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Vyhrazujeme si právo na změny v designu a barevných variací, stejně jako omyly a tiskové chyby. Všechny ochranné 
známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Práva na všech fotografiích v katalogu jsou v Sundo domácí péče 

GmbH a majitelé značek. Reprodukce - i když jen částečně - pouze výslovným souhlasem.
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Vaše zákaznické číslo:

Vaše kontaktní osoba:

Telefon: 

Jsme tu denně
od pondělí do pátku
od 8.00 - 17.00 hod. 
telefonicky pro Vás!

Sundo Homecare GmbH  |  Bahnhofstraße 13  |  D-30916 Isernhagen
Tel. +49 (0) 511 - 51 52 05-0  |  Fax +49 (0) 511 - 51 52 05-50

info@sundo-homecare.de  |  www.sundo-homecare.de
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§ 6 Datenspeicherung 

Hinweis gem. § 33 Bundesdatenschutzgesetz: Kundendaten werden gespeichert.

§ 7 Versand und Transportschäden 

1.  Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf
den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann 
eine Versicherungsprämie von 1% des Warenwertes berechnet. 

2. Erkennt der Besteller Schäden an der VerPackung (Transportschäden), so hat er bei 
Annahme  der  Ware  von  dem  Transportunternehmen  die  Beschädigung  bescheinigen  zu 
lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen 
uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein. 

§ 8 Gewährleistung und Haftung 

1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur 
berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen 
Mängeln  nach ihrer  Entdeckung,  spätestens jedoch sechs  Monate nach Erhalt der  Ware, 
schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden. 

2.  Die  gesetzliche  Gewährleistungspflicht  beschränkt  sich  nach  unserer  Wahl  auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist 
der  Besteller  nach seiner Wahl berechtigt,  Rückgängigmachung  des  Vertrages  oder eine 
entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. 

3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr. 

5. Haftungsbeschränkungen  und  -ausschlüsse  gelten  nicht  bei  Vorsatz  oder  grober Fahr-
lässigkeit. 

§ 9 Rücksendung 

Waren  können nur  mit  unserer  Einwilligung zurückgeschickt  werden.  Der  Grund  für  eine 
Rücksendung muss auf dem Rücklieferungsantrag angegeben werden, die entsprechende Rech-
nungskopie muss der  Rücklieferung  beiliegen. Sonderbestellungen sind von  der Rücknahme 
ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Warenrücksendungen zur Gutschrift 10% Bearbei-
tungsgebühr in Abzug zu bringen. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die 
Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen. 

§ 10 Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang  verfügen.  Die  aus  dem  Weiterverkauf  entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum 
Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen. 

2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der 
Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per 
Telefax benachrichtigen. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berech-
tigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeu-
tet nicht den Rücktritt vom Vertrag. 

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle vertraglichen Verpflichtungen und Streitigkeiten 
aus der Geschäftsverbindung ist, soweit der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist, ausschließlich Hannover. Wir sind 
auch berechtigt, am Sitz des Käufers zu klagen.

(2)  Es  gilt  ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  nicht  das  UN-
Kaufrecht.

§ 12 Salvatorische Klausel 

für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer 
dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen davon unberührt. 

Stand 15. März 2016

Sundo Homecare GmbH - Bahnhofstraße 13 - 30916 Isernhagen

§ 1 Allgemeines 

1.  Es  gelten  ausschließlich  unsere  Geschäfts-,  Lieferungs-  und  Zahlungsbedingungen. Sämt-
liche Nebenabsprachen zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Vertreter oder 
Angestellte  entgegengenommen werden,  bedürfen zu ihrer  Gültigkeit unserer  schriftlichen 
Bestätigung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

2. Durch  die  etwaige  Unwirksamkeit  einzelner  Bedingungen  wird die  Wirksamkeit  dieser 
Bedingungen im Übrigen nicht berührt. 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie 
bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden 
nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen. 

2. Mit  Auftragsbestätigung  besteht  für  den  Besteller  Abnahmeverpflichtung für  die  in der 
Auftragsbestätigung aufgeführten Ware. 

3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur  münd-
licher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten 
des  Bestellers.  Liegt  eine  schriftliche  Auftragsbestätigung  vor,  so  ergibt  sich  der Auftrags-
umfang und -inhalt aus dieser. 

§ 3 Lieferung und Lieferfristen 

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. 
Teillieferungen bleiben vorbehalten. 

2. Aufträge mit einem Nettowarenwert ab 250,- Euro werden innerhalb Deutschlands frei Haus 
geliefert, bei Auslandslieferungen ab Werk.

3. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht. 

4. Bei  schuldhafter Überschreitung einer  vereinbarten Lieferfrist  ist  Lieferverzug erst nach 
Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns 
beginnt. Geraten  wir  aus  Gründen, die  wir  zu vertreten  haben, in Lieferverzug,  so ist  der 
Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug, eine Verzugsentschädigung in Höhe von 
0,5 % insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffe-
nen  Lieferungen  und  Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der  Beweislast zu unserem 
Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche  
sind ausgeschlossen,  es sei  denn,  der  Verzug beruht auf  zumindest  grober Fahrlässigkeit. 

§ 4 Höhere Gewalt

1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, 
die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in 
unserem  Betrieb  oder  bei  einem  Lieferanten  eingetreten,  suspendieren  die Vertragsverpflich-
tungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang. 

2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind 
beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag 
zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisten usw.) angegebenen Preise be-
treffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils 
angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben  
vorbehalten.  Bei  bereits  geschlossenen  Verträgen  ist  eine  Veränderung  des vereinbarten Prei-
ses ausgeschlossen. 2. Die  Preise verstehen  sich in Euro.  Die  gesetzliche  Mehrwertsteuer ist  
nicht  in  unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung 
in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen unter
Abzug  von  2  %  Skonto  innerhalb  von  10 Tagen zahlbar,  ohne Abzug 30 Tage nach Rech-
nungsdatum fällig und zahlbar rein netto Kasse. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. 
Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug. 

4. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jewei-
ligen Diskontsatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz berechnet (§ 288 Abs. 1 Satz 2 
BGB).

5.  Bei  Zahlungsverzug  und  begründeten  Zweifeln  an  der  Zahlungsfähigkeit  oder Kreditwür-
digkeit  des  Bestellers sind wir  befugt,  Sicherheiten oder Vorauszahlungen  für ausstehende 
Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stel-
len und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen. 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

       SUNDO HOMECARE GMBH   Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50                             

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že vám můžeme představit náš nový katalog 2016/17! Náš sortiment 
jsme rozšířili o mnoho nových nápadů a produktů v obvyklé kvalitě. Vydejte se na 
objevnou cestu skrz naše nové řady produktů!
Vaše návrhy a kritika všeho druhu jsou vždy vítány, protože vaše přání jsou pro nás 
důležitá.
Váš tým Sundo domácí péče GmbH
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A

AAL-Homecare-Pflegerufprodukte 226 - 229

Achselgehstützen 114

Activ-Roll  188

Ärztekrepp 165 

Akku-Wärmegürtel /-kissen 237

Aku-Ball  188

Aku-Ring  188

Alarm-Rufmelder und Zubehör 224 - 229

Alarm-Rufmelder VarioCall 226

Alarm-Trittmatte 225, 229

Alarm-Trittmatten-Set 225

Allzweckmesser 49

Alzheimer-Speiseset  50

Amputierten-Handbürste  182

Analyse-Waagen 241

Afterreiniger 183

An- und Auskleidehilfen  68 - 77

An- und Ausziehstab 74

Aneroid-Blutdruckmessgerät  178

Ankle-Tube  203

Anti-Dekubitus-Felle / -Produkte 125

Anti-Rutsch-Produkte  46

Anti-Stressball 190

Aqua-Waschhandschuh 161

Arm- u. Halsbandsender 224, 228 

Armtragegurt, -tuch  96

Arm- und Beinrampe 127

Aroma-Diffuser, -Duftöle 242

Arte-Ball  198

Arzneikassetten  63

Atemtrainer  95

Aufblasbare Lagerungshilfen 130

Aufrichthilfen 142

Aufsatz für Frauen (Urinflaschen) 152, 153

Aufstehhilfen 136, 139, 140, 143

Augenklappe  96

Augentropfhilfe 95

Autogurt-Hilfe 83

Auto-Keilkissen, abgerundet 133

B

Baby-Fieberthermometer 223, 232

Baby-Lagerungskissen 135

Baby-Nagelschere  171

Badebürsten  183

Badehilfen, drehbar 16

Badeschwamm  77, 181

Badethermometer  31

Badewannenbretter  15

Badewannen-Einstieghilfen  18, 19

Badewannenmatte, -einlagen 30, 31

Badewannen-Sitze 16, 17

Badewannen-Trittstufen  18

Badewannenverkürzer  17

Badhelfer, drehbar 16

Balance-Halbball 187

Balance-Pad 209

Balance- und Hüpfspielgeräte 196, 197

Ballpumpe  200, 201

Ballsitzkissen, -bezug  200, 201

Bandscheibenwürfel  130, 131

Bart- und Nasenschere  171

Bauchfixiergurte  108, 109

Baumwollhandschuhe 167

Beckenfixierhosen, -gurte  107

Beasy-Produkte 145

Beinbeutel 157

Beinheber  77 

Beinhochlagerungspolster  129

Bein- und Armrampe 127

Bein-Zwischenpolster  128

Beistell-Tische (Wagen)   139

Bergstockspitze 119

Bestecke, Besteck-Sets  50 - 55

Besteckhalter 50

Besuchermäntel  164

Bettaufrichter / Bettgalgen   136, 139, 140

Bettbeutel und Zubehör  157

Bettbogen  141

Betterhöher 141

Bettgriffe (Aufstehhilfe) 136, 139, 140

Bettleiter  142

Bettschutz / Matratzenschutz  120, 121

Bett-Serviertische  142

Bettverkürzer  141

Bewegungstrainer  194, 195

Bidets  29

Bio-Ruhekissen, -Erkältungskissen 220, 221

Birnbälle, -spritzen  176

Blasenspritze  176

Blattlupen  91

Blindenhilfen, -armbinde, plakette, -stöcke 98, 99

Blutdruckmessgeräte  178, 234, 235

Body-Band und Zubehör  202, 203

Body-Concept D-Tape (Kinesiologie) 204, 207

Brechbeutel 160

Brotmesser 49

Brotschmierbretter 44, 45

Buch- und Zeitschriftenhalter  90
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4 Stichwortverzeichnis
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Artikelbezeichnung        Seite Artikelbezeichnung        Seite

Bürsten / Körperpflege  180, 182

Bürsten / Haushalt 57

Bürste / Urinflasche 154

Buttermesser 56

C

CareBag-Hygieneprodukte 160

Cleanis-Produkte 159 - 161 

Chefmesser mit Rundgriff 49

Chirurgische Scheren 170

Clean Line-Toilettensitzerhöher 24

Clip, Bodyband 202

Clipper-Toilettensitzerhöher 23

Cloo-Toilettensitzerhöher  25

D

Damen-Aufsatz für Urinflaschen 152, 153

Darmrohr  93

Decken 239

Delta-Gehrad 102

Desinfektions- und Reinigungshandschuh 161

Diagnostik  178

Diagnostiklampe  178

Digital-Fieberthermometer  230 - 233

Digital-Personenwaage 239

Doff N'Donner 69

Doppelhubpumpe  197

Doppelkopf-Stethoskope  178

Dosenöffner  48, 56

Dosett-Arzneikassette 63

Drahtlose Sensortechnik (AAL) 226 - 229

Dreh- und Übersetzhilfe  17

Drehkissen, -scheiben  143

Drehverschlussöffner 56

Dreiecktuch  96

Duftkissen 221

Duftöle 242

Duo-Igelball 187

Dusch- und Badeschutz  29

Duschmatten, -einlagen  30, 31

Duschhocker, -stühle 12 - 14

Duschklappsitze 14

Dusch-Schutzfolien  29

Duschvorrichtung für Haarwaschwannen  147

Dycem-Anti-Rutsch-Artikel  46

Dysphagie-Becher 34

Dysphagie-Tasse 37

E

EasyGrip-Produkte 49

Easywave-Produkte 224 - 225

EasyWipe Afterreiniger 183

Eckenzange  171

Edelstahl-Haltegriffe 27, 28

Edelstahl-Irrigatorbecher 93

Edelstahl-Medizinbecher  60

Edelstahl-Steckbecken 151

Edelstahl-Toiletteneimer 22

Edelstahl-Waschschalen  149

Eierbecher mit Saugnapf 42

Eincremehilfen  180, 182

Einhand-Behälter  82

Einkaufshilfen / -trolleys 100, 101

Einkaufsnetze 106

Einmal-Handschuhe  166, 167

Einmal-Rasierer  162

Einmal-Schürzen  163

Einmal-Schutzservietten  59

Einmal-Überschuhe  164

Einmal-Zahnbürsten  162

Einnehmebecher  60

Einnehmehilfen  60 - 67

Einsatz-Bidets  29

Einstieghilfen für Badewanne 18, 19

Eiskompressen  213

Eiskralle, Eisdorn  118

Ellenbogenpolster  125

Ersatzkappe für Krückenkapsel mit Spikes 119

Ersatzklingen für Hornhauthobel 168

Entspannungswürfel, aufblasbar 130

Essbestecke 50 - 55

Esshilfen  40 - 42

F

Fallschutz für Betten  139, 140

Faltbarer Toilettenstuhl 21

Faltbares WC 97

Faltbare Unterarmgehstütze 115

Faltmatte 209

Faszienroller 210

Faltstöcke und Zubehör  110 - 111, 116 - 119

Feilen / Hobel  168

Fersenpolster  125

Fieberthermometer  230 - 233

Fieberthermometerhülle  232

Fingerlinge  167

Fingertrainer  186 - 190, 212
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6 Stichwortverzeichnis

Artikelbezeichnung        Seite Artikelbezeichnung        Seite

Fitness-Bänder 202

Fitness-Rolle 208

Fixierbrett 43

Fixierhose 108, 109

Flaschenreinigungs-Set 57

Flex-Bestecke 54

Folien-Bettschutzeinlagen 120, 121

Folien-Lätzchen 58

Franklin-Ball 190

Frauendusche  177

Frauen-Urinflaschen, -Set  152, 153, 156

Freihandlupe 91

Frottee-Bettschutzeinlagen / Spannbettlaken 120, 121

Frottee-Lätzchen  58

Funkgong  224

Funk-Notrufsender 228

Funk-Notruf-Set 227

Funksteckdose 228

Funk- Zug- und Ruftaster 228

Fußfeilen  168

Fußlifter  77

Fußmassagerollen 192, 193

Fußmassageroller 191 - 193

Fußwärmer  218, 237

Fuß- und Badebürste 183

G

Gabeln 51 - 55

Gabel-Löffel 53

Gebissschalen  95

Gehböcke 103

Gehhilfen 102, 103

Gehörschutz  92

Gehstöcke und Zubehör 110 - 119

Gehstock mit Schirm 113

Gehstützen und Zubehör 114 - 119

Gelball Handtrainer 190

GelMax-Pads 160

Gel-Sitzkissen  107

Geratherm-Produkte  230 - 235

Gleitschutzeinlagen  31

Good Grips Besteck 55

Good Grips Küchenhilfen 56

Good Grips Trinkhilfe 35

Good Grips Haushaltshilfen 57, 80, 82

Good Grips Kochbuchhalter 90

Good Grips POP-Einhandboxen 82

Good Grips POP-Müslispender 82

Good Grips Schuhlöffel 75

Greifkegel 212

Greifhilfen, -zangen  76, 78, 79

Griffe für Bettaufrichter 136

Griffe für Trinkbecher  32, 35

Griffverdicker 84

Großtastentelefon 225, 229

Gummi-Sitzringe 124

Gurthilfe PKW 83

Gyffy 197

Gymnastikbälle 198, 199

Gymnastik-Kissen 208

Gymnastikmatte 209

Gymnic-Produkte   196 - 199

H

Haarbürste mit langem Griff 182

Haarwasch-Handschuh 161

Haarwaschtablett  149

Haarwaschwannen  146 - 148

Haftpuffer, Noba  117

Haftspray für kinesiologische Tapes 206

Halbkreiskissen 126

Halbrollen  129

Haltegriffe für Bettaufrichter 136

Halte- und Stützgriffe  27, 28

Halter für Bettbeutel 157

Halter für Spielkarten  86, 87

Halter für Urinflaschen  154 - 156 

Halterung für Trinkbecher  32, 35

Halterung für Untersuchungshandschuhe 166

Handbürste mit Saugnäpfen  182

Handfeger-Set 80

Handgelenk-Blutdruckmeßgeräte 234 

Handgymnastikbälle 190

Handi-Grip Greifzange  76

Handlupen  91

Handmassagebälle  186, 187, 188

Handmilchpumpe  177

Handschuhe  166, 167

Handschuhhalter  166

Handschuhe für Kompressionsstrümpfe 167

Handtuch-Spender 165

Hand- und Fingertrainer 188 - 190, 212

Handwärmer 218

Handybar Ein- / Ausstiegshilfe (PKW) 83

Handycup Trinkbecher 37

Haushaltshilfen 43 - 48, 80

Haushaltsschere  171

Hautschere, -zange  169

Heizkissen, -decken  236 - 238

Helping Hand  76, 77
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Artikelbezeichnung        Seite Artikelbezeichnung        Seite

Henkelbecher 36 - 38

Höhensonnenbrillen  166

Höhrrohr nach Pinard  178

Holz-Gehstöcke  113

Holzmassagerollen- / roller 191 - 193

Holzmundspatel  162

Holz-Toilettenstuhl 21

Hornhauthobel  168

Hüft-Spreizkissen 127

Hülle für Fieberthermometer  232

Hüpftiere und Zubehör für Kinder 196, 197 

Hygienebeutel 164

Hygienebeutelhalter  166

Hygienebeutel für Steckbecken, Toiletteneimer 160

Hygiene-Hilfen (Vaginal- / Analbereich) 177, 183

Hygiene-Spray (Urinentferner) 162

I

Igelbälle, Igelfanbälle 186 - 188 

Infrarotlicht-Lampen 243

Infrarotthermometer 233

Infusionsständer  137, 138

Inhalator  94, 235

Injektionskissen  131

Inkontinenz-Sitzauflage 133

Inkontinenzunterlagen  120, 121

Inkontinenz-Spannbettlaken  121

Intimpflege  177, 183

Irrigatoren und Zubehör  93, 94

K

Kälte / -Wärmekissen 220

Kälte-Sofortkompressen 213

Kalt-Warm-Kompressen 213

Kalt-Warm-Maske  213

Kamm mit langem Griff  182

Kartenhalter  86, 87

Kartenmischer 87

Kegel 212

Kehrgarnituren  80

Keilkissen 132

Keilkissen, rund  133

Kinder-Besteck 52, 53, 55

Kinder-Gabel-Löffel 53

Kinder-Gehstützen 115

Kinder-Keilkissen, -Lagerungskissen 135

Kinder-Kuschelkissen 222, 223

Kinder-Wärmflasche  217

Kinesiologie Haftspray 206

Kinesiologie Sport- und Kühlgel 206

Kinesiologie Tapes 204 - 207

Kinesiologische Profi-Schere 207

Kirschkernkissen  215, 219, 222

Klappgriffe 28

Klebeband, reflektierend 81

Klistierspritze, Klistierrohr  176

Klyso-Pumpe  177

Kniekissen 128

Kniemanschette TENS 245

Knierollen  129

Knete  212

Knoblauchpresse 56

Knöpf- und Reißverschlusshilfen  72, 73

Körnerkissen 215, 219 - 223

Körper-Analysewaagen  241

Körperfixierung  108, 109

Körperwärmer 218

Kochbuch-Halter 90

Kocherklemme 173

Kochmesser 49

Kombischere  171

Kompressionsstrumpfanzieher  69 - 71, 77

Kompressionsstrumpfanzieher-Handschuhe 167

Kontaktgel  179

Kopfpolster für Wanne 30

Kopfwaschwannen  146 - 148 

Korb- und Sitzabdeckung  104

Kräuterkissen 220, 221

Krankenhemden  145

Kratzhand  75

Krückenkapseln  117 - 119

Küchen-Arbeitsstation  43

Küchenbrett mit Haltegabel  43

Küchenhilfen 43 - 58

Küchenmesser 49 - 53, 56

Küchenwaage  241

Kühl-Gel 206

Kunststoff-Haltegriff 27

Kuscheldecke, Heizdecke  238

Kuschelkissen 222, 223

L

Lätzchen  58, 59

Ladybag  97

Lagerungshilfen  126 - 131

Lagerungsrolle 126 

Latex-Fingerlinge  167

Latex-Handschuhe  166

Latex-Kissen und -Ersatzbezüge 122, 123
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Lavendel Duftkissen 221

Leibeisbeutel  213

Leichtgewichtbesteck  51

Lemon-Mundpflege-Sticks  162

Lendenwirbelkissen 133

Lesestab mit Lineal  91

Lesehilfen 90, 91

Leuchtlupe 91

Liegenauflage 165

Löffel 50 - 55

L-Form-Griffe 27

Lordose-Gymnastikkissen 208

Lotion-Creamer, -Set 180

Luffa Massageprodukte 184

Luftkissen, Luftringe 124

Luftkissenpumpe, -bezüge 124

Lupen 91

M

Maniküre-Sets 172

Maniküre / Pediküre  168 - 173

Massage-Fußbürste 183

Massage-Gurte 184, 185

Massage-Handschuhe 184, 185

Massage-Rollbänder 192

Massage-Rollen  188, 191, 192, 193, 208, 210, 211

Massage-Set, Igelball-Duo 187

Matratzenschutzbezüge  120, 121

Medikamentendosierer  60 - 63

Medikamententablett 61

Messer 49, 51, 53 - 56

Migränemaske  213

Mini-Wasserflasche mit Strohhalm 35

Mörser 67

Mobilkissen 133

Molton-Bettschutzeinlagen / -Spannbettlaken  120, 121

Moor-Kompressen 214

Müsli-Spender 82

Multi-Öffner  48

Mundpflegestäbchen  162

Mundschutz  163

Mundspiegel  175

Muttermilchpumpe  177

N

Nachttopf  22

Nackenmanschette TENS 245

Nackenpolster, -hörnchen, -kissen  134, 220

Nackenrollen 129

Nacken- und Freihandlupe  91

Nagelbürste 182

Nagelfeilen  168

Nagelknipser  173

Nagelscheren  170 - 172

Nagelzangen 171

Nasalto-Trinkbecher 38

Nasen- / Bartschere 171

Nasendusche 94

Nasensekret-Absauger 177

Nervenrad 174

Nervenstimulationsgerät  243, 244

Nierenschalen  158

Nissenkämme  175

Nitril-Untersuchungshandschuhe  166

Noba-Haftpuffer  117

Noppenbälle 186 - 188

Noppenrolle, -ringe 188

Notrufgeräte 224 - 229

Notruftelefon 225, 229

Novo-Becher  34

O

Oberarm-Blutdruckmessgeräte  234, 235

Obst- und Gemüseschäler  56

Ohrenreiniger  175

Ohrenspritzen  177

Ohr-Stöpsel 92

Ohr-Thermometer 233

Only Hot-Wärmekissen 218

Opti-Bälle 198

Over-Ball  197

P

Papierhandtücher 165

Papierhandtuch-Spender 165

Papierkorb  165

Papiersitz für das WC  97

Paravent 138

Patientenhemden  145

Peanklemmen  173

Pedaltrainer 194, 195

Pedi-, Maniküre-Produkte  168 - 173

Pediküre-Set 168

Personenwaagen  240, 241

Pfannenhalter 45

Pflegeruf-Sets  224

Physio Roll  199

Pilates-Rollen 208
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Artikelbezeichnung        Seite Artikelbezeichnung        Seite

Pillenbox mit Alarmfunktion 63

Pillendosen 60 - 63

Pinard-Rohr 178

Pinzetten  172

PKW Ein- / Ausstiegshilfe 83

Placenta-Becken 150

Plüschtier-Wärmekissen 222, 223

Polyurethan-Bettschutz 121

Polster für Seitengitter 140

POP-Einhandboxen 82

POP-Müslispender 82

Porzellan-Schnabeltasse 37

Posimed-Lagerungskissen 126 - 127

Pulsoximeter  233

Pulsuhr  178

Pumpen  124, 146, 197

R

Raffy 197

Rampe 107

Rappaport-Stethoskop  178

Rapssamen-Kissen 219, 220, 223

Rasierer, Einweg 162

Raucher-Lätzchen 59

Reflektorband 81

Reflexhammer  174

Regenschirmhalterung für Rollatoren  105

Rehotec-Toilettensitzerhöher 24

Reinigungsbürsten-Set 57

Reinigungshandschuh 161

Reise-Hygiene 159 - 161

Reise-Irrigator  94

Reise-Lagerungskissen 130, 134

Reise-Nackenkissen 134

Reise-Schlaf-Set 134

Reise-Einweg-WC 97 

Reise-Venenkissen 130

Reißverschluss-Hilfen 72, 73

Relaxon Toilettensitzerhöher  23

Rettungsdecke  163

RevoReach Greifhilfen 79

Riffi Massage Produkte 184, 185

Rillenbecher  35

Roadbag  97

Rocking Base 196

Rody, Rody Max 196

Rollatoren 102, 103

Rollator-Handschuhe 105

Rollator-Schutzhaube  104

Rollatorschirm, -Halter  104, 105

Rollator-Kissen 106

Rollator-Stockhalter 106

Rollator-Tasche  105

Rollator-Tisch  105

Rollbasis für Hüpftiere 196

Rollenkissen 127

Rollstuhl-Bauchgurte 108, 109

Rollstuhlgurt  107

Rollstuhlkissen  107

Rollstuhlnetze  106

Rollstuhl-Rampe 107

Rollstuhlsitzhosen  108, 109

Rollstuhltasche  107

Rotlichtlampen 243

Rubber-Band 203

Rückenbürste 181, 183

Rücken-Eincremeband  182

Rücken-Massagerollband  192

Rückenschmerzgürtel TENS 244

Rückenschwämme, -bürsten  77, 181

Rückenstütze  140

Rutschbretter  144

S

Sandpapiernagelfeilen  168

Sandsack 128

Saphir-Nagelfeile  168

Schaukelwanne für Hüpftiere  196

Scheren  169 - 173, 207

Schirm-Gehstock 113

Schirm für Rollatoren 104

Schirmhalterung für Rollatoren 105

Schlafbrillen  92

Schlauchklemme  173

Schlüsseldrehhilfe  84

Schnabelbecher 35 - 36, 38

Schnabeltassen 37

Schneidebretter 43, 44

Schnullerthermometer  233

Schnürsenkel  74

Schoner, Fersen- / Ellenbogen 125

Schraubverschlussöffner  48

Schreibgriffe, Schreibhilfen 84, 85

Schuhanziehhilfen  71, 74, 75

Schuhlöffel 75

Schuh-Spikes  119

Schürzen  163

Schulterkissen 220

Schutzhandschuhe 166, 167

Schutzhülle für Fieberthermometer  232



       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50  

10 Betthilfen

       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50                             

10 Stichwortverzeichnis

Artikelbezeichnung        Seite Artikelbezeichnung        Seite

Schutzservietten 59

Schutz-Set für Rollatoren 104  

Schwämme mit langem Griff 77, 181

Schwestern-Set  173

Schwestern-Stethoskop  178

Schwestern-Uhren  179

Schwimmkragen 203

Seitengitterpolster 140

Senioren-Spielkarten 88, 89

Sensormatte / Sturzmatte  225, 229

Serviettenkettchen  59

Shampoohandschuh 161

Sicherheitsgurte 107 - 109

Sicherheitsgurt-Griff 83

Sicherheits-Ohrenreiniger 175

Sicherheits-Stützklappgriffe  28

Sicherheits-Wannen-, Duscheinlagen 30, 31

Silberblatt-Zahnstocher  175

Silikonhüllen für Schwesternuhr  179

Sit‘ n‘ Gym  199

Sit‘ on‘ Air 133

Sisalmassage 184

Sitzauflagen  133

Sitzschutzauflage 133

Sitzbrille für Toilettenstuhl 20

Sitzerhöhung 132

Sitzhose für Rollstuhl  108, 109

Sitzkissen  106, 107, 122, 123, 132, 133, 200, 201 

Sitzringe  124

Soehnle Raumbeduftung 241

Soehnle Wärme- und Relaxtherapie 236 - 239

Soehnle Waagen 240, 241

Sofortkompresse  213

Soft-WC-Sitz 26

Solarthermometer 232

Soxon Strumpfanzieher 76

Spannbettlaken  120, 121

Speedy-Base 196

Speise-Set 50

Spezialhandschuhe 167

Spielesammlung, große Spielsteine 89

Spielkarten, extra groß 88, 89

Spielkartenhalter  86, 87

Spielkartenmischer 87

Spikes 119

Splitterpinzette  172

Sport- und Kühlgel 206

Spreizkissen 127

Spültuch-Presse  83

Staub- und Schmutzabdeckung für Rollatoren 104

Steckbecken  150, 151

Steckdosen-Alarmempfänger 228

Steckdosen-Funkgong 224

Stethoskope  178

Stiefelknecht  75

Stillkissen 135

Stirnthermometer  233

Stockhalter  106, 116

Stockhalter für Rollator 106

Stockkapseln  117 - 119

Stockschirm 113

Stockschlaufen  116

Stockschuh 117

Stockspitzen 118, 119

Strohhalm, -halter 39

Strumpfanzieher  68 - 71, 76, 77

Strumpfhosenanzieher  68 - 71

Strumpf- und Schuhanzieher 71

Stützklappgriffe  28

Stützstrumpfanziehhilfen  68 - 71

Suppenschale mit Randerhöhung  41

T

Tabletten-Ausdrücker 61

Tablettenbox mit Alarmfunktion  63

Tablettendosen  60 - 63, 66

Tabletten-Mörser  67

Tablettenteiler  64 - 66

Tages-Medikamentendispenser 60 - 63

Tapes und Zubehör (Kinesiologie) 204 - 207

Tasche für Faltstöcke  111

Taschen-WC 97

Taststock  99

Telefon FON ALARM, Profiline 229

Teleskop-Einnehmebecher 60

Teleskop-Rampe 107

Teller mit Einteilung 41

Teller mit Randerhöhung  40, 41

Tellerrand-Erhöher  42

TENS-Geräte 244 - 245

TENS-Knieschmerzmanschette 245

TENS-Nackenmanschette 245

TENS-Rückenschmerzgürtel 245

Therapieknete  212

Therapiekreisel  194

Thermometer  230 - 233

Thermo-Therapie  213 - 218

Thermo-Trinkbecher  36

Tisch für Rollator  105

Toilettensitzerhöher  23 - 25

Toilettenstühle und -Zubehör  20 - 22
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Toilettenstützgestell 22, 26

Toilettenstuhleimer  22

Toilettenstuhlkissen  22

Toolflex 116

Trainingsbänder 200, 201

Transferhilfen 143 - 145

Traubenkernkissen 220, 223

Treppensteiger, Einkaufshilfe 100

Triangelgriff für Aufrichter 136

Trinkbecher / -hilfen / - zubehör 32 - 39

Trinkflasche 35

Trittmatten für Alarmsysteme 225, 229

Trittstufe  18, 81

Trolleys 100, 101

Tropfhilfe 95

Tubenausdrücker 83

Türander, Bodyband 202

Türgriff-Verlängerung  84

U

Überschuhe  164

Übersetzhilfen  17, 143 - 145

U-Form-Kissen 123

Ultraschallgel 179

Ultraschall-Aroma-Diffuser 241

Ultraschall-Inhalationsgerät 235

Umsetzhilfen 143 - 145

Universalbürste mit Griff 182

Universalkissen, Posimed 126

Unterarmgehstützen und Zubehör 114 - 119

Untersetzer-Set 57

Untersuchungshammer 174

Untersuchungshandschuhe 166

Urin-Bein-, Bettbeutel 157

Uribag 97

Urinbeutel-Halter 157

Urinflaschen 152, 153

Urinflaschenbürste 154

Urinflaschenhalter 154 - 156

Urinflaschen-Sets 155, 156

Uri-Go Hygiene-Spray 162

Urinprobenbecher 164

Urinschiffchen 153

V

Vaginaldusche  177

Vaginalreiniger 183

VarioCall 226 

VarioPull 228 

Venenkissen, aufblasbar  130

Venenstauer 179

Venentrainer, aufblasbar 130

Verbandscheren  169

Verschlussöffner  46 - 48

Vierfußgehstütze  113

Vierrad-Rollator 102

Vinyl-Handschuhe  166

Visko-Kissen  123 

W

Waagen  239, 240

Wandgriffe  27, 28

Wand-Halterung für Einmalhandschuhe 166

Wanneneinlagen 30, 31

Wannenverkürzer  17

Wärmedecke 238

Wärmgürtel 237

Wärmelampen 242

Wärmekissen  219, 220, 223, 236, 237 

Wärmesohlen 218

Wärmeunterbetten  238

Wärmflaschen  216 - 217

Warmhalteteller  40

Waschhandschuhe  161, 163

Waschschalen, Kunststoff  149

Waschschale, Edelstahl 149 

Wasserflasche mit Strohhalm 35

Würfel für Bandscheibenentlastung 131

Würfel aufblasbar 130

WC, faltbar 97

WC-Softsitz  26

WC-Papier-Sitze  97

Wochen-Medikamentendosierer  62, 63 

Z

Zahnbürste 162

Zahnprothesendosen 95

Zahnstocher  175

Zangen  169, 171

Zeckenpinzette  172

Zehenwärmer 218

Zehenwascher  77, 182

Zeitschriftenhalter 90

Zirbenkissen 221

Zugdeckel-Öffner 48 

Zwirn-Handschuhe 167

Zyklus-Thermometer 230
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12 Pomůcky do sprchy

10000 bílá 

Sedačka do sprchy, kulatá

- hliník, plast
- 8 možností nastavení výšky: od cca 35 - 53 cm
- sedátko: Ø  cca 32 cm
- max. zatížení: 130 kg 

10000-01  Náhradní díl - gumové nástavce

8 
m

ož
no

st
í n

as
ta

ve
ní
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Sedačka do sprchy, kulatá

10010 bílá - hliník, plast
- 10 možností nastavení výšky: od cca 43 - 57 cm
- sedátko: Ø  cca 28 cm
- max. zatížení: 120 kg 

10010-01 Náhradní díl - gumové nástavce

Sedačka do sprchy »EDGE«

10050 šedá - hliník, plast
- 7 možností nastavení výšky: od cca 42 - 57 cm
- šířka sedátka: cca 45 cm
- celková šířka: cca 52 cm
- max. zatížení: 130 kg 

Sedačka do sprchy s točnou

10100 bílá/modrá - hliník, plast
- 7 možností nastavení výšky od cca 41 - 59 cm
- sedátko: Ø  cca 36 cm
- max. zatížení: 150 kg 

otočné
sedátko
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14 Pomůcky do sprchy

Sprchová židle

10200 
10210 

s područkami
s područkami a opěradlem 

10200-01  

- s hygienickým výřezem
- nastavení výšky: od cca 46 - 54 cm
- rozměry sedátka: cca 41 x 42 cm
- rozměry: cca 53 x 54 cm
- max. zatížení: 120 kg 

Náhradní díl - gumové nástavce

Sprchová židle nastavitelná skládací

10220 s područkami a opěradlem - s hygienickým výřezem
- nastavení výšky: od cca 46 - 54 cm
- rozměry sedátka: cca 41 x 42 cm
- rozměry: cca 53 x 54 cm
- max. zatížení: 120 kg 

Sprchová židle »STANDARD«
10300
10310 s opěradlem

10300-01 

- hliník, plast
- nastavení výšky: od cca 35 x 53 cm
- rozměry sedátka: cca 40 x 37 cm
- max. zatížení: 110 kg 

Náhradní díl - gumové nástavce

Sedátko do sprchy sklopná » DELUXE «

10500 -
-

hliník, plast
upevňovací deska, lakovaná ocel

- rozměry sedátka: 34 x 23 cm
- variabilní výška upevnění
- protiskluzový povrch
- max. zatížení: 110 kg
- včetně upevňovacího materiálu 

Sedátko do sprchy »DELUXE« s podpěrou

10502 - hliník, plast
- upevňovací deska, lakovaná ocel
- rozměry sedátka: cca 34 x 31 cm, celková hloubka 

cca 41 cm
- 2 možnosti upevnění do výšky: cca 46 cm a 53 cm
- protiskluzový povrch
- max. zatížení: 110 kg
- včetně upevňovacího materiálu 

  - Befestigungsplatte Stahl, lackiert
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Pomůcky do koupelny 15

Prkno na vanu »PLUS« 

11000 žluté madlo

11005 modré madlo

11006 bílé madlo

11007 červené madlo

- plast, bílý
- protiskluzový povrch
- integrovaný držák na mýdlo, s madlem
- rozměry: cca 70 x 35 cm
- pro vany s vnitřním rozměrem: cca 43 

-68,5 cm
- max. zatížení: 150 kg 

11008 oranžové madlo

11010 modré madlo - plast, bílý
- protiskluzový povrch
- integrovaný držák na 

mýdlo, s madlem
- rozměry: cca 78 x 35 cm
- max. zatížení: 150 kg 

Prkno na vanu s točnou

11080 

NEU

Prkno na vanu »PLUS« dlouhé 

- plast, bílý
- protiskluzový povrch s polstrovanou 

točnou
- integrovaný držák na mýdlo, s madlem
- rozměry: cca 72,5 x 35 cm
- max. zatížení: 150 kg 
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Sedačka do vany hliníková 

11200 bílá 

Pomůcky do koupelny- ,

- sedačka v jednom kuse, plast
- vhodná pro všechny standardní vany
- rozměry sedačky: cca 40 x 35 cm
- lze aretovat
- max. zatížení: 100 kg 

11210 bílá - sedačka v jednom kuse
- sedátko plast
- vhodná pro všechny standardní vany
- rozměry sedačky: cca 41 x 43 cm, s 

hygienickým výřezem
- lze aretovat
- max. zatížení: 100 kg 

11220 bílá 

Sedačka do vany »DREWA«, otočná

- hliník
- sedátko plast
- vhodná pro všechny standardní vany
- rozměry sedátka: cca 40 x 40 cm
- lze aretovat
- max. zatížení: 120 kg 

Sedačka do vany s hygienickým výřezem a opěradlem

11250 bílá 
  - für Wanneninnenmaß von ca. 47 - 63 cm

Sedačka do vany »EXTRA« otočná 

- hliník, plast
- pro vany s vnitřním rozměrem 47 - 63 cm
- rozměry sedačky: cca 40 x 41 cm
- výška zádové opěrky: cca 38 cm
- protiskluzový povrch
- max. zatížení: 120 kg 
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11252 bílá 

Sedačka do vany »EXTRA«

11260 bílá - hliník, plast
- pro vany s vnitřním rozměrem 51 - 65 cm
- rozměry sedačky: cca 34 x 33 cm
- protiskluzový povrch
- max. zatížení: 120 kg 

11280 hliník / bílá - hliník, plast
- pro vany s vnitřním rozměrem 37 - 73 cm
- rozměry sedačky: cca 40 x 41 cm
- protiskluzový povrch
- max. zatížení: 120 kg 

Zkracovač do vany, nastavitelný

11800 bílá - pomůcka do vany pro menší osoby
- hliník, plast
- 4 přísavky
- zkracuje vanu o 30 - 40 cm
- max. zatížení: 135 kg 

Otočná pomůcka Relaxon® Turn

12000 modrá / bílá - pro vanový zvedák Relaxon
- rozměry: Ø cca 32 cm
- max. zatížení: 140 kg 

Otočná a přesouvací pomůcka Relaxon® Slide

12010 modrá / bílá - pro vanový zvedák Relaxon
- modrý potah
- rozměry: Ø cca 32 cm
- max. zatížení: 140 kg 

 Badewannensitz mit Hygieneausschnitt

  - für Wanneninnenmaß von ca. 47 - 63 cm
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Pomůcky do koupelny 17

Sedačka do vany s hygienickým výřezem

- hliník, plast
- pro vany s vnitřním rozměrem 47 - 63 cm
- rozměry sedačky: cca 40 x 41 cm
- protiskluzový povrch
- max. zatížení: 120 kg 

Sedačka do vany
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12200 bílá - ocelová konstrukce stříkaná práškovou 
barvou, plast

- 4 gumové nožičky
- plocha schůdku: cca 43 x 42 cm
- výška: cca 19 cm
- max. zatížení: 130 kg 

Schůdek k vaně, výškově stavitelný

12220 bílá 

Madlo k vaně

12300 chrom / bílá - pochromovaná ocel
- vhodná pro vany s okrajem cca 12 cm
- jednoduchá montáž bez nářadí
- rozměry: cca 43 x 30 cm
- výška rukojeti nad okraj vany: 18 cm
- zatížení v tahu: cca 100 kg 

12310 bílá / šedá - ocelové trubky ošetřené proti korozi
- vhodné pro vany s okrajem od cca 4 - 9,5 cm
- jednoduchá montáž bez nářadí
- rozměry: cca 50 x 46 cm

- výška rukojeti nad okraj vany: cca 16 cm
- uchopovací povrch: cca 29 cm, hmotnost: 2,8 kg
- max. zatížení: 130 kg 
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18 Pomůcky do koupelny

NEU

Schůdek k vaně

Madlo k vaně »EXTRA«

- 3 možnosti nastavení výšky od cca 21 - 26 cm
- hliník, plast
- strukturovaný povrch schůdku
- 4 gumové nožičky
- plocha schůdku: cca 30 x 41 cm
- rozměry: ca. 41 x 29 cm
- hmotnost: cca 1,3 kg
- max. zatížení: 130 kg 
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12320 

Pomůcky do koupelny

Madlo k vaně OCELOVÉ

- celková výška: cca 41 cm
- celková šířka: cca 32 cm
- výška rukojeti nad okraj vany: cca 13 cm
- max. nosnost: 100 kg 

Madlo k vaně MALÉ

12350 - vhodné pro standardní vany s okrajem cca 9 - 15 cm
- celková výška: cca 37 cm
- celková šířka: cca 29 cm
- výška rukojeti nad okraj vany: cca 24 cm
- max. nosnost: 100 kg 

12355 

Madlo k vaně VELKÉ

- vhodné pro standardní vany s okrajem cca 9 - 15 cm
- celková výška: cca 56 cm
- celková šířka: cca 29 cm
- výška rukojeti nad okraj vany:  cca 24,5 cm / 43,5 cm
- max. nosnost: 100 kg 

Madlo k vaně s vyměkčenou rukojetí

12400 bílá / černá - lakovaná ocelová trubka
- vhodné pro standardní vany s okrajem cca do cca 16 cm
- jednoduchá montáž bez nářadí
- rozměry: cca 19 x 49 cm
- výška rukojeti nad okraj vany:  cca 36 cm
- nosnost cca 100 kg 

NEU

NEU

NEU
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Toaletní židle, pojízdná

14000 2 kolečka s brzdou 
14002 4 kolečka s brzdou 

- kompletní s kyblíkem a 
polstrovaným odnímatelným 
sedákem

- odklopné a odnímatelné podnožky
- sklopné područky
- 4 kolečka, 2 s brzdou
- sedací plocha: cca 44 x 47 cm
- výška sedáku: cca 52 cm
- max. zatížení: 120 kg

