőtt	méret:	78-98	cm,	2,5	cm-enként	állítható
•	Színek:	ezüst,	kék,	piros
•	Terhelhetőség:	100	kg

B-4350 HÁROMLÁBÚ JÁRÓBOT 
ISO KÓD: 12 03 16 03 03 004

B-4360 NÉGYLÁBÚ JÁRÓBOT
ISO KÓD: 12 03 16 06 03 002

•	Anyaguk	alumínium	és	acél	színes	szinter	bevonattal
•	Terhelhetőség:	100	kg
•	B-4350:	79,5-102	cm	magas,	2,5	cm-enként	állítható 
•	B-4360:	73-96	cm	magas,	2,5	cm-enként	állítható

Indikáció: alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődé-
si rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérü-
lések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

1.981 2db/36 hó Igen 396

Indikáció: alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődé-
si rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérü-
lések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

B-4350        2.530 2db/36 hó Igen 505

B-4360         3.127 2db/36 hó Igen 625

42 Járást segítő eszközök



B-4334 
ÁLLíTHATÓ JÁRÓBOT ANATÓMIAI FOGANTYÚVAL
ISO KÓD: 12 03 03 06 06 011

A speciálisan kialakított járóbotot érzékeny kezű, reumás betegeknek 
ajánljuk. A hattyúnyakszerű műanyag fogantyú biztonságos, stabil tá-
masztást és járást biztosít.
•	A	járóbot	magassága:	77-97	cm	között	2,5	cm-enként	állítható
•	A	műanyag	markolatú	bot	súlya	0,35	kg
•	A	járóbot	anyag:	alumíniumcső,	felületi	kikészítése	különböző	színű
 műanyag bevonat
•	Terhelhetőség	(rúdirányú):	100	kg

B-4333 
ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓBOT

•	Összecsukható,	kis	táskában	is	könnyen	elfér
•	Anyaga	könnyű	alumíniumcső
•	Műanyag	T	markolattal
•	Méret:	80-90	cm,	2,5	cm-enként	állítható
•	Elegáns	bronz	színben
•	Terhelhetőség	(rúdirányú):	50	kg

Indikáció: alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődé-
si rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérü-
lések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, sebészet, érse-
bészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

3.324 2 db/36 hó Nem 1.739

Járást segítő 

eszközök

43Járást segítő eszközök



QS-610 ÁGYÉK-KERESZTCSONT ORTOPÉDIAI FŰZő
ISO KÓD: 06 03 06 03 03 052

•	Exkluzív,	higiénikus,	szellőző,	rugalmas	gumiszövetből	készült	fűző
•	Mérete	elöl	tépőzárral	szabályozható
•	Hátul	4	db	merevítő,	és	hátsó	keresztirányú	megerősítés	biztosítja	a	
mechanikai stabilizációt
•	Csökkenti	az	ágyéki	gerincrész	flexióját	/	extenzióját

Akk
um

ulá
to

ro
k

Indikáció: lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, 
spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális me-
dicina és rehabilitációs orvoslás. 

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

QS-610                   6.566 12 Igen 3.283

Derékbőség 
(cm) 

56-71 69-84 81-96 94-109 107-122 120-135

Méret XS S M L XL XXL

44 Akkumulátorok

REHAB GONDOZÁSMENTES AKKUMULÁTOR

A REHAB Gondozásmentes akkumulátor megbízható, zárt és emiatt kar-
bantartást nem igényel. 

•	a	beszereléséhez	szükséges	csavarokkal	
   (M6, 16 mm hosszú) szállítjuk. 
Méretek:
36 Ah-ás akkumulátor befoglaló mérete: 
  197 mm x 159 mm x 130 mm.
50 Ah-ás akkumulátor befoglaló mérete: 
  198 mm x 171 mm x 166 mm.
Indikáció: Kizárólag társadalombiztosítási támo-
gatással rendelt elektromos motorral meghajtott 
kerekesszékekhez vagy elektromos mopedekhez.
Felírási jogosultság:  a beteg háziorvosa, fizikális medicina és rehabili-
tációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).
Kiegészítő feltételek: A társadalombiztosítási támogatással rendelt 
elektromos kerekesszék vagy elektromos moped rendelését követő 24 
hónappal rendelhető.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

12V	36Ah														27.305 2db/24 hónap Igen 13.653

12V	50Ah														34.290 2db/24 hónap Igen 17.145



45Testközeli eszközök

MIAMI J ADAPTíV NYAKRÖGZíTő
ISO KÓD: 06 03 12 06 06 001

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

15.050 12 Nem 5.715

Indikáció: Spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, 
torticollis, csigolyatumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, idegfáj-
dalmak, egyszerű stabil törések, luxáció, luxációs törések primer nyújtását 
követően, dislocatiora hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, 
megelőzésére.
Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, tra-
umatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás.
Megjegyzés: Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és 
deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel.

