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Příslušenství k rehabilitačním přístrojům  
 
	  
11.	  Madlo	  pro	  přidržení	  při	  cvičení	  	  

• poskytuje	  oporu	  při	  cvičení	  
• komfort	  zaručuje	  rozsáhlé	  nastavení	  polohy	  madla 

 
12.	  Speciální	  kliky	  pro	  snadnou	  změnu	  nastavení	  poloměru	  
pedálů	  	  

• poloměr	  otáčení	  lze	  nastavit	  v	  rozmezí	  60	  až	  135	  mm	  pro	  
dolní	  končetiny	  a	  50	  až	  100	  mm	  pro	  horní	  končetiny	  

• přizpůsobení	  rozsahu	  hybnosti	  kloubů 

 
13.	  Fixace	  vozíku	  proti	  převrácení	  	  

• je	  vhodná	  při	  silných	  spasmech	  pro	  větší	  bezpečnost	  cvičení	  
• možnost	  použití	  pro	  všechny	  běžné	  typy	  vozíků	  
• vertikálně	  nastavitelná	  výška	  zarážky	  ve	  velkém	  rozsahu	  
• rychlé	  a	  snadné	  nastavení	  výšky	  zarážky	  pomocí	  

rychloupínáku 

 



14.	  Pojízdné	  zařízení	  s	  rychlou	  fixací	  	  
• jednoduchá	  a	  rychlá	  fixace	  přístroje	  za	  pomoci	  jedné,	  centrálně	  

umístěné,	  páky	  
• umožňuje	  snadný	  transport 

 
15.	  Computer	  	  

• pro	  RUCO	  solo,	  dou	  a	  bed	  	  
• měří	  čas,	  rychlost,	  dráhu	  denní	  a	  celkovou	  
• obsluha	  jedním	  tlačítkem	  pro	  co	  nejsnažší	  ovládání	  
• tři	  oddělené	  přehledné	  displeje 

 
16.	  Přídavné	  závaží	  	  

• nezbytné	  při	  silných	  spasmech	  	  
• dle	  typu	  přístroje	  a	  požadované	  váhy 

(bez	  vyobrazení) 

21.	  Bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  	  
• pro	  cvičící,	  kteří	  nepotřebují	  fixaci	  končetin	  
• slouží	  k	  pohodlnému	  vložení	  končetin 

 
22.	  rychlá	  fixace	  nártu	  	  

• možnost	  použití	  při	  sliných	  spasmech	  
• rychlá	  a	  snadná	  fixace	  končetiny	  pomocí	  suchého	  zipu 

 
23.	  Lýtkové	  opěrky	  	  

• poskytují	  oporu	  nohou	  v	  oblasti	  lýtek	  fixovaných	  pomocí	  
suchého	  zipu	  

• úchyty	  jsou	  uchyceny	  pružně	  v	  oblasti	  kotníku	  a	  lýtek	  (tím	  se	  
lépe	  přizpůsobí	  noze) 

 



24.	  Vychylovací	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  rychlou	  
fixací	  na	  nárt	  páskem	  	  

• možnost	  použití	  při	  sliných	  spasmech	  
• nastavitelná	  v	  horizontální	  rovině	  v	  rozsahu	  60°	  
• jednoduchá	  a	  rychlá	  úprava	  natočení	  podložky	  
• snadná	  fixace	  končetiny  

25.	  Vychylovací	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  rychlou	  
fixací	  na	  nárt	  páskem	  a	  lýtkovými	  úchyty	  	  

• uchycení	  na	  kulovém	  čepu	  dává	  možnost	  nastavení	  ve	  všech	  
směrech	  

• nastavitelná	  v	  rozsahu	  60°a	  30°	  
• jednoduchá	  a	  rychlá	  úprava	  natočení	  podložky	  
• poskytují	  oporu	  nohou	  v	  oblasti	  lýtek	  
• snadná	  fixace	  končetiny 

 
26.	  Rychlá	  fixace	  nártu	  přítlakem	  	  

• snadno	  obslužná	  a	  rychlá	  fixace	  končetiny	  za	  použití	  páky	  
• slouží	  k	  pohodlnému	  vložení	  končetin	  
• vhodné	  i	  pro	  ústavy	  a	  nemocnice 

(bez	  vyobrazení) 

27.	  Dětské	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  	  
• pro	  cvičící,	  kteří	  nepotřebují	  fixaci	  končetin	  
• pro	  děti	  od	  6	  let	  
• slouží	  k	  pohodlnému	  vložení	  končetin 

 
28.	  Dětské	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  fixací	  nártu	  a	  
špičky	  suchým	  zipem	  	  

• pro	  děti	  od	  10	  let	  
• fixace	  suchým	  zipem 

 
29.	  Dětské	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  lýtkovými	  
úchyty	  	  

• pro	  děti	  od	  10	  let	  
• poskytují	  oporu	  nohou	  při	  spasmech	  
• úchyty	  jsou	  uchyceny	  pružně	  v	  oblasti	  kotníku	  a	  lýtek	  (lépe	  se	  

přizpůsobí	  noze) 

 