WC sedátko

14000-01 bílá - plast
- pro pojízdné toaletní židle 

Toaletní židle  »XXL«, pojízdná
14050

- kompletní s kyblíkem a 
polstrovaným sedákem s víkem

- odklopné a odnímatelné podnožky
- sklopné područky
- 4 kolečka, 2 s brzdou
- sedací plocha: cca 60 x 48 cm
- výška sedáku: cca 53 cm
- max. zatížení: 160 kg 

, fahrbar

  - komplett mit Eimer und gepolsterter 
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20 Toaletní židle

 2 Bremsrollen - komplett mit Eimer und 
4 Bremsrollen  gepolsterter Abdeckplatte
 - abschwenkbare und 

   abnehmbare Beinstützen 
  - hochklappbare Armlehnen
  - 4 schwenkbare Räder, 
   davon 2 mit Feststellbremse
  - Sitzfläche: ca. 44 x 47 cm
  - Sitzhöhe: ca. 52 cm
  - max. Belastung: 120 kg
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Toilettenstuhl, fahrbar

14000 2 Bremsrollen - komplett mit Eimer und 
14002 4 Bremsrollen gepolsterter Abdeckplatte

- abschwenkbare und 
abnehmbare Beinstützen 

- hochklappbare Armlehnen
- 4 schwenkbare Räder, 

davon 2 mit Feststellbremse
- Sitzfläche: ca. 44 x 47 cm
- Sitzhöhe: ca. 52 cm
- max. Belastung: 120 kg

Sitzbrille

14000-01 weiß - Kunststoff 
- für Toilettenstuhl, fahrbar

Toilettenstuhl »XXL«, fahrbar

14050 - komplett mit Eimer und gepolsterter 
Sitz- und Abdeckplatte

- abschwenkbare und 
abnehmbare Beinstützen 

- hochklappbare Armlehnen
- 4 schwenkbare Räder, 

davon 2 mit Feststellbremse
- Sitzfläche: ca. 60 x 48 cm
- Sitzhöhe: ca. 53 cm
- max. Belastung: 160 kg

Toaletní židle dřevěná

14100 tmavá 
14102 přírodní světlá

- kompletní s kyblíkem s polstrovaným sedákem
- sedací plocha: cca 46 x 40 cm
- výška sedáku: cca 49 cm
- max. zatížení: 150 kg 

Toaletní židle pevná, výškově stavitelná

14200 černá / šedá - kompletní s kyblíkem a polstrovaným sedákem s víkem
- sedací plocha cca 43 x 42 cm
- výška sedáku: cca 41 x 61 cm (9 možností nastavení 

výšky)
- celková výška: cca 79 - 99 cm
- max. zatížení: 120 kg 

Toaletní židle pevná »EXKLUSIV«

14202 

Toaletní židle skládací
14300 modrá/černá - kompletní s kyblíkem a polstrovaným 

sedákem s víkem
- sedací plocha: cca 44 x 40 cm
- výška sedáku: cca 54 cm
- celková výška: cca 97 cm
- toaletní otvor: cca 21 cm široký, cca 

25,5 cm hluboký
- max. zatížení: 130 kg 

 Toilettenstuhl, feststehend, höhenverstellbar
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Toaletní židle 21

14202 blau / schwarz - komplett mit Eimer und gepolsterter
  Sitz- und Abdeckplatte

  - höhenverstellbar
  - Sitzfläche: ca. 44 x 40 cm
  - Sitzhöhe: ca. 46 - 64 cm
  - Gesamthöhe: ca. 83 -104 cm
  - max. Belastung: 130 kg

modrá / černá - kompletní s kyblíkem a polstrovaným sedákem s víkem
- výškově stavitelná
- sedací plocha: cca 44 x 40 cm
- výška sedáku: cca 46 - 64 cm
- celková výška: cca 83 -104 cm 
- max. zatížení: 130 kg 
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14350 - lakované ocelové trubky, sedák a víko plast
- lze použít jako toaletní nosný rám nebo toaletní židle
- výškově stavitelný, s kyblíkem
- rozměry: cca 50 x 66 x 62 - 77 cm

- výška sedáku: cca 42 - 57 cm
- max. zatížení: 100 kg 

14550 bílá - pěna, plastová folie
- 4 popruhy k upevnění
- rozměry: cca 425 x 425 mm
- výška: cca 25 mm 

14600 šedá 
14610 hnědá

- vhodný pro všechny standardní toaletní 
židle

- pevný plast
- s víkem a kovovým držadlem
- výška: cca 17 cm, Ø cca 31 cm 

Toaletní kyblík, nerezová ocel

14620 - vhodný pro všechny standardní toaletní 
židle

- s víkem a kovovým držadlem
- výška: cca 18 cm, Ø cca 25 cm 

Nočník pro dospělé
14650 slonová kost - plast

- s víkem a držadlem
- výška: cca 13 cm,  Ø cca 22 cm
- autoklávovatelný do 130°C 

NEU
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22 Toaletní židle a příslušenství

Toaletní nosný rám

Sedák na toaletní židli

Toaletní kyblík
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Nástavec na WC »SOFT«

15000 bez víka
15005 s víkem

- z plastu příjemného pro pokožku
- měkký pěnový materiál
- vhodný pro všechny standardní toalety
- upevnění bez použití nářadí
- rozměry: cca 42 x 40 x 17 cm
- výška: cca 11,5 cm 

Nástavec na WC »RELAXON BASIC«

15200 bez víka
15202 s víkem

- plast
- anatomická sedací plocha
- výška: cca 10 cm
- velký hygienický výřez v přední i zadní 

části
- upevnění bez nářadí 

Nástavec na WC »CLIPPER«

15220 bez víka
15222 s víkem

- plast
- vhodný pro všechny standardní toalety
- upevnění bez nářadí
- velký hygienický otvor v přední části
- výška: cca 11 cm 
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Nástavce na WC 23
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24 Nástavce na WC

15267 
15268 

15270 
15271 

15273 
15274 

15275 
15276

cca 7 cm, bez víka
cca 7 cm, s víkem 

cca 10 cm, bez víka
cca 10 cm, s víkem  

cca 13 cm, bez víka
cca 13 cm, s víkem  

cca 15 cm, bez víka
cca 15 cm, s víkem  

15350 
15351 
15355 
15356 

cca 10 cm, bez víka   
cca 10 cm, s víkem      
cca 6 cm, bez víka      
cca 6 cm, s víkem

15460 - antibakteriální díky stříbrným iontům

- žádné zabarvení či nepříjemné pachy

- snadné čištění díky Lotus efektu
- velmi pevný a odolný materiál s odolností proti 
poškrábání a oděru

- velmi nízká tepelná vodivost
- anatomicky tvarované sedátko
- velký hygienický otvor vpředu i vzadu
- rychlá montáž bez nářadí, možno použít na 
cestách
- vysoká nosnost: 200 kg
- výška: cca 10 cm 

NEU
-   plast
- vhodný pro všechny standardní toalety
- upevnění bez nářadí pomocí spon
- úhel sedu 3°, vhodný zejména pro lidi s 
kyčelními problémy
- rozměry: cca 43 x 44,5 cm
- max. nosnost: 180 kg 

Nástavec na WC »REHOTEC«

Nástavec na WC »ILπ[hh«

- plast

- vhodný pro všechny standardní toalety
- 4 nastavovací, z měkké gumy potažené 
držáky

- upevnění bez nářadí

- hygienický otvor v přední i zadní části

- max. nosnost: 130 kg 

Nástavec na WC »CLEAN LINE TS«
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Nástavec na WC »CLOO« s područkami, nastavitelný

15510 - plast
- odnímatelné područky
- vhodný pro všechny standardní toalety
- upevnění bez nářadí
- nastavitelný sklon sedáku
- 3 možnosti nastavení výšky: 6 cm, 10 cm, 14 cm
- max. zatížení: 150 kg 

Nástavec na WC, 3 možnosti nastavení výšky

15520 

Nástavec na WC »RELAXON STAR« s područkami

15550 - plast
- polstrované a odnímatelné područky
- zabezpečení proti bočnímu vychýlení
- integrovaný ochranný kryt
- vhodný pro všechny standardní 

toalety
- upevnění bez nářadí
- nastavitelný sklon sedáku
- 3 možnosti nastavení výšky:  cca 8 

cm, 10 cm, 13 cm
- max. zatížení: 130 kg 

3-fach höhenverstellbar!
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Nástavce na WC, výškově stavitelné 25

- plast
- polstrované a odnímatelné područky
- zabezpečení proti bočnímu vychýlení
- integrovaný ochranný kryt
- vhodný pro všechny standardní toalety
- upevnění bez nářadí
- nastavitelný sklon sedáku
- 3 možnosti nastavení výšky: 8 cm, 12 cm, 16 cm
- max. zatížení: 114 kg 
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Měkké WC sedátko s víkem

15750 bílá 

15800 bílá / černá

 Soft WC-Sitz mit Deckel

 weiß - passend für alle Standard-WC‘s

ell, Aufrichthilfe

  - Griffhöhe: ca. 66 cm
  - max. Belastung: 150 kg
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26 Pomůcky na toaletu

Rám k toaletě usnadňující zvedání

-

- vhodné pro všechny standardní toalety
- víko i sedák čalouněný
- max. zatížení: 150 kg 

- lakovaná ocel
- odkládací košík na pravou či levou stranu
- pěnové rukojeti
- rozměry: cca 71 x 49 cm
- výška rukojetí: cca 66 cm
- max. zatížení: 150 kg 
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Madla 27

Madlo z nerezové oceli

17030 30 cm 
17040 40 cm 
17045 45 cm 
17050 50 cm 
17060 60 cm 

- průměr trubky: cca 32 mm
- montážní příruba: Ø cca 79 mm
- povrchová ražba pro větší přilnavost
- max. nosnost: 120 kg
- se standardním montážním materiálem 17080 80 cm

17090 90 cm
17100 100 cm
17120 120 cm 

Madlo z nerezové oceli, L-Form

17190 pravé 
17192 levé 

- průměr trubky: cca 32 mm
- montážní příruba: Ø cca 79 mm
-
-

rozměry: cca 30 x 61 cm

- max. zatížení: 120 kg

-

Madlo plastové

17230 30 cm 
17240 40 cm 
17245 45 cm 
17260 60 cm 

- plastové s drážkovaným povrchem, barva
bílá

- montážní sada s krytkami
- průměr trubky: cca 35 mm
- vzdálenost od stěny: cca 50 mm

Madlo zahnuté

17300 32 cm - plastové s drážkovaným povrchem, barva
bílá

- rozměry: cca 40 x 25 mm
- max. nosnost: 115 kg

  - Oberflächen-Prägung für mehr Griffsicherheit

  - mit Standard-Befestigungsmaterial

pravé levé

se standardním montážním materiál

povrchová ražba pro větší bezpečnost
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2828 Betthilfen

17560 60 cm 
17585 85 cm 

- průměr: cca 32 mm
- velikost upevňovací desky: cca 27 x 
10 cm
- povrchová ražba pro větší 
bezpečnost
- max. zatížení: 120 kg
- se standardním montážním 
materiálem

Bezpečnostní opěrné rameno s držákem papíru

17586 85 cm 

Bezpečnostní opěrné rameno »BÍLÉ«

17700 75 cm - ocelová trubka, bílá
- velikost upevňovací desky: cca 23 x 

10 cm 

 Sicherheits-Stützklappgriff Edelstahl

 85 cm - Befestigungsplatte: ca. 27 x 10 cm 

  - mit Standard-Befestigungsmaterial

pgriff mit Toilettenpapierhalter

 85 cm - Rohrdurchmesser: ca. 32 mm   
- Befestigungsplatte: ca. 27 x 10 cm

                           

28

Bezpečnostní opěrné rameno z nerezové oceli

- průměr: cca 32 mm velikost
- upevňovací desky: cca 27 x 10 cm
- povrchová ražba pro větší bezpečnost
- max. zatížení: 120 kg
- se standardním montážním 

materiálem 

Bezpečnostní ramena
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18000 bílá 

18001 zelená 

18002 modrá 

18400 nadloktí, malé,  
délka: cca 66 cm,  
Ø: cca 19 cm

18405 

18410 

18415 

18420 

18425 

18430 

18435 

 

předloktí, malé , 
délka: cca 44 cm,  
Ø: cca 19 cm 

nadloktí, velké, délka: 
cca 80 cm,  Ø: cca 26 
cm

předloktí, velké, 
délka: ca. 52 cm, Ø: 
ca. 23 cm

stehno, malé, délka: 
cca 84 cm, Ø: cca 31 
cm

holeň, malá, délka: 
cca 52 cm, Ø: cca 34 
cm

stehno, velké, délka: 
cca 112 cm, Ø: cca 47 
cm

holeň, velká, délka: 
cca 63 cm, Ø: cca 39 
cm

Bidets / Duschschutz 29

Einsatz-Bidet

weiß - passend für alle Standard-WC`s
- schlagfester Kunststoff
- autoklavierbar bis 130°C

 Dusch- und Badeschutz

Oberarm, klein,  - Polyurethan
 Länge: ca. 66 cm,  - 100 % wasserdicht
 Ø: ca. 19 cm - latexfrei  

Bidety / Ochrana do sprchy

Bidet

- vhodný pro všechny standardní toalety
- autoklávovatelný do 130°C

- polyuretan
- 100% voděodolná
- bez latexu
- opakovaně použitelná a odolná
- pro dospělé i děti
- lze plně potopit do vody 

Ochrana do sprchy a vany
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Bezpečnostní podložka do vany

18600 bílá 
18601 šedá 
18602 modrá 
18603 béžová 

- měkká pěna, plast
- protiskluzová, TÜV-GS zkoušky
- lehká údržba
- velikost: cca 36 cm x 92 cm
- antibakteriální
- prát v pračce do 30°C

Bezpečnostní podložka do sprchy

18620 bílá 
18621 šedá 
18622 modrá 
18623 béžová 

- měkká pěna, plast
- protiskluzová, TÜV-GS zkoušky
- lehká údržba
- rozměry: cca 55 cm x 55 cm
- antibakteriální
- prát v pračce do 30°C

18640 bílá 
18641 šedá 
18642 modrá 

18643 béžová 

- měkká pěna, plast
- protiskluzová, TÜV-GS zkoušky
- lehká údržba
- rozměry: cca 22 cm x 32 cm
- antibakteriální
- prát v pračce do 30°C

30 Podložky do vany a sprchy

Polštářek pod hlavu
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Vanová podložka »GUMMI«

18700 
18701 

18730 
18731 

bílá, cca 76 x 35 cm 
modrá, cca 76 x 35 cm 

bílá, cca 91 x 35 cm 
modrá, cca 91 x 35 cm 

- přírodní kaučuk
- protiskluzový povrch
- extra silné přísavky na dně
- děrovaná - dobrý odvod vody
- jednoduchá údržba
- bez obsahu PVC
- prát v pračce při 40 ° C

Sprchová podložka »GUMMI«

18750 bílá 
18751 modrá 

- přírodní kaučuk
- protiskluzový povrch
- extra silné přísavky na dně
- děrovaná - dobrý odvod vody
- jednoduchá údržba
- bez obsahu PVC
- prát v pračce při 40 ° C
- rozměry: 55 x 55 cm

Vanový teploměr, lodičkový tvar

18950 bílá 
18955 modrá 

- plastový, s držákem
- bez rtuti
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Držák pro hrnek na pití

20000 bílá - plast, 2 držátka
- vhodný pro hrnky 20010 až 20700

20010 
20020 
20030 
20031 

20032 
20034 
20036 
20037 

dlouhý náustek: 
nástavec na čaj 
nástavec na kaši
set čaj a kaše  
set čaj a kaše s držákem

krátký náustek: 
nástavec na čaj 
nástavec na kaši
set čaj a kaše
set čaj a kaše s držákem

Hrnek na pití »ČERVENÝ«

20110 
20120 
20130 

dlouhý náustek: 
nástavec na čaj 
nástavec na kaši 
set čaj a kaše  

20131 set čaj a kaše s držákem

20132 
20134 
20136 

krátký náustek: 
nástavec na čaj 
nástavec na kaši
set čaj a kaše

20137 set čaj a kaše s držákem

20210 
20220 
20230 

dlouhý náustek: 
nástavec na čaj
nástavec na kaši
set čaj a kaše  

20231 set čaj a kaše s držákem

20232 
20234 
20236 
20237 

krátký náustek: 
nástavec na čaj 
nástavec na kaši
set čaj a kaše
set čaj a kaše s držákem

 mit Brei-Aufsatz - spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet
 Set Tee & Brei  - autoklavierbar bis 130°C
  Set Tee & Brei, - graduiert

NEU
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  Set Tee & Brei,    Set Tee & Brei,  NEU  Set Tee & Brei,  

  Set Tee & Brei, - graduiert  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiert

NEU

  Set Tee & Brei, - graduiert  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiert

  Set Tee & Brei, - graduiert  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiert

Hrnek na pití »TRANSPARENTNÍ«

- plast
- objem cca 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí, vhodné do mikrovlnné trouby
- autoklávovatelný do 130°C
- se stupnicí

Hrnek na pití »MODRÝ«

- plast
- objem cca 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí , vhodné do mikrovlnné trouby
- autoklávovatelný do 130 ° C
- se stupnicí

- plast
- objem cca 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí , vhodné do mikrovlnné trouby
- autoklávovatelný do 130 ° C
- se stupnicí



Hrnek na pití »ZELENÝ«

20310 
20320 
20330 

dlouhý náustek:
nástavec na čaj
nástavec na kaši
set čaj a kaše  

20331 set čaj a kaše s držákem

20332 
20334 
20336 

krátký náustek:
nástavec na čaj
nástavec na kaši
set čaj a kaše

20337 set čaj a kaše s držákem

20410 
20420 
20430 

dlouhý náustek: 
nástavec na čaj
nástavec na kaši
set čaj a kaše  

20431 set čaj a kaše s držákem

20432 
20434 
20436 
20437 

krátký náustek: 
nástavec na čaj 
nástavec na kaši
set čaj a kaše
set čaj a kaše s držákem

20510 
20520 
20530 

dlouhý náustek:
nástavec na čaj
nástavec na kaši
set čaj a kaše  

20531 set čaj a kaše s držákem

20532 
20534 
20536 

krátký náústek:
nástavec na čaj
nástavec na kaši
set čaj a kaše

20537 set čaj a kaše s držákem

 mit Brei-Aufsatz - spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet

ORANGE«

 mit Brei-Aufsatz - spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet
 Set Tee & Brei  - autoklavierbar bis 130°C

B«

NEUE FARBE!

  mit Tee-Aufsatz - ca. 250 ml Inhalt
 mit Brei-Aufsatz - spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet
 Set Tee & Brei  - autoklavierbar bis 130°C

NEUE FARBE!
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NEU

  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiert

NEU

  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiert

  Set Tee & Brei, - graduiert  Set Tee & Brei, - graduiertNEU  Set Tee & Brei, - graduiert

NEU

Hrnek na pití »ORANŽOVÝ«

Hrnek na pití »ŽLUTÝ«

- plast
- objem cca 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí , vhodné do mikrovlnné trouby
- autoklávovatelný do 130 ° C
- se stupnicí

- plast
- objem cca 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí , vhodné do mikrovlnné trouby
- autoklávovatelný do 130 ° C
- se stupnicí

- plast
- objem cca 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí , vhodné do mikrovlnné trouby
- autoklávovatelný do 130 ° C
- se stupnicí



Hrnek na pití s výřezem na nos

20600 
20601 

- plast
- objem 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí
- autoklávovatelný do 130 ° C 

20650

20652 

20660 

20661 

20666 

20667 

Hrnek na pití s flexibilním náústkem

20700 
20702 
20703 

- plast
- objem 200 ml
- transparentní
- kryt bílý
- lze mýt v myčce nádobí
- autoklávovatelný do 130 ° 

Hrnek na pití NOVO

20750 

modrá
bílá-transparentní 

s držákem         

set: čaj, kaše, dysfágie-
víčko, dlouhý náustek

set s držákem: čaj, kaše, 
dysfágie-víčko, dlouhý 
náustek 

set: čaj, kaše, dysfágie-
víčko, krátký náustek

 set s držákem:  
čaj, kaše, dysfágie- 
víčko, krátký náustek

- neteče
- usnadňuje pití vleže
- s vnitřním brčkem
- plast
- objem 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí
- autoklávovatelný do 130 ° C 

20750-02 Náhradní brčko pro hrnek NOVO

- transparentní
- pro osoby s polykacími potížemi
- plast
- objem 200 ml
- lze mýt v myčce nádobí
- lze sterilizovat párou do 120 ° C
- se stupnicí 
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 Deckel, langes Mundstück  

Hrnek na pití pro Dysfagii
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»Mini láhev na vodu s brčkem »GOOD GRIPS«
20761 zelená-transparentní - šroubovací uzávěr udržuje v čistotě brčko a

zabraňuje vylití tekutiny, když se nepoužívá
- vhodné pro děti od 2 let
- měkký, protiskluzový držák
- velký otvor pro plnění studených nápojů a ledových
kostek
- praktická stupnice
- objem 350 ml
- lze mýt v myčce nádobí
- bez přítomnosti BPA

Drážkovaný hrnek s nástavcem na čaj

21000 transparentní 
21011 modrá 
21012 zelená 
21013 žlutá 
21014 růžová 
21015 oranžová 
21016 fialová 

Drážkovaný hrnek s ukazatelem teploty

21018 transparentní - plast
- díky nepropustnému ventilu ve víčku lze pít vleže!
- prohlubně v šálku umožňují pevné uchopení při pití
- dávkování tekutiny otevřením či uzavřením dvou
otvorů ve víku
- nevhodné pro sycené nápoje
- barva víčka se mění v závislosti na teplotě
- objem 200 ml
- lze mýt v myčce nádobí, používat v mikrovlnné troubě
- autoklávovatelný

Držák pro hrnek na pití

21019 žlutá - plast, 1 držátko
- lze mýt v myčce nádobí

- vhodné pro hrnky na pití 20010
-20536, 20700 - 20750, 21000
-21018

NEU

- plast
- díky nepropustnému ventilu ve víčku lze pít vleže!
- prohlubně v šálku umožňují pevné uchopení při pití
- dávkování tekutiny otevřením

či uzavřením dvou otvorů ve víčku
- nevhodné pro sycené nápoje
- objem 200 ml
- lze mýt v myčce nádobí,

používat v mikrovlnné troubě,
- autoklávovatelný



Hrnek na pití »THERMO«

21100 modrá - plast
- vhodný pro horké i studené nápoje
- dvojitá izolační stěna
- víčko transparentní
- objem cca 200 ml
- lze mýt v myčce 

21130 set, modrý 
21132 set, červený 

21140 bílá 
21145 modrá 
21150 petrolejová 
21155 brusinková 

Hrnek na pití, 2 držátka

21200 slonová kost 
21201 pastelově zelená
21202 pastelově modrá

- plast
- nástavec na čaj a kaši, transparentní
- objem cca 200 ml
- lze použít v mikrovlnné troubě, 

myčce nádobí 

21220 transparentní - plast
- čirý
- velká ergonomická držátka
- velký půdorys
- objem cca 300 ml 

NEU

et »510«

  - spülmaschinenfest 
   bis max. 125° C

 Trinkbecher, 2 Henkelkel
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21202 pastell-blau - ca. 200 ml Inhalt
  - mikrowellengeeignet
  - spülmaschinenfest
  

Hrnek na pití Set »905«

- plast, s termofunkcí, nástavec 
na čaj a kaši, nepropustný
- usnadňuje pití v leže díky 
kónickému tvaru
- alternativou k hrnku na pití s 
výřezem na nos
- objem 180 ml
- lze mýt v myčce nádobí, vhodné 
do mikrovlnné trouby
- autoklávovatelné do 125 °C 

Hrnek na pití Set »510«

- plast
- nástavec na čaj a kaši
- příjemné držátko
- transparentní víčko
- objem 350 ml
- lze použít mikrovlnné troubě, mýt 

v myčce nádobí max. do 125°C 

Hrnek na pití transparentní



Hrnek na pití »HANDYCUP«

21250 transparentní 
21251 
21252 
21253 

zelená-transparentní 
modrá-transparentní 
červená-transparentní 

21280 

Plastový hrnek se zobáčkem

21300 bílá - plast
- 2 ouška
- objem cca 200 ml
- lze mýt v myčce nádobí

- autoklávovatelný 

Porcelánový hrnek se zobáčkem

21330 bílá - porcelán
- 2 ouška
- objem cca 200 ml
- lze mýt v myčce nádobí

- autoklávovatelný 

  - ca. 200 ml Inhalt
  - spülmaschinenfest 
   bis max. 65° C
  - mikrowellengeeignet

 Dysphagie-Tasse

 elfenbein - hilft Personen mit Schluckschwierigkeiten, 
z.B. nach Schlaganfall 
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- plast (SAN)
- šikmá forma
- extra silné rukojeti
- nástavec na čaj
- objem 200 ml
- lze mýt v myčce nádobí do max. 65 °C, používat v mikrovlnné troubě   

Pohárek pro Disfágii

- pomáhá osobám s polykacími obtížemi, 
např. po cévní mozkové příhodě

-  zvláštní tvar směruje tekutinu do středu 
ústí

-  objem 240 ml

-  hmotnost 240 g

-  lze mýt v myčce nádobí  

slonová kost 



Hrnek na pití »NASALTO« 

21400 transparentní 
21402 bílá 

- plast
- nerozbitný
- objem cca 200 ml

- lze mýt v myčce nádobí 

Hrnek na pití - Set s 2 držátky »816« 

21420 
21422 
21424 
21426 
21430 

set, transparentní
set, žlutá-transparentní 
set, oranžová-transparentní 
set, modrá-transparentní 
set, červená-transparentní

Hrnek na pití s držátkem

21500 
21502 
21504 

- plast
- svorkové držátko
- objem 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí, 

používat v mikrovlnné 
troubě

- autoklávovatelný 
21510 
21512 
21514 

dlouhý náustek: 
set čaj a kaše
nástavec na čaj 
nástavec na kaši 

krátký náustek: 
set čaj a kaše
nástavec na čaj
nástavec na kaši

NEU

NEU
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- plast, s víčkem na čaj a kaši
- dvě držátka poskytují dodatečnou podporu
- i pro pacienty s třesem
- objem 250 ml
- lze mýt v myčce nádobí, používat v 
mikrovlnné troubě
- autoklávovatelné do 125 °C 
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nfo@sundo-homecare.de    

21900 bílá 

21902 červená 
balení 5 ks 

- plast
- drží brčka do 6 mm na skle, šálku 

nebo okraji lahve  

Brčko, dlouhé, pružné

21920 
21921 

balení 2 ks
balení 10 ks 

- plast
- délka: 46 cm
- Ø cca 5 mm 

NEU

NEUNEU

Držák brček

Držák brček

- plast
- pro brčka o Ø do 6 mm
- lze mýt v myčce nádobí 
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22000 modrá/bílá
22002 béžová 

22020 bílá 

22025 krémově bílá

Talíř se zvýšeným okrajem

22030 bílá - plast
- protiskluzový, s velkou přísavkou

- rozměry: Ø 24 cm, výška: 6 cm
- lze mýt v myčce nádobí (kromě 

přísavky)
- lze použít v mikrovlnné troubě až do 

70 ° C  (s výjimkou přísavky) 

  - mikrowellengeeignet  - mikrowellengeeignet

  - spülmaschinenfest

 Teller mit Randerhöhung 

NEU
  - Maße: Ø ca. 21 cm, Höhe: ca. 5 cm   - Maße: Ø ca. 21 cm, Höhe: ca. 5 cm 

NEU

Unterseite

zadní strana

Unterseite

Talíř udržující teplotu s víkem

- plast
- dvoudílný talíř s velkým plnicím otvorem pro teplou vodu
- rozměry: Ø 22 cm, výška: 3,5 cm
- lze použít v mikrovlnné troubě, myčce nádobí 

- melamin
- protiskluzový
- rozměry: Ø 

cca 20 cm lze 
mýt v myčce 
nádobí 

spodní strana

Talíř se zvýšeným krajem »DELUXE« 

Talíř »NÍZKÝ« 

- plast
- protiskluzový
- rozměry: Ø cca 21 cm, výška: cca 5 cm lze mýt 

v myčce nádobí 
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 Warmhalteteller mit Deckel

22000 blau / weiß - Kunststoff 
22002 beige - 2-geteilt mit großem Einfüllstutzen 

für heißes Wasser
- Maße: Ø ca. 22 cm, Höhe: ca. 3,5 cm 
- mikrowellengeeignet
- spülmaschinenfest

Teller mit Randerhöhung »DELUXE«

22020 weiß - Melamin
- rutschfest
- Maße: Ø ca. 20 cm
- spülmaschinenfest

Teller »TIEF«

22025 creme-weiß - Kunststoff
- rutschfest
- Maße: Ø ca. 21 cm, Höhe: ca. 5 cm 
- spülmaschinenfest

Teller mit Randerhöhung 

22030 weiß - Kunststoff
- rutschfest, mit großem Saugnapf 
- Maße: Ø ca. 24 cm, Höhe: ca. 6 cm  
- spülmaschinenfest (ohne Saugnapf) 
- mikrowellengeeignet bis 70° C 

(außer Saugnapf)

Talíř se zvýšeným okrajem, vysoký

22035 bílá - plast
- zvýšený okraj cca 3 cm/ 1,3 cm 

Talíř dělený

22040 bílá - plast
- s protiskluzovými nožičkami
- rozměry: Ø cca 22 cm, výška: cca 3 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

Talíř dělený

22042 bílá 

22050 bílá - plast
- protiskluzový, s velkými přísavkami
- rozměry: Ø cca 15 cm, výška: cca 8 cm
- lze mýt v myčce nádobí (kromě přísavky) 

NEUNEU

spodní strana

  - spülmaschinenfest (ohne Saugnapf)   

NEUNEU

  - mikrowellengeeignet bis 70° C 
   (außer Saugnapf)

- plast
- protiskluzový, s velkými přísavkami
- rozměry: Ø cca 23 cm, výška: cca 6 cm lze mýt v myčce 

nádobí (kromě přísavky)
lze použít v mikrovlnné troubě až do 70 ° C  (s výjimkou 
přísavky) 

spodní strana

Miska na polévku se zvýšeným okrajem



Kalíšek na vejce s přísavkou

22085 bílá - plast
- rozměry: Ø cca 4,7 cm
- lze mýt v myčce nádobí (kromě přísavky) 

22100 bílá - plast
- 3 svorky pro upnutí na okraj talíře
- vhodné pro talíře o průměru cca 23 - 28 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

22110 bílá - plast
- 3 svorky pro upnutí na okraj talíře
- okraj zakřivený dovnitř, zabraňuje sklouznutí 

potravin
- vhodné pro talíře o průměru cca 19 - 28 cm
- výška: cca 3,2 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

22130 červená 

NEU
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  - spülmaschinenfest
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Küchenbrett mit Haltegabel

22200 grau - Kunststoff, Edelstahl 
- zur Einhandbedienung
- rutschfest durch Unterseite 

mit Gummi-Noppen und 
Schraubzwinge 

- mit Haltegabel und Dornen 
gegen Verrutschen der Speisen

- Maße: ca. 23 x 18 cm

Küchenbrett mit Haltegabel und Saugnäpfen

22202 grau - Kunststoff, Edelstahl 
- zur Einhandbedienung
- rutschfest durch Saugnäpfe und Schraubzwinge
- mit Gabel und Dornen gegen Verrutschen der Speisen
- Maße: ca. 28 x 18 cm

Küchen-Arbeitsstation »UNIVERSAL«

22205 weiß - Kunststoff, Edelstahl
- unterstützt Speisezubereitungen mit einer Hand 
- Klemmvorrichtung für Dosen, Flaschen oder Lebensmittel
- Haltestifte für Obst und Gemüse 
- integrierte Bürste, Reibe und Schäler 
- Ecke mit erhöhtem Rand zum Schmieren von Broten 
- rutschfeste Unterseite mit 4 Saugnäpfen 
- Maße: ca. 50 x 30 cm, Höhe ca. 3,5 cm
- Gesamthöhe: ca. 14,5 cm
- Gewicht: 1,7 kg

Fixierbrett »FIX«

22206 weiß - zum Fixieren von Gegenständen
- Kunststoff, Edelstahl
- kann rutschfest montiert und sowohl für 
  Rechts- als auch für Linkshänder angepasst werden 
- mit dem großflächigen Schieber lassen sich Gegen-
stände einfach und sicher fixieren  

- inkl. Saugfüße
- Gewicht: 1,3 kg
- spülmaschinenfest

SchraubklemmeHaltegabel

Zvyšovač talíře

- plast
- 3 svorky pro upnutí na okraj talíře
- okraj zakřivený dovnitř, zabraňuje sklouznutí potravin
- vhodné pro talíře o průměru cca 19 - 28 cm
- výška: cca 3,2 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

Zvyšovač talíře »EXTRA« 

Zvyšovač talíře »ČERVENÝ« 



Eierbecher mit Saugnapf

22085 weiß - Kunststoff
- Maße: Ø ca. 4,7 cm
- spülmaschinenfest (ohne Saugnapf)

 Tellerranderhöher

22100 weiß - Kunststoff
- 3 Klammern zum Festklemmen an den Tellerrand
- passend für Teller von Ø ca. 23 - 28 cm
- spülmaschinenfest

Tellerranderhöher »EXTRA«

22110 weiß - Kunststoff
- 3 Klammern zum Festklemmen an den Tellerrand
- Rand nach innen gewölbt, verhindert das

Herausrutschen der Speisen
- passend für Teller von Ø ca. 19 - 28 cm
- Höhe: ca. 3,2 cm 
- spülmaschinenfest

 Tellerranderhöher »ROT«

22130 rot - Kunststoff
- 3 Klammern zum Festklemmen an den Tellerrand
- Rand nach innen gewölbt, verhindert das

Herausrutschen der Speisen
- passend für Teller von Ø ca. 19 - 28 cm
- Höhe: ca. 3,5 cm 
- spülmaschinenfest
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Kuchyňské prkénko s vidličkou

- plast, nerezová ocel
- ovládání jednou rukou
- protiskluzové dno s gumovými čepy 

a svorkou vidlička a bodce k 
zabránění vyklouznutí potravin

- rozměry: 23 x 18 cm  

Kuchyňské prkénko s vidličkou a přísavkami

22202 šedá 

22205 bílá - plast, nerezová ocel, umožňuje přípravu pokrmů jednou rukou
- upínací zařízení pro dózy, lahve nebo potraviny
- kolík pro přidržení ovoce nebo zeleniny
- integrovaný kartáč, struhadlo a loupák
- rohy se zvýšeným okrajem k mazání chleba
- protiskluzové dno s přísavkami
- rozměry: cca 50 x 30 cm, výška cca 3,5 cm
- celková výška: cca 14,5 cm
- hmotnost: 1,7 kg 

Držák chleba »FIX«
22206 bílá 

NEU

22200 grau
  - zur Einhandbedienung
  - rutschfest durch Unterseite 
   mit Gummi-Noppen und 
   Schraubzwinge 
  - mit Haltegabel und Dornen 
   gegen Verrutschen der Speisen
  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm  - Maße: ca. 23 x 18 cm

šroubdržící vidlička

  - mit Gabel und Dornen gegen Verrutschen der Speisen  - mit Gabel und Dornen gegen Verrutschen der Speisen

    Rechts- als auch für Linkshänder angepasst werden 
  - mit dem großflächigen Schieber lassen sich Gegen-

přísavka

22130 šedá 

- plast, nerezová ocel
- ovládání jednou rukou
- protiskluzové dno s gumovými čepy a svorkou

vidlička a bodce k zabránění vyklouznutí potravin
- rozměry: 28 x 18 cm 

Kuchyňská pracovní stanice »UNIVERSAL«

- k fixaci objektu
- plast, nerezová ocel
- může být protiskluzově upevněn a přizpůsobena 

jak pro pravou i levou rukou
- díky velkému šoupátku mohou být objekty snadno 

a bezpečně upevněny 
- včetně přísavek
- hmotnost: 1,3 kg
- lze mýt v myčce nádobí 



Krájecí prkénko SB - plast
- protiskluzové, z vyvýšeným okrajem
- rozměry: cca 35 x 25 x 1 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

22207 SB 07,  
základní model

22208 SB 10, 
s malými
kolíčky
pro sýr apod.

22209 SB 11,
s velkými kolíčky 
pro mrkev apod.

Prkénko na mazání chleba

22220 bílá - plast
- spodní strana s protiskluzovými 

čočkami
- rozměry: cca 18 x 19 cm 

22222 bílá 

NEU
- ca. 35 x 25 x 1 cm

  - spülmaschinenfest

spodní strana

XTRA«

  - Unterseite mit Anti-Rutsch-Noppen

Unterseite
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Brotschmierbrett »NO-8«

22224 weiß - Kunststoff
- mit 8 Noppen gegen Verrutschen der Speisen
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Maße: ca. 18 x 18 cm
- spülmaschinenfest 

Pfannenhalter

22270 weiß - Metalldraht, beschichtet
- mit Saugnäpfen
- Breite: ca. 22 cm, Höhe ca. 13 cm

Noppen Unterseite

Prkénko na mazání chleba »EXTRA«

- plast
- zvýšený okraj a 2 strany
- na spodní straně protiskluzové čočky
- rozměry: cca 26 x 18 cm 
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Prkénko na mazání chleba »NO-8«

22224 bílá 

  - Anti-Rutsch-Noppen auf d
  - Maße: ca. 18 x 18 cm
  - spülmaschinenfest 

  Pfannenhalter

  - mit 8 Noppen gegen Verrutschen der Speisen

NEU

čočky na spodní straně

22270 weiß - Metalldraht, beschichtet
  - mit Saugnäpfen
  - Breite: ca. 22 cm, Höhe ca. 13 cm

  

- plast
- 8 kolíčků proti posunu pokrmů
- na spodní straně protiskluzové čočky
- rozměry: cca 18 x 18 cm
- lze umývat v myčce nádobí  

Držák pánve

22270 bílá - potažený kovový drát
- šířka: cca 22 cm, výška cca 13 cm



Dycem® otvírák uzávěrů

22300 

22305 

- plast
- bez latexu
- barevně stabilní
- bez zápachu
- oboustranně použitelný
- nelepí 

Dycem® podložky

22314 
22319 

22325 
22335 
22340 

- plast, modrá barva
- bez latexu
- barevně stabilní
- bez zápachu
- oboustranně použitelné
- nelepí 

Protiskluzový kuchyňský set

22350 

22400 bílá - montáž pod horní skříňky
- pro lahve a sklenice
- plastový s gumovým páskem
- pro velikosti uzávěru o Ø 1,5 - 8,5 cm 

NEU

  - für Verschlussgrößen von Ø 1,5 - 8,5 cm
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NEU  bestehend aus:
  - Antirutschmatte, rund, Ø ca. 19 cm

  - Flaschenöffner

  Universal-Verschlussöffner

  - Antirutschmatte, rund, Ø ca. 19 cm
  - Glasöffner
  - Flaschenöffner

  - Antirutschmatte, rund, Ø ca. 19 cm
  - Glasöffner
  - Flaschenöffner

pro lahve, žlutá barva, 
Ø  cca 5 cm 

pro konzervy a sklenice, 
žlutá barva, Ø cca 12 cm 

kulatá, Ø cca 14 cm 
kulatá, Ø cca 19 cm 

cca 25 x 18 cm 
cca 35 x 25 cm 
cca 200 x 40 cm    
set barevný

- plast
- skládá se z:
- protiskluzová podložka, kulatá, Ø cca 19 cm
-  otvírák sklenic
-  otvírák lahví 

Univerzální otvírák



Univerzální otvírák »ŽLUTÝ« 

22410 - usnadňuje šroubování šroubového uzávěru  
- kuželový tvar

Gumový otvírák

- usnadňuje otevření šroubového uzávěru
- s kónickým uchopením
- drážkovaný uvnitř i vně
- pro šroubové uzávěry Ø 2,5 - 7,5 cm

Otvírák ohebný

NEUNEU

  - rutschsicher
  - vereinfacht das Öffnen von Flaschen und Gläsern
  - Ø ca. 15 cm
  - paarweise
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  Universal-Verschlussöffn

22410 gelb - erleichtert das Aufdrehen von
   Schraubdeckeln
  - konisch zulaufend

  Gummi-Verschlussöf

22420 blau - erleichtert das Öffnen von Schraubdeckeln 
22422 rot - mit Kegelgriff
  - innen und außen gerieft
  - für Drehverschlüsse von Ø ca. 2,5 - 7,5 cm

NEU  - vereinfacht das Öffnen von Flaschen und Gläsern NEUNEUNEU

  Verschlussöffner, bie

22425 blau - Kunststoff
  - rutschsicher  - rutschsicher
  - vereinfacht das Öffnen von Flaschen und Gläsern
  - Ø ca. 15 cm
  - 

  - rutschsicher
  - vereinfacht das Öffnen von Flaschen und Gläsern
  - Ø ca. 15 cm
  - 

  - rutschsicher
  - vereinfacht das Öffnen von Flaschen und Gläsern
  - Ø ca. 15 cm
  - 

žlutá 

22420
22422 

modrá 
červená 

- plast

 protiskluzový
- snadné otevírání lahví a sklenic 
- Ø 15 cm
- pár

modrá 22425 



48 Otvíráky
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Otvírák na konzervy »EXTRA« 

22435 bílá - plast
- umožňuje otvírání plechovek s 

úchytem
- rozměry cca 15 x 8 cm  

Otvírák na lahve se šroubovacím uzávěrem

22440 modrá - protiskluzový
- vroubkovaná vnitřní část
- vhodné pro víčka a uzávěry o průměru od 2 

do 3,5 cm 

Otvírák na lahve se šroubovacím uzávěrem »EXTRA«

22444 oranžová 

 Multi-otvírák

22460 bílá - plast
- protiskluzová fixace umožňuje otvírání 

jednou rukou
- vhodné pro lahve, sklenice a dózy do 

průměru cca 12 cm 

NEU

 orange - Kunststoff orange - Kunststoff
  - zum leichten Öffnen von Flaschendrehverschlüssen   - zum leichten Öffnen von Flaschendrehverschlüssen 
   bis ca. 3 cm Ø   bis ca. 3 cm Ø
  - Länge: ca. 11 cm  - Länge: ca. 11 cm

  - zum leichten Öffnen von Flaschendrehverschlüssen NEU- plast
- k lehčímu otvírání víček do průměru cca 3 cm  
- délka: cca 11 cm



Nůž s kulatou rukojetí

22530 černá 

Nůž na chleba s kulatou rukojetí

22531 černá 

22540 šedá-zelená Víceúčelový

šedá-zelená

22542 

- hladká čepel

- délka čepele: cca 18 cm
- délka čepele: cca 24 cm

  - mit anatomischem Rundgriff, erleichtert

   Hand- und Gelenkbeweglichkeit

  

iff

NEU

  - mit anatomischem Rundgriff, erleichtert

   Hand- und Gelenkbeweglichkeit

iff

NEU

  - weicher, rutschfester Kunststoffgriff im 90°-Winkel
   hält Hand und Handgelenk in natürlicher Position
  - erleichter das Schneiden mit einer Hand

  - fein gezackte Klinge mit Gabelfunktion
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NEU

22541 grau-grün Brotmesser
  - Klinge mit leichtem Wellenschliff
  - Klingenlänge: ca. 20 cm
  - Gesamtlänge: ca. 26 cm

22542 grau-grün Kochmesser, glatt
  - glatte Klinge
  - Klingenlänge: ca. 18 cm

  - mit anatomischem Rundgriff, erleichtert
   das Greifen bei eingeschränkter
   Hand- und Gelenkbeweglichkeit
  - zum Schneiden von Brot und 
   weichen Gemüsen
  - spülmaschinenfest bis 70° C 

  »EASI-GRIP®« Messer

  - Kunststoff, Klinge Edelstahl

- plast / nerezová ocel
- s anatomickou rukojetí, umožňuje krájení 
bez nebezpečí poranění ruky a lehkost 
pohybu
- ke krájení zeleniny a masa
- lze mýt v myčce nádobí do 70°C

»EASI-GRIP®« Nůž 

- plast, nerezová ocel
- měkká, protiskluzová rukojeť s úhlem 90° 
udržuje ruku a zápěstí v přirozené pozici 
- usnadňuje krájení jednou rukou
- lze mýt v myčce nádobí

- jemně vyříznutá čepel s funkcí vidličky na
špičce

- délka čepele: cca 14 cm

- celková délka: cca 12 cm

22541 
Nůž na chleba

- čepel s lehkým vlnkovým 
výbrusem
- délka čepele: cca 20 cm
- celková délka: cca 26 cm

Kuchařský nůž, hladkýšedá-zelená

- plast / nerezová ocel
- s anatomickou rukojetí, umožňuje krájení 
bez nebezpečí poranění ruky a lehkost 
pohybu
- ke krájení zeleniny a masa
- lze mýt v myčce nádobí do 70°C



Jídelní set pro osoby s Alzheimerovou chorobou

22600 Standardní-Set 

22602 Extra-Set skládá se z:

- talíř se zvýšenou hranou
- polévková mísa s zvýšeným okrajem
- zvyšovač talíře
- kalíšek na vejce
- hrnek s výkrojem na nos
- hrnek na pití
- s nástavcem na čaj a kaši
- 4-dílná sada příborů (plast/nerezová 

ocel) 

Držák na příbory s popruhem

- řemínek plast
- příbor (max. 13 mm široký, 3 mm vysoký) je zastrčený do 
přiloženého sáčku a upevněný popruhem na ruku

22620

22621 

22622 

Držák na příbory 

22624 - suchý zip, plast
- jedna velikost, vhodný pro 

Flex příbory 

NEU

NEUNEU
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aufe

- signalrotes Geschirrset zur besseren Wahrnehmung
  - unterstützt auch das Essen mit einer Hand
  - spülmaschinen- und mikrowellenfest (ohne

- jasně červená barva k lepšímu vnímání

- umožňuje jíst jednou rukou

- lze použít v myčce na nádobí a mikrovlnné troubě 
(kromě přísavek!)

skládá se z:

- talíř se zvýšenou hranou
- polévková mísa s zvýšeným okrajem
- zvyšovač talíře
- kalíšek na vejce
- hrnek s výkrojem na nos
- hrnek na pití
s nástavcem na čaj a kaši 

- M, středně velká ruka, béžová

- L, velká ruka, modrá

- S, pro děti, barevná

černá



Speiseset für Personen mit Alzheimer-Erkrankung

- signalrotes Geschirrset zur besseren Wahrnehmung
- unterstützt auch das Essen mit einer Hand
- spülmaschinen- und mikrowellenfest (ohne
Saugnäpfe!)