• Fenotípus alapú méretezés és                          
   állíthatóság
• A bőrbarát Sorbatex betétek 
   megelőzik a bőrbetegségek 
   kialakulását
• Minden beteg számára megfelelő 
   megoldást nyújt a sokoldalú 
   termékcsalád 
• Poszt traumás sérülések teljes 
   rögzítésére
• Nyaki törések rögzítésére
• Nyaki porckorong sérv kezelésére
• Poszt-operatív használatra 

A Mayo Klinika nyakrögzítő gallér vizsgálata (2007) és a CITECH teszt 
eredményei (2001) is igazolták, hogy az összes kereskedelmi forgalom-
ban található gallér közül a Miami J rögzítette a legeredményesebben a 
nyaki mozgás mértékét az összes síkban.

Testközeli 

eszközök

A Miami J Sorbatex anyagú textilbe-
tétei elvezetik a nedvességet a bőr-
ről, a gyors száradás pedig lehetővé 
teszi, hogy a beteg bőre mindig tisz-
ta, száraz betétekkel érintkezzen. A 
lélegző Sorbatex anyag egyenlete-
sen osztja el a hőt és meggátolja a 
baktériumok elszaporodását. 

A szögbeállító gombok, a kivehető 
szegycsonti párna, és a felhelye-
zést segítő gumicsík lehetővé teszik 
a szakemberek számára a gallér 
testreszabását a beteg egyedi igé-
nyeinek megfelelően. A Miami J 
család minden terméke teljes mér-
tékben fémmentes, így használha-
tóak MRI, CT és Röntgen vizsgála-
tok alatt is.
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PM-433 ADAPTíV TÉRDORTÉZIS
ISO KÓD: 06 12 09 06 06 021

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

30.480 12 Igen 9.144

Indikáció: Térdműtétet követő kezelésre, amennyiben a műtét után átme-
neti ideig (várhatóan 6 hétig) a térdizület mozgása csak korlátozott mozgás-
tartományban engedélyezhető.
Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, trau-
matológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
reumatológia.
Megjegyzés: A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra 
vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.

•		Kialakítása	rendkívül	könnyű	
•	A	könnyen	kezelhető	csukló	segít	beállítani	a	
megfelelő	 mozgáskorlátozást	 (hajlítás	 0°-120°,	
10°fokonként,	nyújtás	0-90°	)

•	A	rögzítő	hossza	49,5	és	62	cm	között	állítható
•	Univerzális	méret,	jobb	és	bal	lábra	is	egyaránt	

használható

PERONEUS EMELő 
ISO KÓD: 06 12 06 06 03 015

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

14.070 1db/12 hó Igen 1.407

Indikáció: Peroneus-bénulás a lábszár 
szinjtében vagy centrális eredettel.
Szakképesítési követelmény: ortopé-
dia-traumatológia, ortopédia, trauma-
tológia, neurológia, gyermekneurológia, 
idegsebészet, gyermeksebészet, fizikális 
medicina és rehabilitációs orvoslás, reu-
matológia

•	Cipőben	is	viselhető
•	Hőre	lágyuló	műanyagból	készül
•	A	lábszár	felső	harmadától	a	talp

orr részéig ér
•	M	/L	/	XL	méretben
•	Jobb	és	bal	oldali	kivitel

Megjegyzés: A kihordási időre rendelhető mennyiség egy oldali ellátásra 
vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni.
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QMED HARÁNTEMELő PÁRNA 
 
A Qmed harántemelő párna a lábujjak mögötti 
talppárnáknál található harántboltozat ana-
tómiai pozíciójának biztosítására szolgál. Az 
emelés hatására kiegyenesednek a lábujjak, 
így a lábujjakat ért dörzsölés és helytelen ter-
helés megszűnésével megelőzi, illetve lassítja 
a kalapácsujj és bütyök kialakulását. 
Átmérő: Kicsi (18 cm) / Nagy (20 cm)