31.	  Držadla	  standart	  (průměr	  28mm)	  	  
• slouží	  k	  jednoduchému	  samostatnému	  uchopení,	  kdy	  má	  

cvičící	  dostatek	  sil	  k	  pevnému	  sevření	  ruky 

 
32.	  Držadla	  (průměr	  28mm)	  s	  fixací	  dlaně	  	  

• slouží	  k	  jednoduchému	  uchycení	  ruky,	  kdy	  jsou	  dlaň	  a	  zápěstí	  
fixovány	  suchým	  zipem 

 
33.	  Držadla	  (průměr	  28mm)	  s	  podložkou	  a	  fixací	  pro	  předloktí	  	  

• snadná	  fixace	  suchým	  zipem	  
• používá	  se	  pro	  uchycení	  paží	  při	  ochrnutích	  
• podložky	  se	  při	  cvičení	  vychylují	  do	  stran	  a	  tím	  umožňují	  

přirozený	  pohyb	  paží  
34.	  Držadla	  (průměr	  28mm)	  s	  vertikálním	  úchopem	  	  

• pro	  cvičící,	  kteří	  se	  mohou	  jen	  částečně	  držet	  
• fixace	  v	  oblasti	  zápěstí 

 
41.	  Bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  rychlou	  fixací	  na	  nárt	  
páskem	  	  

• pro	  OPTING	  bed	  a	  duo	  3	  a	  RUCO	  bed	  a	  duo	  3	  
• možnost	  použití	  při	  silných	  spasmech	  
• rychlá	  a	  snadná	  fixace	  končetin 

 
42.	  Bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  rychlou	  fixací	  na	  nárt	  a	  
lýtkovými	  úchyty	  	  

• pro	  OPTING	  bed	  a	  RUCO	  bed	  
• slouží	  pro	  cvičící	  upoutané	  na	  lůžku	  
• fixují	  nohy	  proti	  vybočení	  do	  stran	  
• je	  možné	  jednotlivě	  nastavit	  úhel	  kolen	  
• snadné	  vložení	  končetiny	  do	  úchytů	  
• snadné	  zafixování	  končetiny	  suchým	  zipem	  

   
 



45.	  Uchycení	  přístroje	  na	  pelest	  	  
• pro	  OPTING	  a	  RUCO	  bed	  
• snadné	  a	  rychlé	  zafixování	  přístroje	  na	  pelest	  
• velký	  rozsah	  možností	  nastavení	  držáku	  
• možnost	  uchycení	  na	  většinu	  pelestí	  

   

 
48.	  Dětské	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  fixací	  nártu	  
suchým	  zipem	  	  

• pro	  OPTING	  bed	  a	  duo	  3	  a	  RUCO	  bed	  a	  duo	  3	  
• možnost	  použití	  při	  silných	  spasmech	  
• rychlá	  a	  snadná	  fixace 

 
49.	  Dětské	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  fixací	  na	  nárt	  
suchým	  zipem	  a	  lýtkovými	  úchyty	  	  

• pro	  OPTING	  bed	  a	  duo	  3	  a	  RUCO	  bed	  a	  duo	  3	  
• slouží	  pro	  cvičící	  upoutané	  na	  lůžko	  
• fixují	  nohy	  proti	  vybočení	  do	  stran	  
• je	  možné	  jednotlivě	  nastavit	  úhel	  kolen	  
• snadné	  vložení	  končetiny	  do	  úchytů	  
• snadné	  zafixování	  končetiny	  suchým	  zipem 

 
51.	  Dětské	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  fixací	  nártu	  
suchým	  zipem	  pro	  děti	  od	  3	  let	  	  

• pro	  OPTING	  duo	  3	  a	  RUCO	  duo	  3	  
• pro	  děti	  od	  3	  let	  
• fixace	  suchým	  zipem 

 



52.	  Dětské	  bezpečnostní	  nášlapky	  pro	  chodidla	  s	  fixací	  nártu	  a	  s	  
lýtkovými	  úchyty	  pro	  děti	  od	  3	  let	  	  

• pro	  OPTING	  duo	  3	  a	  RUCO	  duo	  3	  
• poskytují	  oporu	  nohou	  při	  ochrnutí	  
• úchyty	  jsou	  uchyceny	  pružně	  v	  oblasti	  kotníků	  a	  lýtek	  (lépe	  se	  

přizpůsobí	  noze) 

 
55.	  Dětská	  držadla	  (průměr	  14	  mm)	  standard	  	  

• slouží	  k	  jednoduchému	  samostatnému	  uchopení,	  kdy	  má	  
cvičící	  dostatek	  sil	  k	  pevnému	  sevření	  ruky	  

• pro	  děti	  od	  3	  let 

 
56.	  Dětská	  držadla	  (průměr	  14	  mm)	  s	  vertikálním	  úchopem	  pro	  
děti	  od	  3	  let	  	  

• pro	  děti	  od	  3	  let	  
• pro	  cvičící,	  kteří	  se	  mohou	  jen	  částečně	  držet	  
• fixace	  v	  oblasti	  zápěstí 

 
57.	  Dětská	  držadla	  (průměr	  14	  mm)	  s	  podložkou	  a	  fixací	  pro	  
předloktí	  pro	  děti	  od	  3	  let	  	  

• pro	  děti	  od	  3	  let	  
• snadná	  fixace	  suchým	  zipem	  
• používá	  se	  pro	  uchycení	  paží	  při	  ochrnutích	  
• podložky	  se	  při	  cvičení	  vychylují	  do	  stran	  a	  tím	  umožňují	  

přirozený	  pohyb	  paží 
 

 