22600 Standard-Set bestehend aus:
- Teller mit Randerhöhung
- Suppenschale mit Randerhöhung
- Tellerranderhöher
- Eierbecher
- Becher mit Nasenausschnitt
- Trinkbecher mit 
Tee- und Breiaufsatz

22602 Extra-Set bestehend aus:
- Teller mit Randerhöhung
- Suppenschale mit Randerhöhung
- Tellerranderhöher
- Eierbecher
- Becher mit Nasenausschnitt
- Trinkbecher mit Tee- und
und Breiaufsatz

- 4-tlg. Besteck-Set, 
Kunststoff / Edelstahl 

Besteckhalter mit Schlaufe

- Gurtband aus Kunststoff
- Besteck (max. 13 mm breit, 3 mm hoch) 
wird in der eingenähten Tasche verstaut und
mit dem Gurt an der Hand fixiert

22620 M, mittelgroße Hand, beige

22621 L, große Hand, blau

22622 S, für Kinder, bunt

Besteckhalter 

22624 schwarz  - Klettband, Kunststoff
- 1 Größe, passend für
Flex-Besteck

Nerezový příbor »SELECT«

22630 
22631 

22632 

- usnadňuje jídlo s oslabenou rukou a sníženou 
pohyblivostí kloubů

- ergonomická plastová rukojeť
- lze mýt v myčce nádobí 

22633 
22634 

22635 
22636 

22637 

Příbor lehký, rovný

22650 set 4 dílný: nůž, 
vidlička, lžíce, 
čajová lžička 

22651 nůž 
22652 vidlička 

- z nerezové oceli s povrchovou úpravou,
- rukojeť pěnová s obrysy na prsty
- vhodné pro osoby s omezenou schopností 

úchopu a síly paží
- rozměry: průměr úchytek 28 mm
- délka: až 12 cm 

22653 lžíce 
22654 čajová lžička

22660 

Příbor lehký, zahnutý

22661 
22662 

22663 
22664 

vidlička:
zahnutý, pro leváky 
zahnutý, pro praváky

lžíce:
zahnutá, pro leváky 
zahnutá, pro praváky
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nůž, rovný 
zahnutý nůž

vidlička, rovná
vidlička, pro praváky
vidlička, pro leváky

lžíce, rovná
lžíce, pro praváky
lžíce, pro leváky

nůž zahnutý



Příbor zahnutý

- pro osoby se slabými motorickými nebo
svalovými schopnostmi

- zaoblený tvar usnadňuje držení a jídlo
- plast
- lze mýt v myčce
- v červené barvě vhodný zejména pro

pacienty s Alzheimerovou chorobou a
autisty

22670 Vidlička, zahnutá, pro praváky
22671 

antracit / bílá 
červená / bílá 

22672 Lžíce, zahnutá, pro praváky
22673 

antracit / bílá 
červená / bílá - délka: cca 16,5 cm

- hmotnost: cca 41 g 

22674 Vidlička, zahnutá, pro leváky
22675 

antracit / bílá 
červená / bílá - délka: cca 16,5 cm

-  hmotnost: cca 41 g 

22676 Lžíce, zahnutá, pro leváky
22677 

antracit / bílá 
červená / bílá - délka: cca 16,5 cm

-  hmotnost: cca 41 g 

NEUNEU

NEU

NEUNEU

NEUNEU
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   motorischen oder muskulären Fähigkeiten     

-
-

délka: cca 16,5 cm
hmotnost: cca 41 g
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22679 Univerzální nůž

- vroubkované ostří
- délka čepele: cca 11 cm
- výška rukojeti: cca 11 cm 

pro děti do 8 let:
(modrá – praváci, zelená – leváci)

22680 modrá / bílá Dětská vidlička-lžíce, zahnutá, pro praváky
A

22681 modrá / bílá Dětská lžíce, zahnutá, pro praváky

- délka: cca 14,5 cm
- hmotnost: cca 39 g 

22682 zelená / bílá Dětská vidlička-lžíce, zahnutá, pro leváky
- délka: cca 14,5 cm
- hmotnost: cca 39 g 

22683 zelená / bílá Dětská lžíce, zahnutá, pro leváky
- délka: cca 14,5 cm
- hmotnost: cca 39 g 

NEU

NEU

echtshänder
NEU

NEU

shänder

NEU

NEU

červená / bílá 
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 Příbor-Set  »SUNDO«

22700 příbor-set 4-dílný: 
nůž, vidlička, lžíce, 
čajová lžička 

- protiskluzová rukojeť

- neohebný

- hmotnost: cca 80 gramů 1 kus příboru

- lze mýt v myčce 

Příbor »FLEX«

22728 

22730 

22732 

22733 

22735 

příbor-set 4-dílný: 
nůž, vidlička, lžíce, 
čajová lžička  

nůž, černá

vidlička, černá 

lžíce, černá

čajová lžička, černá 

Příbor »FLEX«, červený

22729 - signální červená pro lepší vnímání

- pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientací ruky

- lžíce a vidlička flexibilní a přizpůsobitelná

- protiskluzová gumová rukojeť

- lze mýt v myčce nádobí 
22736 

22737 

22738 

22739 

příbor-set 4-dílný: 
nůž, vidlička, lžíce, 
čajová lžička  

nůž, červená

vidlička, červená

lžíce, červená

čajová lžička, červená 

- für Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit
Messer, Gabel, - Löffel und Gabel biegsam und  individuell anpassbar NEU

NEU

Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50  

- pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientací ruky

- lžíce a vidlička flexibilní a 
přizpůsobitelná

- protiskluzová gumová rukojeť

- lze mýt v myčce 



»GOOD GRIPS« Příbor

22750 

22751 

- pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientací ruky

- lžíce a vidlička flexibilní a přizpůsobitelná

- protiskluzová gumová rukojeť

- hmotnost: cca 80 gramů 1 kus příboru

- lze mýt v myčce 

22760 

22761 

22762 

22763 

22764 

22765 

22767 

»GOOD GRIPS« Příbor se závažím

22770 

22772 

22773 

- speciálně pro osoby s omezenou kontrolou nad 
rukou, například při Parkinsonově nemoci, 
revmatismu, MS atd.

- lžíce a vidlička flexibilní a přizpůsobitelná

- protiskluzová gumová rukojeť

- hmotnost: cca 170 g 1 kus příboru

- lze mýt v myčce 
22775 

22777 

»GOOD GRIPS« Příbor s povrchovou úpravou
22783 

22785 

příbor-set 5-dílný: nůž, 
vidlička, lžíce, čajová 
lžička, dětská lžíce

příbor-set 4-dílný: nůž, 
vidlička, lžíce, čajová 
lžička  

nůž, hledké ostří          

nůž, vroubkované ostří 

vidlička

lžíce

dětská lžíce

čajová lžička          

polévková lžíce

nůž

vidlička

lžíce

čajová lžička              

polévková lžíce    

lžíce

čajová lžička 

- s plastovou vrstvou

- měkký povrch chrání rty, zuby a vnitřní prostor úst

- rozměry: šířka 40 mm, asi 205 mm dlouhé

- hmotnost: 80 g

- ruční mytí 
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»GOOD GRIPS« Kuchyňské pomůcky

- speciálně pro osoby se sníženou pevností úchopu

- protiskluzová gumová rukojeť 

22800 Kuchyňský nůž s vroubkovaným ostřím
- celková délka: 24 cm
- ruční mytí 

22802 Nůž na máslo
- celková délka: cca 22 cm
- ruční mytí 

22820 Škrabka na ovoce a zeleninu »Y«, široká

- celková délka: cca 13 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

22822 Škrabka na ovoce a zeleninu, dlouhá
- celková délka: cca 19 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

22826 Lis na česnek
- celková délka: cca 17 cm
- lze mýt v myčce nádobí 

22841 s blokovacím mechanismem Otvírák na konzervy

- díky blokovacímu mechanismu 
rukojeti nemusí být stlačena při otáčení

- uvolnění stiskem tlačítka

- řezací kolečko z ušlechtilé oceli

- ruční mytí 

Otvírák na konzervy
- při řezání nejsou na vnější straně 
žádné ostré hrany
- kolečko z nerezové oceli
- ruční mytí

22850 Otvírák na víčka

- vhodné pro šroubovací uzávěry o Ø 
2-9 cm

- celková délka: 23 cm
- lze mýt v myčce 

NEU

  - geeignet für Schraubverschlüsse von ca. Ø 2 - 9 cm

22842 für glatte Kanten 
  
   entstehen keine scharfen Kanten
  - Edelstahlrad
  - Handwäsche

NEUNEUNEUNEUNEU
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pro hladké hrany22842 



22865 Ø cca 12 / 16 / 19,3 cm 

»GOOD GRIPS« Podložky-Set

- 3-dílný, červený

- tepelně odolný a protiskluzový silikon / nylon

- lze použít společně nebo jako jednotlivé tácky 

22880 černá / červená / bílá - pevné nylonové štětiny

- protiskluzová gumová rukojeť

- malý kartáč s pryžovou gumou

- délka: cca 16 cm 

22882 černá / modrá / bílá - 3 díly: dlouhá štětka, tenký kartáč, jemný čistič

- pevné nylonové štětiny 

NEU

 Reinigungsbürsten-Set 

« Flaschen-Reinigungs-Set
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»GOOD GRIPS« Kartáčky na čištění - Set  

»GOOD GRIPS« Kartáče na čistění lahví - Set 



Froté bryndák

23000 bílá 
23001 
23002 zelená 

Bryndák z fólie

23010 bílá 

23020 modrá 
23021 zelená 
23022 červená

Bryndák »KÁROVANÝ«, omyvatelný

23040 modrá-zelená - nepropustná fólie

- suchý zip

- rozměry: 45 x 90 cm

- ruční mytí 
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- vrchní strana 80% bavlna, 20% polyester

- PU povlak na zadní straně

- kapsa

- drukový uzávěr

- rozměry: 45 x 90 cm
- lze prát až na 95 ° C

95° 

- nepropustná fólie

- suchý zip

- kapsa

- rozměry: 40 x 60 cm
- lze prát až na 90 ° C 

90° 

- vrchní strana: 100% polyester
- pro vodu nepropustná vrstva na zadní 

straně

- drukový uzávěr

- rozměry: 45 x 90 cm
- lze prát až na 60 ° C

60° 

modrá 

Bryndák »KÁROVANÝ« 



23050 bílá - odolné proti vlhkosti s modrou PP
fólií

- k uvázání

- s kapsou

- velikost: cca 64 x 36 cm

- balení po 50 ks

Froté bryndák se stuhou na zavazování

23071 modrá - dlouhé smyčky pro zavázání

- odolné proti vlhkosti PU povlak

- velikost: cca 48 x 100 cm

- 80% bavlna, 20% polyester

- lze prát až na 95 ° C

23090 modrá - oheň nešířící materiál

- netaví se

- neumožňuje žádné vypálené díry

- rozměry: cca 61 x 91 cm

- omyvatelný

23100 stříbrná - pro upevnění ubrousky

- pomocí klipsů

- délka: cca 53 cm

NEU
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95°

Jednorázové ochranné ubrousky

Bryndák pro kuřáky

Držák ubrousků



24000 transparentní 
24001 žlutá 
24002 modrá 

- plast, se stupnicí

- objem: 30 ml

- balení 10 ks24003 zelená
24004 čerená

24010 víčko, bílá vhodné pro 24000 - 24004 

Teleskopický kelímek na léky 

24030 transparentní - plast

- objem: cca 130 ml

- skladácí

Kelímek na léky »NEREZOVÁ OCEL« 

24053 0,03 l 
24055 0,05 l 

- nerezová ocel

- se stupnicí

Dávkovač léků denní

24100 
24101 
24105 
24120 

bílá
modrá
balení 5 ks, bílá
balení 200 ks, bílá 

- plast

- s posuvným víkem

- s popiskem oblasti

- 4 přihrádky: ráno, v poledne, večer, noc

- rozměry: 22 x 6 cm

«
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Einnehmebecher ohne Deckel

60 Dávkování léků

NEUNEUNEU

  Tages-Medikamentendosierer

Kelímek na léky bez víčka
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Tác na dávkovače léků

24130 bílá - plast
- pro 19 kalíšků na léky a 19

denních dávkovačů

- rozměry: cca 43 x 33 cm

Pomůcka na vyndavání léků z blistru

24200 bílá / šedá - umožňuje vytlačit jednou rukou
tabletu z blistru

- plast
- 2-dílná s nádobkou

Dávkovače léků 

- plast

24203 bílá Dávkovač léků malý, 3 přihrádky

- s odklápěcím víčkem

- bez popisu

24204 bílá Dávkovač léků velký, 4 přihrádky

- s posuvným víčkem
- popis: ráno, poledne, večer, noc

24208 transparentní Dávkovač léků 7+1
- jednotlivá odklápěcí víčka, 8 přihrádek

- popis: jednotlivé dny + přídavná přihrádka



24220 
24221 
24222 
24223 
24224 

bílá-transparentní 
modrá-transparentní 
zelená-transparentní 
červená-transparentní 
oranžová-transparentní 

Dávkovač léků, 3 přihrádky

24230 
24231 
24232 
24233 
24234 

bílá-transparentní 
modrá-transparentní 
zelená-transparentní 
červená-transparentní 
oranžová-transparentní

Týdenní dávkovač léků »7 x 4«

24290 bílá 
24291 modrá 
24292 červená 
24293 zelená 
24294 žlutá 

- plast
- 7 jednotlivých vyjímatelných denních dávkovačů

- dávkovače: pondělí až neděle
- 4-dílné denní dávkovače s odnímatelnými víčky
- popis: ráno, poledne, večer, noc24295 oranžová

24296 lila
24297 světle modrá
24298 růžová

Týdenní dávkovač léků »7 x 3«

24300 bílá 
24301 modrá 
24302 červená 
24303 zelená 
24304 žlutá 

- plast

- 7 jednotlivých vyjímatelných denních dávkovačů

- dávkovače: pondělí až neděle

- 3-dílné denní dávkovače s odnímatelnými víčky

- popis: ráno, poledne, večer 24305 oranžová 
24306 lila
24307 světle modrá
24308 růžová

grün-transparent - Maße: ca. 10 x 4 cm, 2 cm hoch

  Wochen-Medikamentendispenser, »7 x 4«

blau-transparent - Beschriftung: morgens, mittags, abends
grün-transparent - Maße: ca. 8 x 4 cm, 2 cm hoch   
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Dávkovač léků, 4 přihrádky

- 4 odklápěcí víčka
-
-

popis: ráno, poledne, večer, noc
rozměry: cca 10 x 4 cm, 2 cm výška

-
-
-

3 odklápěcí víčka
popis: ráno, poledne, večer 
rozměry: cca 8 x 4 cm, 2 cm výška



Tablettendose, 4 Fächer

24220 weiß-transparent - 4 Klappdeckel
24221 blau-transparent - Beschriftung: morgens, mittags, abends, nachts
24222 grün-transparent - Maße: ca. 10 x 4 cm, 2 cm hoch
24223 rot-transparent 
24224 orange-transparent 

Tablettendose, 3 Fächer

24230 weiß-transparent - 3 Klappdeckel
24231 blau-transparent - Beschriftung: morgens, mittags, abends
24232 grün-transparent - Maße: ca. 8 x 4 cm, 2 cm hoch   
24233 rot-transparent 
24234 orange-transparent 

Wochen-Medikamentendispenser, »7 x 4«

24290 weiß - Kunststoff
24291 blau - 7 einzeln entnehmbare Tages-Dispenser:
24292 rot   Montag bis Sonntag 
24293 grün - 4-geteilte Tages-Dispenser mit Klappdeckel 
24294 gelb - Beschriftung: morgens, mittags, abends, nachts 
24295 orange
24296 lila
24297 hellblau
24298 rosa

Wochen-Medikamentendispenser, »7 x 3«

24300 weiß - Kunststoff
24301 blau - 7 einzeln entnehmbare Tages-Dispenser:
24302 rot   Montag bis Sonntag 
24303 grün - 3-geteilte Tages-Dispenser mit Klappdeckel 
24304 gelb - Beschriftung: morgens, mittags, abends 
24305 orange 
24306 lila
24307 hellblau
24308 rosa

(Farben siehe Abb. 24290 - 24298)

24310 bílá 
24311 modrá 

- plast
- 7 jednotlivých vyjímatelných denních

dávkovačů
- dávkovače: pondělí až neděle
- 4-dílné denní dávkovače s odnímatelnými

víčky
- popis: ráno, poledne, večer, noc

Kazeta na léky »1 TÝDEN«

24320 modrá-bílá - plast

- bočně vyjímatelná zásuvka

- rozdělení na dny v týdnu a časy

- 7 x 4 přihrádky

- rozměry: cca 15 x 10 cm 

Kazeta na léky »SUNDO«

24325 červená 
24326 modrá 

- plast

- rozdělení na dny v týdnu a časy

- 7 x 4 přihrádky

- rozměry: cca 15 x 10 cm 

24350 
24351 

červená, 15 x 10 cm 
modrá, 15 x 10 cm 

24360 maxi, červená,  
20,5 x 13 x 3 cm 

- plastový se posuvným víkem a vyjímatelnou 
zásuvkou

- rozdělení na dny v týdnu a časy

- 7 x 4 přihrádky

- s Braillovým písmem 

24382 bílá - plastový s průhledným posuvným víkem

- čas signalizace nastavitelná

- 2 přihrádky

- včetně baterií

- rozměry: cca 9 x 5 cm, výška: 2 cm 
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Dávkovač léků »MEDI 7«

Kazeta na léky »DOSETT«

Box na tablety s alarmem
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24400 
24401 

transparentní 
modrá-transparentní

- plast, čepel z nerezové oceli

- s přihrádkou

- rozměry: cca 8 x 4 cm, výška: cca 2,5 cm 

24410 modrá - plast, čepel z nerezové oceli

- s přihrádkou

- rozměry: cca 9 x 4 cm, výška: cca 2,1 cm 

Půlič tablet STANDARD »COLOR«

24412 bílá 
24413 modrá 
24414 zelená 
24415 červená
24416 fialová
24417 oranžová
24418 světle modrá

24440 bílá - plast, čepel z nerezové oceli

- 3 přihrádky

- rozměry: cca 8 x 4 cm, výška: cca 1,5 cm 

NEUE FARBEN!
 grün - Maße: ca. 7 x 3 cm, Höhe: ca. 2,6 cm

Půlič tablet »AWD«

Půlič tablet

- plast, čepel z nerezové oceli

- s přihrádkou

- rozměry: cca 7 x 3 cm, výška: cca 2,6 cm 

Půlič tablet »EXTRA«
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24444 bílá 

24450 transparentní - plast, čepel z nerezové oceli

- s přihrádkou

- rozměry: cca 9 x 4 cm, výška: cca 2,5 cm 

24455 transparentní - plast, čepel z nerezové oceli

- s přihrádkou a protiskluzovým držákem pilulek

- ochrana čepele 

24460 zelená-transparentní - plast, čepel z nerezové oceli

- vysoká bezpečnost v důsledku skrytého ostří
- čepel funguje pouze při operaci dělení (při 

zavřeném krytu) 

Tablettenformen
   durch variable Kunststoffeinsätze NEU

KLARSICHT«

Půlič tablet »T12«

- pro 12 různých forem variabilní plastové vložce
- s přihrádkou

Půlič tablet »KLARSICHT«

Půlič tablet »PRO KLARSICHT«

Půlič tablet »MULTI SAFE«
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NEU

24500 modrá / transparentní - plast, čepel z nerezové oceli

- dělení, drcení, skladování

- výška cca 9 cm, Ø cca 5 cm

24502 bílá - plast, čepel z nerezové oceli

- dělení, drcení, skladování

- výška cca 7 cm, Ø cca 5 cm

24504 tyrkysová - plast, čepel z nerezové oceli

- dělení, drcení, skladování

- výška cca 7 cm, Ø cca 4 cm

Půlič tablet / Drtič »3 IN 1 EXTRA«

Půlič tablet / Drtič »3 IN 1«

Půlič tablet / Drtič »3 IN 1«
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Drtič tablet

24600 

24603 

modrá / transparentní, 
hladké víčko

modrá / transparentní, 
zoubkované víčko 

- plast, se šroubem
- s přihrádkou, víčko k mletí v hladkém či
drážkovaném provedení

- výška: 10 cm, Ø 5 cm

24707 Ø cca 70 mm 
24709 Ø cca 90 mm 

- s tloučkem, bílá barva

- broušené vnitřní dno24712 Ø cca 125 mm

24730 Ø cca 110 mm - s tloučkem, matně kartáčovaný

- podnožka plastová

- hmotnost: cca 250 g

hladké drážkované

Hmoždíř »PORCELÁN«

Hmoždíř »NEREZOVÁ OCEL«



Navlékač punčoch »Folie«

25000 bílá - pružná plastová skořepina s 2 popruhy

- celková délka: cca 90 cm

Navlékač punčoch »STABIL«

25002 bílá - stabilní plastová skořepina

- 2 šňůrky s měkkými úchyty

- celková délka: cca 76 cm

Navlékač punčoch »FROTÉ«

25010 modrá / bílá - plast, nylon-froté-povlak

- elastická plastová skořepina

- celková délka: cca 90 cm

- vylepšený o 2 pevné nylonové šňůrky

Navlékač punčoch »ETAC SOCKY«

25030 krátký 

25031 dlouhý 

- pro punčochy a ponožky

- materiál: polyamidu

- celková délka: cca 40 cm

- pro punčochy, ponožky a punčocháče

- polyetylénové fólie / tkanina z
polyamidu

- celková délka: 60 cm

25050 bílá - elastická plastová skořepina s 2 popruhy

- celková délka: cca 90 cm

nylon

NEU
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Navlékač punčocháčů



Strumpfanzieher »Folie«

25000 weiß - elastische Kunststoffschale mit 2 Zugbändern 
- Gesamtlänge: ca. 90 cm 

Strumpfanzieher »STABIL«

25002 weiß - stabile Kunststoffschale
- 2 Zugbänder mit Softgriffen
- Gesamtlänge: ca. 76 cm

Strumpfanzieher »FROTTEE«

25010 blau / weiß - Kunststoff, Nylon-Frottee-Überzug
- elastische Kunststoffschale 
- Gesamtlänge: ca. 90 cm

- verbessert durch 2 robuste 
Nylon-Zugbänder

Strumpfanzieher »ETAC SOCKY«

25030 kurz - für Strümpfe und Socken
- Stoff aus Polyamid
- Gesamtlänge: ca. 40 cm

25031 lang - für Strümpfe, Socken und Strumpfhosen
- Polyethylenfolie / Stoff aus Polyamid
- Gesamtlänge: ca. 60 cm

 Strumpfhosenanzieher

25050 weiß - elastische Kunststoffschale mit 2 Zugbändern 
- Gesamtlänge: ca. 90 cm 

Nylon

HMV-Nr.: 02.40.01.2011 [                  ]

HMV-Nr.: 02.40.01.2012 [                  ]

Navlékač punčoch s rukojetí

25060 bílá - plast

- šířka skořápky: cca 11 cm

- celková délka: cca 69 cm

25070 černá - flexibilní plastová skořápka
- 2 teleskopické kolejnice s kovovou

rukojetí

- celková délka: cca 68 - 96 cm

»DOFF N'DONNER«

25080 
25082 

Revoluční nasazení a sejmutí lékařských 
kompresních punčoch.

25084 

set 
nasazení a sejmutí 
navíjení

Skládá se z:

- navíjecí a odvíjecí pomůcka s přísavkou (kužel)

- nasazení a sejmutí „Doff n´Donner“ (DND)

- usnadňuje navlékání kompresních punčoch

- menší námaha při navlékání nebi sundavání punčochy

- kompresní punčochy mohou "klouzat" bezbolestně přes rány, jizvy a otevřené nohy

- úleva pro pečovatele

- vhodné a odolné pro různé tvary nohou

- měkké materiály pečují o punčochy a může to prodloužit jejich trvanlivost

NEUNEU

  sehr weichen Material und lässt Kompressionsstrümpfe 
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ODKAZ: Speciální rukavice k navlékání kompresivních punčoch: viz strana 167

Navlékač punčoch teleskopický

"Doff n'Donner" (DND) je složen z velmi jemného 
materiálu a kompresivní punčochy. Rychlé a bezbolestné
klouzání přes ruku nebo nohu. DND je vhodný pro nezávislé nasunutí a sundání a 
ideální podporu pro pečovatele. Kužel usnadňuje navíjení a odvíjení punčochy.



25100 standardní 
- pomůcka pro nasazení podpůrných punčoch
- drátěný rám s polstrovanými držadly
- rozměry 21 x 18 cm
- vnitřní šířka: cca 12 cm
- výška: cca 34 cm

25105 široký - drátěný rám široký, pro silné dolní končetiny
- rozměry: 21 x 18 cm
- vnitřní šířka: 14 cm
- výška: 34 cm

25110
- drátěná konstrukce
- rukojeti nastavitelné  a pohyblivé až do 90° 
- rozměry: cca 20,5 x 21 cm
-  vnitřní šířka: cca 12 cm 
- výška včetně madla: cca 56 cm 

  - Handgriffe verstellbar und 
   bis 90° beweglich
  - Maße: ca. 20,5 x 21 cm, 
   Innenbreite: ca. 12 cm
   Höhe inkl. Griffe: ca. 56 cm

Kompressionsstrumpfanzieher »LANG«, ausziehbar

25120 lang - Hilfsmittel zum Anziehen von Stützstrümpfen
- Drahtgestell mit ausziehbaren Griffen
-  Maße: ca. 21 x 18 cm, 

Breite Innen: ca. 12 cm,
Höhe: ca. 41 - 61 cm

25125 lang & weit - Drahtgestell lang und weit
- für kräftige Unterschenkel
-  Maße: ca. 21 x 18 cm, 

Breite Innen: ca. 14 cm,
Höhe: ca. 41 - 61 cm

Strumpfanzieher mit Schuhlöffel

25150 beige / weiß - Metall, Kunststoff  
- abgerundete, drehbare Kunststoff-

halbschale
mit Einkerbung als Ausziehhilfe von 
Kleidungsstücken

- integrierter Schuhanzieher
- Gesamtlänge: ca. 76 cm

Strumpf- und Schuhanzieher »ROT«

25160 rot - Hilfsmittel zum An- und Ausziehen von Stützstrümpfen
und Schuhen

- leichtes Drahtgestell, pulverbeschichtet
- ergonomisch geformte Griffe
- für Wadenumfang bis ca. 37 cm
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Navlékač kompresních punčoch »STANDARD «

Navlékač kompresních punčoch »EXTRA «



 Kompressionsstrumpfanzieher »STANDARD«

25100 Standard - Hilfsmittel zum Anziehen von Stützstrümpfen
- Drahtgestell mit gepolsterten Griffen
- Maße: ca. 21 x 18 cm, 

Innenbreite: ca. 12 cm,
Höhe: ca. 34 cm

25105 weit - Drahtgestell weit, 
für kräftige Unterschenkel
Maße: ca. 21 x 18 cm, 
Innenbreite: ca. 14 cm,
Höhe: ca. 34 cm

 Kompressionsstrumpfanzieher »EXTRA«

25110 - Drahtgestell
- Handgriffe verstellbar und 

bis 90° beweglich
- Maße: ca. 20,5 x 21 cm, 

Innenbreite: ca. 12 cm
Höhe inkl. Griffe: ca. 56 cm

Navlékač kompresních punčoch »DLOUHÝ«, výsuvný

25120 dlouhá - pomůcka pro nasazení podpůrné punčochy
- drátěný rám s výsuvnou rukojetí
- rozměry: 21 x 18 cm
- šířka vnitřní: 12 cm
- výška: 41 do 61 cm

25125 

25150 béžová / bílá - kov, plast
- zaoblená, otočná plastová skořepina, 
polovina se zářezem pro sejmutí oděvů
- integrovaná lžíce na boty
- celková délka: cca 76 cm

Navlékač punčoch a bot »ČERVENÝ«

25160 červená - pomůcka pro oblékání a svlékání podpůrných punčoch a 
bot
- lehká drátěná konstrukce s práškovou barvou
- ergonomicky tvarované rukojeti
- pro obvod lýtka do asi 37 cm

25125 lang & weit - Drahtgestell lang und weit lang & weit - Drahtgestell lang und weit lang & weit - Drahtgestell lang und weit
  - für kräftige Unterschenkel  - für kräftige Unterschenkel  - für kräftige Unterschenkel
  -  Maße: ca. 21 x 18 cm,   -  Maße: ca. 21 x 18 cm,   -  Maße: ca. 21 x 18 cm, 
   Breite Innen: ca. 14 cm,   Breite Innen: ca. 14 cm,   Breite Innen: ca. 14 cm,
   Höhe: ca. 41 - 61 cm   Höhe: ca. 41 - 61 cm   Höhe: ca. 41 - 61 cm

Strumpfanzieher mit Schuhlöffel

 beige / weiß - Metall, Kunststoff  
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Navlékač punčoch s lžící na boty 

dlouhá a široká - drátěný rám dlouhý a široký
- pro širší nohy
- rozměry: 21 x 18 cm
- šířka vnitřní: 14 cm
- výška: cca 41 do 61 cm



Pomůcka pro zapínání knoflíků »GOOD GRIPS«

25210 černá - protiskluzová gumová rukojeť
- celková délka: 16 cm

Pomůcka pro zapínání knoflíků a zipů »DŘEVO«

25230 - zapnutí a rozepnutí knoflíků a zipů
- dřevěná rukojeť
- celková délka: 23 cm 

Pomůcka pro zapínání knoflíků a zipů »KOMFORT«

25231 černá 
25232 červená 
25233 modrá 

rot  und Reißverschlüsse

 - Gesamtlänge: ca. 21 cm

 [                ] [                ]HMV-Nr. beantragt [                ]HMV-Nr. beantragt [                ]

NEU
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- zapnutí a rozepnutí knoflíků a zipů
- plastová rukojeť
- celková délka: 21 cm 

Pomůcky k oblékání a svlékání
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Pomůcka pro zapínání knoflíků »PLAST«

25236 žlutá - zapnutí a rozepnutí knoflíků
- plastová rukojeť
- celková délka: 15 cm 

 k tomu vhodné: Pomůcka pro zapínání zipu (25262) 

25237 dřevo 

25260 - nylon
- pro zakliknutí do standardních zipů
- usnadňuje tahání nahoru a dolů 
- 6 cm dlouhé
- balení po 12 ks 

Pomůcka pro zapínání zipu s háčkem

25262

 

- kov / plast
- zakřivený hák k tahu zipem nahoru a dolů 
- celková délka: 15 cm

 k tomu vhodné: Pomoc s knoflíky (25236)

NEU

XTRA-GROSS«

NEU

  - auch für Mäntel und Jacken geeignet

  - Gesamtlänge: ca. 27 cm 

 Reißverschlussverlängeru

NEU

farblich sortiert - Nylon
  - zum Einklicken in Standard-Reißverschlüsse
  - erleichtert das Herauf- und Herunterziehen
  - ca. 6 cm lang
  - 

 Reißverschlusshilfe mi

NEU

NEU

G:

G:

Prodloužení zipu

různé barvy

Pomůcka pro zapínání knoflíků a zipů »EXTRA-VELKÁ«

- zapnutí a rozepnutí knoflíků a zipů
- vhodná pro kabáty a bundy
- dřevěná rukojeť
- celková délka: 27 cm

Pomůcky k oblékání a svlékání
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Hůlka na navlékání a svlékání »DELUXE«

25300 - dřevěná hůlka s potaženým kovovým háčkem
- celková délka: cca 70 cm

Hůlka na navlékání a svlékání s lžící na boty

25305 modrá - plast, vycpaná rukojeť
- celková délka: 61 cm

Tkanička, elastická

25500 černá 
25510 hnědá 
25520 bílá 

- bavlna / elastan
- délka: cca 61 cm
- balení 3 páry

Tkanička, samozavírací

25530 hnědá 
25531 černá 
25532 modrá 
25533 bílá 

- zakroucení tkaničky umožňuje zavázání bot na
tkaničky bez kličky nebo uzlíku

- délka: cca 100 cm (navlečená)
- balení 1 pár



25700 - dřevo
- umožňuje zouvání bot bez ohýbání 

25720 chrom 

25722 bílá 

25725 bílá - s háčkem
- délka: cca 64 cm

25730 chrom - extra, díky háčku lze použít také jako 
navlékač
- délka: cca 50 cm 

25740 červená - délka: cca 42 cm

Nazouvák s pružinkou

25750 chrom - pochromovaný kov
- dřevěná rukojeť
- s pružinkou
- délka: cca 65 cm 

25762 cca 76 cm  

Nazouvací lžíce »GOOD GRIPS«

- protiskluzová gumová rukojeť

Nazouvák se škrabkou

25780 slonová kost / hnědá - plast
- délka: cca 56 cm 

NEU
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Nazouvák plastový

- délka: cca 50 cm

- délka: cca 58 cm

Nazouvák kovový

Zouvák bot
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Podavač »CLASSIC«

25900 - komfortní rukojeť s háčkovým táhlem
- s háčkem a magnetickou špičkou
- s klipem pro upevnění na pomůcky k 

chůzi 
25902 

25904 - skládací
- ideální na cestování 

délka: cca 66 cm,  
hmotnost: 87 g 

délka: cca 81 cm, 
hmotnost: 103 g

délka: cca 53 cm,   
(složená cca 33 cm),  
hmotnost: 70 g 

Podavač »HANDI-GRIP«

25910 délka: cca 66 cm, 
hmotnost: 95 g 

- ergonomická, protiskluzová plastová rukojeť
- 90° otočný protiskluzový dráp 

25920 délka: cca 81 cm 
hmotnost: 134 g 

Navlékač ponožek »SOXON«

25930 bílá - plast s bavlněným návlekem
- pomůcka s popruhy k navlékání punčoch a 

ponožek
- antibakteriální a pachově neutrální vlastnosti 



Navlékač punčoch »FOXY«

25932 žlutá 

25940 krátký: cca 21 cm 
25942 dlouhý: cca 54 cm 

- pomůcka k navlékání podpůrných punčoch
- drátěná konstrukce, modrá 

Mycí houba s dlouhou rukojetí

25950 
25952 

- plast s prostiskluzovou rukojetí
- délka: cca 65 cm 

25954 

na záda hladká  
na záda s hrubou 
stranou 
na prsty u nohou

25960 žlutá 
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  - nicht für Kompressionsstrümpfe

 Beinheber/Fußlifter »LEG-UP«

 gelb - unterstützt bewegungseingeschränkte Personen
   bei der Beinumlagerung
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Navlékač kompresních punčoch »EZY ON«

Zdvihač nohou »LEG-UP«

- pomáhá tělesně oslabeným osobám při přesunu nohou 
- nylon 

 - jednoduchá navlékací pomůcka s popruhy
- plast s textilními popruhy
- nevhodné pro kompresní punčochy 
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Podavač »SUNDO«

26024 cca 61 cm 
26030 cca 76 cm 
26032 cca 81 cm 
26035 cca 90 cm 

- ergonomická plastová rukojeť
- dostupný
- magnet na špičce
- otočná rukojeť 

26045 cca 45 cm,  
109 g 

26070 cca 70 cm, 
125 g 

Podavač »STANDARD«

26100 cca 60 cm 
26110 cca 80 cm 

- hliník, plastová rukojeť
- magnet na špičce 

Podavač »METALL«

26164 
26165 
26166 

26169 

26174 cca 40 cm 
26176 cca 60 cm 
26177 cca 70 cm 
26178 cca 80 cm 

- hliník, plastová rukojeť
- magnet na zadní straně úchopu
- ergonomické madlo, vhodné 

také pro užší ruce
- Ø cca 1,3 cm
- hmotnost: 150 až 180 g, dle 

délky 

 ca. 45 cm,  - Aluminium, Kunststoffgriff mit Magnet

 ca. 70 cm, - drehbare Klaue ermöglicht horizontale 

NEU
 grün, ca. 60 cm - besonders leichtgängige Mechanik für

 blau, ca. 80 cm - gummierte Griffflächen mit Noppen 
 schwarz,  ca. 100 cm  erleichtern das Aufheben von Gegenständen schwarz,  ca. 100 cm  erleichtern das Aufheben von Gegenständen

  - Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge  - Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge

 Greifhilfe »AKTIV«

 ca. 40 cm - Aluminium, Kunststoffgriff

Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50  

26167 rot, ca. 70 cm  geringe Handöffnung
26168 blau, ca. 80 cm - gummierte Griffflächen mit Noppen 
26169 schwarz,  ca. 100 cm  erleichtern das Aufheben von Gegenständen
  - Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge
  - bis ca. 2 kg belastbar
  - Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge
  - bis ca. 2 kg belastbar
  - Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge  - Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge

AKTIV«

26169 schwarz,  ca. 100 cm  erleichtern das Aufheben von Gegenständen
  - Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge
  - bis ca. 2 kg belastbar

Podavač »EXTRA«

- hliník, plastová rukojeť s magnetem
- přídavný háček na prst pro větší stabilitu
- otočný dráp  umožňuje horizontální a 

vertikální uchopení  

šedá, cca 40 cm 
žlutá, cca 50 cm 
zelená, cca 60 cm 
červená, cca 70 cm 
modrá, cca 80 cm 
černá,  cca 100 cm 

- kov, plastová rukojeť s magnetem na spodní
straně

- obzvláště  jednoduchá obsluha díky malé
rukojeti   

- pogumovaný úchop s nopky usnadňuje
zvedání předmětů

- hmotnost: od 135 g, variabilní dle délky   
- zatížení do 2 kg  

26167 

26168 

Podavač »AKTIV«
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Greifzange »SUNDO«

26024 ca. 61 cm - ergonomischer Kunststoffgriff 
26030 ca. 76 cm - leichtgängig
26032 ca. 81 cm - Magnet an der Spitze 
26035 ca. 90 cm - Griff drehbar

 Greifzange »EXTRA«

26045 ca. 45 cm,  - Aluminium, Kunststoffgriff mit Magnet
109 g - zusätzlicher Fingerhaken für 

mehr Stabilität
26070 ca. 70 cm, - drehbare Klaue ermöglicht horizontale 

125 g und vertikale Verwendung

Greifzange »STANDARD«

26100 ca. 60 cm - Aluminium, Kunststoffgriff
26110 ca. 80 cm - Magnet an der Spitze

Greifzange »METALL«

26164 grau, ca. 40 cm - Metall, Kunststoffgriff mit Magnet an
26165 gelb, ca. 50 cm der Unterseite
26166 grün, ca. 60 cm - besonders leichtgängige Mechanik für
26167 rot, ca. 70 cm geringe Handöffnung
26168 blau, ca. 80 cm - gummierte Griffflächen mit Noppen 
26169 schwarz,  ca. 100 cm erleichtern das Aufheben von Gegenständen

- Gewicht: ab 135 g, variiert je nach Länge
- bis ca. 2 kg belastbar

 Greifhilfe »AKTIV«

26174 ca. 40 cm - Aluminium, Kunststoffgriff
26176 ca. 60 cm - Magnet an der Rückseite 
26177 ca. 70 cm   des Handgriffes
26178 ca. 80 cm - ergonomischer Griff, auch

 für schmalere Hände geeignet
- Ø ca. 1,3 cm
- Gewicht: 150 bis 180 g, 

je nach Länge

HMV-Nr. beantragt [                ]
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26200 cca 66 cm 
26201 cca 81 cm 

- hliník, plastová rukojeť
- otočný, protiskluzový dráp
- se zámkem 

Podavač »REVO REACH X CELL«

26220 cca 66 cm - ideální pro uživatele se sníženou 
silou v prstech26221 cca 81 cm 