QMED HALLUFIT NAGYLÁBUJJ LAZíTÓ

Rugalmas ízület lazító eszköz hallux valgus 
kezelésére, melynek segítségével megla-
zíthatja a nagylábujj körüli kötött izomzatot, 
nyújthatja a megrövidült ínszalagokat. A 
Qmed Hallufit elősegíti a nagylábujj anatómiai 
helyzetének visszaállítását, jelentősen növeli 
a hallux valgus korrekciójára tartósan viselt 
eszközök hatékonyságát (pl. HalluStop hallux 
valgus	kezelő,	Hallux	Valgus	éjszakai	sín).
Méret: univerzális

QMED HALLUX VALGUS ÉJSZAKAI SíN
 
A lábujjak alapos átmozgatását, az izmok la-
zítását követően az anatómiai szerkezetű éj-
szakai sín az öregujj alapízületének hatékony 
korrekciójára használható. A tépőzáras rögzí-
tő pántok segítségével a pontos illeszkedés 
mellett a sín dőlésszöge is szabályozható.
Oldaliság: jobb / bal
Méret: univerzális

QMED HALLUSTOP HALLUX VALGUS KEZELő
 
Nappal és éjszaka is viselhető korrekciós esz-
köz, mely segíti a harántboltozat anatómiai 
helyzetének visszaállítását, ami tehermentesíti 
a talppárnákat. Az állítható pozíciójú kis heve-
derek segítségével a nagylábujjat a kívánt po-
zícióban rögzítheti.
Oldaliság: jobb / bal
Méret: univerzális

QMED HALLUX VALGUS VÉDő

A nagylábujj és a lábközép számára kialakított 
cső alakú, rugalmas anyagból készült termék.  
A nagylábujj belső oldalán lévő szilikon bélés 
jelentősen csökkenti a hallux valgus okozta 
fájdalmat, enyhíti a szűk lábbeli okozta felszí-
ni dörzsölődést, elősegíti az irritált bőrfelszín 
gyógyulását.
Oldaliság és méret: univerzális
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QMED TAPELINE  TERMÉKCSALÁD

X - TAPE TÉRDSZORíTÓ + KOMPRESSZIÓS TAPE

Térdízület tehermentesítése keresztszalag disz-
funkció esetén

- a térdízület túlterheléses szindrómái okozta 
  térdfájdalom esetén
- porckopás okozta térdfájdalom, duzzanat esetén
- a térdízület gyulladásos állapotai esetén
Méret: M, L, XL, XXL

O - TAPE SPORT TÉRDSZORíTÓ + KOMPRESSZIÓS TAPE

Térdízület stabilizálása oldalszalag diszfunkció 
esetén

- laza térd oldalszalagok vagy korábbi szalag-
  sérülés okozta térd instabilitás esetén
- a térdízület túlterheléses szindrómái okozta
  térdfájdalom esetén
- ultravékony rugalmas, lélegző anyag
Méret: M, L, XL, XXL

O - TAPE TÉRDSZORíTÓ + KOMPRESSZIÓS TAPE

Térdízület stabilizálása oldalszalag diszfunkció 
esetén

- laza térd oldalszalagok vagy korábbi 
  szalagsérülés okozta térd instabilitás esetén
- a térdízület túlterheléses szindrómái okozta
  térdfájdalom esetén
- rugalmas, lélegző anyag
Méret: M, L, XL, XXL

QMED MEMÓRIAHABOS TERMÉKCSALÁD

A QMED fedőmatrac segítségével egészséges és pihentető alvófelü-
letté alakíthat bármilyen kemény és egyenletes fekvőfelületet (pl. kó-
kuszmatrac, rugós matrac, kihúzható kanapé). Ilyen felületeken alvási 
pozíciótól függetlenül testünk bizonyos – a testközépvonaltól legin-
kább kiálló – részein nyomási pontok keletkeznek, melyek az okozott 
diszkomfort érzés miatt az átlagosnál több alvás közben pozícióváltást, 
forgolódást eredményeznek, a gerinc érintett szakaszain az ideális 
testhelyzetet módosítják, túlzott izomfeszülést idéznek elő. Ez jelentő-
sen rontja az alvás minőségét és amennyiben tartósan fennáll, túlter-
helt és fájdalmas területeket eredményez a gerinc egyes szakaszain.

QMED MEMÓRIAHABOS FEDőMATRAC 
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QMED MEMÓRIAHABOS ALVÓPÁRNÁK

Egészségmegőrző termékek

A QMED termékcsalád minőségi termékei kényelmesebbé teszik a min-
dennapokat bárki számára, ugyanakkor remek kiegészítői a különféle 
kezeléseknek, segédeszközöknek.