Podavač »EASI REACH»

26246 cca 66 cm - hliník, plastová rukojeť
- dráp s protiskluzovou horní 

plochou
- s magnetem a háčkem
- hmotnost: 198 g 

26250 
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Podavač »REVO REACH GRIP LOCK«

cca 66 cm, skládací 
složený: cca 33 cm 



Zametací set

27000 modrá / bílá 

27002 černá / červená / bílá 

»GOOD GRIPS« Lopatka a smetáček-Set 

27010 černá / červená / bílá - plast
- rozměry: cca 10 x 23,5 x 32 cm
- hmotnost: cca 300 g 

  - Kehrschaufel mit Gummilippe 
  - Griffhöhe Kehrschaufel: ca. 93 cm 

- Maße Kehrschaufel: ca. 24 x 26 cm

GOOD GRIPS«

NEUNEU

NEU
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   schonenden Reinigen
  - ergonomisch angewinkelter Kehrbesen,
   mit Federn besetzte Borsten
  - Kehrschaufel mit „Zähnen” zum Reinigen
   des Besens, Gummilippe
  - liegt vollständig am Boden an
  - ineinander schnappende Griffe zum
   praktischen Verstauen, Kehrschaufel kann 
   arretiert oder hochgeklappt werden
  - Maße: ca. 10 x 23,5 x 98 cm

- plast
- lopatka s gumovým lemem
- výška rukojeti lopatky: cca 93 cm
- rozměry lopatky: cca 24 x 26 cm 

Zametací set »GOOD GRIPS«

- hliník, plast
- stabilní zametání podlah
- ergonomicky šikmý smeták
- lopatka s e"zuby" k čištění koštěte, 
gumová chlopeň
- leží zcela na zemi
- přichytávání rukojeti lze pohodlně uložit, 
lopatku lze uzamknout nebo složit
- rozměry: 10 x 23,5 x 98 cm
- hmotnost: 630 g



Schůdek

27040 s madlem - pochromovaná nerezová ocel
- rozměry: cca 35 x 28 x 10 cm (plocha schůdku)
- cca 88 cm celková výška
- bezpečný schůdek díky drážkované gumové ploše 

27042 bez madla

Reflexní pásek

27080 - pro označení schodů atd.
- fluorescentní (ve tmě)
- lepicí
- délka 2 m, lze řezat 

NEU
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Jednoruční nádoba - Set

27100 transparentní / bílá - skládá se z:
- 1 x 0,75 l,

1 x 1,35 l,
1 x 2,0 l Box

- jednoruční otevírání dózy pomocí 
výsuvné rukojeti nahoře

- krátce stiskněte tlačítko pro otevření 
rukojeť na klice víka / zavření

-  lze mýt v myčce 

»GOOD GRIPS POP« Nádoba na müsli 

27105 2,3 l 

»GOOD GRIPS POP« Jednoruční box 

27111 

27115 

27116 

čtvercový, 0,9 l 
cca 10,6 x 10,6 x 16 cm 

obdélníkový, 0,5 l 
cca 10,6 x 15,9 x 8,3 cm 

obdélníkový, 1,4 l
cca 10,6 x 15,7 x 15,7 cm 

  - Tülle ermöglicht dosiertes Entleeren
  -  Farbe: weiß / transparent

  

27105 2,3 l
   durch "POP"-Verschluss
  - Tülle ermöglicht dosiertes Entleeren
  -  Farbe: weiß / transparent
  - Tülle ermöglicht dosiertes Entleeren
  -  Farbe: weiß / transparent

NEU

NEU

Tubenausdrücker »EXTRA«

27140 weiß - Kunststoff
- Standmodell
- Entleerung durch Drehen der Schraube

Tubenausdrücker

27145 weiß - Kunststoff
- Entleerung durch Ziehen

Spültuch-Presse

27170 weiß / schwarz - auswringen des Spültuches mit 
geringem Kraftaufwand 

- rutschsicherer Griff und Fuß
- Maße: ca. 18 x 6 x 6,5 cm

PKW Ein- und Ausstiegshilfe »HANDYBAR«

27270 rot - Ein- und Ausstiegshilfe in Griff-Form zum
Einstecken in den Gegenriegel der PKW-Tür

- Metall / Kunststoff
- rutschfester Griff
- auch als Gurtschneider / Nothammer einsetzbar
- Maße: ca. 23 x 9,5 x 3,5 cm
- max. Belastung: 170 kg

 Sicherheitsgurt-Griff

27277 weiß / fluoreszierend - Kunststoff 
- erleichtert das Heranholen und Schließen des

Sicherheitsgurtes im Auto
- einfache Befestigung am Gurt
- lädt sich bei Tageslicht auf und 

leuchtet im Dunkeln
- Länge: ca. 24 cm
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 ca. 10,6 x 10,6 x 16 cm  Einhandbedienung durch "POP"-Verschluss NEU

  - Silikondichtung spülmaschinenfest,   
0,5 l  alle anderen Teile Handwäsche

  - Silikondichtung spülmaschinenfest,   

- lze otevřít jednou rukou "POP" uzávěrem
- hrdlo umožňuje vyprazdňování
- barva: bílá / transparentní

- vysoce kvalitní, stohovatelné kontejnery ovládané jednou 
rukou díky "POP" uzávěru
- barva: bílá / transparentní
- silikonové těsnění myčka, všechny ostatní části ruční mytí



Mačkátko tuby zubní pasty »EXTRA«

27140 bílá - plast
- model určený ke stání
- vyprazdňování otáčením šroubu 

Mačkátko tuby zubní pasty

27145 bílá - plast
- vyprazdňování tahem 

Lis na žínky

27170 bílá / černá - ke ždímání žínky s minimálním 
úsilím
- protiskluzová rukojeť a noha
- rozměry: 18 x 6 x 6,5 cm

Pomůcka k nástupu a výstupu z auta »HANDYBAR«

27270 červená 

27277 bílá / fluorescenční 

   Einstecken in den Gegenriegel der PKW-Tür

  - auch als Gurtschneider / Nothammer einsetzbar

NEU
   Sicherheitsgurtes im Auto
  - einfache Befestigung am Gurt
  - lädt sich bei Tageslicht auf und 
   leuchtet im Dunkeln
  - Länge: ca. 24 cm
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- pomůcka k nástupu a výstupu ve formě madla pro 
vložení do zámku dveří auta
- kov / plast
- protiskluzová rukojeť
- může být také použit jako pásový nůž / nouzové 
kladivo
- rozměry: 23 x 9,5 x 3,5 cm
- max. zátěž: 170 kg

Madlo k bezpečnostnímu pásu

- plast
- usnadnit uchopení a zapnutí bezpečnostního 
pásu v autě
- snadné připevnění k opasku
- dobíjí za denního světla a svítí ve tmě
- délka: 24 cm



27295 béžová / černá - kov
- pro standardní dveřní kliky s 

šířkou až do asi 18 mm
- délka: 38 cm 

27300 modrá 
- plast
- prodlužuje klíč a zvyšuje uchopení povrchu
- až pro 3 klíče
- délka: 12 cm
- hmotnost 50 g

Násadka

27303 Set obsahuje 3 ks
3 velikosti - béžová, 
červená, modrá 

27305 

- pěna s vysokou hustotou
- lze individuálně řezat
- pro příbory, nástroje, tužky atd.
- cca 30 cm dlouhý

27306 

27307 

Balení 6 ks, béžová 
cca 6 mm Ø vnitřní 
cc.. 22 mm Ø vnější

Balení 6 ks, červená  
cca 10 mm Ø vnitřní 
cca 28 mm Ø vnější

Balení 6 ks, modrá cca 
16 mm Ø vnitřní cca 
28 mm Ø vnější

27310 
27311 
27312 
27313 

- PLASTAZOTE hadice
- lze individuálně řezat
- pro příbory, nástroje, tužky atd.
- rozměry: 31 mm vnější průměr, délka 1 m
- omyvatelná

27314 
27315 

Ø vnitřní: 
bílá cca. 6 mm 
šedá cca 6 mm 
bílá cca 9 mm 
šedá cca 9 mm 
bílá cca 12 mm 
šedá cca 12 mm

Rukojeť na psaní

27330 různé barvy - k zesílení rukojeti
- pro běžné tužky a pera
- měkké PVC
- balení 3 ks

 Pack à 6 Stück rot  

  - Pack à 3 St.

Schreibgriffe

27331 - dreieckig 
- farblich sortiert
- Pack à 3 St.

27332 - weicher Schaumstoff
- Form und Farben sortiert
- Pack à 10 St.

 Schreibhilfe

27350 schwarz - Kugelschreiber mit integriertem
Griffverstärker, erleichtert das Schreiben

- für Personen mit eingeschränkten Greiffunktionen
- Einmalprodukt, Mine kann nicht 

ausgewechselt werden
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NEU

Prodloužení kliky dveří

Pomůcka k otáčení klíčem

Výztuž rukojeti



 Türgriffverlängerung

27295 beige / schwarz - Metall 
- für Standard-Türgriffe mit einer

Breite bis zu ca. 18 mm 
- Länge: ca. 38 cm

 Schlüsseldrehhilfe

- Kunststoff
27300 blau - verlängert den Schlüssel und 

vergrößert die Grifffläche 
- für bis zu 3 Schlüssel 
- Länge: ca. 12 cm 
- Gewicht: 50 g 

Griffverdicker

27303 Set à 3 Stück - hochdichter Schaumstoff
3 Größen - beige, rot, blau - individuell zuschneidbar

- für Bestecke, Werkzeuge, Stifte etc.
27305 Pack à 6 Stück, beige - ca. 30 cm lang

ca. 6 mm Ø innen 
ca. 22 mm Ø außen 

27306 Pack à 6 Stück rot 
ca. 10 mm Ø innen 
ca. 28 mm Ø außen 

27307 Pack à 6 Stück blau 
ca. 16 mm Ø innen 
ca. 28 mm Ø außen

 Griffverstärkung

Ø innen:    - Plastazote-Schlauch
27310 weiß ca. 6 mm    - individuell zuschneidbar
27311 grau ca. 6 mm    - für Bestecke, Werkzeuge, Stifte etc.
27312 weiß ca. 9 mm    - Maße: ca. 31 mm Außendurchmesser, ca. 1 m lang
27313 grau ca. 9 mm    - waschbar
27314 weiß ca. 12 mm
27315 grau ca. 12 mm

Schreibgriffe

- Griff-Verdickungen 
- für herkömmliche Bleistifte und Kugelschreiber

27330 bunt  - Weich-PVC
- Pack à 3 St.

27331 - trojhranná
- různé barvy
- balení 3 ks 

27332 - měkká pěna
- různé tvary a barvy
- balení 10 ks 

27350 černá 
   Griffverstärker, erleichtert das Schreiben
  - für Personen mit eingeschränkten Greiffunktionen
  - Einmalprodukt, Mine kann nicht 
   ausgewechselt werden

  

NEU
  - für Personen mit eingeschränkten Greiffunktionen
  - Einmalprodukt, Mine kann nicht 
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Psací pomůcky 85

Rukojeť na psaní

Pomůcka na psaní

- pero s integrovaným zesilovačem rukojeti usnadňuje psaní
- pro osoby s omezenými funkcemi úchopu 
- jednorázové použití výrobku, náplň nelze nahradit



27450 modrá - plast
- držák až na 24 hracích karet
- zaoblený tvar
- protiskluzové podložky
- rozměry: 22 x 11 cm
- balení 2 ks

27454 

27460 
27462 

NEU
27454 bunt - Pack à 4 Stck.

 Spielkartenhalter »HOLZ«, gebo

 bunt - Pack à 4 Stck.

 klein, ca. 35 cm - Buchenholz
 groß, ca. 50 cm - halbrund, mit Schlitz

  - Höhe: ca. 3,5 cm
NEU
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Držák karet

Držák karet

- balení 4 kspestrá

Držák karet dřevěný

- bukové dřevo
- půlkruhový, se slotem
- výška: cca 3,5 cm 

malý, cca 35 cm 
velký, cca 50 cm 



27464 transparentní - plast
- rozměry: cca 25 x 5 x 7 cm
- hmotnost: 155 g 

Držák karet »EXTRA«

27466 bílá 

Míchač karet »VARIO«

27469 

TRANSPARENT«

  - Maße: ca. L 25 x B 5 x H 7 cm NEU

  - geeignet für Personen mit geringer Kraft

  - leicht gebogene Form erleichtert den Überblick 

NEU

   werden die Karten gemischt

27469 grün - Kunststoff
  - durch Betätigung der Kurbel  - durch Betätigung der Kurbel
   werden die Karten gemischt   werden die Karten gemischt   werden die Karten gemischt

NEU
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Držák karet »TRANSPARENT«

- plast (lehký materiál)
- vhodný pro osoby s menší silou nebo kontrolou v 
prstech
- mírně zakřivený tvar usnadňuje přehled
- stolní model
- délka: 30 cm

zelená - plast
- díky práci s klikou jsou karty zamíchány 



Hrací karty »SKAT«, extra velké značy

27470 - "francouzský obrázek"
- uživatelsky přívětivý formát
- cca 56 x 100 mm s nadrozměrnými značkami v rohu
- v plastovém obalu

Hrací karty »DOPPELKOPF«, extra velké značky

27471 - "francouzský obrázek"
- uživatelsky přívětivý formát
- cca 56 x 100 mm s nadrozměrnými značkami v rohu
- v plastovém obalu 

NEUNEU

NEU
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Hrací karty »ROMMÉ«, extra velké značky

27472 

Soubor her

27480 - různé hry s extra velkými plány

NEU
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 - "französisches Bild"
  - auch für Bridge, Canasta etc.  - auch für Bridge, Canasta etc.
  - benutzerfreundliches Format
  - ca. 56 x 100 mm mit extra großen

  - Stülpschachtel

NEUNEU
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- "francouzský obrázek"
- také pro bridge, canastu atd.
-  uživatelsky příjemný formát  
- cca 56 x 100 mm s extra velkými značkami
- krabička s víkem 
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Držák knih a časopisů

27580     červená 

27585 

»GOOD GRIPS« Držák kuchařské knihy 

27587 bílá / transparentní - drží kuchařky, tablet, PC atd. svisle
- s průhledným lapačem
- ovládání jednou rukou (skládací)

rot - hält Bücher oder Zeitschriften zum Lesen aufrecht

 Buch- und Zeitschriftenhalter

 weiß - hält Bücher oder Zeitschriften zum Lesen aufrecht 
  - Gummikappen für einen rutschfesten Stand 

NEU

NEU

 - Maße: ca. 34 x 24 cm - Maße: ca. 34 x 24 cm - Maße: ca. 34 x 24 cm - Maße: ca. 34 x 24 cm - Maße: ca. 34 x 24 cm

- drží knihy nebo časopisy ke čtení ve svislé poloze
- plast
- nastavitelný ve 3 polohách
- rozměry: cca 34 x 24 cm

Držák knih a časopisů

- drží knihy nebo časopisy ke čtení ve svislé poloze
- gumové nožičky proti klouzání
- skládací drátěný model
- rozměry: 30 x 23 cm
- hmotnost: 670 g

bílá 
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Ruční lupa, obdélníková, s LED osvětlením

27600 černá - podpora čtení se sklopnou rukojetí
- zvětšení: 2-krát, integrovaná malá lupa 6-násobné
zvětšení
- rozměry: cca 115 x 70 mm
- hmotnost: 108 g

Ruční lupa, kulatá

27601 černá - podpora čtení se šroubovou rukojetí
- zvětšení: 2-krát, integrovaná malá lupa 4-krát
- Ø 90 mm, délka: 19 cm
- hmotnost: 125 g

Lupa na krk

27602 černá - závěsná lupa, umožňuje volnou práci obou rukou nebo
čtení
- nastavitelný popruh na krk
- zvětšení: 2-krát, integrovaná malá lupa 4-krát
- Ø 105 mm
- hmotnost: cca 167 g

27604 černá - extra lehká a plochá pomůcka ke čtení pro
velké plochy (noviny, jízdní řády, knihy, atd.)
- zvětšení: 2-krát
- rozměry: cca 305 x 196 mm
- hmotnost: 38 g

27605 

27606 

velký, cca 21 x 28 cm 
(DIN A4) 

malý, cca 19 x 13 cm 

- extra lehká a plochá pomůcka ke čtení pro
velké plochy (noviny, jízdní řády, knihy, atd.)
- zvětšení: 2-krát
- flexibilní

Čtecí pravítko

27610 - čtecí pomůcka pro přiložení, usnadňuje čtení 
malých, těsně rozmístěných řádků
- 2-násobné zvětšení řádek po řádku
- rozměry: 300 x 35 mm

27620

  - Lesehilfe zum Auflegen, erleichtert das Lesen 

lupe

  - Kunststoffgriff, Glaslinse
  - Lupe mit LED-Beleuchtung
  - Vergrößerung: 2,5-fach
  - Lupengröße: 90 mm
  - inkl. Batterien

NEU
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Listová lupa

Listový zvětšovač

Světelná lupa

- plastová rukojeť, skleněná 
čočka
- lupa s LED osvětlením
- zvětšení: 2,5x
- velikost lupy: 90 mm
- včetně baterií



Brýle na spaní

27700 černá - pro světlu citlivé oči
- elastické nastavitelné
- nylon
- rozměry: 175 x 80 mm

Brýle na spaní »EXTRA«

27710 černá 
27712 modrá 

- pro světlu citlivé oči

- elastické nastavitelné

- uvnitř měkká bavlněná látka

- vnější strana: umělá kůže

- rozměry: 17 x 8 cm 

27950 Ochrana sluchu volná
- v páru
- v papírovém zásobníku
- CE, EN 352.2

27952 Chrániče sluchu s pásky
- v páru
- v papírovém zásobníku
- CE, EN 352.2

44840

92 Pomůcky pro dobrý spánek
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Ochrana sluchu

Cestovní set

- 3-dílná sada pro pohodovou cestu

- 1 nafukovací krční polštář, šedý

- 1x maska na spaní s elastickými popruhy, černý

- 2 špunty do uší, pěnové 



Irigátor-Set, 1 litr

28000 bílá-transparentní skládá se z:
- nádoba 1 l
- 3 dílná irigátorová souprava
- hadička 

Irigátor-Set se zaváděcí pomůckou, 1 litr

28002 bílá-transparentní skládá se z:
- nádoba 1 l
- 3 dílná irigátorová souprava
- hadička
- přídavná střevní trubice

Irigátorová souprava, 3-dílná s hadičkou

28020 bílá skládá se z:
- mateřská trubice
- klystýrovací trubice
- ventil
- hadička 

28024 - pro irigátory jako zaváděcí pomůcka
- pro jednorázové použití
- délka: 38 cm
- balení 10 ks

Irigátorový Set, nerezový, 1 l

28025 skládá se z:
- nádoba 1 l, nerezová
- 3 dílná irigátorová souprava
- gumová hadička 

Irigátorový Set, 2 litry

28050 bílá skládá se z:
- nádoba 2 l
- 3 dílná irigátorová souprava
- hadička 
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Střevní trubice



Cestovní irigátor

28100 modrá - objem: cca 2 l
- s 3 dílnou soupravou
- délka hadičky cca 125 cm 

Inhalátor, 2 dílný

28200 bílá - plast
- anatomická nástavec
- autoklávovatelný do 130° C 

28250
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NEU

 Atemtrainer

28400 transparent - 3-Kammer-System
- zur Atemgymnastik

 Zahnprothesendose

28500 weiß - Kunststoff
- mit Schraubdeckel 
- herausnehmbares Sieb
- auskochbar 

 Zahnprothesendose »STANDARD«

28502 weiß - Kunststoff
- mit Klappdeckel

 Augentropfhilfe

28560 grün - Kunststoff
- großer, flexibler Augenaufsatz für Tropfflaschen
- erleichtert das Einführen von

Augentropfen
- auch für Augenspülungen

nutzbar

Nosní sprcha
- plast
- pro nosní vlhčování isotonickými solnými roztoky
- objem: 200 ml 
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28400 transparentní - 3 komorový systém
- pro dechové cvičení 

28500 bílá - plast
- se šroubovacím víčkem
- vyjímatelné sítko
- lze vyvařovat 

28502 bílá - plast
- se zavíracím víčkem 

28560 zelená 

NEUNEUNEUNEU
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   Augentropfen
  - auch für Augenspülungen
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  - erleichtert das Einführen von  - erleichtert das Einführen von  - erleichtert das Einführen von
   Augentropfen   Augentropfen   Augentropfen
  - auch für Augenspülungen  - auch für Augenspülungen  - auch für Augenspülungen
   Augentropfen
  - auch für Augenspülungen
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   nutzbar   nutzbar   nutzbar   nutzbar   nutzbar

Přístroj na nácvik dýchání

Dóza na zubní protézu

Dóza na zubní protézu »STANDARD«

Pomůcka a aplikaci očních kapek

- plast
- velký, flexibilní nástavec pro lahvičku
- usnadňuje aplikaci očních kapek
- lze použít i pro výplachy očí 



Pás pro paži 

28700 černá - oboustranná smyčka
- nastavitelný s brzdou
- velikost: cca 130 cm dlouhý, 3 cm široký

28710 černá 

28720 
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  - beidseitig verwendbar

28720 schwarz - 100 % Viskose
  - Größe ca. 90 x 30 cm
  - nach DIN 13168

Klapka na oko

- s gumičkou
- oboustranně použitelný  

Trojcípý šátek

- 100 % viskóza
- rozměry cca 90 x 30 cm
- podle DIN 13168 

černá 



- k umístění na záchodové sedátko
- vhodné pro cestování
- ochrana proti infekcím a 

nehygienickým místům 

28850 
28851 

balení 10 ks 
displej, 30 balení po 10 ks

- praktické jednorázové WC
- speciální granule s močí tvoří pevný gel
- spolehlivě odstraňuje nepříjemné pachy 

28880 pánské 
28881 dámské 

Skládací WC »URIBAG«

28885 pánské
28886 dámské

 - faltbar, sicher verschließbar

  - im Ansatzstück komplett verstaubar
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WC na cesty

Papírová ochrana na toaletní prkénko

- latex
- skládací, bezpečně uzavřené 
- znovu použitelné
- cca 1 100 ml 



Slepecká páska na paži

29028 

29032 

29038 

29041 

obvod cca 28 cm 

obvod cca 32 cm 

obvod cca 38 cm 

obvod cca    41 cm 

- elastické provedení
- výška: cca 12 cm 
pro děti 

pro mládež 

pro dospělé  

pro dospělé XL

29050 cca Ø 30 mm - kulatý

- se spínacím špendlíkem 

29052 cca 20 mm - trojhranný, malý

- se spínacím špendlíkem 

29055 cca 22 x 34 mm - mezinárodní

- hranatý

- se spínacím špendlíkem 

29060 cca Ø 30 mm - kulatý
- s klipem 

29080 cca Ø 30 mm - kulatý
- s magnetem 

NEU

NEU

NEU
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NEU

NEU

NEU

Slepecký odznak



29100 4-dílná, cca
150 cm

- hliník, plastová rukojeť
- pásek na zápěstí, plastové pouzdro
- skládací
- reflexní
- Ø cca 13 mm 29102 3-dílná, cca

115 cm

Slepecká hůl s rukojetí Derby

29200 
29202 

krémová-bílá, pánská  
krémová-bílá, dámská 

- dřevo, lakovaná
- cca 92 cm, lze individálně zkrátit
- Ø cca 22 mm
- hmotnost: 300 g, max. zatížení: 60 kg
- bez obalu 

35022 bílá - hliník
- 5 možností nastavení výšky cca 85 - 95 cm
- s obalem a plastovou taškou
- max. zatížení: 100 kg 
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Slepecká hůl

Slepecká hůl



Nákupní taška »TREPPENSTEIGER«

30500 modrá 
30502 červená 

Nákupní taška »KLICK«

30510 modrá / bílá 

30520 červená / černá - se sklopným sedátkem
- hliníkový rám
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- omyvatelná nylonová taška se zipem
- objem: 65 litrů, z toho 10 l izolovaný chladič
- čistá hmotnost: 4 kg
- max. nosnost 50 kg
- max. zatížení sedadla: 120 kg 

NEU

NEU

NEU
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Einkaufshilfen100 Nákupní pomůcky 

  - abwaschbare Nylontasche mit Reißverschlussfach
  - Fassungsvermögen: 42 l, 8 l isoliertes Zusatzfach 

NEU

NEU

NEU

- při obtížném překonávání schodů, chodníků, atd.
- snadno skládací
- hliníkový rám
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- omyvatelná nylonová taška se zipem
- kapacita: 42 l, 8 l izolovaný pomocný zásobník 

pro mražené výrobky
- čistá hmotnost: 3 kg
- max. nosnost 40 kg 

Nákupní taška se sedátkem

- snadno skládací
- hliníkový rám
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- omyvatelná nylonová taška se zipem
- objem: 70 l
- čistá hmotnost: 4 kg
- max. nosnost 40 kg 



Nákupní taška »KOMFORT«

30530 černá / hnědá - extra velká kola
- hliníkový rám
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- omyvatelná nylonová taška se zipem
- teplotní izolační přídavná přihrádka
- objem: 55 l
- prázdná hmotnost: 2 kg
- max. nosnost: 40 kg 

Nákupní taška »KLASSIK«

30550 černá / šedá - hliníkový rám
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- omyvatelná nylonová taška se zipem
- objem: 50 l, 8 l izolovaný pomocný 

zásobník pro mražené výrobky
- prázdná hmotnost: 2 kg
- max. nosnost: 40 kg 

Nákupní taška »KLASSIK 2«

30555 modrá - skládací
- hliníkový rám
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
s dvěma háčky pro zavěšení tašek
- omyvatelná nylonová taška s kapsou na 
zip, dvě polypropylenové stěny uvnitř 
(velmi stabilní a kompaktní)
- objem: 60 l
- prázdná hmotnost: 2 kg
- max. nosnost: 50 kg 

NEU

NEU

NEU
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NEU

NEU

NEU
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102 Pomůcky k chůzi

Chodítko čtyřkolové

31000 stříbrná 

Chodítko trojkolové

31300 chrom 
31310 červená 

  - mit Einkaufskorb und Tablett

  - Maße: ca. 60 x 72 x 98 cm

  - TPE-Bereifung: Ø ca. 20 cm, Breite ca. 5 cm
  - Griffe höhenverstellbar von ca. 79 - 92 cm
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pojistka otevřenápojistka aretována

- stabilní podstavec z ocelových trubek
- s košíkem a tácem
- TPE pneumatiky
- výškově nastavitelné cca 79 až 98 cm
- výška sedáku: 61 cm
- šířka sedáku: 38 cm
- rozměry: 60 x 72 x 98 cm
- max. nosnost: 125 kg 

- stabilní ocelový rám
- s košíkem a tácem
- TPE pneumatiky: Ø 20 cm, šířka 5 cm
- výškově nastavitelné od cca 79 do 92 cm
- hmotnost: 6,2 kg
- max. nosnost: 100 kg 
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Chodítko dvoukolové

31400 modrá - stabilní konstrukce z ocelových trubek
- složené cca 96 x 62 x 23 cm
- rozměry sedáku: 40 x 20 cm
- TPE pneumatiky: Ø 12,5 cm
- výškově nastavitelné od cca 84 do 97 cm
- hmotnost: 5,3 kg
- max. zatížení: 100 kg

Chodítko »UNIVERSAL«

31510 stříbrná 
31511 bronzová 

- hliník
- pevné nebo oboustranné provedení díky 

usazení západek

- složené cca 79 x 55 x 11 cm

- 6 možností nastavení výšky cca 78 - 91 cm

- hmotnost: 2 kg

- max. zatížení: 100 kg 

  - zusammenfaltbar auf ca. 96 x 62 x 23 cm

  - Griffe höhenverstellbar von ca. 84 - 97 cm

 - 6-fach höhenverstellbar von ca. 78 - 91 cm
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aretovací páčka



32090 

Ochranný set pro chodítka

- 3 dílný, skládá se z:
- pláštěnka
- kryt košíku a sedátka
- nákupní síťka s podšívkou 

32100 transparentní - chrání před deštěm, špínou a prachem
- transparentní PE-Folie
- rozměry: cca 60 x 80 x 82 cm 

Kryt na košík a sedátko

32110 černá - kryt koše a sedadlem
- plastová fólie s gumičkou
- rozměry: 40 x 27 cm 

Deštník na chodítko »STANDARD«

32200 modrá 
32201 stříbrná 
32202 černá 

- CSF automatický deštník
- nastavitelný
- skládací a odnímatelný
- pro výšku 150 - 195 cm
- včetně držáku pro standardní chodítka 

32220 modrá 
32221 stříbrná 

Deštník na chodítko »TTE«

32222 černá 

 Rollator-Schutzabdeckung
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Pláštěnka na chodítko

- stejný jako "Standard", ale s podporou 
pro Topro, Troy, Ecco, Magic



Držák deštníku pro chodítko (bez deštníku)

32230 - pro deštníky s průměrem trubice asi 19 až 25 mm
- nastavitelný
- skládací, odnímatelný 

32250 černá - nylon
- nastavitelná
- na zip
- rozměry: cca 36 x 26 x 6 cm 

Rukavice k chodítku

32270 šedá - horní materiál polyamid s PU povlakem
- podšívka 100% polyester
- guma, suchý zip a druky
- ruční praní
- pár 

Stoleček k chodítku

32300 černá - plast
- úhlově nastavitelný, sklopný
- rozměry: cca 38 x 23 x 1,4 cm 

 grau - Obermaterial Polyamid mit PU-Beschichtung 
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Taška k chodítku



Držák berlí pro chodítko

32400 - plast
- 2 dílný
- svěrka pro vycházkovou hůl 

  Držák berlí »TOOLFLEX«

32422 

32425 

- plast
- k upevnění na chodítko, invalidní vozík
- pro hole a berle s průměrem cca 20 - 30 mm 

32432 

32435 

Sedací polštář na chodítko

32800 
32802 

- s izolační vrstvou uvnitř
- suchý zip
- rozměry: 19 x 32 x 1,5 cm 

32820 
32822 

- polstrovaný
- protiskluzová spodní strana
- rozměry: cca 17 x 38 x 4,5 cm 

Nákupní síťka

34000 
34001 
34002 
34003 

- pro invalidní vozíky, chodítka
- bavlna
- upevnění pomocí gumičky a oček
- nosnost max. 5 kg
- prát do 30°C
- rozměry cca 35 x 35 cm 34004 

s nylonovou podšívkou:
34020 
34021 
34022 
34023 

- upevnění pomocí gumičky a suchého zipu
- nosnost max. 5 kg
- prát do 30°C
- neprůhledná 

34024 

spodní strana
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černá 

držák: cca 22 mm 

držák: cca 25 - 26 mm 

držák: cca 22 mm 

držák: cca 25 - 26 mm 

šedá 
černá 

černá 

tmavě šedá 
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Taška na invalidní vozík Universal 

34050 černá - nylon
- 2 popruhy
- suchý zip
- reflexní pásky
- rozměry: cca 35 x 25 x 11 cm 

Teleskopické rampy, mobilní 
34100 - pro soukromé použití v interiéru i exteriéru

- hliník s protiskluzovým povrchem
- barva: hliník / černá
- délka složené: cca 97 cm
- délka od 156 cm (max. výškový rozdíl 30 cm) do 210 cm 
(max. výškový rozdíl 42 cm)
- rozchod: 10 cm, boční ochrana 4 - 4,5 cm
- hmotnost: 3,6 kg / ks, 7,2 kg / pár
- nosnost: 90 kg / ks, cca 180 kg / pár 

Gelový sedák

34240 cca 40 x 40 cm 
34245 cca 45 x 43 cm 

- gelový polštář s odnímatelným potahem
- nepromokovavý, protiskluzový
- výška: cca 3 cm 

Pásy k invalidnímu vozíku

34500 černá - nylonové pásy s kovovým zámkem
- 2 dílné
- délka: cca 180 cm
- šířka: cca 5 cm 

NEUNEU



- s rychlým a variabilním nastavením velikosti
- materiál pásu: froté, polyester, polyamid
- materiál popruhu: 100% polyester
- lze prát do 40 ° C
- šířka 18 cm 

34600 
34601 

Břisní pás: 
dítě, cca 140 cm 
dospělý, cca 180 cm

34602 
34603 

Pánevní fixační kalhoty: 
dítě, cca 140 cm 
dospělý, cca 180 cm

34604 
34605 

Pánevní pás s popruhy: 
dítě, cca 140 cm 
dospělý, cca 180 cm

34606 
34607 

Břišní pás s popruhy: 
dítě, cca 140 cm 
dospělý, cca 180 cm
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Držicí pás k invalidnímu vozíku



Držicí pás k invalidnímu vozíku

- se suchým zipem
- vnější materiál: polyamid, modrá barva
- vnitnří materiál: froté, bílá barva
- lze prát do 40 ° C
- šířka 18 cm 

Břišní pás s popruhy:
34608 
34609 
34610 

cca 130 cm 
cca 150 cm 
cca 180 cm

34611 
34612 
34613 

Bezpečnostní pás s popruhy: 
cca 130 cm 
cca 150 cm 
cca 180 cm

Břišní pás:
34614 cca 130 cm
34615 cca 150 cm
34616 cca 180 cm

Břišní pás sedacími kalhotami:
34617 
34618 
34619 

cca 130 cm 
cca 150 cm 
cca 180 cm
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110 Skládací hole 

Skládací hůl 

- hliník, dřevěná rukojeť
- 5 možností nastavení výšky, cca 85 až 95 cm
- s pouzdrem a plastovým sáčkem
- max. zatížení: 100 kg
- hmotnost: 300 g

35000 černá

35002 šedá-matná 

35005 modrá-matná

35010 hnědá 

35012 bronzová-matná 

35022 bílá

35050 orientální

35052 nautic

35054 karo-růžová

35055 květiny, modrá

35056 květiny, vínová

 35060 stříbrná-černá
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Skládací hůl s komfortní silikonovou rukojetí

ky-  5 možností nastavení výš
- s barevně odpovídajícími popruhem a pouzdrem
- plastový sáček
- max. zatížení: 100 kg
- hmotnost: 300 g 

35250 černá, levá 
35252 černá, pravá 

Skládací hůl s anatomickou rukojetí

35254 bronzová, levá 
35256 bronzová, pravá 

 - hliník
 - 5 možností nastavení výšky cca 85 - 95 cm
 - s pouzdrem a plastovým sáčkem
 - max. zatížení: 100 kg
 - hmotnost: cCA 300 g 

Skládací hůl s rybí rukojetí

35300 černá, levá 
35310 černá, pravá 

35312 bronzová, levá 
35314 bronzová, pravá 

- hliník
- 5 možností nastavení výšky cca 85 - 95 cm
- s pouzdrem a plastovým sáčkem
- max. zatížení: 100 kg
- hmotnost: ca. 300 g 

Taška pro skládací hole

35385 černá - s přenášecím poutkem
- suchý zip
- prošívaná
- rozměry: cca 33 x 16 cm 

NEUNEU

  - mit Stockkapsel und Kunststofftasche     - mit Stockkapsel und Kunststofftasche   
NEU

35110 hnědá

35115 stříbrná-zelená, 

35117 modrá-bílá



Gehstock mit Schirm, höhenverstellbar 

35600 blau-kariert - Aluminium, Polyester
35602 rot-kariert - Gehstock mit integriertem Schirm, 

durch Herausziehen auch
einzeln nutzbar

- 3-fach höhenverstellbar
von ca. 88 - 92,5 cm

- mit Stockkapsel
- mit Schutzhülle
- max. Belastung: 100 kg

 Vierfußgehstütze

35700 anthrazit - Aluminium, Kunststoff 
35702 silber - höhenverstellbar, ca. 73 - 93 cm

- rechts / links verwendbar
- max. Belastung: 100 kg

Gehstock aus Holz, Derbygriff

35800 Herren, schwarz - Stock und Griff aus Holz
35805 Herren, braun - individuell kürzbar, ohne Kapsel

- Gewicht: ca. 300 g 
35810 Damen, schwarz - max. Belastung: 60 kg 
35815 Damen, braun 

Jambis geflammt:
35820 Herren
35825 Damen

HMV-Nr. beantragt [                ]
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112 Hole, výškově nastavitelné

Hůl s anatomickou rukojetí

35400 černá, levá 
35415 černá, pravá 

35420 bronzová, levá 
35425 bronzová, pravá 

- hliník, plast
- s  širokou, ergonomickou podporou ruky pro 

jistější držení
- 10 možností nastavení výšky cca 73 - 96 cm
- s pouzdrem
- max. zatížení: 100 kg 35426 stříbrná, levá

35427 stříbrná, pravá

Hůl s rybí rukojetí

35450 černá, levá 
35455 černá, pravá 

35460 bronzová, levá 
35465 bronzová, pravá 

- hliník, plast
- s širokou podporou ruky při artritidě, 

problémy s klouby apod.
- 10 možností nastavení výšky cca 73 - 96 cm
- s pouzdrem
- max. zatížení: 100 kg 

Hůl s komfortní rukojetí

35470 černá 
35472 bronzová 
35473 stříbrná 

- hliník, plast

- 10 možností nastavení výšky cca 73 - 96 cm
- s pouzdrem
- max. zatížení: 100 kg 

Hůl se silikonovou rukojetí

- hliník, plast
- 10 možností nastavení výšky cca 

73 - 96 cm
- s pouzdrem, barevně ladící
- max. zatížení: 100 kg 

NEU

NEU

35110 hnědá

35115 stříbrná-zelená 

35117 modrá-bílá



Hůl s deštníkem, výškově nastavitelná 

35600 modrá - károvaná 
35602 červená - károvaná 

35700 antracit 
35702 stříbrná 

- hliník, plast
- nastavení výšky cca 73 - 93 cm
- lze použít napravo / nalevo
- max. zatížení: 100 kg 

 Hůl ze dřeva, Derby

35800 
35805 

35810 

- hůl i rukojeť ze dřeva
- lze individuálně zkrátit, bez pouzdra
- hmotnost: cca 300 g
- max. zatížení: 60 kg 

35815 

35820 
35825 

pánská, černá 
pánská, hnědá 

dámská, černá 
dámská, hnědá

Jambis opálené: 
pánská
dámská

NEU

chirm, höhenverstellbar 

   von ca. 88 - 92,5 cm
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 silber - höhenverstellbar, ca. 73 - 93 cm silber - höhenverstellbar, ca. 73 - 93 cmNEU silber - höhenverstellbar, ca. 73 - 93 cm

  - max. Belastung: 100 kg  - max. Belastung: 100 kg

 Vierfußgehst

- hliník, polyester
- hůl s integrovaným deštníkem, lze 
použít i samostatně vytažením
- 3 možnosti nastavení výšky 88 až 
92,5 cm
- s ochranným pouzdrem
- max. zatížení: 100 kg 
 

Hůl čtyřzubec 



36300 - hliník
- madlo a podpažní podpora polstrovaná
- max. zatížení: 120 kg 

36310 

střední 

nastavení výšky od 
cca 113- 133 cm 

vysoká
nastavení výšky od 
cca 134- 154 cm 

částečně barevné:
36500 šedá 
36510 modrá 
36512 žlutá 
36514 červená 
36516 černá 

celobarevné:
36520 modrá
36522 žltuá
36524 červená
36526 černá

částečně barevné s měkkou rukojetí:
36530 šedá
36532
36534
36536
36538

Berle předloketní s anatomickou rukojetí

měkká rukojeť: 
36550 šedá 
36552 modrá 
36554 žlutá 
36556 červená 
36558 černá 

- hliník, plastová rukojeť, částečně barvené
- odrazka na přední a zadní straně
- anatomicky tvarovaná rukojeť
- 9 možností nastavení výšky cca 76 - 96 cm
- výškově nastavitelná pomocí tlačítka
- max. nosnost 140 kg
- 1 pár 

tvrdá rukojeť:
36570 šedá

- hliník, plast
- odrazky na přední a zadní části
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- 9 možností nastavení výšky cca 76 - 96 cm
- hmotnost: 1200 g
- výškově nastavitelná pomocí tlačítka
- max. nosnost:  140 kg

- 1 kus 

 Unterarmgehstütze mit anatomischem Griff
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Berle podpažní

Berle předloketní

modrá 

žlutá 
červená 
černá



 Achselgehstütze

36300 mittel - Aluminium
höhenverstellbar  - Griff- und Achselauflage gepolstert
von ca. 113- 133 cm - max. Belastung: 120 kg

36310 groß
höhenverstellbar 
von ca. 134- 154 cm 

 Unterarmgehstütze

teilfarbig:
36500 grau
36510 blau 
36512 gelb 
36514 rot 
36516 schwarz 

vollfarbig:
36520 blau
36522 gelb
36524 rot
36526 schwarz

teilfarbig,
 mit Softgriff:
36530 grau
36532 blau
36534 gelb
36536 rot
36538 schwarz

Unterarmgehstütze mit anatomischem Griff

Softgriff: - Aluminium, Kunststoffgriff, teilfarbig
36550 grau - Reflektor an Vorder- und Rückseite
36552 blau - anatomisch geformter Handgriff
36554 gelb - 9-fach höhenverstellbar von ca. 76 - 96 cm
36556 rot - höhenverstellbar durch Druckknopf
36558 schwarz - max. Belastung: 140 kg

- paarweise 
Hartgriff:

36570 grau

- Aluminium, Kunststoff
- Reflektoren an Vorder- und Rückseite
- ergonomisch geformter Handgriff
- 9-fach höhenverstellbar von ca. 76 - 96 cm 
- Gewicht: 1200 g 
- höhenverstellbar durch Druckknopf
- max. Belastung: 140 kg
- stückweise

po párech 
36800 modrá 
36802 černá 

jednotlivě 
36810 modrá 
36812 černá 

Berle předloketní dětská

36961 modrá 
36962 žlutá 
36963 červená 
36964 černá 

- hliník, plastová rukojeť, částečně barevná
- odrazka na přední a zadní straně
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- 3 možnosti nastavení výšky horního dílu cca 19 - 24 cm
- 8 možnosti nastavení výšky pozice ve spodní části cca 

57 - 75 cm
- výškově nastavitelná pomocí tlačítka
- max. zatížení: 100 kg 

36965 tyrkysová
36969 barevná

 - 5-fach höhenverstellbar von ca. 74 - 84 cm
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NEUE FARBEN!

Berle předloketní skládací

- barva: modrá, plnobarevná
- hliník, plastová rukojeť
- odrazka na přední straně
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- 5 možností nastavení výšky asi 74 až 84 cm
- výškově nastavitelná pomocí tlačítka
- složená na cca 56 cm
- max. zatížení: 100 kg 

NOVÉ BARVY! 



37000 - k pohodlnému odložení hole

- plast 

37050 k montáži na stěnu

- pro hole s průměrem trubice přibližně 20 
- 30 mm
- montáž na stěnu, postel apod., pomocí 2 
šroubů 

37052 se suchým zipem - k upevnění na postel, nohu stolu apod.