QMED Standard Párna
Méret: 52 x 32 x 11,5 cm / 9,5 cm
Elsősorban hanyatt fekvéshez 
ajánlott anatómiai párna.

QMED Standard PLUS Párna
Méret: 54 x 33 x 12 cm / 6 cm

Hanyatt és oldalt fekvéshez
egyaránt használható.

QMED Pillangó Párna
Méret: 60 x 40 x 13 cm
Viszkoelasztikus	sejtekkel	töltött,		
hanyatt és oldal fekvéshez ajánlott 
szappan alakú párna.

QMED Kid Párna
Méret: 40 x 25 x 8 cm / 6 cm

A 4 évnél idősebb gyermekek 
részére  ajánlott.

QMED Bamboo Párna
Méret: 52 x 32 x 11,5 cm / 9,5 cm
A termék anyagába kevert bambusz 
szénpor antibakteriális, pára- és 
szagelnyelő.

QMED Slim Párna
Méret: 56 x 48 x 10 cm / 6 cm
Hason fekvéshez az átölelhető 
forma és az alacsony profil miatt 
különösen alkalmas.

QMED Comfort Párna
Méret: 60 x 40 x 13 cm

Hagyományos alakú memória-
habos párna a viszkoelasztikus 

poliuretán anyag tulajdonságainak 
minden előnyével. 

QMED Comfort Gél Párna
Méret: 60 x 40 x 13 cm

A QMED Comfort párna a téli-nyári 
hőmérséklet különbséghez igazodva 

két eltérő felülettel is rendelkezik. 
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QMED ANATÓMIAI üLőPÁRNA

Az anatómiai kialakítás és a két különböző 
sűrűségű memóriahabból összeállított 
konstrukció segít csökkenteni a 
hosszantartó ülés okozta deréktáji 
és farokcsonti nyomást. Ideális válasz-
tás az ülőmunkát végzők számára. Ke-
rekesszék kényelmének fokozására, illetve 
ülésmagasítóként is használható. 
Csúszásgátló borítás, állítható rögzítő pánt.
Méret: 46x41x7,5 cm

QMED NYAKPÁRNA

A párna tökéletesen idomul a nyak formájá-
hoz és méretéhez. A nyaki gerincszakasz 
kényelmes megtámasztásával lehetővé 
teszi a nyakizmok ellazulását, biztosítja a 
nyugodt pihenést. 
Felnőtt méret: 30x29x9 cm
Gyermek méret: 23x23x7,5 cm

QMED DERÉKTÁMASZ 

Biztosítja a lumbális gerincszakasz kiegyensúlyozott 
ortopédiai megtámasztását. Segít a korábbi de-
rékpanaszok, sérülések vagy a túlterhelés-
ből adódó fájdalmak csökkentésében. 
A terméken található rugalmas heveder 
segítségével a szék vagy autósülés támlá-
jához erősíthető.
Méret: 34x33x12 cm

QMED FÉLHENGERPÁRNA 

A QMED Félhenger párna használható a fej, 
nyak, váll, láb, boka és a hát alátámasztására, 
valamint ideális a gerinc megfelelő megtá-
masztására, akár alvó pozícióban is. 
Méret: 42x18x10 cm

QMED HENGERPÁRNA 

Ideális	 TV	nézés,	 utazás	 vagy	 alvás	 közben.	
Használható nyak, láb, derék vagy térd alá 
támasznak a kényelmes pihenés elősegíté-
sére. A huzatra erősített rugalmas heveder 
segítségével az ülés fej- vagy háttámlájához 
rögzíthető. 
Méret: 12 cm átmérő x 26,5 cm

QMED FLEX PÁRNA

A QMED Flex párna egy többfunkciós memóriahab párna, 
mely a belsejében található hajlékony és formatartó csuk-
lópánt segítségével tartósan felveszi a 
kívánt formát. Bármilyen testhelyzetben 
használható. 
Méret: 10x63,5 cm  

QMED MEMÓRIAHABOS TERMÉKEK
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QMED MOZGÁSTERÁPIA

QMED FIZIOBALL

A hagyományos fizioballok minden előnyével és tulajdonságával ren-
delkező termék előnye a hasonló termékekhez képest, hogy sérülés 
esetén nem reped ki, hanem nagyon lassan le-
ereszt. Teherbírása: 150 kg.  Tartozék: pumpa.
Átmérő / ajánlott testmagasság: 

45 cm / 140-154 cm
55 cm / 155-169 cm
65 cm / 170-184 cm
75 cm / 185-200 cm
85 cm / 200 cm felett

QMED DINAMIKUS üLőPÁRNA

Javítja az egyensúlyérzéket, a koordinációt, ezáltal aktivizálja a gerinc 
testtartásért felelős izmait (dinamikus ülőfelületet), így csök-
kentve a hátpanaszokat. Lábmasszázshoz is ideá-
lis eszköz. Teherbírása: 220 kg.  Tartozék: pumpa.
Átmérő: 35 cm

QMED AKUPRESSZÚRÁS SZőNYEG
A szőnyegen való járás, állás stimulálja a talpon található idegvégződé-
seket, így segítve a méregtelenítést, és az immunrendszer erősödését. 
Gyermekek lúdtalp problémáinak kezelé-
sére is kiváló.

Méret: 173 x 35 cm

QMED AKUPRESSZÚRÁS MATRAC
8820 db nyomási pont segítségével stimulálja az aku-
presszúrás pontokat, ezáltal serkenti a test endorfin 
termelését és oxigénfelvételét, valamint javíthatja az 
emésztést és az alvást. Reumás panaszok, nyak- és 
hátizom feszülés esetén is ajánlott.
Méret: 74 x 41 cm

QMED EGYENSÚLYOZÓ SüNI (2 DB/DOBOZ)

A félkemény, tartós anyagból készült tüskés felületű, levegővel telített 
gömb erőteljes izommunkát eredményez, így kiváló talptorna és egyben 
talpmasszírozó	eszköz.	Ülve,	zokniban	és	mezítláb	 is	használható	a	tal-
pon található idegvégződések stimulálására. Ajánljuk 
lábdeformitások (lúdtalp, bütyök, stb.) megelőzésére és 
korrekciós tornájához, illetve egyensúlyérzék és moz-
gáskoordináció fejlesztéséhez. Teherbírása: 100 kg.

Átmérő: 16 cm

QMED SOFTBALL

Kis helyigényű eszköz, amely kiváló társunk lehet erősítő, zsírégető, 
stretching és pilates edzésekhez, valamint kar- és 
mellizom, belső comb- és farizom erősítéshez, de me-
dence- és gátizom gyakorlatokhoz is. Használatával 
fejleszthető az egyensúlyérzék és a testtartás.Sérülés 
esetén lassan ereszt le. Teherbírása: 100 kg.  
Tartozék: fúvócső+2 szelepzáró tüske.

Átmérő: 25-30 cm
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Egy hét rendszeres viselet elegendő ahhoz, hogy a diagnoszti-
kai talp vékony peremének a kopása megmutassa, gyermeke ak-
tuális járásképe optimális vagy korrekciót igényel. A megfelelő-
en kiválasztott talpbetét segítségével a járáskép rendeződik, a 
diagnosztikai talp 1-es zónájába helyeződik át a kopás. Hosszú távú 
eredmény elérése érdekében, betét használat mellett, rendszeres já-
tékos lábtornát javasolunk. A 4-5-6 zóna kopása esetén, illetve ha 
betét használat mellett sem kezdődik meg az 1-es zóna kopása, gyer-
mekével forduljon ortopéd szakorvoshoz vagy gyógytornászhoz!

52 MEMO Gyermekcipők



MODELLEK
2017
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Polo 

Jáspis

Iris

Capri

Zafir Polo

Monaco
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Valgus Korrekciós  
Talpbetét:
•	további	10	mm-es	
szupinációt biztosító 
3/4-es sajka alakú talp-
betét a bokasüllyedés 
és lúdtalp korrekciójára
•	Méretek:	22-38

Szupinációs          
Talpbetét:
•	további	5	mm-es	
szupinációt biztosító 
¾-es talpbetét a       
sarokcsont befelé dő-
lésének korrekciójára
•	Méretek:	22-39

Pronációs           
Talpbetét:
•	5	 mm-es	 pronációt	
biztosító 3/4-es talp-
betét, járás közben  a 
külső talpélt terhelő     
gyermekeknek
•	Méretek:	22-31
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Néhány fontosabb műszaki adat
•	minta	típusa:	1,5	μl	friss	kapilláris	vér
•	mérési	idő:	9	másodperc
•	üzemi	hőmérséklet:		 	10-40	Cels.	Fok
•	üzemi	páratartalom:			10-90%
•	memória	kapacitása:	 200 mérés
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54 Vércukor	vizsgáló	rendszer