37060 k montáži na hliníkový 
profil či na stěnu

37062 
37065 

cca 20 cm pro 2 držáky 
cca 50 cm pro 5 držáků 

Hliníkový profil pro montáž na stěnu 
(bez držáku)

37100 černá 
37110 hnědá 

- pásek tkaný na plocho
- elastické
- univerzální velikost 

Poutko k holi »KŮŽE«

37150 černá 
37160 hnědá 

- s drukem

- univerzální velikost 
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Držák holí

Držák holí »TOOLFLEX«

Poutko k holi »NYLON«



Násadec na berle s ocelovou vložkou

37316 16 mm, šedá - pro podpažní berle, kovové berle apod.
37318 18 mm, šedá 
37320 20 mm, šedá
37322 22 mm, šedá

37336 
37338 
37340 

16 mm, černá
18 mm, černá
20 mm, černá

37358 18 mm, hnědá

37370 16 mm, modrá
37371 18 mm, modrá
37375 16 mm, červená
37376 18 mm, červená
37380 16 mm, zelená
37381 18 mm, zelená
37385 16 mm, žlutá
37386 18 mm, žlutá

37400 šedá - gumový
- pro průměr trubky cca 17 - 20 mm
- adhezní plocha nopková Ø 46 mm 

Adhezní násadec NOBA

37416 Ø 16 mm 
37418 Ø 18 mm 
37420 Ø 20 mm 

- přilnavá gumová čepička
- protiskluzový, vysoká stabilita
- výška: 70 mm 

37500 černá - gumová
- velká kontaktní plocha, Ø 8 cm, umožňuje bezpečný 

pohyb
- vhodné pro hole a pomůcky  pro chůzi cca 16 až 20 mm 

37608   8 mm, vel. 5/0 
37610 10 mm, vel. 4/0 

- pro dřevené hole
- barva: černá 

37612 12 mm, vel. 3/0
37614 14 mm, vel. 2/0
37616 16 mm, vel. 0
37618 18 mm, vel. 1
37620 20 mm, vel. 2
37622 22 mm, vel. 3
37624 24 mm, vel. 4

NEU
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Násadec na berle »DYNAMISCH«

Univerzální botka na hůl

Násadec na hůl



Zimní násadec

37800 - pro vycházkové hole 
a berle

- univerzální velikost
- skládací
- 5 bodců 

Zimní trn

37810 - pro vycházkové hole a berle
- univerzální velikost
- skládací 

 Bergstockspitze

37832 18 mm - für Holz- und Wanderstöcke
37833 20 mm - massives Metall 
37834 22 mm - zur Befestigung mit einem Nagel

(Nagel beiliegend)

Krückenkapsel mit Spikes

37916 16 mm, grau - für Gehstöcke und
37918 18 mm, grau Unterarmgehstützen
37920 20 mm, grau - mit Stahleinlage

- mit Schutzkappe

37920-01 Ersatz-Schutzkappe

 Schuh-Spikes

38036 Gr. 1, 36 - 40 - Gleitschutz bei Eis und Schnee
38040 Gr. 2, 40 - 44 - elastisches Gummi
38044 Gr. 3, 44 - 49 - 10 rostfreie Hartmetallspikes

 Schuh-Spikes »ELEGANT«

38060 Gr. 36 - 41 - Gleitschutz bei Eis und Schnee
38065 Gr. 41 - 45 - flexibles Gummi passt sich

der Schuhform an
- rostfreie Stahlspitzen 
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37832 18 mm 
37833 20 mm 
37834 22 mm 

- pro dřevěné a turistické hole
- masivní kovová
- lze připevnit hřebíkem (hřebík 
součástí dodávky) 

Násadec na berle s hroty

37916 16 mm, šedá 
37918 18 mm, šedá 
37920 20 mm, šedá 

- pro vycházkové hole a berle
- s ocelovým jádrem
- s ochrannou čepičkou 

37920-01 Náhradní díl - ochranná čepička 

38036 vel. 1, 36 - 40 
38040 vel. 2, 40 - 44 
38044 vel. 3, 44 - 49 

- protiskluzové na ledu a sněhu
- gumové
- 10 hrotů z nerezové ocele 

38060 vel. 36 - 41 
38065 vel. 41 - 45 

kes »ELEGANT«

- Gleitschutz bei Eis und Schnee
 Gr. 41 - 45 - flexibles Gummi passt sich

  der Schuhform an
  - rostfreie Stahlspitzen 

- Gleitschutz bei Eis und Schnee
 Gr. 41 - 45 - flexibles Gummi passt sich

  der Schuhform an
  - rostfreie Stahlspitzen 
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VORSICHT

NT«

- Gleitschutz bei Eis und Schnee
 Gr. 41 - 45 - flexibles Gummi passt sich

  - rostfreie Stahlspitzen 
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Horská špička

Protiskluzové nástavce na boty

- protiskluzové na ledu a sněhu
- flexibilní guma se přizpůsobí tvaru obuvi
- bodce z nerezové ocel

Protiskluzové nástavce na boty »ELEGANT«
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120 Ochrana lůžek / Inkontinenční podložky

Inkontinenční podložka »STANDARD« 

40000 nelze zastrkat,
84 x 92 cm 

40010 lze zastrkat,
175 x 92 cm 

- pro silnou inkontinenci
- horní strana: PES-velur
- prodyšná
- zdrsněné nepropustné dno
- absorpční
- objem sání až 2600 ml / m²
- lze prát až na 95 °C
- objem sání přibližně do 1500 ml / m² 

Inkontinenční podložka »EXTRA«

40050 nelze zastrkat, 
84 x 92 cm 

40060 lze zastrkat,
175 x 92 cm 

- pro silnou inkontinenci
- horní strana: 100 % bavlna
- prodyšná
- zdrsněné nepropustné dno
- absorpční
- objem sání až 3000 ml / m²
- lze prát až na 95 °C 

Chránič matrace »FROTTE«

40150   50 x 70 cm 
40175   75 x 100 cm 
40190   90 x 150 cm 
40200 100 x 150 cm 

- horní strana: froté / bavlna
- spodní strana: nepropustná 

plastová fólie
- lze prát až na 95 °C 

Chránič matrace »MOLTON«

40290   90 x 150 cm 
40300 100 x 150 cm 

- horní strana: Molton / bavlna
- spodní strana: nepropustná 

plastová fólie
- lze prát až na 95 °C 

Chránič matrace »FOLIE«
40390 90 x 150 cm - nepropustná plastová fólie

- lze prát až na 95 °C 
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Napínací prostěradlo »FOLIE«

40500 100 x 200 cm 
40507   70 x 140 cm 
40519   90 x 190 cm 
40520   90 x 200 cm 
40521   90 x 210 cm 

- ochrana matrace s gumou
- nešustí
- lze prát až na 95 °C
- vhodné do sušičky 

40522   90 x 220 cm
40540 140 x 200 cm

40560 160 x 200 cm
40580 180 x 200 cm

Napínací prostěradlo Polyurethan »KOMFORT«

40600 100 x 200 cm 
40610 140 x 200 cm 

- ochrana matrace s gumou
- prodyšné
- propustné pro vodní páry
- odolné bakteriím
- nešustí
- lze prát až na 95 °C
- vhodné do sušičky 

Napínací prostěradlo »FROTÉ«

40700 100 x 200 cm 
40702 100 x 220 cm 
40705   90 x 200 cm
40710 

 
140 x 200 cm 

- ochrana matrace s gumou
- spodní strana: potažený PU
- prodyšné
- lze prát až na 95 °C
- vhodné pro sušičky

Napínací prostěradlo »MOLTON«

40750 100 x 200 cm 
40759   90 x 200 cm 

- ochrana matrace s gumou
- spodní strana: potažený PU
- prodyšné
- lze prát až na 95 °C
- vhodné pro sušičky 

Napínací prostěradlo »CPE«

40900 100 x 200 cm - plastová folie s gumou
- modrá barva 

 cm  mit Gummizug cm  mit GummizugN cm  mit Gummizug cm  mit Gummizugeues Maß cm  mit Gummizug cm  mit Gummizug! cm  mit Gummizug
m - Unterseite: PU-beschichtetm - Unterseite: PU-beschichtetNm - Unterseite: PU-beschichtetm - Unterseite: PU-beschichteteues Maßm - Unterseite: PU-beschichtetm - Unterseite: PU-beschichtet!m - Unterseite: PU-beschichtet
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Latexový polštář, kulatý

41000 bílá 

41003 modrá 

41004 zelená 

41005 vínová

41006 béžová

41007 oranžová

41008 světle modrá 

Náhradní potah, kulatý
41000-01 bílá 
41003-01 modrá 
41004-01 zelená 
41005-01 vínová 
41006-01 béžová 
41007-01 oranžová 
41008-01 světle modrá

Latexový polštář, oválný

41050 bílá 

41053 modrá 

41054 zelená

41055 vínová

41056 béžová

41057 oranžová

41058 světle modrá

Náhradní potah, oválný
41050-01 bílá 41053-01 
modrá 41054-01 zelená 
41055-01 vínová 
41056-01 béžová 
41057-01 oranžová 
41058-01 světle modrá

- pohodlí při sezení při problémech se zády
- měkký sedací kroužek vyrobený z přírodního latexu
- odnímatelný froté potah
- rozměry: vnější 40 x 60 cm, uvnitř cca 14 x 19 cm, výška: 7,5 cm
- lze prát až na 30 °C 
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122 Sedací polštáře

- pohodlí při sezení při problémech se zády
- měkký sedací kroužek vyrobený z přírodního latexu
- odnímatelný froté potah
- rozměry: vnější Ø 42 cm, Ø vnitřní 14 cm, výška: 7,5 cm
- lze prát až na 30 °C 
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Polštář Visko, kulatý

41070 krémově bílá

41073 modrá 

41074 zelená 

41075 vínová 

41077 oranžová

41078 světle modrá

Náhradní potah

41070-01 krémově bílá
41073-01 modrá 
41074-01 zelená 
41075-01 vínová 
41077-01 oranžová 
41078-01 světle modrá

Polštář tvar U

41090  bílá - PU-pěna
- měkký podpůrný polštář, s výřezem
- použití s lahví na moč
- odnímatelný froté potah
- rozměry: cca 47 x 41 cm, výška: 7 cm 

NEU
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- viskoelastické pěna
- vysoký komfort sezení díky optimálnímu přizpůsobení se konturám těla
- reaguje na tlak a tělesnou teplotu
- odnímatelný froté potah
- rozměry: vnější Ø 45 cm, Ø vnitřní 15 cm, výška: cca 9,5 cm
- jádro omyvatelné až do 30 °C 
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Vzduchový polštář s povlakem na jedno použití

- gumový, se šroubovým ventilem
- s jednorázovým povlakem 

41240
41242
41245

Ø cca 40 cm, vnitřní Ø cca 13 cm 
Ø cca 43 cm, vnitřní Ø cca 14 cm 
Ø cca 45 cm, vnitřní Ø cca 15 cm

41250 Ø cca 50 cm, vnitřní Ø cca 16 cm, bez povlaku

- gumový, se šroubovým ventilem
- s jednorázovým povlakem a pumpičkou 

41340
41342
41345

Ø cca 40 cm, vnitřní Ø cca 13 cm 
Ø cca 43 cm, vnitřní Ø cca 14 cm 
Ø cca 45 cm, vnitřní Ø cca 15 cm

41350 Ø cca 50 cm, vnitřní Ø cca 16 cm, bez povlaku

Vzduchový polštář - Set »EXKLUSIV«

- gumový, se šroubovým ventilem
- s pumpičkou a froté povlakem, bílá barva 

41370
41372
41375
41380

41440
41442
41445
41450

41500 - gumová
- kónická hadička 

Froté potah na vzduchový polštář, jednotlivý

41540 
41541 

- bavlna
- lze prát do 95 °C 

41543 
41544 

41545 
41546 

41548 
41549 

Jednorázový povlak na vzduchový polštář

41550 

bílá cca 40 cm    
světle modrá cca 40 cm 

bílá cca 43 cm   
světle modrá cca 43 cm

bílá cca 45 cm   
světle modrá cca 45 cm

bílá cca 50 cm   
světle modrá cca 50 cm 

bílá - fleecový povlak
- vhodný pro všechny vzduchové polštáře o Ø 40 - 45 cm
- balení 5 ks 
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124 Gumové sedací kroužky

Vzduchový polštář - Set s pumpičkou

Ø cca 40 cm, vnitřní Ø cca 13 cm 
Ø cca 43 cm, vnitřní Ø cca 14 cm 
Ø cca 45 cm, vnitřní Ø cca 15 cm
Ø cca 50 cm, vnitřní Ø cca 16 cm

Vzduchový polštář - samostatný

- gumový, se šroubovým ventilem

Ø cca 40 cm, vnitřní Ø cca 13 cm 
Ø cca 43 cm, vnitřní Ø cca 14 cm 
Ø cca 45 cm, vnitřní Ø cca 15 cm
Ø cca 50 cm, vnitřní Ø cca 16 cm

Pumpička
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42000 
42001 
42002 

pár 
jednotlivě, pravá noha 
jednotlivě, levá noha

- k odlehčení paty
- syntetická kožešina, 100% polyester / Trevira
- s protiskluzovou vrstvou
- univerzální velikost, s 2 suchými zipy
- lze prát až na 95 °C, použít v sušičce, 
sterilizovat až do 130 °C 

42011   jednotlivě - k odlehčení paty
- syntetická kožešina, 100% polyester
- s protiskluzovou vrstvou
- univerzální velikost, s 2 suchými zipy
- lze prát až na 95 °C, použít v sušičce, 
sterilizovat až do 130 °C 

42050 pár 
42051 jednotlivě 

- k odlehčení lokte
- syntetická kožešina, 100% polyester / Trevira
- s protiskluzovou vrstvou
- univerzální velikost, suchý zip
- lze prát až na 95 °C 

42400 - k uvolnění tlaku
- s protiskluzovou vrstvou
- 100% polyester
- výška: 24 mm
- lze prát až na 95 ° C 

NEUNEU
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Antidekubitní kožešiny 125

42440 

 42445 

42450 

42470 

42471 

42472 

42473 

42477 

metrové zboží,  

140 cm šířka   

 cca 40 x 50 cm 

cca 45 x 45 cm 

cca 50 x 70 cm 

cca 70 x 75 cm 

cca 70 x 100 cm 

cca 70 x 140 cm 

cca 70 x 150 cm 

cca 70 x 190 cm

42480 

42490 

42491 

42492 

cca 100 x 140 cm 

cca 90 x 140 cm 

cca 90 x 170 cm 

cca 90 x 210 cm

Chránič paty

Chránič paty »UNIVERSAL«

Chránič lokte

Antidekubitní kožešina
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126 Polohovací pomůcky

43100 modrá 
cca 37 x 26 cm

43101 modrá 
cca 56 x 40 cm

43110 modrá  
cca 170 x 74 cm 

- pomáhá k polohování do stabilní 30°pozice
- s integrovaným 

43111 modrá, 
cca 182 x 54 cm 

43112 - k polohování horní části tělamodrá, 
cca 137 x 80 cm 

®

- vodotěsné, přesto prodyšné
- odolné virům a bakteriím
- autoklávovatelné, těžko vznětlivé
- velmi nízká hmotnost
- rychlé, optimální přizpůsobení k tělu obrysu 
-naplněním polypropylenové kuličkami
- optimální mikroklima
- optimální snížení tlaku
- vhodné pro léčbu dekubitů 

Polohovací pomůcky v různých tvarech a velikostech pro optimální uložení při 
prevenci proleženin a podpůrné terapii. Různé polohovací pomůcky pomáhají 
pacienta posunout, rozložení tlaku na hlavních opěrných bodů umožňuje 
pacientovi uvolněnou polohu a zmírňuje tlak. Cílem je udržet délku a intenzitu 
působení tlaku co nejnižší.

Univerzální polštář

Polohovací had

Půlkruhový polštář
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Polohovací pomůcky 127®

43115 modrá, - k podpoře a polohování kolen, krku a dalších končetin
cca 60 x 21 cm 

43120 modrá, - k polohování kolen a kotníků
cca 60 x 35 cm 

43124 modrá,  
cca 35 x 28 / 14 cm 

- k polohování boků,
- snižuje riziko vykloubení kyčelního kloubu 

43130 modrá,  
cca 39 x 21 / 8 cm 

- pro polohování horních a dolních končetin

Válcový polštář

Půlkruhový polštář

Polštář pro boky

Klín pro paže a nohy
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128 Polohovací pomůcky

43350 
43352 
43354 
43357 

15 x 15 cm, 0,5 kg 
18 x 27 cm, 2,0 kg 
18 x 45 cm, 4,5 kg 
30 x 45 cm, 7,0 kg 

- pro polohování končetin
- odolná koženka
- barva: hnědá
- plněný křemičitým pískem
- omyvatelný 

43400 světle modrá - pěnová podložka s elastickým upevňovacího 
páskem se suchým zipem
- snímatelný flanelový obal
- rozměry: cca 26 x 21 x 16 cm
- lze prát 

Mezinožní polštář VISCO

43404 bílá - viskoelastický polštář pro polohování stehen 
a kolen
- při problémech se zády a kyčlemi pro léčbu a
prevenci
- snímatelný bavlněný potah se suchým zipem
- rozměry: cca 26 x 26 cm 

Kolenní polštář »STANDARD«

43410 bílá - PU-pěna
- povlak: 65 % polyester, 35 % balvna
- 2 pásky se suchým zipem
- rozměry: cca 18 x 12 x 14 cm 

NEUNEU

NEU

Pytel s pískem

Mezinožní polštář, extra široký
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Podhlavník s textilním povlakem

43504 cca 40 x 15 cm 
43505 cca 50 x 15 cm 
43506 cca 65 x 15 cm 

- měkká pěna
- snímatelný bavlněný povlak
- bílá 

Podhlavník s koženkovým povlakem
43534 
43535 

- měkká pěna
- snímatelný koženkový povlak 

43536 

43544 
43545 
43546 

cca 40 x 15 cm, bílá      
cca 50 x 15 cm, bílá      
cca 65 x 15 cm, bílá

cca 40 x 15 cm, modrá 
cca 50 x 15 cm, modrá 
cca 65 x 15 cm, modrá

43604 cca 40 x 15 cm 
43605 cca 50 x 15 cm 
43606 cca 65 x 15 cm   

- pevná pěna
- snímatelný bavlněný povlak

- bílá 

Kolenní válec s koženkovým povlakem

43634 
43635 

- pevná pěna
- snímatelný koženkový povlak 

43636 

43644 
43645 
43646 

cca 40 x 15 cm, bílá      
cca 50 x 15 cm, bílá      
cca 65 x 15 cm, bílá

cca 40 x 15 cm, modrá 
cca 50 x 15 cm, modrá 
cca 65 x 15 cm, modrá

43684 bílá - pevná pěna
- snímatelný bavlněný povlak
- rozměry: 40 x 15 x 7,5 cm 

43695 bílá - pevná pěna
- snímatelný povlak
- rozměry: 50 x 25 x 12,5 cm 

43700 bílá 
43704 modrá 

- pěna
- snímatelný koženkový povlak
- rozměry: cca 72 x 22 x 20 cm 

Kolenní válec s textilním povlakem

Půlválec s textilním povlakem

Půlválec s koženkovým povlakem

Polštář pro zvýšení nohou
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Polštář žílový, nafukovací

43720 - ke zvyšování nohou
- plast
- rozměry: cca 70 x 62 x 20 / 10 cm 

43721 

43725 

set, 
polštář / pumpička

polštář, jednotlivě

pumpička, jednotlivě 

Polštář žílový, nafukovací

43730 bílá - fitness pro zdravé nohy

- plast 

Relaxační kostka, nafukovací

43735 bílá - odpočinek pro nohy
- plast
- rozměry: cca 39 x 42 x 46 cm 

fblasbar

NEUNEU

NEU
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43750 bílá - pěna
- snímatelný koženkový povlak
- rozměry: cca 30 x 15 x 10 / 5 cm 

43900 bílá 
43902 modrá 

- pěna
- snímatelný koženkový povlak
- rozměry: cca 35 x 40 x 50 cm
- max. zatížení: 130 kg 

43920 modrá 
43922 červená 

- pěna
- snímatelný koženkový 

povlak
- rozměry: cca 35 x 40 x 50 cm
- max. zatížení: 130 kg 

43930 modrá - jádro z pěnového polystyrenu
- snímatelný potah
- rozměry: 40 x 36 x 55/50 cm 
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Injektážní polštář

Polštář na mezibederní ploténky »KOŽENKA«

Polštář na mezibederní ploténky »JEANS«

Polštář na mezibederní ploténky, zkosený
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132 Zdravé sezení

44000 černá 
44002 červená 
44003 zelená 
44004 modrá 

- pro lehčí a pohodlnější vstávání
- paměťová pěna
- snímatelný povlak, lze prát
- rozměry: cca 40 x 40 x 10 cm 

44005 šedá

44100 černá 
44101 světle modrá 
44102 červená 

- paměťová pěna
- snímatelný povlak, lze prát
- rozměry: cca 37 x 37 x 7 / 2 cm 

44103 zelená
44104 modrá
44105 šedá
44106 hnědá
44107 fialová

NEU

Zvýšené sezení

Klínový polštář
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Klínový polštář »KULATÝ«

44200 černá 
44202 červená 
44203 zelená 
44204 modrá 

- paměťová pěna
- snímatelný povlak, lze prát
- rozměry: Ø cca 38 cm, 

výška: cca 7 / 1,5 cm 
44205 šedá

Bederní podpěrka

44260 modrá 
44261 černá 

- paměťová pěna
- snímatelný povlak, lze prát
- rozměry: cca 28 x 25 cm 

Mobilní polštář  »SIT‘ ON‘ AIR«

44400 modrá - vzduchem plněný polštář z PVC, klínovitý tvar
- podporuje vzpřímené sezení
- rozměry: cca 37 x 37 x 6 / 2 cm 

Klínový polštář do auta, zaoblený

44440 černá - paměťová pěna
- snímatelný povlak, lze prát
- rozměry: cca 37 x 37 x 7 / 2 cm 

Ochrana sezení, absorpční (inkontinenční podložka)

44700 hnědá 
44701 modrá 
44702 červená 

- vrchní strana 100 % polyester
- ochranná vrstva z PU
- prodyšná, absorpční
- objem: cca 1 l
- rozměry: cca 40 x 50 cm 

NEU

NEUNEU

NEU
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Cestovní krční polštář, nafukovací

44800 šedá 
44801 modrá 
44802 béžová 
44803 červená 

- plastová fólie s velurovým potahem
- s taškou
- cca 36 x 24 x 9 cm / složený: cca 16 x 12 cm
- ruční mytí 

44840 - 3-dílný set na cesty
- 1 nafukovací krční polštář, šedý
- 1 maska na oči s elastickými pásky, černá
- 2 ušní ucpávky z pěny 

Cestovní krční polštář, vatovaný

44850 modrá 
44851 zelená 
44852 černá 

- cca 40 x 27 cm
- lze prát do 30°C 

44853 červená
44854 vzorkovaný

  - 2 Ohrenstöpsel aus Schaumstoff
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134 Cestovní polštáře

Cestovní sada
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Kojící polštář 
- pro pohodlné polohování v těhotenství a kojení
- celková délka 180 cm, obvod do 61 cm
- plnění antialergické EPS mikroperličkami
- kapacita: 35 l
- nehlučný
- kryt lze prát až do 60 ° C 

45200 medvídek / modrá

45202 medvídek / zelená

45204 medvídek / béžová

45214 ovečka / béžová

Polohovací polštář Baby

45220 bílá 

45250 motiv 
45251 černá 
45252 modrá 
45253 červená 

Standard 100
  - Maße: 60 x 36 x 7 / 1 cm
  - Bezug waschbar bis 40°C

Kinder-Keilkissen

 schwarz - abnehmbarer Bezug
 blau - Maße: ca. 30 x 30 x 5 / 1 cm
 rot - Bezug waschbar bis 60°C
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Polohovací pomůcky pro děti 135

Dětský klínový polštář

- paměťová pěna
- snímatelný povlak
- rozměry: cca 30 x 30 x 5 / 1 
- cm povlak lze prát až na 60 ° C 

- pro zvýšení polohování kojenců, například při refluxu
- perforovaná pěna, snižuje riziko udušení
- extra jemný povlak 20% polyester, 80% bavlna, Öko-Tex®Standard 100
- rozměry: 60 x 36 x 7/1 cm
- povlak lze prát až na 40 ° C 
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136 Doplňky k lůžkům

46000 šedá - ocelový rám s plastovou rukojetí, samostatně 
stojící
- triangl / hrazdička - nastavitelná délka
- v demontovaném stavu, v plochém balení, výška: 
20 cm
- rozměry základny: cca 82 x 75 cm
- celková výška: 170 cm
- hmotnost: 11 kg
- max. nosnost: 100 kg 

Triangl / hrazdička k hrazdě

46000-01  

46000-02 automat 

- plast, nylon
- manuální nastavení popruhu
- nastavení výšky cca 34 - 50 cm
- max. zatížení: 100 kg

- automatické nastavení pomocí tlačítka, 
usnadňuje zvedání při snížené fyzické síle

- plast, nylon
- protiskluzové madlo
- nastavení výšky cca 32 - 61 cm
- max. zatížení: 75 kg 

Hrazda s upevněním na zeď

46010 šedá - ocelový rám, nastavitelná v obou směrech
- triangl / hrazdička - nastavitelná délka
- nástěnná deska: cca 20 x 30 cm, rameno přibližně 73 cm
- max. zatížení: 100 kg 

Hrazda samostatně stojící
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46100 - rám nerezová ocel, výškově nastavitelný
- 5 koleček (2 s brzdou), s odkapávacím kelímkem
- až pro 4 infuzní lahve
- čistá hmotnost: cca 2,6 kg
- max. zatížení: 12 kg 

Infúzní stojan
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Infúzní stojan, chromovaný

46104 chrom - rám z nerezové oceli, pochromovaný, plastový podvozek
- výškově nastavitelný
- se 4 háčky
- 5 koleček (2 s brzdou)
- max.  zatížení 12 kg 

Paraván s kolečky

46170 bílá / chrom 

- Šířka cca 168 cm (56 cm za prvek)
- Uzamykatelná kolečka

6
kg

NEU

NEU
  - Breite: ca. 168 cm (56 cm pro Element)
  - feststellbare Rollen
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- mobilní ochrana soukromí
- kovový rám s látkovým potahem, 3 dílný
- výška: cca 182 cm (s kolečky) 
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46200 bílá 
46210 dřevěný dekor 

- kovový rám s plastovým povrchem stolu
- plynule výškově nastavitelný stisknutím tlačítka cca 

65 - 98 cm
- náklon až 80 °, sklopná deska stolu s ochranou hran
- lze složit na plocho
- rozměry desky: cca 62 x 41 cm
- max. zatížení desky stolku: 15 kg (při náklonu 9 kg) 

46250 bílá 

s boční deskou cca 40 x 20 cm: 

- max. zatížení boční desky: 1 kg
- 2 dílný 

46260 dřevěný dekor 

Jídelní a čtecí stolek »STANDARD«

46300 šedá 
46302 dřevěný dekor 

- kovový rám s plastovým povrchem stolu
- plynule výškově nastavitelný od 70 - 116 cm
- nastavitelný deska stolu s ochranou hran
- rozměry desky stolu: 60 x 40 cm
- max. zatížení desky stolu: 10 kg 

46420 černá / stříbrná - ermöglicht selbstständiges und sicheres
   Aufrichten und Aufstehen aus dem Bett, 

  - passend für Betten mit Lattenrost und Rahmen
  - auch für Betten mit Rückenverstellung geeignet
  - einfache Befestigung am Lattenrost

Jídelní a čtecí stolek

Madlo k lůžku / pomůcka ke vstávání 

- umožňuje samostatné a bezpečné zvedání a 
vstávání z postele, zabraňuje vypadnutí
- vhodné pro lůžka s matrací a rámem
- vhodné i pro lůžka s možností nastavení zad
- jednoduchá montáž na lamelový rošt pomocí 
nylonového pásu
- rukojeť EVA plast
- montáž bez nářadí
- rozměry: cca 51 x 88 cm
- výška rukojeti: cca 42 až 53 cm
- hmotnost: 2,6 kg
- max. zatížení: 100 kg
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46425 bílá 
- usnadňuje vstávání, zabraňuje vypadnutí
- vhodné pro lůžka s matrací a rámem
- 5 možností nastavení výšky
- lakovaný kov
- s popruhy k upevnění
- výška madla: cca 45 - 55 cm
- šířka madla: cca 17 cm
- celková šířka: cca 31,5 cm
- hloubka: 50 cm
- max. zatížení: 100 kg 

Zádová opěrka »KOMFORT«

46500 modrá / bílá - kovový rám s protiskluzovou nylonovou tkaninou
- lze sklopit
- 6 možností nastavení výšky
- rozměry: 65 x 58 x 50 cm 

46502 modrá / bílá - kovový rám s nylonovou tkaninou
- lze sklopit
- 6 možností nastavení
- rozměry: cca 65 x 49 x 32,5 / 48 cm 

46535 béžová 

NEU

  - mit Klettverschluss
  - Maße: ca. 190 x 40 x 4 cm

 beige - PU-Schaumstoff mit Kunstlederbezug
  - polstert die Innenseite der Seitengitter ab
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 weiß - erleichtert das Aufstehen, verhindert Herausfallen
  - passend für Betten mit Lattenrost und Rahmen

 weiß - erleichtert das Aufstehen, verhindert Herausfallen

NEU

Madlo k lůžku / pomůcka ke vstávání  »EXTRA«

Zádová opěrka

Polstrování postranice

- PU pěna s koženkovým krytem
- umístění na vnitřní stranu postranic
- ochrana před úrazem
- suchý zip rozměry: 190 x 40 x 4 cm
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Držák povlečení a přikrývky, skládací

46550 bílá - kovový rám s plastovým povlakem
- praktický držák zabraňuje přímému kontaktu ložního 
prádla a nohou
- lze složit na plocho

- rozměry: 60 x 50 x 35 cm 

46560 hnědá, 
balení 4 ks 

- 6 nastavení úrovně: 8 - 13 cm na výšku
- plast
- rozměr lůžkové nohy: do cca 7,2 x 7,2 cm
- vhodný také pro stoly, židle atd. 

46570 bílá - pěna
- snímatelný koženkový povlak
- rozměry: cca 60 x 35 x 20 cm 

46577 bílá - snímatelný koženkový povlak
- nastavitelný
- ložnou plochu lze zkrátit o 18 - 55 cm
- rozměry: 30 x 80 x 18 cm 

-

NEU

  - Liegefläche verkürzbar um 18 - 55 cm
NEU

Zvyšovač postele

Zkracovač postele

Zkracovač postele, kovový rám
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- nylonové lano
- pomůcka ke zvedání v posteli
- lze připojit k nohám nebo pod strop 

46600 cca 130 cm 

46602 cca 160 cm 6 madel ze dřeva

46630 cca 285 cm 4 plastová madla  

46700 bílá 
46710 hnědá-béžová 

- plast
- s odnímatelným držákem na sklenice a láhve
- lze složit na plocho
- velikost: cca 53 x 32 cm, rozevřený asi 20 cm výška 

46720 modrá - plast
- 2 odkládací přihrádky na časopisy, noviny apod.
- rozměry: cca 57 x 30 x 20,5 cm 

NEU
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NEU

Žebříček do lůžka

5 anatomicky tvarovaných dřevěné madel

Servírovací stolek do lůžka

Servírovací stolek do lůžka »EXTRA«
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46800 - pomůcka k přemisťování a vstávání
- plast
- otočná o 360 ° v obou směrech
- Ø 40 cm
- hmotnost: 1 kg
- max. zátěž: 125 kg 

Točna s madlem

46810 - pomůcka k přemisťování a vstávání
- točny s grafitovým ložiskem
- guma na obou stranách, protiskluzová
- lze použít i ve vlhkém prostředí
- otočná o 360 ° v obou směrech
- Ø 32 cm (s rukojetí 38 cm dlouhý), výška: 2 cm
- hmotnost: 1,2 kg
- max. zatížení: 100 kg 

Točna, polstrovaná
46820 - pomůcka k přemisťování a vstávání pro rovné 

plochy
- otočný talíř - plast, polstrování - pěna
- spodní strana s protiskluzovými nopky
- otočná o 360 ° v obou směrech
- výška: cca 5 cm
- Ø cca 45 cm 

46830 - pomůcka k přemisťování pro nerovné plochy
- polstrovaný
- spodní strana s protiskluzovými nopky
- otočný o 360 ° v obou směrech
- výška: cca 3 cm
- Ø cca 45 cm
- lze prát do 30°C 

333666000°°° dddrrreeehhhbbbaaarrr

333666000°°° dddrrreeehhhbbbaaarrr

333666000°°° dddrrreeehhhbbbaaarrr

333666000°°° dddrrreeehhhbbbaaarrr
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Točna

Otočný polštář



       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50  

144

Prkno pro přesun »DŘEVO«

46850 - přesouvací a transportní 
pomůcka s výřezem jako madlo

- laminované dřevo, lakované
- cca 76 x 21 cm
- hmotnost: 1,4 kg
- max. zatížení: 120 kg 

Prkno pro přesun »PLAST«
46860 - přesouvací a transportní 

pomůcka
- plast
- cca 71 x 21 cm
- max. zatížení: 110 kg 
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Přesouvací pomůcka »BEASYTRANS«
46870 - k přesunu např. z invalidního vozíku do auta

- antimikrobiální plast Microban®

- cca 102 x 30 cm, hmotnost: 2,9 kg
- o 360° otočná sedací plocha
- max. zatížení: 450 kg 

Přesouvací pomůcka »BEASYGLIDER«
46872 - zaoblený tvar, například při přesunu ze sedadla s 

pevnými loketními opěrkami na jiné
- antimikrobiální plast Microban®
- cca 81 x 25 cm, hmotnost: 2,1 kg
- sedací plocha otočná o 360 °
- max. zátěž: 450 kg 

Přesouvací pomůcka »BEASY II«
46874 - pro omezené prostory, například koupelna

- antimikrobiální plast Microban®
- 70 x 30 cm, hmotnost: 2 kg
- sedací plocha otočná o 360 °
- max. zátěž: 450 kg 

46910 
46911 

černá-modrá vzorkovaná  
černá-zelená vzorkovaná 

- 50 % polyester  / 50 % bavlna
- univerzální velikost pro dospělé
- s týlní páskou
- lze prát do 95°C 
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Nemocniční košile
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Vanička na mytí hlavy, kulatá

- nafukovací umyvadlo vinylové
- s uzavíratelným průtokem vody
- kulatá, Ø 57 cm
- barva: modrá 

47010 s pumpičkou 2-řadá s prohlubní na hlavu, výška cca 18 cm

47011 jednotlivě 2-řadá s prohlubní na hlavu, výška cca 18 cm

Vanička na mytí hlavy »EXTRA«

47020 bílá - nafukovací umyvadlo vinylové
- s uzavíratelným průtokem vody
- barva: modrá
- 2-řadá, výška cca 17 cm
- rozměry: cca 64 x 52  cm 

47050 bílá 

Vanička na mytí hlavy - Set »EXTRA« 

skládá se z:

- vanička na mytí hlavy Extra
- sprcha, cca 6 l

- pumpička 

47050-01  pumpička, jednotlivě 

47052 modrá 

- vanička na mytí hlavy kulatá, 2 řadá
- sprcha, cca 6 l, modrá

- pumpička 

NEU
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Vanička na mytí hlavy - Set »KULATÝ« 

skládá se z:
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47070 bílá 
47072 modrá 

- s nylonovým lankem k zavěšení
- uzavíratelné trubička (cca 50 cm) s ruční sprchou
- objem: 6 l 

Vanička na mytí hlavy, Profi

47080 bílá - plast
- s prohlubní na hlavu, zátkou a uzavíratelnou odtokovou hadicí
- rozměry: cca 50 x 40 x 20 cm 
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Sprcha
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47082 - plast
- s prohlubní na hlavu a odtokem vody
- lehce transportovatelný
- rozměry: cca 45 x 48 x 16 cm 

NEUNEU

Vanička na mytí hlavy »CAPILUVE« 
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47090 bílá-modrá 

Miska na mytí, nerezová ocel

47120 cca 0,5 l 
47123 cca 3 l 

- s okrajem
- autoklávovatelná 

47124 cca 4,5 l
47126 cca 6 l 
47128 cca 8 l

47150 bílá 
47151 zelená 
47152 modrá 

- s držákem na mýdlo a madlem
- rozměry: 45 x 30 cm, výška: 10 cm
- objem: do 5,5 l
- autoklávovatelná 

spodní strana
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 Haarwaschwanne »CAPILUVE« 

47082 - Kunststoff
- mit Kopfmulde und Wasserausguss
- leicht transportabel
- Maße: ca. 45 x 48 x 16 cm

Tác na mytí hlavy 

- plast
- s výřezem a popruhy k uchycení
- rozměry: cca 45 x 34 cm, boční hrana: cca 4 cm 

Miska na mytí, plastová
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47160 slonová kost 
47161 zelená 
47162 modrá 

- s madlem a víkem
- rozměry: Ø cca 31 cm
- autoklávovatelná 

Podložní mísa (umyvadlo na placentu)

47168 - plast
- anatomický tvar s širokým okrajem sedadla
- rozměry: cca 30 x 36 cm 

Podložní mísa, oválná

47170 bílá 
47171 modrá 

- plast
- šikmá, s rukojetí a víkem
- rozměry: cca 40 x 29 x 8 cm
- autoklávovatelná 

Podložní mísa »STANDARD«, šikmá

47173 bílá 

NEU
  - Maße: ca. 42 x 29,5 x 11,5 / 2 cm 
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Podložní mísa, plastová

- plast
- šikmá, s rukojetí a víkem
- rozměry: cca 42 x 29,5 x 11,5 / 2 cm
- autoklávovatelná 
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 Steckbecken, Kunststoff

47160 elfenbein - mit Griff und Deckel
47161 grün - Maße: Ø ca. 31 cm
47162 blau - autoklavierbar

Steckbecken (Placenta-Becken)

47168 - Kunststoff
- anatomische Form mit breitem Sitzrand 
- Maße: ca. 30 x 36 cm

Steckbecken, oval

47170 weiß - Kunststoff  
47171 blau - angeschrägt, mit Griff und Deckel

- Maße: ca. 40 x 29 x 8 cm 
- autoklavierbar

Steckbecken »STANDARD«, abgeschrägt

47173 weiß - Kunststoff  
- angeschrägt, mit Griff und Deckel
- Maße: ca. 42 x 29,5 x 11,5 / 2 cm 
- autoklavierbar

Podložní mísa »BASSIDOUX« s víkem

47175 bílá - plast
- zaoblený povrch
- umožňuje optimální přizpůsobení se tvaru těla
- rozměry: cca 44 x 37 x 15 cm
- autoklávovatelná do 140° C 

Podložní mísa, nerezová ocel
47180 - s rukojetí a víkem

- rozměry: Ø cca 30 cm
- autoklávovatelná 

Podložní mísa anatomická, nerezová ocel
47184 - oboustranné rukojeti

- rozměry: cca 36 x 28 , výška: cca 10 cm
- autoklávovatelná 

NEU
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152 Nádoby na moč (bažanti)

Bažant pánský

- plast, se stupnicí
- s víčkem
- kapacita: cca 1 l 

47200 čirý PVC, odolný vůči teplotám až do 60 ° C

47210 mléčný PE, odolný vůči teplotám až do 90° C

47212 modrá Nástavec na bažanta
- vhodný pro 47200, 47210, 47220, 47230

47220 mléčný PP, autoklávovatelný

47230 čirý PC, (víčko PP), autoklávovatelný

47240 mléčný PE, s madlem, odolný vůči teplotám až do 90°C

47242 mléčný PE, s madlem, odolný vůči teplotám až do 90°C

příklad
použití
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Bažant dámský

- plast, se stupnicí
- kapacita cca 1 l 

47250 mléčný

47252 mléčný

PE, odolný vůči teplotám až do 90° C,
s víčkem

PE, s madlem, odolný vůči teplotám až do 90° C

Podložní mísa pro ženy

47260 bílá - plast, s gumovým víčkem
- shromažďování moči v lehu nebo ve stoje
- kapacita: cca 1 litr
- odolná vůči teplotám až do 130 ° C (gumový 
uzávěr 70 ° C) 

Bažant »UROLIS« 

47290 mléčný - plast
- se zpětnou klapkou
- s rukojetí
- kapacita: 1,5 l, se stupnicí
- autoklávovatelný 

47292 modrá Nástavec na bažanta pro ženy

Bažant »URSEC« 

47295 mléčný - plast (PP)
- nepropustná nálevka se závitem
- s fosforeskující rukojetí, absorbuje denní 
světlo a svítí ve tmě
- kapacita: asi 1 litr, se stupnicí
- autoklávovatelný 

47297 bílá Nástavec na bažanta pro ženy
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Držák na bažanta »STANDARD«

47300 s víčkem 
47301 bez víčka 

- kovový rám s plastovým povlakem
- vhodné pro pánské bažanty (bez madla)
- rozměry: 13 x 13 x 32 cm 

Držák na bažanta »KULATÝ«

47310 bílá - kovový rám s plastovým povlakem
- vhodný pro dámské bažanty
- rozměry: 14 x 14 x 23 cm 

Držák na bažanta »HRANATÝ«

47320 bílá - kovový rám s plastovým povlakem
- vhodný pro bažanty s výpustí
- rozměry: 14 x 15 x 23 cm 

47330 chrom - kovový rám, pochromovaný
- ohebný
- vhodný pro všechny běžné bažanty
- rozměry: 13 x 10 x 32 cm 

47350 - plast, kovový drát
- vhodné pro standardní bažanty
- délka: cca 47 cm, kartáč Ø cca 5 cm 
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Držák na bažanta »UNIVERSAL«

Kartáč na bažanta
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Nádoba na moč - Set »STANDARD«

47400 skládá se z:

- držák s víčkem
- bažant čirý
- kartáč na bažanta 

Nádoba na moč - Set »BASIC«

47402 skládá se z:

- držák bez víčka
- bažant mléčný

- kartáč na bažanta 

Nádoba na moč - Set »UNIVERSAL«

47405 skládá se z:

- držák s víčkem
- bažant čirý
- kartáč na bažanta
- nástavec pro ženy 

Nádoba na moč - Set »PROFI«

47410 skládá se z:

- držák s víčkem
- bažant autoklávovatelný
- kartáč na bažanta 

NEU
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Nádoba na moč pro ženy - Set

47420 skládá se z:

- držák, kulatý
- bažant mléčný

- kartáč na bažanta 

47430 skládá se z:

- držák, hranatý
- bažant nepropustný, se 

světelnou rukojetí

- kartáč na bažanta 

47432 skládá se z:

- držák, hranatý
- bažant nepropustný

- kartáč na bažanta 
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Nádoba na moč - Set »URSEC«

Nádoba na moč - Set »UROLIS«



- se stupnicí, s hadičkou
- katetr spojka
- balení po 10 ks 

47500 1500 ml bez odtokového ventilu, se zpětnou klapkou
47505 2000 ml

47510 1500 ml s odtokovým ventilem, se zpětnou klapkou
47515 2000 ml

47520 1500 ml bez odtokového ventilu, bez zpětné klapky

47525 500 ml - s odtokovým ventilem, se zpětnou klapkou
- zalomená připojovací hadička
- balení po 10 ks 

- kovový rám, bílý povlak
- k upevnění urinálních sáčků 

47590 kulatý

47591 hranatý

- plast
- k upevnění urinálních sáčků 

47592 modrá 

47593 zelená 
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Urinální sáčky

Urinální sáčky

Držák urinálních sáčků

Držák urinálních sáčků, plastový
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Ledvinová miska

47700 - nerezová ocel
- rozměry: cca 250 mm
- autoklávovatelná 

47710 bílá 
47711 zelená 
47712 modrá 

- plast
- rozměry: cca 240 mm
- autoklávovatelná 

47720 šedá 

47721 šedá 

- lepenka, na jedno použití
- rozměry: cca 240 mm
- balení 300 ks

- lepenka, na jedno použití
- rozměry: cca 240 mm
- balení 10 ks 
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Sundo Homecare rozšířil svůj sortiment výrobků pro osobní hygienu tak, aby zahrnoval jedinečné Cleanis výrobky!
CleanisCareBag® absorpční hygienické sáčky
Hygienické sáčky CareBag® jsou vyrobeny z hermeticky uzavíratelného sáčku, který obsahuje uvnitř superabsorpční 
GelMax®Pad. Prostřednictvím účinných složek v sáčku, kapaliny a měkké materiály, které jsou v kontaktu s podložkou 
ztuhnou během 30 sekund. Hygienické tašky jsou použitelné pro mísu nebo kbelík. Po odstranění a utěsnění tašky pomocí 
šňůrky se vyhneme nepříjemným pachům. Riziko infekce infekčním obsahem je výrazně sníženo. Praktické: těžká 
kontaminaci podložních mís nebo toaletních kbelíků - usnadňuje práci sester.
Hygienické tašky jsou také k dispozici jako náhrada za nádobu na moč 
a mohou být za předpokladu, že není infekční, snadno likvidovány
s domovním odpadem.