•	több	felhasználó	mérési	eredményeinek	tárolása
•	praktikus	és	higiénikus	tesztcsík	kiadó	funkció
•	minimális	(1,5	μl)	vér	szükséges
•	nemcsak	ujjbegyből	vehető	vér
•	automatikus	tesztcsíkfelismerés	(auto-coding)
•	megjegyzés	tárolása	arra	vonatkozóan,	hogy	a	mérést	étkezés	vagy
  mozgás előzte meg, hiszen ilyenkor a mért érték magassabb vagy 
 alacsonyabb lehet a normálisnál
•	figyelmeztető	hang	a	mérés	megkezdése	előtt
•	korábbi	Finetest	készülék	tesztcsíkjának	felismerő	funkciója
•	Számítógépes	kapcsolat

Indikáció:  inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzu-
linadás esetén.
Felírási jogosultság: belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az 
inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi idő-
tartama: 12 hónap.

Támogatás nélküli 
fogyasztói ár (Ft)

Kihordási  
idő (hónap)

Közgyógy- 
ellátás

Térítési  
díj (Ft)

2.771 2 dob./3 hó Nem 606

TÁMOGATÁS A TESZTCSíKRA:
ISO KÓD: 04 24 12 06 06 011   

FINETEST AUTO-CODING
VÉRCUKOR VIZSGÁLÓ RENDSZER
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3 Parapodium * Egyedi

4 EL-GO/M négykerekü moped *1

5 EL-GO háromkerekű modped *1

6 B-4220/V	elektromos	utcai	kerekesszék *1

7 B-4220/X elektromos utcai kerekesszék *1

8 ORTOPEDIA ALLROUND 900C *1

9 DERBY 1.433 utcai kerekesszék *1

10 BERKO JO30 elektr. szobai kerekesszék *1

11 B-4220/SZ elektr. szobai kerekesszék *1

12 B-4200/M önhajtós kerekesszék * * * * * * *
13 B-4200 önhajtós kerekesszék * * * * * * *
14 SERVICE	STANDARD	3600	kerekesszék * * * * * * *
15 EUROCHAIR 1.850 önhajtós kerekesszék * * * * * * *
16 B-4200/P önhajtós kerekesszék * * * * * * *
17 B-4210, B-4211 egykezes kerekesszékek * * * * * * *
18 Capri Lotus kádlift

20 B-4215/K QUICKIE aktív kerekesszékek *1

21 B-4215 QUICKIE aktív kerekesszékek *1

22 XR 1.911 merevvázas aktív kerekesszék *1

22 X1 3.350 keresztvázas aktív kerekesszék *1

23 Pneumat antidecubitus párna * * * * * * * Gyerekgy.

24 MEYRA ADS antidecubitus ülőpárna * * * * * * * Gyerekgy.

25
VCM-202	antidecubitus	matrac
B-733 antidecubitus matrac és párna

* * * * * * * Gyerekgy.

26 Buggi Corzo gyermekkocsi * * * * * *

27 Buggi Prim gyermekkocsi * * * * * *

28 B-4300, B-4301, B-4303,B-4304, B-4312, 
B-4313 kapaszkodók * * * * * * Gyerekgy.

28 B-4311 felhajtható fürdetőülés * * * * * * * * * Érsebész

30 B-4021, B-4322 szobai WC * * * * * * * * * *

31 B-4323 szobai WC,
B-4013 WC magasító * * * * * * * * * *

32 EASY-CLIP WC magasító * * * * * * * * * *

32 B-4310 kapaszkodó * * * * * * Gyerekgy.

33 B-4320 fürdőkádülőke * * * * * * * * * * Érsebész

33 B-4295 fürdőkádülőke * * * * * * * * * Érsebész

35 Vilgo	Homelift	/	Minilift * * * * * * * * * Egyedi

36 Vassilli	18.64	és	18.68	állító	kerekesszék * * * * * * * * * Egyedi

38 B-4258, B-4259, Meyra fékes rollátorok * * * * * * * * * * Érsebész

39 B-4261, B-4262 járókeretek * * * * * * * * * * Érsebész

40 B-4263, B-4264 járókeretek * * * * * * * * * * Érsebész

41 B-4372, B-4394 mankók * * * * * * * * * * Érsebész

42 B-4341, B-4350, B-4360 járóbotok * * * * * * * * * * Érsebész

43 B-4334 járóbot * * * * * * * * * * Érsebész

44 Rehab gondozásmentes akkumulátorok * *

45 MIAMI J adaptív nyakrögzítő * * * * * *

46 Peroneus emelő * * * * * * *

46 PM-433 adaptív ortézis * * * * *

54
Finetest véercukorszintmérö rendszer
tesztcsík

belgyógyász, gyermekgyógyász,
endokrinológus, illetve javaslatukra                                               
a beteg háziorvosa is.



TARTALOMJEGYZÉK ÉS  
SZAKORVOSOK ÁLTAL FELíRHATÓ TERMÉKEK

Köszönjük a termékeink minőségébe vetett bizalmat.
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3 Parapodium * Egyedi

4 EL-GO/M négykerekü moped *1

5 EL-GO háromkerekű modped *1

6 B-4220/V	elektromos	utcai	kerekesszék *1

7 B-4220/X elektromos utcai kerekesszék *1

8 ORTOPEDIA ALLROUND 900C *1

9 DERBY 1.433 utcai kerekesszék *1

10 BERKO JO30 elektr. szobai kerekesszék *1

11 B-4220/SZ elektr. szobai kerekesszék *1

12 B-4200/M önhajtós kerekesszék * * * * * * *
13 B-4200 önhajtós kerekesszék * * * * * * *
14 SERVICE	STANDARD	3600	kerekesszék * * * * * * *
15 EUROCHAIR 1.850 önhajtós kerekesszék * * * * * * *
16 B-4200/P önhajtós kerekesszék * * * * * * *
17 B-4210, B-4211 egykezes kerekesszékek * * * * * * *
18 Capri Lotus kádlift

20 B-4215/K QUICKIE aktív kerekesszékek *1

21 B-4215 QUICKIE aktív kerekesszékek *1

22 XR 1.911 merevvázas aktív kerekesszék *1

22 X1 3.350 keresztvázas aktív kerekesszék *1

23 Pneumat antidecubitus párna * * * * * * * Gyerekgy.

24 MEYRA ADS antidecubitus ülőpárna * * * * * * * Gyerekgy.

25
VCM-202	antidecubitus	matrac
B-733 antidecubitus matrac és párna

* * * * * * * Gyerekgy.

26 Buggi Corzo gyermekkocsi * * * * * *

27 Buggi Prim gyermekkocsi * * * * * *

28 B-4300, B-4301, B-4303,B-4304, B-4312, 
B-4313 kapaszkodók * * * * * * Gyerekgy.

28 B-4311 felhajtható fürdetőülés * * * * * * * * * Érsebész

30 B-4021, B-4322 szobai WC * * * * * * * * * *

31 B-4323 szobai WC,
B-4013 WC magasító * * * * * * * * * *

32 EASY-CLIP WC magasító * * * * * * * * * *

32 B-4310 kapaszkodó * * * * * * Gyerekgy.

33 B-4320 fürdőkádülőke * * * * * * * * * * Érsebész

33 B-4295 fürdőkádülőke * * * * * * * * * Érsebész

35 Vilgo	Homelift	/	Minilift * * * * * * * * * Egyedi

36 Vassilli	18.64	és	18.68	állító	kerekesszék * * * * * * * * * Egyedi

38 B-4258, B-4259, Meyra fékes rollátorok * * * * * * * * * * Érsebész

39 B-4261, B-4262 járókeretek * * * * * * * * * * Érsebész

40 B-4263, B-4264 járókeretek * * * * * * * * * * Érsebész

41 B-4372, B-4394 mankók * * * * * * * * * * Érsebész

42 B-4341, B-4350, B-4360 járóbotok * * * * * * * * * * Érsebész

43 B-4334 járóbot * * * * * * * * * * Érsebész

44 Rehab gondozásmentes akkumulátorok * *

45 MIAMI J adaptív nyakrögzítő * * * * * *

46 Peroneus emelő * * * * * * *

46 PM-433 adaptív ortézis * * * * *

54
Finetest véercukorszintmérö rendszer
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belgyógyász, gyermekgyógyász,
endokrinológus, illetve javaslatukra                                               
a beteg háziorvosa is.