Der Hygienebeutel ist z.B. für Steckbecken oder Toiletteneimer 

Cleanis Aqua® rukavice pro mytí
Cleanis Aqua® mycí rukavice je vhodné pro mytí, například pacientů upoutaných na lůžko; žádné mýdlo a voda, 
opláchnete a osušíte. To umožňuje snadné a hygienické čištění doma nebo na cestách. Aqua® emulze chrání pokožku, 
je bez mýdla, bez alkoholu, hypoalergenní a dermatologicky testována. Aqua® rukavice se skládá z vysoce odolného a 
extrémně měkkého fleece materiálu. Aqua® emulze se předem navlhčí a může být použita bez vody. Jednorázová mycí 
rukavice slouží k zajištění ochrany ošetřujícího personálu před možnou kontaminací vnitřní ochrannou folií. Pro větší 
pohodlí, může být zahřáta v mikrovlnné troubě na tělesnou teplotu.
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CareBag Hygienické sáčky pro toaletní kbelík

48000 - hermeticky uzavíratelný sáček s absorpčním
polštářkem (váže tekutiny a moč až do 450 ml)

- neutralizuje zápach
- rozměry: 50 x 40 cm
- balení 20 ks

CareBag Hygienické sáčky pro podložní mísu

48004 - hermeticky uzavíratelný sáček s absorpčním polštářkem
(váže tekutiny a moč až do 450 ml)

- neutralizuje zápach
- rozměry: 60 x 40 cm
- balení 20 ks

CareBag Urinální sáčky pro muže

48008 - urinální sáčky pro muže lze použít místo plastových bažantů
(šetří čištění) a umožňují měření vylučování a analýzy

- ideální v případě , že jsou toalety těžko dosažitelné
(invalidní vozík, zdravotní postižení, atd.)

- rozměry: cca 16 x 38 cm
- balení 20 ks

GelMax Podložky do podložních mís

48014 - absorpční prášek vložený do podložky (zpevňuje tekutiny a
moč)
- neutralizují zápach
- balení 25 ks

CareBag Sáček na zvracení

48020 - absorpční sáček na zvracení
- ideální pro případ nouze a při cestování
- pro dospělé a děti
- rozměry: 25 x 25 cm
- balení 20 ks

CareBag Cestovní sada

48025 - pro děti i dospělé, kteří trpí kinetózou
- skládá se z: 1 hygienický sáček na moč a zvratky +
1 osvěžující čistící hadřík
- snadno se vejde do rukavic a kabelky
- rozměry: 25 x 25 cm

teneimer

luftdicht verschließbarer Beutel mit absorbierendem Pad 

 Theken-Display mit 8 Pack à 3 einzeln verpackte Beutel 
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aqua Mycí rukavice

48050     

48052     

Total Hygiene

Sensitive (hypoallergenní 
a bez parfémů)

aqua Šampon 

48060  - pro úplné umytí šamponem bez vody a 
oplachování
- předem zvlhčit rukavici na mytí vlasů, vhodné 
pro všechny typy vlasů
- vnitřní ochranná fólie chrání ošetřující personál 
před možnou kontaminací
- balení 12 ks 

nano Dezinfekční a čistící rukavice

48080 - 3-in-1 čistící rukavice pro hygienické čištění 
povrchů (například nábytek, toalety, apod.)
- čistí, dezinfikuje a chrání
- účinný dezinfekční prostředek proti všem 
druhům choroboplodných zárodků
- balení 20 ks 
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- pro mytí pacienta upoutaného na lůžko nebo v 
případě nutnosti mytí bez mýdla a vody, 
opláchování a osušení
- jednorázová mycí rukavice s hypoalergenní mycí 
emulzí se předem navlhčí
- vnitřní ochranná fólie chrání ošetřující personál 
před možnou kontaminací
- balení 12 ks 
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Hygienický-Sprej »URI-GO«

49000 750 ml - k odstranění skvrn a moči
- rozpuštěním krystalků moči lze odstranit i starý 
zápach moči
- čerstvá citronová vůně
- ruční sprej 

Ústní tyčinky »LEMON«

50000 balení 3 ks - k hygieně a zvlhčení úst
- cca 150 mm 

50001 balení 75 ks (25 
setů po 3 ks)

50010 - nesterilní
- rozměry: cca 150 x 18 x 1,6 mm
- balení 100 ks 

50022 modrá - s pastou
- nesterilní
- balení 100 ks 

Jednorázové holící strojky 

50030 modrá - 2 čepelky s krytem
- na jedno použití
- balení 100 ks 

NEUNEU
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Dřevěné špachtle do úst

Jednorázové zubní kartáčky
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50050 1-vrstvá,
balení 10 ks

- s oboustranně elastickým páskem
- nesterilní 

50051 1-vrstvá
balení 100 ks

50060 3-vrstvá,
balení 50 ks

50070 zlatá-stříbrná - nepromokavá polyesterová fólie s 
hliníkovým povlakem
- rozměry: cca 210 x 160 cm 

50100 balení 10 ks 
50101 balení 100 ks 

- PP tkané, šité, modrá / bílá
- rozměry: 15 x 22 cm 

50130 - PE
- rozměry: cca 140 x 75 cm
- balení 100 ks 

50153 bílá 
- PVC
- se stuhami a očky
- cca 80 x 130 cm 

50163 transparentní 
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Ústní rouška

Nouzová přikrývka

Utěrky

Jednorázové zástěry

Plastová zástěra
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Jednorázové návleky na boty

50180 modrá - návleky na boty vyrobené z PE fólie, univerzální 
velikost
- univerzální velikost s gumou
- balení 10 ks 

50190 bílá - PE-Folie
- univerzální velikost
- s patenty 

50200 šroubovací uzávěr 

50210 s víčkem 

- plast, se stupnicí
- cca 125 ml
- balení 10 ks 

50300 bílá - PE-Folie
- balení 30 ks v kartonovém zásobníku 
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Plášť pro návštěvy

Pohárek na moč

Hygienické sáčky



           www.sundo-homecare.de  info@sundo-homecare.de 

165

50350 vysoce bílá 

50352 přírodní bílá 

50355 světle šedá 

- pro všechny standardní zásobníky 
papírových ručníků

- 100 % recyklovaný papír
- cik-cak-složené
- cca 25 x 23 cm

- 2-vrstvý, karton à 2880 ks (15 balení)

- 2-vrstvý, karton à 3200 ks (20 balení)

- 1-vrstvý, karton à 5000 ks (20 balení)  

Podložka / Lékařský krep

50390 vysoce bílá, 

- měkká, zvýšení pevnosti za mokra
- 100% buničina lepená
- odtrhávací délka: cca 38 cm
- délka role: 50 m 

cca 59 cm šířka

50391 vysoce bílá, 
cca 50 cm šířka

50400 bílá - kovový rám, potažený plastem
- skládací
- rozměry: cca 62 x 36 x 26 cm 

50405 bílá 

NEU

NEUNEU

NEU
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Papírové ručníky

Koš na papír

Zásobník na papírové ručníky

- plast
- ekonomický provoz (stačí pouze jeden 

papírový ručník)
- rozměry: cca 28 x 14 x 44 cm
- prázdná hmotnost: 1,5 kg, naplněné: 1,9 kg 



Nástěnný držák pro jednorázové rukavice

50410 bílá - kovový rám, potažený plastem
- rozměry: cca 26 x 10 cm 

50415 bílá - plast
- včetně montážního materiálu 

50500 
50510 
50520 

- ochranné brýle
- plast s gumovým páskem
- absorbuje zcela UV záření (max. 400 nm)

50600 vel. S 
50601 vel. M 

- bezpudrové, nesterilní
- balení 100 ks 

50602 vel. L  
50603 vel. XL

50610 vel. S 
50611 vel. M 

- bezpudrové, nesterilní
- balení 100 ks 

50612 vel. L  

50620 vel. S 
50621 vel. M 

- bezpudrové, nesterilní
- balení 100 ks 

50622 vel. L  
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Držák hygienických sáčků

UV brýle

velikost pro děti
velikost pro dopělé
univerzální velikost

Latexové rukavice

Vinylové rukavice

Nitrilové rukavice



50700 ženy 
50705 muži 

- balení 100 ks

50750 S 
50751 M 
50752 L
50753 XL 

- speciální rukavice k navlékání kompresivních punčoch
- polyester/ latex
- dobrá přilnavost
- prodyšný úpletový materiál 

50806 vel. 6 
50807 vel. 7 
50808 vel. 8 
50809 vel. 9 

- 100 % bavlná, bílá
- lemované
- oboustranné
- pár 

50810 vel. 10
50811 vel. 11
50812 vel. 12
50813 vel. 13
50814 vel. 14
50815 vel. 15

50902 
50903 

- s lemem, transparentní
- balení 100 ks 

50904 
50905 

vel. 2, Ø ca. 18 mm 
vel. 3, Ø ca. 20 mm 
vel. 4, Ø ca. 22 mm 
vel. 5, Ø ca. 24 mm

NEU
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   Strickmaterial

Unterseite

PE rukavice

Speciální rukavice

Bavlněné rukavice

Latexové návleky na prsty
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Safírový pilník na nehty

51009 cca 9 cm 
51013 cca 13 cm 
51015 cca 15 cm 
51018 cca 18 cm 

- kovový pilník s plastovou 
rukojetí

- špičatý, s čističem nehtů
- zrnitost jemná / hrubá
- jednotlivě v plastovém boxu 

Brusný papír - pilník na nehty
51050 - zrnitost jemná / hrubá

- cca 14 cm
- balení 10 ks 

Pilník na paty

51060 - plastová rukojeť s brusným papírem
- zrnitost jemná / hrubá 

Set na pedikúru

51090 - 3-dílný, skládá se z:

Hoblík na zrohovatělou kůži 
Pilník na ztvrdlou kůži, hrubý, kovový
Pilník na paty, jemný

Hoblík na zrohovatělou kůži, s jednou čepelí
51100
51110 

- plast
- nerezová ocel, sterilizovatelný 

51100-01  Náhradní čepel pro hoblíky 51100 - 51110, balení  10 ks
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51214 cca 14 cm 
51216 cca 16 cm 

- bočně zakřivené, ostré / kulaté
- nerezové 

51218 cca 18 cm

Univerzální nůžky na obvazy

51220 - s plastovou rukojetí
- nerezové
- cca 18 cm
- nelze autoklávovat 

Nůžky na kůži

51250 zahnuté 

51251 rovné 

- poniklované
- nerezové
- cca 9 cm 

Kleštičky na nehtovou kůžičku

51252 - ocelová pružinka
- nerezové
- cca 10 cm 
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Nůžky na obvazy Lister
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Nůžky na nehty

51260 - zahnuté
- nerezové
- cca 9 cm 

Chirurgické nůžky

- nerezové
- cca 14 cm 

51280 rovné, špičaté / špičaté 

51281 rovné, tupé / tupé 

51282 rovné, špičaté / tupé

51290 zahnuté, špičaté / špičaté 

51291 zahnuté, tupé / tupé 

51292 zahnuté, špičaté / tupé
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NEUNEU
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Kleštičky na nehty

51310 cca 10 cm 
51312 cca 12 cm 

- poniklované, s ocelovou pružinkou

- nerezové 
51314 cca 14 cm

51333 - poniklované, s ocelovou pružinkou
- nerezové
- cca 13 cm 

51350 - zahnuté
- se špičkou na manikúru
- nerezové
- cca 9 cm 

51400 modrá rukojeť 
51401 růžová rukojeť

- poniklované, plastová rukojeť
- zakulacené špičky
- cca 9 cm 

Nůžky na vousy

51410 - rovné se zakulacenými špičkami
- nerezové
- cca 11 cm 

Nůžky do domácnosti

51420 - rovné
- nerezové
- cca 16 cm 
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Kleštičky na nehty

Kombinované nůžky

Dětské nůžky na nehty
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51500 3-dílný skládá se z:

- nůžky na nehty
- safírový pilník na nehty
- pinzeta
- plastové pouzdro 

51510 3-dílný, černý skládá se z:
- nůžky na nehty
- safírový pilník na nehty
- pinzeta

- kožené pouzdro 

51522 5-dílný, černý skládá se z:

- nůžky na nehty
- nůžky na kůžičku
- safírový pilník
- pinzeta
- štipka na nehty
- kožené pouzdro 

51600 - poniklovaná, špičatá
- cca 11 cm 

51610 cca 10 cm - anatomická
51613 cca 13 cm
51615 cca 15 cm

51631 cca 11 cm 
51634 cca 14 cm 

- chirurgická
- 1/2 zoubky 

51636 cca 16 cm

51682 - nerezová ocel
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Manikúra - Sety

Pinzeta na třísky

Pinzety

Pinzeta na klíšťata
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 Maniküre-Sets

51500 3-teilig bestehend aus:
- Nagelschere
- Saphir-Nagelfeile
- Pinzette
- Plastiketui

51510 3-teilig, schwarz bestehend aus:
- Nagelschere
- Saphir-Nagelfeile
- Pinzette
- Etui aus Leder

51522 5-teilig, schwarz bestehend aus:
- Nagelschere
- Hautschere
- Saphir-Nagelfeile
- Pinzette
- Nagelknipser
- Etui aus Leder 

 Splitterpinzette

51600 - vernickelt, spitz
- ca. 11 cm

 Pinzetten

51610 ca. 10 cm - anatomisch
51613 ca. 13 cm
51615 ca. 15 cm

51631 ca. 11 cm - chirurgisch
51634 ca. 14 cm - 1/2 Zähne
51636 ca. 16 cm

 Zeckenpinzette

51682 - Edelstahl

51700 - nůžky a pilník na nehty
- řetízek a držák 

51710 cca 5 cm 
51711 cca 8 cm 

- s řetízkem
- s pilníkem 

51730 oranžová / bílá - plast / kov
- s praktickou rukojetí pro lehčí obsluhu 

51800 cca 14 cm - rovný
51801 cca 16 cm
51804 cca 20 cm

Peán s pojistkou

51805 cca 14 cm - rovný

51810 cca 14 cm 
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NEU

Set pro sestry

Štípačka na nehty

Štípačka na nehty, velká rukojeť

Peán

Peán na hadičky
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Reflexní kladívko TAYLOR

51900 - vyšetřovací kladívko z nerezové oceli
- délka: cca 20 cm 

Reflexní kladívko DEJERINE

51910 - vyšetřovací kladívko z nerezové oceli
- délka: cca 21 cm 

Reflexní kladívko BERLINER

51920 - vyšetřovací kladívko z nerezové oceli
- délka: cca 19 cm 

Reflexní kladívko BUCK

51930 - vyšetřovací kladívko z nerezové oceli
- délka: cca 18 cm 

Reflexní kladívko TRöMNER

51940 - vyšetřovací kladívko z nerezové oceli
- délka: cca 25 cm 

Kolečko s jehlami WARTENBERG

51965 - nerezová ocel
- hroty kolečka: cca 5 mm
- délka: cca 17 cm 
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Ústní zrcátko

52000 - k prohlížení zubů
- nerezová ocel
- cca 16 cm,  zrcátko Ø cca 2,3 cm

52110 12 ks,

- k čištění zevního zvukovodu
- s kovovou smyčkou a plastovou rukojetí
- celková délka: cca 6 cm

- bez ochranného krytu
různé barvy

52120 12 ks, - s ochranným krytem
různé barvy

52125 modrá, jednotlivě - k čištění zevního zvukovodu
- s kovovou smyčkou a plastovou rukojetí
- kulový konec rukojeti zabraňuje příliš
hluboké proniknutí

52130 12 ks,

různé barvy
- k čištění mezizubních prostor
- kovové pouzdro

52140 12 ks - stříbrná čepelka
52142 jednotlivě

52200 - plast
- rozměry: cca 8 x 5 cm

Hřeben na vši 
52210 - pozinkovaná nerezová ocel

- rozměry: cca 6 x 5 cm
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NEUNEU

Čistič uší

Bezpečnostní čistič uší

Zubní párátka

Hřeben na vši s lupou
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53300 50 ml 

53310 100 ml 

- plast
- sterilní jednorázová stříkačka s

centrálním katétrový nástavec

- odstupňováno po: 1 ml

- odstupňováno po: 2 ml

54002 

54003 

- k provádění klystýru

- plast

- hruškový balónek s trubičkou

- délka trubičky: cca 6,5 cm 54005 

54007 

54009 

54011 

vel. 2, cca 30 ml 

vel. 3, cca  50 ml 

vel. 5, cca  90 ml 

vel. 7, cca  145 ml 

vel. 9, cca  240 ml 

vel. 11, cca   350 ml

54012 - plast

54013 

54015 

54017 

54019 

vel. 2, cca 30 ml 

vel. 3, cca 50 ml 

vel. 5, cca 90 ml 

vel. 7, cca145 ml 

vel. 9, cca 240 ml

54075 - plast

54085 

cca 7,5 cm, pro hruškový 
balónek do vel. 7

cca 8,5 cm, pro hruškový 
balónek do vel. 9
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Vyplachovací stříkačka

Balónek na klystýr

Balónek hruškový

Trubička na klystýr
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Sprcha vaginální

54100 - plast
- 3-dílná vaginální sprcha
- objem: cca 240 ml

54150 - pro lékařské výplachy
- tlakový balónek s nasazovací

hadičkou, ventilem a trubicí na
klystýr

- délka: cca 85 cm

54201 
54202 

- k výplachu a odsávání
- plast

54203 
54204 
54205 
54206 
54207 
54208 
54209 
54210 
54211 

vel.   1, cca   10 ml 
vel.   2, cca   20 ml 
vel.   3, cca   30 ml 
vel.   4, cca 40 ml 
vel.   5, cca   50 ml 
vel.   6, cca   75 ml 
vel.   7, cca   90 ml 
vel.   8, cca 120 ml 
vel.   9, cca 150 ml 
vel. 10, cca 180 ml 
vel. 11, cca 240 ml

54250 - k odsávání nosního sekretu
- plast
- objem: cca 42 ml

54300 - k manuálnímu odsávání mateřského mléka
- skleněné tělo s odsávacím balónkem

NEU
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Pumpa na klystýr

Ušní stříkačka

Odsávačka nosního sekretu

Odsávačka mateřského mléka
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56000 černá 
56010 modrá 
56020 zelená 
56030 žlutá 

- stetoskop s rovnou  hlavou k poslechu
srdečních a plicních ozev

- šroubovací  ušní olivy
- délka: cca 80 cm, hmotnost: 80 g

56040 červená 

Stetoskop s dvojitou hlavou

56100 černá 
56110 modrá 

- stetoskop s rovnou  hlavou k poslechu
srdečních a plicních ozev

- trychtýř se studeným ochranným
kroužem gumy

- délka: cca 80 cm, hmotnost: 100 g

Stetoskop Rappaport

56200 černá - stetoskop s dvojitou hadičkou k poslechu srdečních
a plicních ozev

- s otočnou hlavou
- velká plochá membrána: Ø cca 38 mm
- malá plochá membrána: Ø cca 25 mm
- délka: cca 70 cm, hmotnost: cca 240 g
- příslušenství: 3 trychtýře, 2 membrány, 2 páry ušních oliv

Aneroidní tlakoměr
56300 černá 

- dvě hadičky s manžetou na suchý zip
- manometr v kovovém krytu
- stupnice: Ø 50 mm
- na zip

Stetoskop podle Pinarda

56400 - k poslechu srdečních a plicních ozev
- dřevo
- délka: cca 16 cm, Ø  cca 4,5 cm

56500 - s kovovým pouzdrem a sponou
- doba chodu: 1/4 min

56600 - plastové pouzdro s klipem
- včetně baterie
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Sesterský stetoskop

Měřič tepové frekvence

Diagnostická lampička
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Sesterské hodinky se silikonovým pouzdrem

58000 černá 
58001 modrá 
58002 zelená 
58003 červená 

- zavírací špendlík pro uchycení na oděv
- napájení baterií
- délka: 9 cm, Ø 4 cm

58004 žlutá
58005 oranžová
58006 fialová
58007 lila
58008 růžová
58009 světle modrá
58010 bílá
58011 světle růžová

Silikonové pouzdro pro sesterské hodinky

58020 černá 
58021 modrá 
58022 zelená 

- zavírací špendlík pro uchycení na oděv
- použití jako výměnné pouzdro

58023 červená 
58024 žlutá
58025 oranžová
58026 fialová
58027 lila
58028 růžová
58029 světle modrá
58030 bílá
58031 světle růžová

Sesterské hodinky »SMILEY« s klipem

58101 modrá 
58102 zelená 

- napájení baterií
- délka: 9 cca cm, Ø cca 3 cm

58103 červená 
58104 žlutá
58105 oranžová
58107 lila
58108 růžová
58109 světle modrá
58110 bílá
58111 světle růžová

58500 modrá - ovládání jednou rukou
- lze prát do 60°C

Gel pro ultrazvuk

59500 - kontaktní prostředek pro ultrazvukovou diagnostiku a léčbu
- bez formaldehydu a glycerolu
- bez vměstků nebo mikrobublin
- optimální akustické vlastnosti
- plně biologicky odbouratelný
- pH 7 neutrální
- objem: 1000 ml
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schwarz - Sicherheitsnadel zur Befestigung    

Škrtidlo
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60000 bílá / mátová 

60005 modrá 

60006 vínová 

- usnadňuje krémování pomocí 19 pohybujících
se kuliček
- plast
- 5 zásobníků pro rovnoměrné dávkování
- krémuje a masíruje zároveň
- odnímatelná rukojeť, šroubovatelná
- délka: 44 cm
- všechny části lze mýt v myčce

Krémovač Set

60010 bílá / mátová 

60015 modrá 

60016 vínová 

- usnadňuje krémování pomocí 19 pohybujících se
kuliček
- plast
- 5 zásobníků pro rovnoměrné dávkování
- krémuje a masíruje zároveň
- odnímatelná rukojeť, šroubovatelná
- délka: 44 cm

vhodné pro pleťová mléka, 
krémy, masti a oleje

+ ++
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Krémovač



           www.sundo-homecare.de  info@sundo-homecare.de 

181

60100 bílá / modrá - plast
- houba s drsnou zadní stranou
- rozměry houby: cca 15 x 9 cm
- délka: cca 56 cm

60108 bílá / mátová - plast
- odnímatelná houba
- rozměry houby: cca 13 x 17 cm
- délka: cca 43 cm

60110 - plast, potažený drát
- ohebná
- rozměry houby: cca 17 x 10 cm
- délka: 63 cm

Kartáč na záda, anatomický

60120 bílá / přírodní - plast
- klenutý kartáč na obou stranách (konkávní / konvexní)
- velikost kartáče: cca 6,5 x 20 cm
- délka: cca 44 cm

NEUNEU

, biegsam

NEU
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Houba na záda

Houba na záda »EXTRA«

Houba na záda, ohebná
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60180 - netkaná textilie
- krémovač pro použití mastí, krémů atd.
- lze prát až na 95 ° C
- rozměry: 10 x 100 cm
- balení 5 ks

60200 bílá / šedá 

60200-01  

- plastová rukojeť Ø 2,5 cm
- k čištění nohou a prstů na noze
- včetně 3 froté potahů, které lze prát
- délka: 71 cm

- náhradní froté potah pro umývač prstů nohou
- balení 3 ks

Hřeben s dlouhou rukojetí

60250 bílá / modrá - plast, ergonomicky tvarovaný
- protiskluzová rukojeť
- délka: cca 39 cm
- hmotnost: 70 g

Kartáč s dlouhou rukojetí

60252 bílá / modrá - plast, ergonomicky tvarovaný
- protiskluzová rukojeť
- délka: cca 36 cm
- hmotnost: 90 g

Kartáček na nehty s přísavkami

60300 bílá / modrá - plast
- 2 přísavky k upevnění na umyvadlo
- rozměry: cca 9 x 5 cm

Univerzální kartáček s rukojetí

60310 bílá / modrá - plast
- tvrdé štětiny
- s rukojetí
- celková délka: 16 cm

NEU
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Krémovač na záda

Umývač prstů nohou
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60335 bílá-světle modrá - plast
- k čištění vaginální a anální oblasti
- v praktickém cestovním pouzdru
- délka cca 38 cm

60336 bílá-světle modrá - plast
- k čištění vaginální a anální oblasti
- v praktickém cestovním pouzdru
- délka cca 38 cm

60350 modrá - 3-zónová masáž
- usnadňuje čištění nohou
- plast
- s přísavkami pro montáž na vanou / do sprchy
nebo na dlaždice
- rozměry: cca 27 x 14 cm

Kartáč na nohy

60360 bílá - plast
- s  kartáčem (cca 21 x 4 cm)

a umělou pemzou (cca 7 x
2,5 cm)

- s trubičkou pro plnění
mýdlovými pleťové mléky
apod.

- délka: cca 21 cm

Koupelnový kartáč, dřevěný
60400 přírodní - přírodní štětiny

- oválný tvar
- odnímatelná rukojeť
- délka: 40 cm

60410 - nylonové štětiny
- oválný tvar
- délka: cca 34 cm
- různé barvy

NEU

NEU

rste

NEU

  - farblich sortiert
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Čistič  »EASY WIPE« 

Čistič  »EASY WIPE«, kompaktní 

Masážní kartáč na nohy

Koupelnový kartáč, plastový
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Masážní rukavice

60600 s palcem
cca 23 x 18 cm 

- 100 % přírodní vlákno sisal
- ručně pletená

60601 bez palce
cca 21 x 14 cm

60610 cca 90 x 11 cm - 100 % přírodní vlákno sisal,
plastová rukojeť

- lze prát až na 60°C

60620 malý,  
cca 13 x 10 cm 

- 100 % sisal štětiny
- lze prát až na 60 ° C

60621 velký,  
cca 20 x 12 cm

Luffa masážní okurka

60640 
60641 

- 100 % Luffa
- lze prát až na 30°C

cca 30 x 7 cm 
s držadlem cca 37 x 7 cm 
(houba cca 15 x 7 cm)

Luffa masážní podložka, oválná

60650 cca 18 x 13 cm - 100 % Luffa
- zadní strana 100 % bavlna
- lze prát až na 60°C

       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50                             

184 Masáž

Masážní pás

Masážní kartáč



           www.sundo-homecare.de  info@sundo-homecare.de 

185

Luffa masážní rukavice

60660 cca 21 x 17 cm - 100 % přírodní mycí houba
- zadní strana 100 % bavlna
- lze prát až na 60 ° C

Masážní set

- 85 % bavlna, 15 % polyethylen
- lze prát až na 60°C

60670 modrá-bílá skládá se z:
60672 bílá-modrá 
60674 béžová-hnědá 

- 1 pás, cca 92 x 12 cm
- 1 rukavice, cca 22 x 11 cm

Masážní pás

60681 modrá-bílá 
60682 bílá-modrá 
60683 béžová-hnědá 

- 85 % bavlna, 15 % polyethylen
- rozměry: cca 92 x 12 cm
- lze prát až na 60°C

60686 modrá-bílá 
60687 bílá-modrá 
60688 béžová-hnědá 

- 85 % bavlna, 15 % polyethylen
- rozměry: cca 22 x 11 cm
- lze prát až na 60°C
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Masážní rukavice
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Igel míček

- k masáži a terapii

- míček s nopky

61005 

61006 

61008 

61009 

61010 

Ø cca 5 cm, zelená 

Ø cca 6 cm, oranžová Ø 

ca. 8 cm, žlutá

Ø cca 9 cm, červená

Ø cca 10 cm, modrá

61016 

61017 

Ø cca 7 cm, černá 

Ø cca 7 cm, fialová

Igel míček »FAN«

61022 

61023 

61024 

61025 

61026 

61027 

Ø cca 7 cm, černá / žlutá 

Ø cca 7 cm, modrá / bílá

Ø cca 7 cm, červená / bílá

Ø cca 7 cm, zelená / bílá

Ø cca 7 cm, zelená / černá 

Ø cca 7 cm, černá / bílá

  - zur Massage und Therapie

186 Masáž / Pohybové pomůcky

NEU
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Igel-Duo míček masážní set

61050   modrá-žlutá - masážní sada pro ruce a nohy
- 2 nopkové míčky na rotující hřídeli
- protiskluzový stojan
- rozměry: cca 24 x 13 x 10 cm

Igel míček s držadlem

61060   lila-černá 

61080   modrá - nopková horní plocha
- s ventilem
- Ø cca 18 cm
- výška: cca 10 cm

Igel míček s ventilem

61130 
61132 

Ø cca 8 cm, oranžová 
Ø cca 8 cm, modrá 

- k masáži a terapii
- nafukovací nopkový míček k dosažení
individuálního stupně tvrdosti

Duo-Igel míček s ventilem

61140   červená - k masáži a terapii

- nopkový míček
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  - Moosgummigriff

   lila-schwarz - zur Massage und Therapie
Noppenball NEU

  Balance-Halbball

- Noppenball
- Ø ca. 9 cm

  - Moosgummigriff
- Gesamtlänge: ca. 40 cm

NEU

NEU

- k masáži a terapii 
- nopkový míček
- Ø 9 cm
- EVA rukojeť
- celková délka: 40 cm

Balanční kopule
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Aku míček

61200 zelená - k masáži a terapii
- Ø cca 20 cm

Activ Roll

61251 antracit - k masáži a terapii
- nopkový váleček
- délka: cca 15 cm, Ø cca 6 cm

Nopkový váleček »SUNDO«

61255 modrá - k masáži a terapii
- délka: cca 15 cm, Ø cca 6 cm

Aku kroužek

61300 - k masáži a terapii
- vhodný k potápění
- flexibilní nopkový kroužek
- Ø cca 17 cm
- různé barvy

61370
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 Hand- und Fingertrainer-Set

61370  - zur Kräftigung der Hand- und Fingermuskulatur
  - 3 Stück im Set
  - TPR (thermoplastischer Gummi)
  - pink = leicht
  - orange = mittel
  - blau = schwer

  - TPR (thermoplastischer Gummi)
  - pink = leicht
  - orange = mittel
  - blau = schwer
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- zur Kräftigung der Hand- und Fingermuskulatur

NEUNEU
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- zur Kräftigung der Hand- und Fingermuskulatur
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Posilovač ruky a prstů - Set

- k posílení svalů ruky a prstů
- 3 ks v sadě
- TPR (termoplastická guma)
- růžový = lehký
- oranžová = střední
- modrá = těžký 
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61374 růžová = lehký 

61375 oranžová = střední 

- k posílení svalů ruky a prstů
- TPR (termoplastická guma)

61376 modrá = těžký

61400 modrá - pěna
- anatomicky tvarovaný
- individuální nastavení stupně tvrdosti díky

vyjímatelnému kolíčku

61405 růžová = lehký - TPR (termoplastická guma)

61406 

61407 

NEU

NEU

           www.sundo-homecare.de  info@sundo-homecare.de 

Pohybové pomůcky 189

 Hand- und Fingertrainer »STERN«

NEU
 orange = mittel - TPR (thermoplastischer Gummi)

61406 orange = mittel

61407 blau = schwer 
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Posilovač ruky a prstů »HVĚZDA«

Posilovač ruky, nastavitelný

Posilovač ruky, měkký

oranžová = střední 

modrá = těžký
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190 Pohybové pomůcky

Gymnastický míček

61415 Ø cca 55 mm 
61417 Ø cca 70 mm 
61419 Ø cca 90 mm 
61422 Ø cca 220 mm 

- ruční tréninkový míč k úlevě od stresu nebo ke
zlepšení obratnosti a hbitosti
- PUR pěna

61440 displej 12 ks - různé barvy
- ruční tréninkový míč k úlevě od
stresu nebo ke zlepšení obratnosti a
hbitosti
- Ø cca 7 cm

Franklin míček

61490 jednotlivě 

61491 balení 2 ks

NEU

 Gelball-Hand

61450 gelb, extra-soft  - Hand- und Fingertrainingsball 
61451 rot, soft    zur Stärkung der Finger-, Hand- und
61452 grün, medium   Unterarmmuskulatur oder zum Stressabbau
61453 blau, strong  - verschiedene Widerstandsstärken
   - Ø ca. 5 cm

grün, medium   Unterarmmuskulatur oder zum Stressabbau

- für Balance-, Muskel- und Gelenktraining
 - mit Nadelventil zur individuellen 

Antistresový míček

Posilovač ruky - gelový míček

červená, měkký 

žlutý, extra měkký 

zelená, střední 
modrý, silný 

61450 

61452 
61451 

61453 

- zelený
- pro rovnováhu, trénink svalů a kloubů 
s jehlovým ventilem pro individuální 
regulaci tlaku
- Ø cca 10 cm
- set 2 ks

- cvičební míč k posílení prstů, zápěstí a
předloktí svalů nebo ke snížení stresu
- různé intenzity odporu
- Ø cca 5 cm
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Masážní váleček s rukojetí, nastavitelný

61550 černá-zelená - plast
- rukojeť umožňující bezproblémovou 
- masáž různých částí těla - délka: cca 43 cm 

Masážní roller »AUTO«

61600 - dřevo, plastové nopky
- 4 nopkové válečky
- rozměry: cca 15 x 8 cm, výška: cca 8 cm

61610 - dřevo, plastové nopky
- 4 osy s 12 nopkovými válečky
- rozměry: cca 22 x 13 cm

61615 - dřevo, plastové nopky
- 8 os s 24 nopkovými válečky
- rozměry: cca 23 x 18 cm

NEUNEU

Ø 6,8 cm Ø 6,6 cm Ø 6,4 cm Ø 6,0 cm Ø 5,5 cm Ø 5,5 cm

Specialitou tohoto masážního válečku je 12 
jednotlivě odnímatelných  prstenců v 6 
různých velikostech (každý 2 prstence v jedné 
velikosti). To umožňuje individuální nastavení 
podle potřeby. Odebráním rukojeti lze 
masážní kroužky umístit v požadovaném 
pořadí.

Masážní roller, pro jednu nohu

Masážní roller, pro obě nohy
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61620 - dřevo, plastové nopky
- 7 os s 14 nopkovými válečky
- rozměry: cca 115 x 8 cm

61621

Masážní váleček na nohy, drážkovaný
61643 - dřevo, gumový kroužek

- délka: cca 22 cm
- Ø cca 4 cm
- s drážkovaným profilem

  - Maße: ca. 110 x 8 cm  - Maße: ca. 110 x 8 cm
NEUNEUNEU

NEU
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192 Masáž

Masážní zádový pás

Masážní zádový pás

- dřevo
- 10 os s 2 válečky
- rozměry: cca 110 x 8 cm 
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Masáž nohou »STRUKTUR«

61646 6 válečků,  
31 x 12 cm 

61648 8 válečků,  

- dřevo, kovové osy
- strukturované horní plochy
- délka válečku na jedné ose: cca 11

cm, Ø cca 3 cm
31 x 16 cm  

61649 - dřevo, gumový kroužek
- délka: cca 22 cm
- Ø cca 4 cm
- strukturovaný profil

Masáž nohou »KOMFORT«
61650 10 os, 

27 x 18 cm - dřevo, na spodní straně protiskluzová
- guma
- 8 os s voštinovou strukturou,

2 osy s nopky
- délka válečku na jedné ose: cca 11 cm,

Ø cca 2 cm

61657 7 os, 
20 x 24,5 cm 

- dřevo, kovové osy
- 7 os s 15 válečky
- délka válečku na jedné ose: cca 17 cm,

Ø cca 3 - 4 cm

61658 8 os, 
27 x 20 cm 

- dřevo, kovové osy
- 8 os s 13 válečky
- délka válečku na jedné ose: cca 17 cm,

Ø cca 3 - 4 cm

STRUKTU

OMFORT

KTUR«

 10 Achsen, - Holz, Unterseite rutschfest gummiert

KTUR«

OMFORT«

NEU

 10 Achsen, - Holz, Unterseite rutschfest gummiert 10 Achsen, - Holz, Unterseite rutschfest gummiert
NEU
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Masážní váleček na nohy »STRUKTUR«

Masáž nohou, plochá forma

Masáž nohou, anatomická forma
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Terapeutický kruh »TK 40«

63010 černá - pro kondiční cvičení a rovnováhu
- plast
- 2 otvory pro úchop
- rozměry: Ø cca 40 cm, výška: cca 8 cm
- zatížení až 120 kg

Terapeutický kruh »TK H45«

63020 

Šlapadlo / Cvičební přístroj

63100 - fitness stroj pro trénink v sedu nebo lehu

- chromovaná ocel, plast

- plynule nastavitelný odpor pedálu

- protiskluzové podnožky

- rozměry: cca 53 x 41 cm, výška cca 30 cm 

  - Maße: Ø ca. 45 cm, Höhe: ca. 7 cm
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Sport / Pohybové pomůcky

- pro kondiční cvičení a rovnováhu

- dřevo

- potažená horní plocha, protiskluzová 

- rozměry: Ø cca 45 cm, výška: cca 7 cm

- zatížení až 120 kg 
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Šlapadlo / Cvičební přístroj digitální

63150 šedá 

63155 šedá-černá 

63156 zelená

63157    červená 

63158 modrá
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NEUE FARBEN!

   und Rundenzähler, Kalorienverbrauchsanzeige

  - Maße: ca. 38,5 B x 48 L cm, Höhe: ca. 31 cm

Sport / Pohybové pomůcky

- fitness stroj pro trénink v sedu nebo lehu

- ocelová trubka lakovaná, plast

- skládací

- plynule nastavitelný odpor pedálu
integrovaný LCD displej s časem a 
počítadlo kol, měřič kalorií

- protiskluzové nohy

- rozměry: cca 38,5 x 48 cm, výška 31 cm 
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Skákadlo »RODY«

64000 červená 
64010 modrá 
64020 žlutá 

- skákací a balancovací herní zařízení
- nafukovací
- rozměry: délka cca 45 cm, výška cca 54 cm
- max. zatížení: 200 kg

Skákadlo »RODY MAX«

64030 oranžová - skákací a balancovací herní zařízení, velké
- od 5 let
- nafukovací
- rozměry: délka cca 66 cm, výška ca 66 cm
- max. zatížení: 200 kg

64040
- vhodná pro produkty č. 64000 - 64020, 64050,
64061

Kolečková základna »SPEEDY«  pro skákací zvířata

« Schaukelwanne für Hüpftiere

64042  - nachrüstbar für Artikel-Nr. 64000 - 64020,
         64050 - 64061         64050 - 64061

(Anwendungsbeispiele -

NEU
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Houpací základna »ROCKING BASE« pro skákací zvířata

- vhodná pro produkty č. 64000 - 64020, 64050, 64061
- skákadlo není součástí

64042

Příklad použití
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Skákadlo »GYFFY«

64050 žlutá - skákací a balancovací herní zařízení
- nafukovací
- rozměry: délka cca 45 cm, výška cca 54 cm
- max. zatížení: 200 kg

Skákadlo »RAFFY«

64060 zelená 
64061 růžová 

»OVERBALL«

64095

64130

NEUNEU

  - mit Stöpsel und Strohhalm zum Aufpumpen

  - zum Aufpumpen von größeren aufblasbaren Artikeln     - zum Aufpumpen von größeren aufblasbaren Artikeln   

           www.sundo-homecare.de  info@sundo-homecare.de 

- skákací a balancovací herní zařízení
- nafukovací
- rozměry: délka cca 45 cm, výška cca 

54 cm
- max. zatížení: 200 kg

- herní míček vyrobeny z měkkého, protiskluzového
vinylu
- se zátkou a slámkou pro nafouknutí
- Ø cca 26 cm
- různé barvy: modrá, červená, žlutá

Pumpička

- k nafouknutí větších nafukovacích výrobků
- s podstavcem, včetně adaptérů
- objem: 2 x 2 litry 



Míč Gymnic »CLASSIC«

64145 cca 45 cm, žlutá 
64155 
64165 
64175 
64185 

Míč Gymnic »OPTI«

64255 cca 55 cm 
64265 cca 65 cm 
64275 cca 75 cm 

- transparentní cvičení míč

- nafukovací

- max. zatížení: 300 kg 64295 cca 95 cm 

Míč Gymnic »ARTE«

64355 cca 55 cm 
64365 cca 65 cm 
64375 cca 75 cm 

- vícebarevný gymnastický míč

- nafukovací

- barevný, pestrý

- rafinovaná skladba barev

- s otvory v míči, vzduch uniká pomalu

- max. zatížení: 300 kg 

64155 ca. 55 cm, rot - aufblasbar
64165 ca. 65 cm, blau - max. Belastung: 300 kg
64175 ca. 75 cm, gelb
64185 ca. 85 cm, rot

 ca. 65 cm, blau - max. Belastung: 300 kg
 ca. 75 cm, gelb
 ca. 85 cm, rot
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Gymnic »PLUS«

64455 ca. 55 cm, grün - Sicherheits-Gymnastikball
64456 ca. 55 cm, rot - aufblasbar, kein plötzlicher Druckverlust 

- Oberfläche angenehm warm und rutschfest
64465 ca. 65 cm, grün - bei Löchern im Ball entweicht
64466 ca. 65 cm, blau die Luft nur langsam
64467 ca. 65 cm, gelb - max. Belastung: 300 kg

64468 ca. 65 cm, schwarz 
64475 ca. 75 cm, grün 
64476 ca. 75 cm, gelb

Gymnic »PHYSIO-ROLL«

64530 blau, Ø ca. 30 cm,  - Gymnastikrolle
Länge: ca. 50 cm - aufblasbar

- max. Belastung: 300 kg
64540 rot, Ø ca. 40 cm,  

Länge: ca. 65 cm

64555 gelb, Ø ca. 55 cm, 
Länge: ca. 90 cm

64570 blau, Ø ca. 70 cm, 
Länge: ca. 115 cm

64585 rot, Ø ca. 85 cm, 
Länge: ca. 130 cm

Verschluss-Set für Gymnic-Bälle

64590 - bestehend aus:
Ersatzverschluss
Aufpumphilfe

Gymnic »SIT‘N‘GYM«

64645 ca. 45 cm, gelb (für Kinder ab 5 +) - Sitzball
64655 ca. 55 cm, rot - aufblasbar 
64665 ca. 65 cm, blau - 6 Füße verhindern das Wegrollen 

- max. Belastung: 300 kg

cca 65 cm, modrá 
cca 55 cm, červená 

cca 85 cm, červená
cca 75 cm, žlutá

- gymnastický míč 
- nafukovací
- max. zatížení: 300 kg



Gymnic »CLASSIC«

64145 ca. 45 cm, gelb - Gymnastikball 
64155 ca. 55 cm, rot - aufblasbar
64165 ca. 65 cm, blau - max. Belastung: 300 kg
64175 ca. 75 cm, gelb
64185 ca. 85 cm, rot

Gymnic »OPTI«

64255 ca. 55 cm - durchsichtiger Gymnastikball 
64265 ca. 65 cm - aufblasbar
64275 ca. 75 cm - max. Belastung: 300 kg
64295 ca. 95 cm 

Gymnic »ARTE«

64355 ca. 55 cm - Multicolor-Gymnastikball
64365 ca. 65 cm - aufblasbar
64375 ca. 75 cm - bunt, farbenfroh 

- kunstvolle Farbvarianten  
- bei Löchern im Ball entweicht

die Luft nur langsam
- max. Belastung: 300 kg
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Míč Gymnic »PLUS«

64455 
64456 

64465 
64466 
64467 

64468 
64475 
64476 

cca 55 cm, zelená 
cca 55 cm, červená 

cca 65 cm, zelená 
cca 65 cm, modrá

cca 65 cm,  černá
cca 75 cm, zelená 
cca 75 cm, žlutá

Válec Gymnic »PHYSIO-ROLL«

64530 - gymnastický válec

- nafukovací

- max. zatížení: 300 kg 64540 

64555 

64570 

64585 

modrá, Ø cca 30 cm,  
délka: cca 50 cm 

červená, Ø cca 40 cm,  
délka: cca 65 cm

žlutá, Ø cca 55 cm, 
délka: cca 90 cm

modrá, Ø cca 70 cm, 
délka: cca 115 cm

červená, Ø cca 85 cm, 
délka: cca 130 cm

64590 - skládá se z:

Náhradní zátka Pomůcka 
pro nafukování

Míč Gymnic »SIT‘N‘GYM«

64645 cca 45 cm, žlutá (pro děti od 5 +)  
64655 cca 55 cm, červená
64665 cca 65 cm, modrá 

- sedací míč

- nafukovací

- 6 nožek proti převalování

- max. zatížení: 300 kg 

 ca. 65 cm, grün - bei Löchern im Ball entweicht
 ca. 65 cm, blau  die Luft nur langsam
 ca. 65 cm, gelb - max. Belastung: 300 kg

- bezpečnostní cvičení míč

- nafukovací, žádný náhlá ztráta tlaku

- povrchová teplé a neklouzavé
- s otvory v míček, vzduch uniká pomalu
- max. zatížení: 300 kg  cca 65 cm, žlutá

Zavírací Set pro míče GYMNIC
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64900 červená 
64902 modrá 

- pro cvičení zad, gymnastiku

- naplněn vzduchem

- dynamické sezení

- rozměry: Ø cca 36 cm 

64903 černá ii 

eess 

SS i itt
 

ii

nn gg 

||||

Sedací polštář »SUNDO«

64906 antracit - vzduchem plněný, profilovaná strana

- podporuje cvičení zad a dynamické sezení
- může přispět ke zlepšení držení těla ve vzpřímené 
poloze vsedě a posílení zad, páteře a svalů pánevního dna

- s pumpičkou

- rozměry: Ø cca 37 cm 

yymmyy

  - mit Reißverschluss
  - Maße: Ø ca. 37 cm  

GGyy
ttzzeenn

aassttiikkk |
mmnnaaaa

|||| RRnn |||
mmnn

|||||||||

Sport / Fitness

Sedací polštář

Potah na sedací polštář

- velurový potah

- na suchý zip

- rozměry: Ø cca 37 cm 
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64910 modrá 
64912 červená 

  

|||| GGyymmnnaass

SSiittzzeenn ||||||
  - kann zur Verbesserung der aufrechten Sitzhaltung 
   und Stärkung der Rücken-, Wirbelsäulen- und 
   Beckenmuskulatur beitragen     Beckenmuskulatur beitragen  

S
   Beckenmuskulatur beitragen  

SS
   Beckenmuskulatur beitragen  

S
NEU

cckkeennttttttrraaiinnyynnaammmmmmmmiisscchh
  - kann zur Verbesserung der aufrechten Sitzhaltung   - kann zur Verbesserung der aufrechten Sitzhaltung 
   und Stärkung der Rücken-, Wirbelsäulen- und    und Stärkung der Rücken-, Wirbelsäulen- und 
   Beckenmuskulatur beitragen     Beckenmuskulatur beitragen  

h
   Beckenmuskulatur beitragen  

hh
   Beckenmuskulatur beitragen  

h  - mit Pumpe  - mit Pumpe  - mit Pumpe  - mit Pumpe

i
  - mit Pumpe

ii
  - mit Pumpe

i c  - mit Pumpecc  - mit Pumpech  - mit Pumpehh  - mit Pumpeh  - Maße: Ø 33 cm  - Maße: Ø 33 cm  - Maße: Ø 33 cm  - Maße: Ø 33 cm

m
  - Maße: Ø 33 cm

mm
  - Maße: Ø 33 cm

mm
  - Maße: Ø 33 cm

mm
  - Maße: Ø 33 cm

mm
  - Maße: Ø 33 cm

mi  - Maße: Ø 33 cmii  - Maße: Ø 33 cmis  - Maße: Ø 33 cmss  - Maße: Ø 33 cmsc  - Maße: Ø 33 cmcc  - Maße: Ø 33 cmch  - Maße: Ø 33 cmhh  - Maße: Ø 33 cmh   a   aa   a

g BALLSITZKISSEN »BAKI 33«
AKTIVES SITZENAKTIVES SITZENAKTIVES SITZEN

 | Rückentraining | Gymnastik | Massage

nnttrraaiinniinngg | GGyymmnnaasssstttiikk | MMaass

 | dynamisches Sitzen 

| R|
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Sport / Fitness

Sedací polštář »BAKI 33«

- vzduchem plněný, profilovaná strana
- podporuje cvičení zad a dynamické sezení
- může přispět ke zlepšení držení těla ve 

vzpřímené poloze
- vsedě a posílení zad, páteře a svalů 

pánevního dna
- s pumpičkou
- rozměry: Ø cca 37 cm 
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Pás Body s taškou

65000 
65010 

- včetně brožury  na cvičení
- rozměry: cca 2,50 m x 15 cm

65020 
65030 

žlutá = lehký
červená = střední 
zelená = silný 
modrá = extra silný

Pás Body bez tašky

65050 - rozměry: cca 2,50 m x 15 cm
65051 
65052 
65053 
65054 

žlutá = lehký
červená = střední 
zelená = silný 
modrá = extra silný 
černá = XXL silný 

Pás Body - Set s klipem

65100 - rozměry: cca 2 m x 7,5 cm
65110 
65120 
65130 

žlutá = lehký
červená = střední 
zelená = silný 
modrá = extra silný

Pás Body v lepenkové krabičce

65200 - rozměry: cca 5,5 m x 15 cm
65210 
65220 
65230 
65240 

žlutá = lehký
červená = střední 
zelená = silný 
modrá = extra silný 
černá = XXL silný 

Pás Body, role 25 m

65300 
65310 

- roměry: cca 25 m x 15 cm
- v krabici

65320 
65330 
65340 

žlutá = lehký
červená = střední 
zelená = silný 
modrá = extra silný 
černá = XXL silný 

Pás Body »KLIP«

65500 cca 7,5 cm - drží pás Body ve smyčce
65510 cca 10 cm
65520 cca 15 cm

Kotva k pásu Body

65530 černá - pro upevnění cvičebního pásu na zavřené dveře
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Trubice Body / Expander s pěnovou rukojetí

65550 žlutá = lehký 
65560 červená = střední 

- s polstrovanou rukojetí
- délka: cca 125 cm

65570 zelená = silný
65580 modrá = XL silný

Gumový pásek s návodem

65600 žlutá = lehký 
65610 červená = střední 

- uzavřený gumový pásek
- cca 54 cm dlouhý, 3 cm široký

65620 zelená = silný

65700 žlutá = lehký 
65710 červená = střední 
65720 zelená = silný 

- popruhy na suchý zip pro trénink nohou
- obvod cca 46 cm

65730 modrá = XL silný

Límec na plavání »GYM«

65920 bílá - PVC fólie
- s upevňovacími popruhy

65922 signální žlutá - PVC fólie
- s upevňovacími popruhy

- dvoukomorový
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Expander - Kotníková trubice

Límec na plavání »SCHWIMMI«
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Body-Concept D-Tape Kinesiologie, Displej

66000 60 tejpů skládá se z: 
- 10 tejpů pro nohu, koleno, záda, ramena, krk, ruku

10   +  10   +   10  +  10   +   10  +   10
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204 Kinesiotaping

Terapeutické tejpování nebo kinesiotaping je metoda 
sloužící k léčbě potíží pohybového aparátu. Při kinezio 
tejpování lepíme tejp na bolavou část těla tak, že 
nadzdvihává pokožku a rozšíří tak intersticiální prostor mezi 
ní a svalem. Tím kinezio tejp zlepší proudění krve a lymfy, 
sníží tlak na cévy, uleví od bolesti a značně podpoří proces 
hojení. Tejpování má opravdu široké využití a s jeho pomocí 
se dá léčit téměř jakýkoli problém spojený s pohybovým 
aparátem. Tejpování si poradí s namoženými nebo 
poraněnými svaly, dokáže podpořit funkci oslabených svalů 
a za pomoci kinezio tejpu můžeme také redukovat otoky a 
modřiny nebo provádět korekci svalů a kloubů.

NEUNEU

NAŘEZANÉ TEJPY
- nařezané tejpovací pásky k samostatnému lepení pro rychlé, efektivní využití při poranění,
bolesti svalů atd.
- materiál: 90% bavlna / 10% spandex, vysoký komfort při nošení, prodyšný a odolný proti
vodě, bez latexu (dermatologicky testováno)
- prodyšné, k pokožce šetrné akrylátové lepidlo
- s pokyny pro aplikaci
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Body-Concept D-Tape Kinesiologie »CHODIDLO / KOTNÍK«

66010 

Body-Concept D-Tape Kinesiologie »RAMENA« 

66016 

Body-Concept D-Tape Kinesiologie »KRK« 

66018 

siologie 

Body-Concept D-Tape Kinesiologie KNIE

«inesiologie »RÜCKEN

gie 

  Body-Concept D-Tape Kinesiologie »HAND«

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Body-Concept D-Tape Kinesiologie »KOLENO« 

6 6012 

Body-Concept D-Tape Kinesiologie »ZÁDA« 

66014 

Body-Concept D-Tape Kinesiologie »RUCE«

 66020 
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Body-Concept D-Tape Kinesiologie, role à 5 m

66040 tyrkysová 
66042 růžová 

- při svalových poraněních a napětích
- rozměry: cca 5 m x 5 cm

66044 černá
66046 žlutá
66048 béžová 

Body-Concept D-Tape Kinesiologie, role à 32 m

66050 tyrkysová 

Maße: cca 32 m x 5
cm

66052 růžová

66054 černá

66080 - ochlazuje bolesti svalů, výronů apod.
- s olejem z japonské máty
- zdravotnický produkt
- dermatologicky testováno
- 150 ml 

Kineziologický lepicí sprej

66082 150 ml - sprej pro sportovní a kineziologické pásky
- k okamžitému použití na podporu lepicí pásky
- dermatologicky testováno
- 150 ml
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- Maße: ca. 32 m x 5 cm- Maße: ca. 32 m x 5 cm

Kinesiologie Sport- & Kühlgel

- Maße: ca. 32 m x 5 cm

Kinesiologie Sport- & Kühlgel

  - Medizinprodukt
  - dermatologisch getestet
  - 150 ml

- role pro velké odběratele
-- rozměry: cca 32 m x 5 cm

Kineziologický sportovní a chladivý gel
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Kineziologické nůžky Profi

66090 - speciální tejpovací nůžky

- teflonem potažené řezné plochy

- ergonomické rukojeti

- délka: cca 16 cm 

Body-Concept D-Tape Kinesiologie, Kufr

66093 Základní výbava, skládající se z:

- odolný a vysoce kvalitní hliníkový 
kufr
- kineziologické pásky (5 m x 5 cm), 
1 x tyrkysová, 1 x růžová, 2 x černá, 
1 x žlutá, 1 x béžová

- 150 ml sprej lepicí sprej

- 150 ml sportovní a chladivý gel

- teflonem potažené nůžky

- návod 

66094 
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- materiál 100 % polyester, černá (cca 18 x 12 x 6 cm)

- kineziologická páska růžová (5 m x 5 cm)

- kineziologická páska modrá (5 m x 5 cm)

- teflonem potažené nůžky

- sportovní a chladicí gel 50ml

- lepidlo ve spreji 50 ml

- návod

Body-Concept D-Tape Kinesiologie, Taška / Profi-Set



       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50  

208

       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50                             

208 Sport / Fitness

Fitness a masážní váleček

66203 cca 30 cm 
66204 cca 45 cm 
66209 cca 90 cm 

- EVA pěna, tvrdá

- modrá mramorovaná

- Ø cca 15 cm 

Lordózní gymnastický polštář, rýhovaný

66230 modrá - pěna

- pro posilování břicha, zad a trupu
- drážkované horní plocha podporuje krevní 

oběh

- rozměry: cca 30 x 29 x 9 cm 

NEUNEU
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Skládací podložka »PROFI FOLD MAT« 

66300 modrá 
66301 šedá 
66302 červená 

- pohodlná a flexibilní, ideální pro přesun
- žádné vystouplé rohy, tvarově stabilní
- hygienická díky uzavřené struktuře
- používá se oboustranně, s protiskluzovou úpravou
- odpuzuje nečistoty a vodu
- prostorově úsporná, omyvatelná
- rozměry rozložené: cca 180 x 60 x 0,6 cm
- rozměry složené: cca 30 x 60 x 4 cm 

Balanční podložka »BAMUSTA CUATRO« 

66320 modrá 
66322 černá 

- cvičení koordinace a rovnováhy

- tuhá pěna (s uzavřenými buňkami)

- protiskluzová díky vaflové struktuře

- voděodolná, snadno se čistí

- rozměry: cca 48 x 39 x 6 cm 

  - schmutz- und feuchtigkeitsabweisend  - schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
  - platzsparende Aufbewahrung  - platzsparende Aufbewahrung
  - abwaschbar  - abwaschbar
  - Größe aufgeklappt: ca. 180 x 60 x 0,6 cm  - Größe aufgeklappt: ca. 180 x 60 x 0,6 cm
  - Größe gefaltet: ca. 30 x 60 x 4 cm  - Größe gefaltet: ca. 30 x 60 x 4 cm

NEU

NEU
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Fasciální masáž zajišťuje aktivní a rychlou regeneraci tkáně. Měkké  složky pojivové tkáně se 
označují jako fascie a obepínají tělo jako síť. Pravidelné používání masážních válečků může 
vyřešit problém s fasciemi a podporuje krevní oběh.

66341 černá / bílá / červená 

NEU

die Griffe ermöglichen eine einfache Handhabung, 
   somit können Bereiche wie z.B. Nacken, Beine, Arme 

die Griffe ermöglichen eine einfache Handhabung, die Griffe ermöglichen eine einfache Handhabung, 
   somit können Bereiche wie z.B. Nacken, Beine, Arme und    somit können Bereiche wie z.B. Nacken, Beine, Arme und 
   Schultern problemlos erreicht werden 

   Griffe zur Massage verwendet werden)   Griffe zur Massage verwendet werden)

   Griffe zur Massage verwendet werden)

NEU

Körper wie ein Netz umspannen. Regelmäßige Anwendungen mit den Massagerollern 
können diese Faszien lösen und die Durchblutung fördern. 

 Faszienroller »PONTIA« 

66340 schwarz / weiß / rot - Kunststoff
  - genoppte Oberfläche  - genoppte Oberfläche
  
   somit können Bereiche wie z.B. Nacken, Beine, Arme und 
   Schultern problemlos erreicht werden 
  
   Griffe zur Massage verwendet werden)
  - Länge: ca. 39 cm, ø ca. 7 cm

  - genoppte Oberfläche

Die Weichteil-Komponenten des Bindegewebes bezeichnet man als Faszien, die den 
Körper wie ein Netz umspannen. Regelmäßige Anwendungen mit den Massagerollern 

NEU

Körper wie ein Netz umspannen. Regelmäßige Anwendungen mit den Massagerollern 
können diese Faszien lösen und die Durchblutung fördern. 

  
  -
   somit können Bereiche wie z.B. Nacken, Beine, Arme 
   und Schultern problemlos erreicht werden 
  
   Griffe zur Massage verwendet werden)
  - Länge: ca. 39 cm, ø ca. 7 cm

Fasciální váleček »PONTIA« 

- plast
- nopková horní plocha
- rukojeti umožňují snadnou manipulaci v oblastech, jako je
krk, nohy, paže a ramena
lze snadno rozebrat (váleček lze použít k masáži i bez rukojeti) 
- délka: cca 39 cm, ø cca 7 cm

černá / bílá / červená 

Fasciální váleček »ONDAS« 

66340 

- plast
- zvlněná horní plocha
- rukojeti umožňují snadnou 

manipulaci v oblastech, jako je krk, 
nohy, paže a ramena

- lze snadno rozebrat (váleček lze 
použít k masáži i bez rukojeti) 

- délka: cca 39 cm, ø cca 7 cm
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66350 černá / červená 

Masážní váleček »MAROLA« 

66351 černá / červená 

NEU

NEU

  - Besonders geeignet für die unteren 
   Extremitäten, Rücken, Rumpfbereich
  - zur Steigerung der Massagewirkung mit 

   schwer erreichbaren Muskelgruppen 

Masážní váleček »PREGO« 

- plast, nopkový profil
- mírným tlakem své vlastní tělesné
hmotnosti dochází k účinné samomasáži - 
zvláště vhodný pro dolní končetiny, záda, 
trup
- ke zvýšení masážního efektu lze naplnit
míčky
- lze snadno oddělit na 2 samostatné válce
- délka: cca 60 cm, ø cca 13 cm

- plast, nopkový profil
- mírným tlakem své vlastní tělesné 
hmotnosti dochází k účinné samomasáži
- zvláště vhodný pro dolní končetiny, záda, 
trup
- ke zvýšení masážního efektu lze naplnit 
míčky
- délka: cca 30 cm, ø cca 13 cm 



66600 
66610 
66615 

- 85 g balení
- pro cvičením svalů a snížení stresu
- pro ergoterapii, fyzioterapii

66620 
66625 

světle hnědá =  extra měkká 
žlutá = měkká
červená = střední
zelená = silná
korálově červená = těžká

66790 15 ks 
66793 30 ks 

- plast
- Ø horní: cca 3 cm
- Ø spodní: cca 7 cm
- výška: cca 17,5 cm
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Terapeutická plastelína

Uchopovací kužel - Set



Studený - teplý obklad

67000 cca 13 x 14 cm 
67010 cca 12 x 29 cm 
67020 cca 16 x 26 cm 

- plastová fólie, modrý gel
- měkký gelový polštářek pro studenou nebo teplou

aplikaci
- lze použít v mikrovlnné troubě67030 cca 21 x 38 cm

67040 cca 30 x 40 cm
67048 
67050 

67060 67061 
67070 67071 
67080 67081 
67090 67091 

67100 67120 
67110 

cca 8 x 38 cm 
cca   8 x 50 cm

s froté obalem:

cca 13 x 14 cm, bílá 
cca 12 x 29 cm, bílá 
cca 16 x 26 cm, bílá 
cca 21 x 38 cm, bílá

s rounem: 
cca 13 x 14 cm 
cca 12 x 29 cm 67130 

cca 13 x 14 cm, modrá 
cca 12 x 29 cm, modrá 
cca 16 x 26 cm, modrá 
cca 21 x 38 cm, modrá

cca 16 x 26 cm 
cca 21 x 38 cm

67300

67400 cca 15 x 17 cm 
67410 cca 15 x 25 cm 

- samoaktivující se chladicí gel
- studený "stisknutím tlačítka" po 

dobu asi 20 minut 

67500 - guma s plastovým uzávěrem
- Ø ca 23 cm 
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Studená - teplá maska na migrénu
- plastová folie, modrý gel
- pro studenou nebo teplou aplikaci
- tvar přizpůsobený tváři, měkký 
gelový polštářek
- suchý zip 

Okamžitý studený obklad

Ledový obklad na tělo
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Bahenní obklady s obalem

67520 
67521 
67523 
67524 

67530 
67531 
67532 
67534 

67540 
67541 
67542 
67544 

cca 12 x 29 cm, šedá 
cca 21 x 38 cm, šedá 
cca 30 x 40 cm, šedá 
cca 20 x 50 cm, šedá, 
krk / ramena

cca 12 x 29 cm, zelená 
cca 21 x 38 cm, zelená 
cca 30 x 40 cm, zelená 
cca 20 x 50 cm, zelená, 
krk / ramena

cca 12 x 29 cm, červená 
cca 21 x 38 cm, červená 
cca 30 x 40 cm, červená 
cca 20 x 50 cm, 
červená, krk / ramena

Bahenní obklady

a

67550 
67555 
67560 
67570 

cca 12 x 29 cm 
cca 21 x 38 cm 
cca 30 x 40 cm 
cca 20 x 50 cm, 
krk / ramena

NEU
- plastová fólie, náplň přírodní bahno
- mimořádně dlouhá akumulace tepla
- opakované použití
- lze použít v mikrovlnné troubě nebo ve vodní lázni
- semišový potah, potažený na vnitřní straně 
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67600 cca 20 x 30 cm 
67601 cca 25 x 30 cm 

- polštář s krytem bavlny
- vhodný ve formě teplého nebo 
studeného polštáře
- vhodný do mikrovlnné trouby 67602 cca 55 x 20 cm 

(4 komory)

67603 cca 32 x 28 cm krk, půlkulatý

67604 cca 40 x 28 cm krk, obdélníkový

67605 cca 28 x 28 cm čtvercový
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G

Polštáře s třešňovými peckami
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Termofor, lamely na jedné straně

- gumová láhev s plastovým 
šroubovacím uzávěrem

- lamely jednostranné
- kapacita: cca 2 l 

67700 červená 
67701 modrá 
67702 zelená 
67703 žlutá 

Termofor, lamely z obou stran

- gumová láhev s plastovým šroubovacím uzávěrem
- lamely oboustranné
- kapacita: cca 2 l 

67720 červená 
67721 modrá 
67722 zelená 
67723 žlutá

Termofor, hladký

- gumová láhev s plastovým šroubovacím uzávěrem
- obě strany hladké
- kapacita: cca 2 l 

67750 červená
67751 modrá
67752 zelená
67753 žlutá
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Termofor s flaušovým obalem

67780 červená 
67781 modrá 
67782 zelená 

- gumová láhev s plastovým šroubovacím uzávěrem
- kapacita: cca 2 l
- kryt lze prát až na 30 ° C 

67783 

Dětský termofor s flaušovým obalem

67790 - gumová láhev s plastovým šroubovacím uzávěrem
- kapacita: cca 0,7 l
- obal s dětským motivem, lze prát do 30 ° C 
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NEUE FARBEN!

67783 gelbžlutá
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Ohřívač nohou »ONLY HOT«

67900 
67901 

1 pár
displej à 30 párů 

- tepelná reakce při styku s vzduchem
- na jedno použití / trvání tepla: cca 5 h
- tenký a pružný jako vložky do bot
- průměrná teplota: 35 ° C - 39 ° C
- cca 25 cm dlouhý
- lze vyhodit spolu s domovním odpadem 

Ohřívač prstů »ONLY HOT«

67905 
67906 

1 pár
displej à 40 párů 

- tepelná reakce při styku s vzduchem
- na jedno použití / trvání tepla: cca 6 h
- tenký a pružný jako vložky do bot
- průměrná teplota: 38 ° C - 42 ° C
- cca 7 x 9 cm
- lze vyhodit spolu s domovním odpadem 

Ohřívač rukou »ONLY HOT«

67910 
67911 

1 pár
displej à 40 párů 

- tepelná reakce při styku s vzduchem
- na jedno použití / trvání tepla: cca 7 h
- tenký a pružný jako vložky do bot
- průměrná teplota: 57 ° C - 69 ° C
- cca 5 x 9 cm
- lze vyhodit spolu s domovním 

odpadem 

Ohřívač těla »ONLY HOT«

67915 
67916 

1 ks
displej à 40 ks 

- tepelná reakce při styku s vzduchem
- na jedno použití / trvání tepla: cca 12 hod.
- samolepicí
- neaplikovat přímo na kůži
- průměrná teplota: 53 ° C - 63 ° C
- cca 10 x 13 cm
- lze vyhodit spolu s domovním odpadem 

 Display à 30 Paar - Einmalgebrauch / Wärmedauer:  ca. 5 Std.

  - durchschn. Wärmeentwicklung: 35°- 39°C

 Display à 40 Paar - Einmalgebrauch / Wärmedauer: ca. 6 Std.

  - durchschn. Wärmeentwicklung: 38°- 42°C

  - in den Händen bzw. Jackentaschen anwendbar
  - durchschn. Wärmeentwicklung: 57°- 69°C
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68008 barevný - náplň třešňové pecky
- 100 % bavlněný povlak
- přírodní, uklidňující teplo
- příjemná vůně
- cca 14 x 38 cm
- vhodný pro troubu i 
mikrovlnnou troubu 

68030 bílá, s květinovým motivem 

NEU

NEU

Rozšířili jsme nabídku hřejivých polštářků o širokou škálu výrobků Herbalind!

K naplnění vyhřívacího polštářku nebo sáčku nabízí příroda širokou škálu. Takže 
můžete dosáhnout uzdravení nebo uklidňujícího účinku, například pomocí sušených 
třešňových pecek nebo bylin.
Příjemné vůně mnoha rostlin přispívají k obecnému blahu.
Třešňové  pecky, řepková nebo hroznová jádra vytváří suché, dlouhotrvající teplo 
případně chlad.  Nepříjemné a nesnesitelné napětí lze odstranit přiložením přesně 
na bolestivou.  Konstantní teplo vede k dobré relaxaci a oběhu krve u postižených 
částí těla.

Polštáře plněné bylinnou směsí léčivých bylin nebo jiných léčivých bylin, může mít 
uklidňující účinek a podporují celkovou pohodu. Vysoký obsah esenciálních olejů - 
například v levandulovém polštáři - Vám pomůže usnout a odpočívat. Intenzivní 
aroma máty nebo šalvěje je povzbuzující a pomáhá zmírnit nachlazení.

Třešňový polštářek se srdcem

Hřejivý polštářek

- náplň řepková semínka
- 100 % bavlněný potah
- přírodní, zklidňující teplo pro menší části těla
- příjemná vůně
- cca 24 x 25 cm
- vhodný pro troubu i mikrovlnnou troubu 



4 dílný ramenní polštář

68034 károvaná 

Krční polštářek

68040 červená / bílá - náplň řepková semínka
- 100 % bavlněný potah
- přírodní, zklidňující teplo pro oblasti krku a ramen
- příjemná vůně
- cca 25 x 30 cm
- vhodné pro troubu a mikrovlnnou troubu 

3 dílný polštářek teplý - studený

68073 modrá / bílá - náplň z hroznových semínek
- 100 % bavlněný potah
- přírodní, dlouhotrvající teplo nebo chlad
- příjemná vůně
- cca 50 x 20 cm
- vhodné pro troubu, mikrovlnnou troubu a 
chladničku 

8 dílný hřejivý polštářek

68078 modrá / bílá - náplň obilí (organická pšenice Roggen)
- potah: 100 % bavlna
- přírodní, uklidňující teplo
- příjemná vůně
- cca 60 x 19 cm, pro větší části těla
- vhodné pro troubu a mikrovlnnou 
troubu 

68100 modrá-károvaná - náplň: organická máta, organická šalvěj (organické) *
- kryt: organická bavlna
- osvěžující a uklidňující účinek při nachlazení díky 
intenzivnímu aroma
- vůně bylin se rozvine tělesným teplem
- cca 19 x 19 cm 

* (organické) =  kontrolované organické pěstování

NEU

NEU

NEUNEU

ATEM FREI«

NEU

NEU
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68110

- náplň řepková semínka
- 100 % bavlněný potah
- přírodní, zklidňující teplo pro oblasti krku 
a ramen
- příjemná vůně
- cca 50 x 25 cm
- vhodné pro troubu a mikrovlnnou troubu 

Bio chladivý polštářek »ATEM FREI«



68110
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Bio-polštář »SCHLAF GUT«

68102 zelená-károvaná - výplň: organické květy levandule (KBA) *
- kryt: organická bavlna, vnitřní fleece: ovčí vlna
- uspávací vůně levandule se rozvine díky tělesnému 
teplu
- cca 19 x 19 cm 

68110 
68112 

stará bílá / zelený potisk 
cca 30 x 20 cm cca 40 x 
40 cm 

- náplň: hobliny rakouské borovice
- potah: 100 % bavlna
- intenzivní voňavé, éterické oleje mají relaxační 
účinek a jsou uvolňovány tělesným teplem 

68120 stará bílá / zelený potisk - náplň: špalda, levandule, meduňka, tymián, máta, 
šalvěj, heřmánek (organické) *
- uklidňující vůně
- potah: 100 % bavlna
- cca 20 x 25 cm 

Voňavý polštář, vyšívaný
68125 stará bílá / výšivka - levandulová náplň

- potah: 100 % bavlna
- příjemná, uklidňující vůně
- cca 18 x 18 cm 

* (organické) =  kontrolované organické pěstování

  - Bezug: Bio-Baumwolle, Innenvlies: Schafschurwolle NEUNEU

NEUNEU

NEUNEU

NEU

Piniový polštář

Bylinný polštář
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Mazlící polštář »PEJSEK«

68150 bílá / růžová 

68152 barevná 

68154 bílá / zelená - náplň z třešňových pecek
- vnější kryt: 100% polyester
- obal na pecky: 100% bavlna
- aromatická, uklidňující vůně
- mazlící zvířátko a ohřívací polštářek v jednom
- suchý zip umožňuje vyjmutí sáčku s 

třešňovými peckami
- ohřátí polštářku (bez krytu) je možné v troubě 

nebo mikrovlnné troubě
- cca 25 cm vysoký
- kryt lze prát až na 30 ° C
- splněny požadavky TSI Směrnice EU o 

bezpečnosti hraček (2009/48 / ES) 

  - Bezug des Kirschkernbeutels: 100 % Baumwolle
NEU

NEU

NEUls: 100 % Baumwolle NEU

POZOR! Z plyšové zvířat lze ohřívat pouze vnitřní polštář, nikdy ne celá 
hračka!

- náplň z třešňových pecek
- vnější kryt: 100 % polyester
- obal na pecky: 100 % bavlna
- mazlící zvířátko a ohřívací polštářek v jednom
- aromatická, uklidňující vůně
- suchý zip umožňuje vyjmutí sáčku s třešňovými 
peckami
- ohřátí polštářku (bez krytu) je možné v troubě 
nebo mikrovlnné troubě
- cca 25 cm vysoký
- kryt lze prát až na 30 °C
- splněny požadavky TSI Směrnice EU o bezpečnosti 
hraček (2009/48 / ES) 

Mazlící polštář »SLUNCE«

Mazlící polštář »OVEČKA«

- náplň z třešňových pecek
- vnější kryt: 100 % polyester
- obal na pecky: 100 % bavlna
- mazlící zvířátko a ohřívací polštářek v jednom
- aromatická, uklidňující vůně
- suchý zip umožňuje vyjmutí sáčku s třešňovými 
peckami
- ohřátí polštářku (bez krytu) je možné v troubě 
nebo mikrovlnné troubě
- cca 25 cm vysoký
- kryt lze prát až na 30 °C
- splněny požadavky TSI Směrnice EU o bezpečnosti 
hraček (2009/48 / ES) 



Kuschelkissen »HUND«

68150 weiß / rosa - Kirschkernfüllung
- Außenbezug: 100 % Polyester
- Bezug des Kirschkernbeutels: 100 % Baumwolle
- gleichzeitig Kuscheltier und Wärmespender
- aromatischer, wohltuender Duft
- Öffnung mit Klettverschluss ermöglicht

Entnahme des Kirschkernbeutels
- Erwärmung des Kissens (ohne Bezug)

in Backofen oder Mikrowelle möglich
-  ca. 25 cm hoch
- Bezug waschbar bis 30° C
- erfüllet die Anforderungen der

EU-Spielzeugrichtlinie (2009/48/EG) 

 Kuschelkissen »SONNE«

68152 bunt - Kirschkernfüllung
- Außenbezug: 100 % Polyester
- Bezug des Kirschkernbeutels: 100 % Baumwolle
- gleichzeitig Kuscheltier und Wärmespender
- aromatischer, wohltuender Duft
- Öffnung mit Klettverschluss ermöglicht

Entnahme des Kirschkernbeutels
- Erwärmung des Kissens (ohne Bezug)

in Backofen oder Mikrowelle möglich
-  ca. 25 cm hoch
- Bezug waschbar bis 30° C
- erfüllet die Anforderungen der

EU-Spielzeugrichtlinie (2009/48/EG) 

 Kuschelkissen »SCHAF«

68154 weiß / grün - Kirschkernfüllung
- Außenbezug: 100 % Polyester
- Bezug des Kirschkernbeutels: 100 % Baumwolle
- gleichzeitig Kuscheltier und Wärmespender
- aromatischer, wohltuender Duft
- Öffnung mit Klettverschluss ermöglicht

Entnahme des Kirschkernbeutels
- Erwärmung des Kissens (ohne Bezug)

in Backofen oder Mikrowelle möglich
-  ca. 25 cm hoch
- Bezug waschbar bis 30° C
- erfüllet die Anforderungen der

EU-Spielzeugrichtlinie (2009/48/EG)  

ACHTUNG! Bei Plüschtieren nur das Innenkissen herausnehmen 
und erwärmen, niemals das komplette Plüschtier erhitzen!
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68160 bílá / béžová 

68165 béžová 
68166 šedá 

68167 hnědá / světle fialová - náplň z hroznových semínek
- vnější kryt: 100% polyester
- vnitřní sáček: 100% bavlna
- mazlící zvířátko a ohřívací polštářek v jednom
- aromatická, uklidňující vůně
- suchý zip umožňuje vyjmutí sáčku se semínky
- ohřátí polštářku (bez krytu) je možné v troubě 
nebo mikrovlnné troubě
- cca 22 x 26 cm
- kryt lze prát až na 30 ° C 

  - Bezug des Innenbeutels: 100 % Baumwolle
  - gleichzeitig Kuscheltier und Wärmespender

ffnung mit Klettverschluss ermöglicht

rwärmung des Kissens (ohne Bezug)
   in Backofen oder Mikrowelle möglich

NEU

NEU

NEUNEU

Mazlící polštář »OVEČKA«

Plyšový teriér

- 180 g náplň řepkových semínek
- vnější kryt: 100% polyester
- vnitřní sáček: 100% bavlna
- mazlící zvířátko a ohřívací polštářek v jednom
- aromatická, uklidňující vůně
- suchý zip umožňuje vyjmutí sáčku se semínky
- ohřátí polštářku (bez krytu) je možné v 
troubě nebo mikrovlnné troubě
- cca 26 x 11 cm
- kryt lze prát až na 30 ° C 

Mazlící polštář »JEŽEK«

- náplň z řepkových semínek
- vnější kryt: 100% polyester, obal na pecky: 

100% bavlna
- aromatická, uklidňující vůně
- mazlící zvířátko a ohřívací polštářek v jednom
- suchý zip umožňuje vyjmutí sáčku s 

třešňovými peckami, ohřátí polštářku (bez 
krytu) je možné v troubě nebo mikrovlnné 
troubě, cca 25 cm vysoký

- kryt lze prát až na 30 ° C
- splněny požadavky TSI Směrnice EU o 

bezpečnosti hraček (2009/48 / ES)  
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Nouzová sada »EASYWAVE«

80000 bƻǳȊƻǾł ǎŀŘŀ ǎ 
ƴłǊŀƳƪŜƳ ƴŀ 
Ǌǳƪǳ

80001 bƻǳȊƻǾł ǎŀŘŀ ǎ 
ǇǌƝǾŠǑƪŜƳ ƴŀ ƪǊƪ

80010 

80011 

»PLUS« s potvrzovací
funkcí, náramek na
ruku

»PLUS« s potvrzovací
funkcí, přívešek na krk

Vysílač »EASYWAVE«

- rozšíření - vysílač
- z vysílače lze ovládat více rádiových zásuvek s 
gongem
- výměna baterie je signalizováno LED
- napájení: 3 V baterie CR2032, dosah 150 m

80030         Vysílač na ruku 

80031    Vysílač na krk

80032 Mikrovysílač do ruky 

80038 - rozšíření - přijímač pro max. 32 stanic
- z vysílače lze ovládat více rádiových zásuvek s gongem
- provozní napětí: 230 V AC / 50 Hz, příkon: max. 7 mA 

80039 »PLUS« s potvrzovací
funkcí

Signalizace se provádí až do potvrzení (vzata 
na vědomí).

80040 - rozšiřuje dosah rádiové stanice až o 150 m

Kombinace pažního nebo krčního vysílače a rádiové 
zásuvky s gongem se používá jako Nouzová sada. 
Zásuvný modul se používá pro optickou a 
akustickou signalizaci. Stiskem tlačítka může 
pacient nebo příbuzný signalizovat, že potřebuje 
pomoc. Existují tři různé melodie jako vyzvánění na 
výběr, každý k dispozici ve dvou svazcích, a 
případně v kombinaci s integrovaným bleskem. 
Dosah cca 150 m.

Signalizace se provádí až do potvrzení (vzata na 
vědomí).

Signalizace se provádí až do potvrzení (vzata na 
vědomí).

NEU
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Zásuvka »EASYWAVE«

Zásuvka - opakovač »EASYWAVE«
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80045 Kombinace rozšíření zvonku a elektrické rádiové 
zásuvky s gongem. Lze použít jako rozšíření 
stávajícího zvonku (například pokud váš zvonek 
je příliš slabý). Musí být připojen ke stávajícímu 
zvonkovému systému. Existují tři různé vyzváněcí 
melodie na výběr, každý k dispozici ve dvou 
svazcích, a případně v kombinaci s integrovaným 
bleskem. Dosah cca 150 m.

Alarm podložka Set »EASYWAVE«

80100 Podložka a zásuvka

80101 Podložka a zásuvka s 
gongem

Rohožka citlivá na tlak, je vhodná k uložení před postel 
jako ochrana před únikem dementních osob a noční 
chodců. Následné a bezdrátové připojení na alarm 
podložky rohože se může také provádět na existující 
systém zdravotní sestra volání.

- rozměry: cca 110 x 70 cm, výška: cca 1 cm

Instalace poplachové rohožky je možná všude tam, kde 
je k dispozici zásuvka na 230 V.
Signalizace se provádí až do potvrzení (vzata 
na vědomí).»PLUS« s potvrzovací

funkcí

Fon Alarm »EASYWAVE«

80200 - telefon s velkými tlačítky včetně náramkového 
vysílače
Telefon je schopen spustit alarm vysílače nebo 
poplachové Alarm podložky a předá ji až na 3 
čísla tísňových linek.
- sluchové pomůcky kompatibilní
- podsvícení displeje
- pro telefonní přípojku
- napájení bateriemi, takže dálkové hovory lze 
přijímat a zpracovávat, i když selže elektrická síť
- rozměry: cca 18 x 20 x 8 cm 
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Rozšíření zvonku Set »EASYWAVE«



80311 černá 
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Bezdrátová senzorová technologie - (AAL - Ambient Assisted Living)
Široká škála produktů poplašných zařízení, které usnadňují péči doma.
Všechny vysílače a přijímače pracují s takzvanou "bezpečnou frekvencí systém přivolání pomoci" 869.23 
MHz, která je určena pro nouzové volání.

Tasche für Handgelenk oder Gürtel

Alarm pager »VARIO-CALL«

 80300 Vario Call je nezávislý alarm pager s funkcí telefonu 
interkomu, která představuje nejmodernější know-how. 
Tedy až tři mobilní telefonní čísla se ukládají, aby byla 
automaticky volána v řadě v případě poplachu. 
Vzhledem k této jedinečné technologii upozornění 
volání o pomoc, aby byli lidé informováni 
prostřednictvím SMS s přesným označením místa na 
digitální mapě a zapnout funkci volání k volajícímu. S 
pomocí chytrého telefonu se lze dotazovat na polohu 
např. dementní osoby kdykoliv.