1 Fizikális medicina és rehabilitációs 
orvoslás szakképesítéssel rendelkező 
szakorvos, rehabilitációra alkalmas 
rendelési helyen, ahol az eszköz ki-
próbálása és betanítása biztosított 
(gyógytornász vagy ergoterapeuta 
jelenléte biztosított). Megjegyzés: 
Az eszköz ártámogatással történő 
rendeléséhez a REP ellenőrző fő-
orvosának szakmai ellenjegyzése 
szükséges.

javaslatára kizárólag a beteg háziorvosa

SZAKORVOSOK ÁLTAL 
FELíRHATÓ TERMÉKEINK



Márkáink:

CSOPORT TAGJA

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE

1044 Budapest, Megyeri út 205/B.
T: (1) 230-0593
MEYRA-ORTOPEDIA KFT. K  J  A

1528 Budapest, Szanatórium u. 19. 
(OORI) 
T: (1) 2000-315
MEYRA-ORTOPEDIA KFT. K

1044 Budapest, Reviczky utca 38.
T: (1) 320-1606, (20) 950-4735
REHAB-GENERAL Kft. K  J  A

1044 Budapest, Reviczky utca 38.
T: (20) 572-4080
ALKATRÉSZ	ELLÁTÓ	Kft.	 A

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.
T: (1) 433-7190, (80) 201-276
PROMOBIL Zrt. K  J  A

1134 Budapest, Csata u. 27.
T: (1) 236-5010/128
REHAB ZRT. K

BARANYA MEGYE
7633 Pécs, Endresz Gy. u. 26.
T: (72) 251-145
REHAB-DÉL	Kft. K  O  

BÉKÉS MEGYE

5600 Békéscsaba, Batsányi u. 1/a.
T: (66) 327-555
REHAB-HUNGÁRIA KFT. K  
5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.
T: (66) 441-137, (20) 952-2135
PRÍMA-PROTETIKA KFT. J  A

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.
T: (46) 508-284
REHAB-ÉSZAK	Kft. K  O  J  A

3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)
T: (47) 560-130
REHAB-ÉSZAK	Kft. K  O  
3601 Ózd, József A. u. 31/A
T: (48) 471-611
REHAB-ÉSZAK	Kft. K  O

CSONGRÁD MEGYE
6722 Szeged, Zászló u. 4/A-B.
T: (62) 553-480, (62) 553-490
REHAB-HUNGÁRIA Kft. K  O  J  A

FEJÉR MEGYE
8000 Székesfehérvár, Hunyadi u. 36.
T: (22) 327-104
REHAB-CENTRUM Kft. K  O

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.17.
(Orvosok Háza) 
T: (22) 326-891
REHAB-CENTRUM Kft. K  O

GYőR-MOSON-SOPRON MEGYE

9024 Győr, Szent Imre u. 43.
T: (96) 417-031
REHAB-RÁBA Kft. K  O

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
4026 Debrecen, Mester u. 7.
T: (52) 322-508
HAMECZ MIHÁLY egyéni vállalkozó K

 
HEVES MEGYE
3300 Eger, Knézich u. 20.
T: (36) 320-826
REHAB-ÉSZAK	Kft. K  O  J  A

NÓGRÁD MEGYE
2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi fejedelem út 125.-127. 
T: (35) 300-224
REHAB-ÉSZAK	Kft. K  O  J  A

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 73.
T: (42) 599-700/1608
REHAB-KELET Kft. K

4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 18.
T: (42) 461-173
REHAB-KELET Kft. K  O

4800	Vásárosnamény,	Ady	E.	út	5.
T: (45) 570-779
REHAB-KELET Kft. K  O

4900 Fehérgyarmat, Damjanich út 1.
T: (44) 511-100 
REHAB-KELET Kft. K  O

4300	Nyírbátor,	Édesanyák	útja	1.
T: (42) 510-018
REHAB-KELET Kft. K

TOLNA MEGYE
7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.
T: (74) 413-238
MEDIPLUSZ Kft. K  J

VAS MEGYE
9700 Szombathely, Szelestey u. 8-10.
T: (94) 508-050
REHAB-RÁBA Kft. K  O

ZALA MEGYE
8500 Pápa, Sélyei u. 1.
T: (89) 320-215
REHAB-CENTRUM Kft.

8360 Keszthely, Bem u. 23.
T: (83) 777-569 
REHAB-CENTRUM Kft. K  O

 J  javító-szervizelő tevékenység
     alkatrész forgalmazásA

 K  kereskedelem
 O  ortopédiai franchise-partner

O

K O

NAGYKERESKEDELEM
2000 SZENTENDRE 

Kalászi út 3. 
T: (26) 88-62-89

Zöld szám: (80) 497-497