- provozní frekvence: GSM
- 3 LED diody (červená / zelená / modrá)
- indikátor poruchy
- rozměry: cca 60 x 45 x 15 cm (Š x H x D)
- ochrana: IP 40, pouzdro pogumované
- konektor: USB mini, SIM karta
- napájení 230 V / 5 V USB 

NEU

Taška na zápěstí nebo opasek



Rádiopřijímač-Set »PROFILINE«

80400 s náramkový vysílačem - alarm přijímač typu 80420 a nouzový vysílače, volitelně náramek nebo krční vysílač

80404 
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Umhängesender  Umhängesender
   

+
NEU

se závěsným vysílačem
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Bezdrátový nouzový vysílač »PROFILINE«

80410 náramek - bezdrátový, robustní vysílač
- volitelně k dispozici jako náramek nebo krční vysílač s
- integrovanou ochranou proti uškrcení
- zcela vodotěsný a lze dezinfikovat
- frekvence: 869,23 MHz (bezpečné frekvence přivolání 

pomoci)
- kontrola vysílače s denní testovací zprávou DIN / EN 

50134
- hmotnost: 16 g (včetně baterie)
- ochrana: IP 68 (vodotěsné)
- rozměry: cca 43 x 46 x 10 mm (D x Š x V)
- bez pásku 

80411     přívěšek 

80420 krémová-bílá

Zásuvka poplachového přijímače »PROFILINE«
Nezávislý AAL Profiline poplachový přijímač může poskytnout 
volání o pomoc na vyžádání vizuálně a akusticky z domova

- optická signalizace volání pomocí vestavěného blesku
- akustická signalizace volání prostřednictvím interního bzučáku
- frekvence: 869,23 MHz (bezpečné frekvence přivolání pomoci)
- ochrana: IP 30
- hlasitost: 85 dB
- rozměry: cca 50 x 120 x 75 mm (Š x H x D) 

Dálkově ovládaná zásuvka »PROFILINE«

80424 krémová-bílá - umožňuje aktivaci dodatečné vybavení (např. na noční stolek 
nebo stojací lampu)
- frekvence: 869,23 MHz (bezpečné frekvence přivolání pomoci)
- ochrana: IP 30
- rozměry: cca 50 x 120 x 75 mm (Š x H x D) 

Tlačítko volání pomoci »VARIO-PULL«

80440 

NEU

NEU

NEU

NEU

  - hängend (z.B. am Bettgalgen) oder normaler Ruftaster nutzbar

Sender-Überwachung mit täglicher Testmeldung  gem. DIN/EN 50134

80440 weiß / rot
   nicht vorhanden sind oder stören 
  - besonders geeignet für Personen mit 
   Bewegungseinschränkungen durch 
   zusätzliche Zugtasterfunktion (Ziehen am Gerät oder 
   an einer daran befestigten Zugschnur) 
  - hängend (z.B. am Bettgalgen) oder normaler Ruftaster nutzbar
  
  
  - 
  - Taste „Ruf“: Vollflächiger Membrantaster, ca. 32 mm Ø
  - weitere Rufauslösung: Zug-Schalter
  - Anzeigen: LED-Rufanzeige für Ruf und Batteriemeldung
  - Stromversorgung: Knopfzelle 3 V, Ausführung CR 2032
   (Betriebsdauer bei täglich einmaligem Gebrauch: ca. 3 Jahre)
  - Maße: ca. 52 x 130 x 19 mm (BxHxT)
  - Gewicht: ca. 110 g (incl. Batterie und Montagegurt)
  - Schutzart: IP 68 (wasserdicht)
  - Konformität: CE (R&TTE RL, RoHS RL)

bílá / červená
- všechny situace, kde není možné kabelové připojení
- zejména vhodné pro lidi se špatnou mobilitou díky 

dodatečné funkci zatahání
- závěsné (například na hrazdě) nebo jako normální tlačítko
- frekvence: 869,23 MHz (bezpečné frekvence přivolání 

pomoci) kontrola vysílače s denní testovací zprávou DIN / 
EN 50134

- tlačítko "Volání": celoplošná membrána, cca 32 mm Ø
- další možnost volání: vlakový spínač
- oznámení: LED indikace pro volání a hlášení baterie
- napájení: knoflíková baterie 3 V, typ CR 2032
- (doba provozu při použití jednou denně: cca 3 roky)
- rozměry: cca 52 x 130 x 19 mm (Š x H x D)
- hmotnost: cca 110 g (včetně baterie a montážního pásku)
- ochrana: IP68 (vodotěsný)
- shoda: CE (R & TTE, směrnice RoHS) 
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Nouzový telefon »PROFILINE«

80470 bílá 

Set obsahuje:

- kombinovaný vysílač 
(náramek + přívěs)
- síťová zásuvka
- stolní montážní 
podstavec
- telefonní kabel
- 4 AA baterie 1,5 V 
(uchovávání údajů) 

Krůčejová podložka

80488 oranžová Rohož citlivá na tlak, je vhodná ochrana proti útěku pro 
jednotlivce, jejichž vstávání z postele či odchod z místnosti musí 
být sledováno.

- odolná, neklouzavá a pevná díky stabilní vroubkované ploše
- osvědčená rádio verze se zvýšenou bezpečnost díky 
inteligentnímu bateriovému monitoringu integrovaným vysílačem
- vodotěsná, antibakteriální
- lze použít i pod koberce
- frekvence: 869,23 MHz (bezpečná frekvence přivolání pomoci)
- kontrola vysílače s denní testovací zprávou DIN / EN 50134
- IP 54
- rozměry: cca 1100 x 700 x 9 mm (D x Š x V)
- hmotnost: 7,5 kg 

NEU
  - Sprachansage bei Rufauslösung
  - Blitzlicht am Hörer bei Anruf

  - 5 parallel verwendbare Ruf-Sendeprodukte
  - sichere Sozialalarm-Frequenz, verhindert
   Auslösen durch Fremdsender

   (Armband + Umhänger)

NEU

Funk-Notrufsender »PROFILINE«

80410 Armbandsender - drahtloser, robuster Sender
- wahlweise erhältlich als Armband- 

oder Umhängesender mit integriertem
80411 Umhängesender Strangulierungsschutz

- komplett wasserdicht und desinfizierbar

- Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
- Sender-Überwachung mit täglicher Testmeldung 

gem. DIN/EN 50134
- Gewicht: 16 g (inkl. Batterie)
- Schutzart: IP 68 (wasserdicht)
- Maße: ca. 43 x 46 x 10 mm ( L x B x H), 

ohne Band

Steckdosen-Alarmempfänger »PROFILINE«

80420 creme-weiß Der selbständige AAL-Profiline-Alarmempfänger kann einen
Hilfewunsch optisch und akustisch von zu Hause weitergeben
- optische Rufsignalisierung durch eingebaute Blitzlichtleuchte
- akustische Rufsignalisierung durch eingebauten Signalgeber

- Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
- Schutzart: IP 30

Ruflautstärke: 85 dB
- Maße: ca. 50 x 120 x 75 mm (B x H x T)

Funksteckdose »PROFILINE«

80424 creme-weiß - ermöglicht die Einschaltung zusätzlicher Geräte
(z.B. Nachttisch- oder Stehlampe)

- Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
- Schutzart: IP 30
- Maße: ca. 50 x 120 x 75 mm (B x H x T)

Funk-, Zug- und Ruftaster  »VARIO-PULL«

80440 weiß / rot - überall einsetzbar, wo Kabelverbindungen zur Anschlussdose 
nicht vorhanden sind oder stören 

- besonders geeignet für Personen mit 
Bewegungseinschränkungen durch 
zusätzliche Zugtasterfunktion (Ziehen am Gerät oder 
an einer daran befestigten Zugschnur) 

- hängend (z.B. am Bettgalgen) oder normaler Ruftaster nutzbar

- Frequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)
- Sender-Überwachung mit täglicher Testmeldung  gem. DIN/EN 50134
- Taste „Ruf“: Vollflächiger Membrantaster, ca. 32 mm Ø
- weitere Rufauslösung: Zug-Schalter
- Anzeigen: LED-Rufanzeige für Ruf und Batteriemeldung
- Stromversorgung: Knopfzelle 3 V, Ausführung CR 2032

(Betriebsdauer bei täglich einmaligem Gebrauch: ca. 3 Jahre)
- Maße: ca. 52 x 130 x 19 mm (BxHxT)
- Gewicht: ca. 110 g (incl. Batterie und Montagegurt)
- Schutzart: IP 68 (wasserdicht)
- Konformität: CE (R&TTE RL, RoHS RL)

- kompatibilní se všemi vysílači z programu AAL Profiline
- 10 tlačítek pro rychlé vytáčení, včetně 3 klíčů s výměnnými vložkami
- mluvené hlášení při volbě volání blesk na sluchátku při příchozím 

hovoru sluchové pomůcky kompatibilní
- bezpečná frekvence přivolání pomoci, zabraňuje vypínání 

spouštěním externích vysílačů 
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Teploměr »CLASSIC«

81000 - zaručená přesnost měření (+0,1 / -0,15 °C)
- 100 % hygienický díky snadnému čištění
- 100 % vodotěsný
- vhodný pro alergiky (nikl a bez PVC)
- s obalem
- patentovaný po celém světě
- rozsah měření: 35,5 °C - 42,0 °C 

Teploměr »BASAL«

81005 - přirozená alternativa k antikoncepci
- měření s měřicí kapalinou galinstan (netoxická a 
šetrná k životnímu prostředí)
- životnost zaručena přesnost měření (+/- 0,1 ° C)
- snadné čtení díky obalu s lupou
- 100 % hygienický díky snadné čištění
- 100 % vodotěsný
- 100 % antialergické
- není nutná baterie
- včetně tabulky k analýze
- rozsah měření 35,6 °C - 38,4 °C 

Teploměr »BASAL DIGITAL«

81006 - digitální cyklo-teploměr pro stanovení bazální 
teploty
- velký 4-místný displej, osvětlený, pro pohodlné 
čtení i ve tmě
- flexibilní špička - ideální k orálnímu měření
- vysoká přesnost: +/- 0,10 °C
- ukládání posledních 10 hodnot pamětí
- 100 % vodotěsný
- rozsah měření: 32,0 °C - 43,9 °C
- signální tón
- automatické vypnutí
- včetně teplotní křivky pro vyhodnocení 
naměřených hodnot 

Teploměr »CLINIC«

81010 - vhodné pro komerční dezinfekční prostředky
- hygienický
- vysoká přesnost (+/- 0,1 ° C)
- 100 % vodotěsný
- mimořádně velký digitální displej pro snadné čtení
- expoziční paměť
- automatický signální tón
- automatické vypnutí
- s obalem
- rozsah měření: 32,0 °C až 43,9 °C 
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Teploměr »DIGITAL COLOR«

81015 - vysoká přesnost (+/- 0,1 ° C)
- 100 % vodotěsný
- velký displej se zvětšovacím efekt pro snadné čtení
- expoziční paměť
- automatický signální tón
- automatické vypnutí
- s obalem
- rozsah měření: 32,0 °C až 43,9 °C
- různé barvy 

Teploměr »PLUS«

81020 - velký rozsah měření: 28,0 °C - 42,9 °C
- ideální pro klinické použití
- vysoká přesnost: +/- 0,1 ° C
- 100 % vodotěsný
- expoziční paměť
- automatický signální tón
- automatické vypnutí
- s obalem 

81023 - velký, snadný a rychlý
- displej XXL
- indikátor barevný  (zelená, žlutá, červená)
- flexibilní špička
- měřicí technika 10 sekund
- expoziční paměť
- automatické vypnutí 

Teploměr »FLEX«

81025 - flexibilní špička - lze ohýbat o 45 °
- vysoká přesnost (+/- 0,1 °C)
- 100 % vodotěsný
- mimořádně velký digitální displej pro snadné čtení
- expoziční paměť
- automatický signální tón
- automatické vypnutí
- s obalem
- rozsah měření: 32,0 °C až 43,9 °C 
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Teploměr »EASY TEMP«
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Teploměr »BABY FLEX«

81026 rúžová 
81027 světle modrá 

- flexibilní špička - lze ohýbat o 45 °
- vysoká přesnost (+/- 0,1 °C)
- 100 % vodotěsný
- mimořádně velký digitální displej pro snadné čtení
- expoziční paměť
- automatický signální tón
- automatické vypnutí
- s obalem
- rozsah měření: 32,0 °C až 43,9 °C
- v dětském barevném designu 

Teploměr »RAPID«

81030 - extra rychlé a přesné měření teploty za pouhých 9 
sekund
- antialergický se zlatým senzorem
- s poplachem horečky
- flexibilní špička - lze ohýbat o 45 °
- vysoká přesnost (+/- 0,1 °C)
- 100 % vodotěsný
- mimořádně velký digitální displej pro snadné čtení
- expoziční paměť
- automatické pípnutí a vypnutí
- s obalem
- rozsah měření: 32,0 °C až 43,9 °C 

Teploměr »SOLAR SPEED«

81035 - napájení solárními články
- nevyžaduje baterie
- připraveno až pro 72 hodin bez světla
- rychlý a přesný - pouhých 9 sekund měření času
- flexibilní špička
- s poplachem horečky
- antialergický (bez niklu)
- vysoká přesnost (+/- 0,1 °C)
- expoziční paměť
- automatické pípnutí a vypnutí
- s obalem
- rozsah měření: 32,0 °C až 43,9 °C 

Ochranný obal pro teploměry »DIGITAL«
81190 - pro všechny standardní digitální teploměry

- bez maziva
- balení 1 000 ks 
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Teploměr dudlík »DAISY COLOR«

81200 - s vizuálním ukazatelem horečky (zelená, žlutá, 
červená)
- ortodontický dudlík z trvalého silikonu
- 100 % vodotěsný
- vysoká přesnost: +/- 0,1 °C
- bez škodlivých látek (neobsahuje bisfenol A *)
- expoziční paměť
- automatické vypnutí
- rozsah měření: 32,0 °C - 43,9 °C
- ochranné víčko pro hygienické skladování
- různé barvy 

Teploměr »NON-CONTACT«

81300
- bezkontaktní infračervené měření teploty do cca 3 
vteřiny
- snížení přenosu virů a jiných patogenů
- měření povrchu a okolní teploty, kapalin a povrchů 0 
°C - 100 °C
- indikátor vizuální a akustický horečky
- velký podsvícený displej se zvětšovacím efektem
- automatické vypnutí 

Infračervený multi teploměr »DUOTEMP«

81350 modrá 
81352 žlutá 
81354 zelená 
81356 oranžová 

- 3 v 1! měření teploty v uchu a na čele
- měření povrchové teploty
- rozšířený rozsah: 0 °C až 100 °C
- vysoká přesnost (+/- 0,2 °C)
- uchovává až 10 měření
- automatický akustický signál a vypnutí
- designová taštička pro uchovávání 

Pulzní oxymetr »OXY CONTROL«

81500 Prstový pulzní oxymetr pro rychlé a mobilní měření 
saturace kyslíkem a tepové frekvence. Snadná 
obsluha pomocí jediného tlačítka.

- pro různé velikosti prstů (děti, dospělí)
- vysoký komfort
- ochranným pouzdrem
- kompaktní, malý, lehký a přenosný
- provoz až 30 hodin
- včetně úložného sáčku a přívěsku 
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Tlakoměr na zápěstí »WRISTWATCH«

81600 - miliony prodaných kusů
- snadná manipulace pomocí jediného tlačítka
- plně automatický s Fuzzy logic
- displej s datem a časem
- paměť pro 42 měření
- omyvatelný, vytvarovaná manžeta
- pevné pouzdro pro uložení
- včetně baterie
- různé barvy 

Tlakoměr na zápěstí »TENSIO CONTROL«

81620 modrá 
81622 oranžová 
81624 zelená 
81626 žlutá 

- pohodlné měření krevního tlaku a pulsu
- uživatelsky přívětivé ovládání jedním 
tlačítkem
- plně automatický s Fuzzy logic
- velký displej, velká tlačítka
- dobrá forma
- 3 hodnotový display
- paměť pro 85 měření
- pevné pouzdro pro uložení
- včetně baterií 

Tlakoměr na horní paži »DESKTOP«

81700 - s detekcí arytmie
- obzvláště snadná manipulace díky ovládání jedním 
tlačítkem
- mimořádně velký displej, velká tlačítka
- plně automatický s Fuzzy logic
- displej s datem a časem
- paměť pro 85 měření
- připojení k napájení
- omyvatelná komfortní manžeta - zvlášť snadno 
použitelná (k dispozici také ve verzi XL)
- průhledná odkládací schránka včetně baterií 
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Tlakoměr na paži »DESKTOP 2.0«

81710 - technologie dvojité kontroly (Double Check Technology)
- jediný tlakoměr na světě, který provádí měření jak při nafukování, 
tak při vyfukování manžety
- USB připojení k PC, včetně Software Desktop 2.0 pro analýzu a 
vyhodnocení hodnot krevního tlaku
- WHO barevná symbolika dle výše tlaku (3 barevné indikátory-
zelený, žlutý, červený) – klasifikace naměřených hodnot v souladu 
se Světovou zdravotnickou organizací)
- klinicky ověřen, s detekcí arytmie
- mimořádně velký displej s podsvícením
- obzvláště snadná manipulace pomocí jediného tlačítka
- pro 2 osoby, každá 50 paměťových míst
- displej s datem a časem, připojení k napájení
- omyvatelná komfortní manžeta - zvlášť snadno použitelná (také v 
XL verzi 32 - 42 cm prodává se samostatně) 

Tlakoměr na paži »MED CONTROL«

81720 - automatické nastavení času a datumu
- ovládaný rádiem
- s klasifikací WHO
- detekce arytmie
- podsvícení displeje
- mimořádně velký displej, velká tlačítka
- pro 2 osoby, každá 99 paměťových míst
- průměrná zobrazení posledních 3 měření
- připojení k napájení
- omyvatelná komfortní manžeta
- včetně nylonové tašky a baterií
- manžety v XL verzi (30-42 cm) se prodává 
samostatně 

Inhalátor-Set »MICROMESH«

81750 

81750-01 

81750-02  

81750-03  

81750-04  

81750-05  

81750-06  

Náhradní PVC maska, děti

Náhradní PVC maska, dospělí 

Náhradní silikonová maska, děti 

Náhradní silikonová maska, dospělí  

Náhradní náustek

Náhradní membránový nástavec

Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege

  - funktionssicher bis zu einer Neigung bis 45°
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- ultrazvukové inhalační zařízení s 
membránovou technologií v léčbě nemocí 
horních a dolních cest dýchacích

- není nutná žádná lékařská čepice
- funkce bezpečně až do úhlu až 45 °
- žádné zahřívání léků
- nízká spotřeba energie
- tichý v provozu
- malý, lehký a přenosný - ideální pro cestování
- velikost částic: cca 5 - 6 mikrometrů
- rozprašování:> 0,25 ml / min. 
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Ohřívací polštář »SUNFLOWER« 

82000 žlutá / vínově červená - plyšový měkký povlak
- vysoká flexibilita díky XL délce kabelu: 3 m
- regulace teploty ve 3 krocích
- energeticky úsporné automatické vypnutí po 1,5 
hod.
- podsvícení displeje
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- povlak lze prát v pračce do 30 ° C
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- Soehnle Concept Safety (SSC)
- velikost: cca 37 x 27 cm
- výkon: 100 Watt 

Ohřívací polštář »INSPIRATION»

82011 vínově červená 

Ohřívací polštář »HOMESTYLE»

82015 petrolejová - 3 stupně teploty
- příjemný měkký bavlněný povlak
- vysoká flexibilita díky XL kabelu
- povlak lze prát v pračce do 30 ° C
- osvětlené LED displej
- funkce vypnutí po 1,5 hod.
- GS-certifikované
- velikost: cca 37 x 27 cm
- výkon: 100 Watt 

Ohřívací polštář »EMOTION»

82020 vínově červená - příjemný měkký a prodyšný plyšový potah
- XL rozměry: 45 x 35 cm a L délka kabelu: 3 m
- regulace teploty přes 6 stupňů
- rychlé, rovnoměrné teplo
- energeticky úsporné automatické vypnutí po 1,5 
hod.
- ovládací panel s osvětleným displejem
- povlak lze prát v pračce do 30 ° C
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- velikost: cca 45 x 35 cm
- výkon: 100 Watt
- SOEHNLE Concept Safety (SSC) 

! 5 let
záruka!!

! 5 let
záruka!!

  - energiesparende Abschaltautomatik nach 1,5 Std.

  - zertifizierte Premium-Textilqualität (Ökotex 100)

! 5 let
záruka!!

! 5 let
záruka!!
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- extra měkký plyšový povlak
- vysoká flexibilita díky XL délce kabelu: 3 m
- regulace teploty ve 4 krocích
- rychlé, rovnoměrné teplo
- energeticky úsporné automatické vypnutí po 1,5 hod.
- podsvícení displeje
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100) povlak 

lze prát v pračce do 30 ° C
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- Soehnle Concept Safety (SSC)
- velikost: cca 40 x 30 cm
- výkon: 100 Watt 
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82030 tmavě šedá 

82036 červená - lze užívat uklidňující teplo všude
- 100 % volnost pohybu při provozu na baterie
- příjemné teplo pro ramena, záda a břicho díky 
plyšovému obalu
- individuální pro každou velikost těla (až do 
obvodu 130 cm)
- dlouhodobé teplo prostřednictvím vysoce 
výkonné lithium-iontové baterie - max. 4 hodiny
- regulace teploty v 4 krocích
- podsvícení displeje
- lze prát v pračce při 40 °C
- včetně nabíječky
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- GS-certifikován TÜV SÜD
- rozměry: cca 44 x 27 cm (vyhřívající oblast) 

Vario ohřívač nohou »COMFORT VITAL« 

82100 vínově červená - měkký a nadýchaný vnější fleece
- odnímatelná plyšová vložka, lze prát až do 30 °C
- regulace teploty v 3 krocích
- rychlé, rovnoměrné teplo (100 wattů)
- energeticky úsporné automatické vypnutí po 1,5 hod.
- ovládací panel s osvětleným displejem
- vysoká flexibilita díky XL kabelu: 3 m
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- zaručená bezpečnost výrobků díky Concept SOEHNLE 
bezpečnost (SSC)
- rozměry: cca 30 x 30 x 23 cm 

  - 100% Bewegungsfreiheit durch Akku-Betrieb

  - langanhaltende Wärme durch leistungsstarken 
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Aku Ohřívací polštář 

- topná podložka, kterou lze přemisťovat
- 100% volný pohyb díky akumulátorovému 
provozu, díky chytrému zpětného 
automatického systému pro vnitřní i venkovní 
použití (plyšová / vodoodpudivá strana)
- příjemné teplo pro žaludek, záda a klín nebo 
jako sedáku
- dlouhodobé teplo prostřednictvím vysoce 
výkonné lithium-iontové baterie - max. 4 hod.
- regulace teploty ve 4 krocích
- snadné ovládání pomocí akumulátoru
- plná kapacita baterie po dobu nabíjení pouze 3 
hodiny
- podsvícení displeje
- lze prát v pračce při 40 ° C
- včetně nabíječky
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- GS-certifikován TÜV SÜD
- velikost: cca 33 x 50 cm 

Aku Ohřívací pás 
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Ohřívací podložka »COMFORT«

82200 bílá - měkké polstrování s prodyšným povrchem
- rychlé, rovnoměrné teplo (60 W)
- regulace teploty v 3 krocích
- energeticky úsporné automatické vypnutí po 3 
hod.
- ovládací panel s osvětleným displejem
- lze prát v pračce do 30 °C, díky odnímatelnému 
kabelu
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- délka kabelu: 2,5 m
- rozměry: cca 122 x 60 cm 

Ohřívací podložka »COMFORT 2 ZONE«

82215 bílá - podložka na matraci se dvěma samostatnými 
tepelnými zónami pro hlavu a nohy
- měkké polstrování s prodyšným povrchem
- rychlé, rovnoměrné teplo (100 W, 60 W v zóně 
nohou)
- regulace teploty v 6 krocích v každé zóně tepla
- programovatelné automatické vypnutí
- ovládací digitální panel
- lze prát v pračce do 30 °C
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- délka kabelu: 2,5 m
- velikost: cca 150 x 80 cm 

Ohřívací podložka »COMFORT DUO«

82220 bílá - velikost XXL pro 2 osoby: cca 150 x 140 cm
- individuální tepelná úprava ploch dvěma ovládacími 
prvky
- měkké polstrování s prodyšným povrchem
- rychlé teplo (60 W na každé straně)
- regulace teploty v 3 krocích
- energeticky úsporné automatické vypnutí po 3 hod.
- zobrazení ovládání s osvětleným displejem
- lze prát v pračce do 30 °C, díky odnímatelnému 
kabelu
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- délka kabelu: 2,5 m
- velikost: cca 150 x 140 cm 

! 5 let
záruka!!

  - energiesparende Abschaltautomatik nach 3 Std.

  - zertifizierte Premium Textilqualität (Ökotex 100)

! 5 let
záruka!!

! 5 let
záruka!!
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Plyšová deka »COMFORT JAZZ XL«

82310 krémová - příjemný měkký fleece
- délka kabelu XL: 3 m a velikost XL
- rychlé, rovnoměrné teplo (150 W)
- regulace teploty v 4 krocích
- energeticky úsporné automatické vypnutí po 1,5 hod.
- ovládací panel s osvětleným displejem
- lze prát v pračce do 30 °C, díky odnímatelnému 
kabelu
- ověření špičkové textilní kvality (Ökotex 100)
- bezpečnost testována TÜV SÜD
- zaručená bezpečnost výrobků díky konceptu 
bezpečnosti SOEHNLE (SSC)
- velikost: cca 180 x 140 cm 

! 5 let
záruka!!
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Osobní váha, analogová »MAYA«

82700 bílá - praktická osobní váha
- lehká
- s částečným výhledem na stupnici
- rozměry: cca 29 x 27 x 5 cm
- měření po 1 kg
- nosnost 130 kg 

Osobní váha, analogová »CERTIFIED CLASSIC XL«

82710 stříbrná / černá - analogová XL osobní váha s protiskluzovou plochou 
pro jisté stání

- měkké držadlo
- s velkou, dobře čitelnou kruhovou stupnicí
- rozměry: cca 34 x 41 x 6 cm
- měření po 1 kg
- nosnost 150 kg 

Osobní váha, digitální »SILVER SENSE«

82750 stříbrná - automatické zapnutí a vypnutí bez předchozího 
stlačení
- automatické vypnutí po použití
- dobře čitelné číslice díky velkému LCD displeji
- velmi vysoká stabilita díky ploché konstrukci a velké 
plošiny z bezpečnostního skla
- materiál: bezpečnostní sklo / hliník / plast
- rozměry: cca 32 x 29 x 2 cm
- měření po 100 g
- nosnost 150 kg 

Osobní váha, digitální »PHARO 200«

82760 stříbrná - automatické zapnutí a vypnutí
- tělesná váha se zobrazí bezprostředně po šlápnutí 
na stupnici na displeji
- automatické vypnutí po použití
- dobře čitelné číslice díky velkému LCD displeji
- Velmi vysoká stabilita díky velké platformě 
vytvořené speciálně stabilním bezpečnostním sklem 
(8 mm)
- rozměry: cca 32 x 34 x 3 cm
- měření po 100 g
- nosnost 200 kg 

! 3 roky
záruka!!

! 3 roky
záruka!!
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Digitální váha s funkcí tělesné analýzy »EASY CONTROL«

82800 bílá / stříbrná - přesné hodnocení indexu tělesné hmotnosti i těla
(BMI)
- automatická detekce až pro 5 osob (žádné namáhavé 
ohýbání)
- automatické zapnutí a vypnutí funkce
- dobře čitelné číslice prostřednictvím efektivního LCD 
-displeje na černém pozadí
- vysoká stabilita díky velké platformy vyrobené z 
bezpečnostního skla
- rozměry: cca 30 x 31 x 2 cm
- přepínání mezi kg a lb
- materiál: bezpečnostní sklo / plast
- 150 kg nosnost, přesné měření po 100 g 

Digitální váha s funkcí tělesné analýzy  »PHARO 200 ANALYTIC«

82805 stříbrná - přesné měření procent tělesné vody / tělesného 
tuku a svalové hmoty pomocí bio-impedančního 
multi-frekvenčního měření (BIA), a výpočet BMI
- velmi vysoká přesností vážení (přesné měření po 
100 g), přepínání mezi kg a lb
- snadno čitelný, extra velký LCD displej
- naměřené hodnoty těla jsou vyhodnocovány a 
okamžitě interpretovány
- automatické rozpoznání až 8 lidí
- automatické zapnutí
- velká platforma vytvořená ze speciálního 
robustního bezpečnostní skla (8 mm)
- materiál: bezpečnostní sklo / plast
- rozměry: cca 32 x 34 x 3 cm
- nosnost 200 kg 

Digitální váha s funkcí tělesné analýzy  »BODY BALANCE COMFORT SELECT«

82810 černá - mobilní bezdrátové koncové zařízení s USB portem
- automatické rozpoznávání až 8 osob s uvedením 
osobního jméno
- přesné měření příslušných tělesných hodnot
- osobní doporučení pomocí stručných symbolů
- zobrazení trendu pro dlouhodobé kontroly
- software na CD umožňuje zobrazení a editaci 
uživatelských hodnot a všechny naměřené hodnoty na 
PC
- materiál: bezpečnostní sklo / plast
- rozměry: cca 33 x 34 x 3 cm 

Kuchyňská váha, digitální »FOOD CONTROL EASY«

82880 bílá - snadná a pohodlná obsluha
- potraviny jsou vybírány pomocí číselných kódů
- uloženo 950 hodnot potravin
- funkce tárování a celková paměť
- kapalné potraviny, jako je pomerančový džus, jsou 
uvedeny v objemu (ml)
- energeticky úsporné automatické vypínání
- materiál: bezpečnostní sklo / plast
- rozměry: cca 16 x 22 x 2 cm 

! 3 roky
záruka!!

! 3 roky
záruka!!

  - automatische Personenerkennung für bis zu 8 Personen

! 3 roky
záruka!!

! 3 roky
záruka!!
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Aroma difuzér »RAVENNA«

83100 bílá - relaxační vůně s měnícími se světelnými scénáři
- inovativní ultrazvuková technologie
- vhodné pro parfémových olejů
- doba trvání vůně cca 3,5 hod.
- LED osvětlení zelená / červená / modrá / fialová
- tlakový spínač zastaví hru barev
- materiál: plast objem: 80 ml
- napájení: 100-240 V
- rozměry: cca 21,2 cm vysoký, cca 10,7 cm 

hluboký 

Aroma difuzér »MILANO PLUS«

83110 s dálkovým ovládáním - ultrazvukový Aroma difuzér s přepínatelnými LED barvami 
měnící osvětlení pomocí infračerveného dálkového ovládání
- příjemné světlo přes matné sklo
- doba trvání vůně: cca 4 hod.
- objem: 100 ml 

Esenciální olej do Aroma difuzéru

83180 vanilka 

83181 levandule 

83182 magnolie 

83184 šeřík 

83185 pomeranč 

83186 zimní kouzlo 

- éterické oleje s různými aromatickými efekty
- ideální pro aroma difuzér
- 10 ml láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem

- osvěžující a tepelný efekt

- vyvažování, relaxační, přesto povzbuzující

- působí proti stresu a špatné náladě

- líbezná a uklidňující vůně

- pro špatnou nálau

- pikantní uklidňující vůně 

  - LED-Beleuchtung Grün / Rot / Blau / Lila im Wechsel 
  - Schalterdruck stoppt das Farbspiel bei der Wunschfarbe

       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50                                                        Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50  

NEU

Aroma difuzéry
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Infračervená lampa, 100 W

85110 bílá - využívá hloubkový účinek infračerveného záření
- zdraví a wellness
- sklon nastavitelný
- přihrádka na kabel
- 230 V
- "Made in Germany" 

85110-01  Náhradní žárovka 100 W

Infračervená lampa,  150  W

85115 bílá - využívá hloubkový účinek infračerveného záření
- teplo zvyšuje pohodu
- plynule nastavitelná
- přihrádka na kabel
- 230 V
- "Made in Germany" 

85115-01  Náhradní žárovka 150 W
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85400

85400-01 balení 8 ks Náhradní lepicí elektrody

85405

NEU
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244 TENS / EMS

erät »TEN 240«

   - Schmerzbehandlung zur äußerlichen Anwendung
   - Nervenstimulation durch Reizstrom
   - 2 Kanäle mit einstellbarer Intensität,
    13 Anwenderprogramme
   - LED-Anzeige für jeden Kanal mit
    Hintergrundbeleuchtung

   - Frequenzbereich: 1 - 100 Hz

Achtung! Nicht für Patienten mit
   Herzschrittmacher geeignet!

  Ersatz-Klebeelektroden 
- für TENS-Gerät 240 / 250 

    oder andere Tensgeräte mit 2 mm Anschluss-Stecker

ät »TEN 250«

   - 3 in 1-Gerät für TENS, EMS und Massage

TENSGERÄTE – natürliche Schmerzbehandlung
durch Reizstrom ohne Medikamente.

TRANSKUTANE ELEKTRISCHE NERVENSTIMULATION ist eine bewährte 

bei der elektrische Impulse zur Heilung eingesetzt werden.

Durch niederfrequente Elektrostimulation werden körpereigene, 
natürlich schmerzlindernde Impulse nachgebildet, welche durch 
Elektroden über die Haut positiv stimulierend an Muskelfasern 
und Nerven geleitet werden.

TENS přístroje - přírodní léčba bolesti elektrickou 
stimulací bez medikamentů.

Transkutánní elektrická nervová stimulace je osvědčená metoda, kde
se používají v elektrických impulsů na léčení.

Vysokofrekvenční impulzy, na jejichž základě masážní přístroj TENS 
pracuje, jsou účinné při blokaci nervové dráhy a nízkofrekvenční 
impulzy při stimulaci sekrece endorfinu.

- léčba bolesti pro místní použití
- nervová stimulace pomocí elektrického proudu
- 2 kanály s nastavitelnou intenzitou,
13 uživatelských programů
- LED indikátor pro každý kanál s podsvícením
- funkce časovače
- frekvenční rozsah: 1-100 Hz
- včetně 4 baterií
- 8 lepících elektrod 

Pozor! Nevhodné pro pacienty s kardiostimulátory!  

- pro přístroje TEN 240/250 nebo jiné TENS jednotky s konektorem 2 
mm
- cca 4 x 4 mm

TENS-EMS-přístroj »TEN 250«

TENS-přístroj »TEN 240«

- 3 v 1 zařízení na TEN, EMS a masáže
- jednoduchá a snadná obsluha 6 přímými tlačítky pro 
příslušenství a tělesné zóny
- 30 TENS programů, 20 programů EMS, 10 masážních 
programů
- funkce časovače a podsvícení
- frekvenční rozsah 2 - 150 Hz, délka pulzu 50-350 
mikrosekundy
- včetně baterií 
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Pás na bolest zad

85430 černá / šedá - cílená a jednoduchá léčba bolesti bez cizí pomoci a lepicích 
elektrod
- pás 3-in-1 obsahuje aplikaci na bolest, chladu a teplo
- obsahují 2 teplé a studené obklady
- univerzální velikost vhodná pro velikosti pasu o cca 75 až 
125 cm, velikost lze nastavit individuálně pomocí 2 velkých 
suchých zipů
- 4 kontaktní elektrody
- není nutný žádný kontaktní gel nebo náhradní elektrody
- optimalizované, nastavitelné pozice elektrod
- může být použito pouze ve spojení s ovládacím zařízením
- pro všechny TENS jednotky s průměrem konektorem 2 mm 

85432 černá / šedá - cílená a jednoduchá léčba bolesti bez lepicích elektrod
- 3 in 1 manžeta se skládá z aplikace bolestí,  chladu a tepla
- obsahují 4 studené a teplé obklady
- velikost lze nastavit individuálně pomocí 2 velkých suchých 
zipů
- 4 kontaktní elektrody
- není nutný žádný kontaktní gel nebo náhradní elektrody
- optimalizované, nastavitelné pozice elektrod
- může být použito pouze ve spojení s ovládacím zařízením
- pro všechny TENS jednotky s průměrem konektoru 2 mm 

Krční manžeta

85434 černá / šedá - umožňuje snadnou léčbu bolesti při migréně, bolesti krční 
páteře, bolesti hlavy atd.
- 4  kontaktní elektrody
- není nutný žádný kontaktní gel nebo náhradní elektrody
- optimalizované, nastavitelné pozice elektrod
- může být použit pouze ve spojení s ovládacím zařízením
- pro všechny TENS jednotky s průměrem konektoru 2 mm 

NEUNEU

   - für alle Tensgeräte mit 2 mm Steckerdurchmesser

bez 
stimulačního přístroje

NEU
bez  
stimulačního přístroje

NEU

ohne 
Stimulationsgerät

TENS příslušenství

Manžeta na koleno

bez  
stimulačního přístroje
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Konstruktive Änderungen, Design- und Farbabweichungen behalten wir uns vor, ebenso wie Irrtürmer 
und Druckfehler. Alle Warenzeichen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Rechte an allen 

Fotos im Sundo Katalog liegen bei der Sundo Homecare GmbH sowie bei den Inhabern der Marken. 
Nachdruck – auch auszugsweise – nur nach ausdrücklicher Erlaubnis. 
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Ihre Kundennummer: 

Ihr Ansprechpartner:

Telefon-Durchwahl: 

Wir sind täglich
von Montag bis Freitag

von 8.00 - 17.00 Uhr
telefonisch für Sie da!

Sundo Homecare GmbH |  Bahnhofstraße 13  |  D-30916 Isernhagen
Tel. +49 (0) 511 - 51 52 05-0  |  Fax +49 (0) 511 - 51 52 05-50

info@sundo-homecare.de  |  www.sundo-homecare.de

sundo
HOMECARE
sundo

§ 6 Datenspeicherung 

Hinweis gem. § 33 Bundesdatenschutzgesetz: Kundendaten werden gespeichert.

§ 7 Versand und Transportschäden

1.  Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf
den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann 
eine Versicherungsprämie von 1% des Warenwertes berechnet. 

2. Erkennt  der  Besteller  Schäden  an  der  VerPackung  (Transportschäden),  so  hat  er  bei 
Annahme  der  Ware  von  dem  Transportunternehmen  die  Beschädigung  bescheinigen  zu
lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen 
uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein. 

§ 8 Gewährleistung und Haftung 

1.  Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur 
berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen 
Mängeln  nach  ihrer  Entdeckung,  spätestens  jedoch  sechs  Monate  nach  Erhalt  der  Ware, 
schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden. 

2. Die  gesetzliche  Gewährleistungspflicht  beschränkt  sich  nach  unserer  Wahl  auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist 
der  Besteller  nach  seiner  Wahl  berechtigt,  Rückgängigmachung  des  Vertrages  oder  eine 
entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. 

3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr. 

5. Haftungsbeschränkungen  und  -ausschlüsse  gelten  nicht  bei  Vorsatz  oder  grober Fahr-
lässigkeit. 

§ 9 Rücksendung 

Waren  können  nur  mit  unserer  Einwilligung  zurückgeschickt  werden.  Der  Grund  für  eine 
Rücksendung muss auf dem Rücklieferungsantrag angegeben werden, die entsprechende Rech-
nungskopie  muss  der  Rücklieferung  beiliegen. Sonderbestellungen  sind  von  der Rücknahme 
ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Warenrücksendungen zur Gutschrift 10% Bearbei-
tungsgebühr in Abzug zu bringen. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die 
Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen. 

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im 
ordentlichen  Geschäftsgang  verfügen.  Die  aus  dem  Weiterverkauf  entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum 
Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen. 

2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns  gehörende Ware wird der 
Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per
Telefax benachrichtigen. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berech-
tigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeu-
tet nicht den Rücktritt vom Vertrag. 

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle vertraglichen Verpflichtungen und Streitigkeiten
aus der  Geschäftsverbindung  ist,  soweit  der  Käufer  Vollkaufmann,  juristische  Person  des 
öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist, ausschließlich Hannover. Wir sind 
auch berechtigt, am Sitz des Käufers zu klagen.

(2) Es  gilt  ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  nicht  das  UN-
Kaufrecht.

§ 12 Salvatorische Klausel

für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer 
dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen davon unberührt. 

Stand 15. März 2016

Sundo Homecare GmbH - Bahnhofstraße 13 - 30916 Isernhagen

§ 1 Allgemeines

1.  Es  gelten  ausschließlich  unsere  Geschäfts-,  Lieferungs-  und  Zahlungsbedingungen. Sämt-
liche  Nebenabsprachen  zu  diesen  Bedingungen,  auch  wenn  sie  durch  Vertreter  oder 
Angestellte  entgegengenommen  werden,  bedürfen  zu  ihrer  Gültigkeit  unserer  schriftlichen 
Bestätigung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

2. Durch  die  etwaige  Unwirksamkeit  einzelner  Bedingungen  wird  die  Wirksamkeit  dieser 
Bedingungen im Übrigen nicht berührt. 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie 
bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden 
nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen. 

2.  Mit  Auftragsbestätigung  besteht  für  den  Besteller  Abnahmeverpflichtung  für  die  in  der 
Auftragsbestätigung aufgeführten Ware. 

3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur  münd-
licher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten  
des  Bestellers.  Liegt  eine  schriftliche  Auftragsbestätigung  vor,  so  ergibt  sich  der Auftrags-
umfang und -inhalt aus dieser. 

§ 3 Lieferung und Lieferfristen 

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. 
Teillieferungen bleiben vorbehalten. 

2.  Aufträge mit einem Nettowarenwert ab 250,- Euro werden innerhalb Deutschlands frei Haus 
geliefert, bei Auslandslieferungen ab Werk.

3. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht. 

4. Bei  schuldhafter  Überschreitung  einer  vereinbarten  Lieferfrist  ist  Lieferverzug  erst  nach 
Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns 
beginnt.  Geraten  wir  aus  Gründen,  die  wir  zu  vertreten  haben,  in  Lieferverzug,  so  ist  der 
Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug, eine Verzugsentschädigung in Höhe von 
0,5 % insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffe-
nen  Lieferungen  und  Leistungen  zu  verlangen.  Eine  Änderung  der  Beweislast  zu unserem 
Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche  
sind  ausgeschlossen,  es  sei  denn,  der  Verzug  beruht  auf  zumindest  grober Fahrlässigkeit. 

§ 4 Höhere Gewalt

1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse,
die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in 
unserem  Betrieb  oder  bei  einem  Lieferanten  eingetreten,  suspendieren  die Vertragsverpflich-
tungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang. 

2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind 
beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag 
zurückzutreten. Sonstige  Ansprüche bestehen nicht. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisten usw.) angegebenen Preise be-
treffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils 
angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben  
vorbehalten.  Bei  bereits  geschlossenen  Verträgen  ist  eine  Veränderung  des vereinbarten Prei-
ses ausgeschlossen. 2. Die  Preise  verstehen  sich  in  Euro.    Die  gesetzliche  Mehrwertsteuer  ist  
nicht  in  unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung
in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen unter 
Abzug  von  2  %  Skonto  innerhalb  von  10 Tagen  zahlbar,  ohne Abzug  30 Tage  nach Rech-
nungsdatum fällig und zahlbar rein netto Kasse. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. 
Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug. 

4. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jewei-
ligen Diskontsatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz berechnet (§ 288 Abs. 1 Satz 2 
BGB).

5.  Bei  Zahlungsverzug  und  begründeten  Zweifeln  an  der  Zahlungsfähigkeit  oder Kreditwür-
digkeit  des  Bestellers  sind  wir  befugt,  Sicherheiten  oder  Vorauszahlungen  für ausstehende 
Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stel-
len und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen. 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

Všeobecné obchodní podmínky

       SUNDO HOMECARE GMBH  Tel.: 0511-51 52 05-0  |  Fax: 0511-51 52 05-50                             

Liebe Kunden, 

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog 2016/17 vorstellen zu dürfen!

Mit vielen neuen Ideen und Artikeln in gewohnter Qualität haben wir unser 

Sortiment erweitert, um Sie noch umfangreicher zu unterstützen. 

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch unsere neue Produktvielfalt! 

Für Anregungen und Kritik jeglicher Art sind wir stets dankbar, 

denn Ihre Wünsche liegen uns am Herzen.

Ihr Team von Sundo Homecare GmbH
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Sundo Homecare GmbH

Bahnhofstraße 13
D-30916 Isernhagen

Tel. +49 (0) 511 - 51 52 05 0
Fax +49 (0) 511 - 51 52 05 50

info@sundo-homecare.de
www.sundo-homecare.de

sundo
HOMECARE
sundosundosundo

KKAATTAALLOOGG SSUUNNDDOO22001166 //117777

 2
0

1
6

 / 
1

7

SU
N

D
O

 H
O

M
EC

A
R

E 
G

M
B

H
G

ES
A

M
T-

K
A

TA
LO

G
 2

01
6 

/ 1
7




